
Silivri Belediye Meclis günde-
minin 8’inci maddesinde yer

alan “Karaman Kardeşler Metal 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından 34 EC 5671 plakalı çöp
kamyonunun belediyeye hibe edil-
mesi” konusunda soru yönetilmesi
üzerine bilgilendirme yapan  Silivri

Belediye Başkanı
Yılmaz, “Bele-
diye başkanı 
olarak çevreye ve
doğaya zararı
verecek bir 
projenin veya
yardımın adı ne
olursa olsun 
altına imza
atmam” dedi.
I SAYFA 9

Akıllı telefon çıktı
UYKU KAçTI!

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye
Raportörü Kati Piri, İstanbul Büyükşe-

hir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun görevden alınmasının Türkiye-Avrupa
Birliği (AB) ilişkilerinde ciddi sonuçları 
olacağını vurgulayarak, “Harekete geçmeden
önce iki kez düşünmek iyi olur” dedi.
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İKİ KERE DÜŞÜNMEK LAZIM

SAYFA 4Bahattin DEMİR

İstismarcılara 
sessiz kalmak 

Avcılar dönüşüm
için düğmeye bastı

Avcılar Belediye Meclisi’nin
son toplantısında alınan 

kararla belediye bünyesinde Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu. 
Belediye Başkanı Turan Hançerli
müdürlüğün kurulmasıyla ilgili,
“Hemşehrilerimizin bir tanesinin
bile başka bir yere taşınmak 
zorunda kalmasını istemiyoruz. 
Yerinde dönüşümü sağlayacak bir
imar planı hazırlayacağız. Mevcut
yapı stoğunu koruyan bir imar 
planıyla yola çıktık. Umarım 6 ay
içerisinde bu süreci tamamlayaca-

ğız. Bunu hep
beraber başara-
cağız. Her türlü
desteğe, görüşe
kapımız açık.
Yeni kurulan
müdürlüğümüz
de bu amaca
hizmet etmek
için var gücüyle
çalışacak”dedi. 
I SAYFA 9
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Turan Hançerli 

Çevreye zarar varsa
asla imza atamam!
ç

Volkan Yılmaz

Türkiye çocukların
omzunda yükselecek

Büyükçekmece Belediyesi tara-
fından Kumburgaz’da yaptırı-

lan Kuvayı Milliye İlköğretim Okulu
ve Güzelce Nezihe – Hasan Kılıç
Anadolu Lisesi için resmi açılış töreni
gerçekleştirilecek. Açılışa ilişkin 
konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Eğitim gönüllülerimizle 
birlikte güç birliği yaparak yeni okullar
yapmaya devam edeceğiz. Bu okul-
larda yetişecek çocuklar bu ülkeyi,
yükseltmek için var olacaklardır. 
Türkiye çocuklarımızın omuzlarında
yükselecektir”  dedi. I SAYFA 8
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,

İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Abdülhakim Sancak
Camii'nin açılışına katıldı. Er-
doğan, “Bildiğiniz gibi müjde
büyük, 'Kim benim için dün-
yada bir mescit inşa ederse
ben de cennette onlar için bir
mescit inşa ederim' buyuruyor
Rabb'imiz. Dolayısıyla bu 
hayrın Ayazağa Kampüsü'nde
özellikle gençlerimiz için çok
önemli bir fırsat, imkan oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu hay-
rın Ayazağa Kampüsü'nde çok
önemli bir imkan olduğunu
düşünüyorum” dedi. I SAYFA 7
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SAYFA 5Fakir YILMAZ

Canan Kaftancıoğlu 
nasıl kurtulur?

SAYFA 8Ayşe Derin ÖKTEN

İstanbul güvenli bir
megakent

SAYFA 9İlhami IŞIK

Silahtan 
vazgeçme gerçeği

Süleymen Soylu
görevden alınmalı

HDP Eş Genel Başkanı 
Sezai Temelli, kayyım atanan

HDP’li belediye eşbaşkanlarıyla gö-
rüşen İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “seni
pejmürde ederiz” diyen İçişleri Baka-
nı’nın görevi bırakması, bırakmıyorsa
görevden alınması gerektiğini söyledi.
Temelli, “HDP’ye saldıran, Ekrem
İmamanoğ-
lu’nun ziyaretin-
deki gibi
herhangi bir 
dayanışma ziya-
retini dahi içine
sindiremeyen ve
kendi suçlulu-
ğunu gizleme 
telaşındaki bir
İçişleri Bakanı
var” dedi.
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Sezai Temelli

Lokmaları hak
kabul etsin

Esenyurt Güneş Cemevi'nde
Muharrem ayı dolayısıyla 

düzenlenen lokma açma törenine 
katılan Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Alevi vatandaşlarla
bir araya geldi. Muharrem'in anla-
mını herkesin idrak etmesi gerektiğini
söyleyen Bozkurt, “Muharrem
demek matem demektir yas demektir.
Bu mübarek ayda Kerbela'da şehit
edilen ehlibeytin acısını yüreğimizde
hissediyor ve çektikleri cefalarımızı
aklımızda yaşıyoruz. Bugün burada
vatandaşlarımızla birlikte lokmaları-
mızı paylaştık. Hak kabul etsin”
diye konuştu.
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KAFTANCIOGlU:
SUSMAYACAGIM!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı
paylaşımlar yüzünden hapis cezasına mahkum edildi. Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8
ay 20 gün hapis cezası verildi, karar onanırsa cezaevine girecek. Kararı değerlendiren
Kaftancıoğlu, “Saray vesayetine son verene kadar bedeli ne olursa olsun asla
susmayacağım. Bu dava  İstanbul’u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il
başkanını cezalandırma davasıdır. Tekrar ediyorum: O kaybetti, biz kazandık” dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun
2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı

üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhur-
başkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı
hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”,
“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör ör-
gütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl
10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep
edildiği davada karar çıktı. Mahkeme kararında, Kaftancıoğ-
lu’nun 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar
verdi. Karar sonrası konuşan CHP İl Başkanı, “Kararlar
saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul’u, İstanbul hal-
kına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstan-
bul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar
susmayacağız. Hiçbir zaman demokrasiden hukuk mücade-
sinden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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9 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkemenin kararı sonrası Twitter hesabından da
açıklamalarda bulunan Kaftacıoğlu şu ifadeleri kul-

landı; “Bir düşünün: Bu ülkede uzun zamandır herhangi bir
mahkeme kararıyla ilgili konuşurken kanunlardan, yargı men-
suplarından hatta yasa koyuculardan bile bahsedebiliyor
muyuz? Hayır. Hukuk, kanun, demokrasi, adalet gibi kav-
ramlar bir temenniye dönüştü. Mahkeme kararları kanunlara
göre değil siyasi konjonktüre, siyasi iktidarın keyfine göre şe-
killeniyorsa o ülkedeki tüm duruşmalar formalitedir.  Açılan
davalarda kararlar, saray odalarında alınıyor. Bu ülkede mah-
keme kararları kanunlara göre düzenlenmiyor; kanunlar, ve-
rilmek istenen cezalara göre şekillendiriliyor. Bizleri burada
mahkum etmek isteyenler, hukuk maskesi takmış mafya yön-
temleri kullanan vesayet odaklarıdır. Demokrasi düşmanı bu
sivil vesayetin adı saraydır. Saray Vesayeti demokratik siyaset
önündeki en büyük engeldir” dedi. I SAYFA 9
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HUKUK MASKESİ TAKMIŞ MAFYALAR!

Kılıçdaroğlu:
Adalet yok
CANAN Kaftancıoğlu’na
verilen 9 yıl 8 aylık hapis
cezasını değerlendiren
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,
“Adalet yok bu ülkede.
Hakim karar verirken vic-
danına değil saraya bakıyor.
Sevgili halkıma şunu söyle-
mek isterim. Hangi görüşten
hangi inançtan hangi kimlikten
olursa olsun ben herkes için
adaleti sağlayacağım” dedi.
Canan Kaftancıoğlu’na hapis
cezası verilerek İstanbul başa-
rısının intikamının alındığını sa-
vunan Kılıçdaroğlu
“Adaletsizlik sadece Türki-
ye’nin itibarını zedeler. Benim
üzüntüm adaletin bu ülkede
yok olması başka bir şey
değil” diye konuştu.

İmamoğlu:
Karar can sıkıcı
İstanbul Büşükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer’i makamında
ziyaret etti. İkilinin ortak
görüşmesine, CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu’na verilen 9 yıl 8 aylık
hapis cezası damgasını vurdu.
İmamoğlu “Canan Kaftancı-
oğlu’na ceza verilmesi konu-
sunda Türkiye’nin hukuk
yoluyla insanları yargılayarak
bir boy ve yönteme ihtiyacı
yok. Karar üzücü ve can sıkıcı-
dır. Bu hukuksuzluğun üst
mahkemelerde giderileceğine
inanıyorum. Ben de Canan
hanıma sonuna kadar destek
olacağım. Bu gündemden kur-
tulmak istiyoruz.” dedi.

iMAMOGLU UYARISI!
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun görevden alınmasının Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ciddi sonuçları olacağını vurguladı

Sosyal medya hesabından bir iletiye cevap
veren Piri, yerel seçimin ardından Türk

hükümetinin seçilmiş başkanları görevden almaya
başladığını ve şimdi de İçişleri Bakanı Soylu'nun
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı. Piri,
“Eğer onu görevden alırlarsa bunun AB-Türkiye
ilişkileri için çok ciddi sonuçları olur” dedi.
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ÇOK CİDDİ SONUÇLAR OLUR

Kayyum yarın
açıklanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İstan-
bul'a da mı kayyum atanacak?’, “Pej-

mürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?”
sorularına, “Onu Pazar sabahı söyleyeceğim”
dedikten sonra, şöyle yanıt verdi: “Türkiye
Cumhuriyeti kurallarla, ilkelerle, kanunlarla
yönetilen bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti, çadır devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti
devleti, dün de kurulmuş değildir. 2200 yıllık
devlet geleneğimiz var. Siyasi görüşlerimiz
farklı olabilir. Ama bir muhtar, kendine verilen
yetkiler çerçevesinde muhtarlık yapar. Bir bele-
diye başkanı, kendine verilen yetkiler çerçeve-
sinde başkanlık yapar” dedi. I SAYFA 7
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Galatasaray
saldırı altında

Galatasaray Kulü-
bü'nün eski başkan

adaylarından olan iş insanı Ali
Fatinoğlu, Fatih Terim'e verilen
4 maçlık cezayı değerlendirdi.
Fatinoğlu, “Galatasarayımız
ciddi bir saldırı altındadır. Bu
saldırının nedeni çok net 
olarak Galatasaray'ı geriye 
düşürme amaçlıdır. Gün birlik
olma ve ortak eylem planı
yapma günüdür” dedi.
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Bahçeşehir’de kültür
sanat inşaatı sürüyor

Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir'de

yapımı devam eden tiyatro salonun-
daki çalışmaları inceledi. Kartoğlu,
“Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul 
Tiyatrosu’nda çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor Sahnemiz tamamlan-
dığında Başakşehir Tiyatro Akade-
misi artık burada da eğitim vermeye
başlayacak. Tüm gayretimiz komşu-
larımızın sanata daha yakın olması
için. Bu anlamda çalışmalarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz” dedi.
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Topkapı Sarayı
devredildi!

Kültür Bakanlığı'na bağlı
olan Topkapı Sarayı,

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlı-
ğı'na bağlandı. Buna göre; Top-
kapı Sarayı'nın çalışanları dahil
olmak üzere tüm işleri Cumhur-
başkanlığı'na devredildi.
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Silah ticareti
poliSe takıldı
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Süleyman Soylu



Lekeleri 
ciddiye alın

mEdicana Kadı-
köy Hastanesi
Dermatoloji Uz-

manı Prof. Dr. İnci Mevli-
toğlu, özellikle güneş ışığına
çok fazla maruziyet ile ortaya
çıkan kahverengi cilt lekelerinin
yaygın bir şekilde görüldüğünü
belirterek, "Yüzdeki kahverengi
lekeler genetik yapı, hormonal
uyarılar, ultraviyole maruziyeti,
ilaçlar, geçirilen deri hastalığı gibi
nedenlerle ortaya çıkıyor" dedi.

Boyutları değişebilir

Lekelerin sistemik bir hastalığın da
parçası olabileceğine dikkat çeken
Prof. Dr. Mevlitoğlu, lekelerin teşhis
edilmesinin çok önemli olduğunu
belirterek "Lekeler 1 milimetre çapın-
dan başlayarak birkaç santimetreye
kadar değişik büyüklüklerde olabilir.
Çocukluktan itibaren olan yaz ayla-
rında kahverengiliklerde artış olanlar
çil olarak adlandırılır. Sarışın, kızıl saçlı
ve beyaz tenlilerde daha sık rastlanır.
Eğer lekeler daha ileri yaşlarda ve aşırı
güneş ışığı maruziyeti sonrası ortaya
çıktıysa güneş lekesi adı verilir. Güneş le-
keleri en tehlikeli deri kanserlerinden biri
olan melanom gelişimi açısından sıkı
takip edilmelidir. Ayrıca gebelik ve güneş

ışığı etkisi ile oluşan melazma ve cildin tahrişi
veya geçirilen bir deri hastalığı sonrası oluşa-
bilen lekeler mevcuttur" dedi. 

Hamilelikte görülebilir

Genetik yatkınlığı bulunan kişilerde görülen
melazma hastalığının kadınlarda daha sık
görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mevlitoğlu,
melazmaların alın, şakaklar, elmacık kemikle-
rinin üstü, dudak üstü gibi yerlerde görüldü-
ğünü söyledi ve "Melazma gelişiminde
gebelik, doğum kontrol ilaçları, güneş ışınları
önemli faktördür. Gebeliğin 3. ayından sonra
görülebilir. Ayrıca karaciğer - safra yolu has-
talıkları, tiroid hastalıkları, hormonal neden-
ler de melazmaya yol açabilir. Ultraviyole
melazmayı tetikleyen ve arttıran, şiddetlendi-
ren en önemli faktörlerden biridir. Melaz-
mada tiroid fonksiyonlarında bozukluğa
normalden 3-4 kat daha fazla rastlanmakta-
dır" açıklamasını yaptı.

P rof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı
telefonların ekranlarının
güneş ışığına benzer mavi

bir ışık yaydığını ve ekrana bakan-
ların gözlerinden giren mavi ışı-
ğın, beynin uyku hormonu
melatonini salgılamasını engelle-
diğini söyledi. Prof. Dr. Çiftçi, me-
latonin hormonunun, uyku ve
uyanıklık ritmini düzenleyen bir
hormon olduğunu belirterek, "Ay-
dınlıkta uyanık kalmamızı, karan-
lık olunca da uyumamızı sağlıyor.
Akıllı telefon ekranlarından gelen
bu mavi ışık, beyinde sanki güneş
ışığı gibi algılanıyor ve melatonin
hormonu salgılanmıyor. Dolayı-
sıyla da akıllı telefonlara çok ba-
kanların uykuları gelmiyor.
Normal ritme göre uyuma saatleri
1-2 saat, bazen daha fazla öteleni-
yor. Akıllı telefonun yanı sıra bilgi-

sayar ekranları ve tablet gibi, bun-
ların hepsini akıllı telefon grubu-
nun içerisine koymak gerekir, akıllı
telefonları planladığımız uyku
saatinden 2 saat kadar önce bı-
rakmak ve hayatımızdan çıkar-
makta fayda var" dedi.

Başarıya engel

Akıllı telefon ve tabletleri, daha
çok gençlerin kullandığına ve
güne yorgun başladıklarına dikkat
çeken Prof. Dr. Bülent Çiftçi,
"Uyku saatlerinde akıllı telefon
gibi cihazları kullanan gençlerimiz
az uyudukları için güne yorgun ve
dinlenmemiş olarak başlıyor. Öğ-
renciler daha verimsiz okul dö-
nemi yaşıyorlar ve dersleri daha
başarılı bir şekilde takip etmedik-
lerini gözlemliyoruz" diye ko-
nuştu.HABER MERKEZİ
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AKıllı TElEfon
CıKTı UyKU KACTı!

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların uyku düzenini olumsuz etkilediğini söyledi
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Uyku süresini
kısaltıyor

Akıllı telefonların hayatın vazgeçilmez bir
parçası haline geldiğini belirten Prof. Dr.
Çiftçi, şunları kaydetti: "Günün her anında,
sadece uyurken ayrı kaldığımız akıllı tele-
fonların birçok işimizi kolaylaştırdığı kabul
edilse de bu telefonların ekranındaki mavi
ışık kişiyi olumsuz etkiliyor. Akıllı telefon,
tablet veya laptop'ların ekranlarındaki
mavi ışık günün en parlak saatinde bile
ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor. Bu
ekranlar geceleri ise sanki küçük bir pen-
cereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor.
İşte tam da bu neden yüzünden geceleri
akıllı telefona bakmamak gerekiyor. Ek-
randaki mavi ışık, beynin, uyku hormonu
melatonini salgılamasını engelleyerek ki-
şinin uykuya dalmasını zorlaştırır ve başka
sağlık problemlerine yol açarak çeşitli
sağlık sorunlarını beraberinde getirir."

Baş dönmesi kötüye işaret!
Medicana Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman
Özkan, baş dönmesi, göz kararması ve bayılmanın birden fazla sebebi olabileceğini
belirterek, ancak bunların şah damarı tıkanıklığının ilk belirtisi olabileceğini bildirdi

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, şah dama-
rındaki darlık veya tıkanıklık nedeniyle beyine
yeterli kan gitmediğinde hastada bazı belirtiler

ortaya çıkmaya başladığını, 24 saatten az süren ve kalıcı
olmayan bu şikayetlerin çok önem arz ettiğini aktardı.

“Baş dönmesi, göz kararması ve bayılmanın birden
fazla sebebi olsa da şah damarı tıkanıklığının ilk

belirtisi olabilir” ifadesini kullanan Özkan, ay-
rıca, denge kaybı, konuşma güçlüğü veya ko-

nuşamama, kolda, bacakta veya yüzde
uyuşma, konuşulanları anlayamama, bi-

linç kaybının da şah damarı tıkanıklığı-
nın bariz belirtileri olduğunu
vurguladı. Doppler ultrasonografi ile
kontrol edilmesinin bu hastalığın ka-
lıcı kötü sonuçlarının engellenmesi
için yeterli olduğunu belirten
Özkan, bunun yanında BT anjio-
rafi, MR anjiografi ve kateter ile
klasik anjiografi (DSA) yöntem-
lerinin de kullanıldığı bilgisini
verdi.

Öneriler sundu

Özkan, yaşam şeklinin değiştiril-
mesi, hareket ve sağlıklı bes-

lenme, kan basıncı, kan şekeri ve kolestrol düzeylerinin
kontrol altına alınması, sigara içilmemesi ve pıhtı önle-
yici ilaçların kullanılmasının şah damarı tıkanıklığına
karşı faydalı önlemlerden olduğunu kaydederek, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: Şah damarında yüzde 70 ve
üstü darlık gelişmiş hastalarda ilaç tedavisine ek olarak
girişimsel bir müdahalenin yapılması gerekiyor. Ayrıca
ek hastalık ve ameliyat durumlarında bu yüzdeler deği-
şebiliyor. Ameliyata uygun olmayan ve anjiyo yoluyla
yapılan stent tedavisi kısa ve düzgün darlıkların açılma-
sında kullanılıyor. Uzun ve düzensiz yapıda daralma-
larda açık ameliyat yöntemi öneriliyor.”

45 dakika sürüyor

Ameliyatın 45 dakika süreceğini de anlatan Özkan,
“Lokal anestezi ile konuşa konuşa 45 dakika süren ame-
liyatta şuur takibi mükemmel yapılır. Risk çok azdır.
Ameliyat esnasında ne olduğu anbean takip edildiğin-
den çok güvenlidir. Genel anestezi ile de yapılabilir.
Özellikle koroner bypass ameliyatı ile beraber olacaksa
yapılabilir. Ameliyatlarda felç riski bulunmaktadır. Bu
sebeple uyanık yapılanlar daha iyi sonuç verir. Ameliyat
esnasında şuur değişikliği olan hastalarda hemen damar
içine 'şant' dediğimiz ve geçici kan akımı sağlayan
damar konarak ameliyat yine aynı güvenli ortamda ta-
mamlanır” dedi. HABER MERKEZİ

Öfkenizi
kontrol
edin

Etrafımızda, günlük yaşamın
koşturmacası içinde sakin kal-
mak neredeyse mümkün değil.

Günün her saatini sinir içinde geçirmek
normalden iki kat daha fazla yorulma-
nıza nedne oluyor. İngiliz Terapist Paul
Emery, öfkenizi 1 dakikada kontrol al-
tına alabileceğinizi söylüyor. Bitmek
bilmeyen mesai saatleri, işte patronla
ya da mesai arkadaşlarınızla yaşadığı-
nız problemler, otoparkta yer bulaca-
ğım diye diyer sürücülerle
münakaşanız ya da arabanız yoksa
metrobüste kapılar kapanmıyor kav-
gası, trafikteki tartışmalar hatta kav-
galar... Gün içerisinde bu gibi
nedenlerle sürekli bir sinirlilik hali
içerisinde kalıyorsanız İngiliz Tera-
pits Paul Emery'e kulak verin.

Dokunarak tedavi

Ntv.com.tr'nin haberine göre,
dokunarak vücuttaki enerji blok-
larını açma tekniğini kullanıyor,
enerji dengesini sağladığını be-
lirtiyor. Geliştirdiği QEPR tek-
niği ile ruhsal nedenlerden
kaynaklanan sorunlara kısa
sürede çare olduğunu ileri sü-
rüyor. İngiliz Terapist Paul
Emery, bir çeşit duygusal de-
toks olarak nitelendirdiği
QEPR yöntemi ile öfke,
fobi, depresyon, sigarayı bı-
rakamama, kilo verememe,
yeme bozukluğu, aşk acısı,
kronik mutsuzluk gibi
duygusal sorunların yanı
sıra boyun, bel ve baş ağ-
rısı gibi fiziksel rahatsız-
lıklarda da olumlu
sonuç aldığını belirtiyor.
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S on günlerde sosyal medyada otizme çare
bulduğunu iddia eden bir kişinin, otizmli
çocuklara uyguladığı 'sözde' tedavi sıra-

sında çekilen videolar, Otizm Dernekler Federas-
yonu harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden
ulaştığı ailelerden 35 bin lira tedavi ücreti istediği
öne sürülen kişi hakkında aileler de şikayette bu-
lundu.

35 bin liraya tedavi ediyormuş

Uzmanlar otizmin bilinen bir tedavisinin olmadı-
ğını belirtiyor. Ailelerin çaresizliğini kullanmak is-
teyen bir kişi, otizm, diyabet ve çölyak
hastalıklarını kendi bulduğu tedavi yöntemi ile
bitirdiğini iddia ederek bir çok ilde ev ev dolaşı-
yor. "Y.C.J U." adıyla paylaşımlar yapan bu kişi-
nin sözde tedavisi sırasında çekilen görüntülere
ise tepki yağdı. Otizmli bir çocuk annesi Filiz
Doğru da söz konusu videolardan biri ile sosyal
paylaşım sitesinde karşılaşınca, Sağlık Bakanlı-
ğı'na şikayette bulundu. Doğru, "Sosyal paylaşım
sitesinde otizm grubunda bir çocuğun videosunu
gördüm. 5 kişi çullanmış, ağzına havlu tıkanmış
ve çocuğun üzerine bastırarak damar yolu
açtıklarını gördüm. Videoyu kim
gönderdi diye sorguladım. Bir
umut taciri daha çıktı kar-
şımıza. Bu umut taciri,
otizmi bitirdiğine
dair aileleri kandı-
rarak, köylerde
demeç vererek,
'diyabeti,
otizmi ben bi-
tirdim' diyor.
Bu kişiye
ulaştım, tele-
fonda gö-
rüşme
yaptım. 'Dok-
torların yazdığı
ilaçları ben yapı-
yorum. Diyabeti
ve otizmi ben bitir-
dim' gibi iddialarda bu-
lundu. 'Nasıl bir tedavi
uyguluyorsunuz ?' dedim.
Serum veriyorum, ilaç veriyorum
dedi. 'Doktor musunuz?' dedim. 'Hayır' dedi.
'Eğer doktorculuk oynayacaksanız beni arama-
yın' şeklinde konuştu. Bu ilaçları nasıl veriyorsu-
nuz dediğimde, 35 bin TL karşılığında 1 sene
boyunca çocuğun durumuna göre verdiğini söy-
ledi ve ağır vakaları seçtiğini söyledi. Buna istina-

den ben
sağlık ba-
kanlığına
durumu
bildirdim.
Sağlık Ba-

kanlı-
ğı'ndan 'Bu

kişinin tedavi
uyguladığı yer-

leri tespit etme-
miz gerekiyor,

bilginiz var mı?' dediler.
Bu şahsın cep telefonların-

dan, sosyal paylaşım sitesindeki
yazışmalarına kadar hepsini yolladım" dedi.

Aileleri dolandırıyorlar

Bir dönem mente cihazı yani kafaya takılan bir
bant ile otizmi tedavi ettiğini iddia eden bir kişi-
nin, kendisini dolandırmaya çalıştığını da anlatan

Doğru, "Bu kişiler aileleri dolandırıyor. Otizmi
iyileştirdiklerini anlatıyorlar. Bu da bir dolandı-
rıcılık sistemi. Hiçbir şekilde bunlara inanılma-
ması gerekiyor. Bana da satış yapmaya
çalıştılar. 10 bin lira istediler. Bir ay ücretsiz
kullanın diyorlar, sonrasında 9 ay kullanıp
memnun kalmazsanız paranızı iade edeceğiz
diyorlar. Bu şekilde mağdur olan aileler var.
Mahkemelik olan insanlar var. Ben bu işin bi-
lincinde olan biri olarak kabul etmedim. Bun-
lara bir dur denilmesi lazım. İnsanlar mağdur
ediliyor, duyguları sömürülüyor" dedi.

Sosyal medyayı kullanıyorlar

Otizm Dernekler Federasyonu Başkan Yardım-
cısı Tolga Gökçe de, otizme alternatif tedaviler
ürettiğini söyleyen kişiler ve kurumlarla karşı
karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Bu çocuklar-
dan bu aileler üzerinden çok büyük rakamlarla
rant sağlayan kişiler var. Bizim de vakfımıza
sürekli bu uyarılar geliyor. Bu aileler çaresiz ka-

larak otizme çare ürettiğini söyleyen bu kişile-
rin kapılarını çalıyorlar ve aileler son kuruşla-
rına kadar her şeylerini verip, umutlanarak
çocuklarına bu tedavileri uygulatmaya çalışı-
yorlarö ifadelerini kullandı. Bu kişilerin sosyal
medyayı kullanarak ailelere ulaştığını dile geti-
ren Gökçe, "Sosyal medyada sayfalar açıyorlar
ve ailelere umut vaat eden paylaşımlar yayınlı-
yorlar. 'Otizmin çaresini bulduk' diye örnek vi-
deolar koyarak, bazı çocukların, bazı ailelerin
röportajlarını koyuyorlar. Neden bu ailelerin
bunu yaptıklarını da bilmiyoruz. Belki birlikte
çalışıyor olabilirler. Bu kazanımları birlikte ya-
pıyor ya da ücretsiz terapi karşılığında yapıyor
olabilirler. Bu işten uzak durmalarını tavsiye
ediyorum. Bu kişilere de vicdanlı olmalarını
tavsiye ediyorum. Bu ailelerin varını yoğunu
alarak bu çocukları iyileştireceklerini söyleme-
leri hem vicdani hem de ahlaki olarak çok yan-
lış" şeklinde konuştu.

Otizm eylem planı hayata geçmeli

Bu tip dolandırıcıların önüne geçecek tek şeyin
"Otizm Eylem Planıö olduğunu vurgulayan
Gökçe, "Bahsettiğim gibi bu çocukların aileleri-
nin sömürülmesi, rant aracı olarak kullanılma-
sının önüne geçilecek tek kanun, otizm eylem
planı. Bu plan hayata geçmediği sürece bahset-
tiğimiz otizmden rant elde edilen kişiler çoğala-
caktır. Kendilerine hekim diyenler, alternatif
tedavi ürettiğini ve bu işi bitirdiğini söyleyenler,
bu aileleri sömürmeye devam edecektir. Otiz-
min bilinen bir tedavisi yok. Dünya otizmle
mücadele ediyor. Dünyada kanser, şeker ve
AİDS'ten daha hızlı yayılıyor. Yani dünyanın
başına bela olan bir durumu, bizim ülkemiz-
deki bazı akıllılar 'Biz çaresini bulduk' diyerek
çok yüksek rakamlarla, 15 gün için 15 bin lira,
1-2 seferlik kürler için ailelerden 15-20 bin lira
alıyorlarö dedi. Bir takım kişilerin bazı ilaçlar
geliştirdiğini, serum geliştirdiğini söyleyerek
otizmli çocuğu olan aileleri dolandırdığını an-
latan Gökçe, "Bazı sosyal medya hesaplarında
da videoları dönen, canlı otizmli bir bireyi,
Anadolu'nun ücra köşesinde gidip, ailesini kan-
dırarak, izlediğim kadarıyla, üzerine 5-6 kişi
oturarak damarından bir sıvı zerk ettiğini gör-
düm. Bizim bazı otizmli aileler ve sivil toplum
örgütleri Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.
Buna benzer yöntemler ile otizmin sanki bir
sindirim sistemi hastalığı olduğunu iddia eden
bazı şahıslar var. Yüzyıllarca önceden kalma
yöntemlerle otizmi düzelteceklerini 
söylüyorlar" şeklinde konuştu. DHA

OtIzm UzerInden
dOlandIrIcIlIk!
Otizmi bitirdiğini öne süren kişi, sosyal medya üzerinden ulaştığı çaresiz ailelerden sözde tedavi için
35 bin lira talep ediyor. İl il dolaşan bu kişinin sözde tedavisi sırasında çekildiği belirtilen görüntüler
aileleri isyan ettirdi. Harekete geçen Otizm Dernekler Federasyonu da uyarıda bulundu

Aileleri uyardıklarını dile getiren Gökçe, "Ama bu sar-
mala kapılan aileler var maalesef. Her şeyini bu sarmal içe-
risinde, bugüne kadar olan bütün kazanımlarını kaybeden

aileler var. Bu şahıslar hakkında ülkemizde yüzlerce dava da açıldı.
Hatta ceza alanlar da oldu. Ama isim değiştiriyorlar ve bir süre sonra

tekrar ortaya çıkıyorlar. Az önce bahsettiğim son gündemdeki kişi.
Daha önce de tabletle çocuğun kulağına kulaklık takarak otizmi 3 ayda
bitirdiğini söyleyen kişiler vardı. Ciddi anlamda umut sattıkları için, ça-
resiz ailelerimizin de umuda ihtiyacı olduğu için bu yöntemlere başvu-

ruyorlar. Ama ailelerimiz şunu unutuyorlar: Ben bu yolda yavaş
yavaş ilerlemeyeyim, alternatife bir yöntem bulunsun ve iyileştir-
sin. Böyle bir şey mümkün mü sizce? Yani dünya neden yapmı-

yor bunu? Otizm 40-50 doğumda bir iken, neden dünyada
bunu ortadan kaldırmıyorlar? Otizmde tedavi yöntemi

önerebilecek tek kişi hekimler, psikiyatristler. Bu
yoldan gitmeleri lazım ailelerin"

ifadelerini kullandı.

Her şeyini 
kaybeden aileler var

Silah ticareti polise takıldı
Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bulunan bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenlendi. Operasyonda, gemi 
içerisinde bulunan bir konteynerde 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, bin 200 adet fişek, 30 adet uzun namlulu
silah fişeği ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyon anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

abd'den Bulgaristan'a
giden gemideki bir kontey-
nerde lüks araç motor parça-

ları arasında silah taşındığı ihbarı
üzerine İstanbul Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstan-
bul Gümrükler Muhafaza Başmüdür-
lüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler
11 Temmuz'da yaptığı ortak çalışmayla
Ambarlı Limanı'nda bulunan gemide
arama yaptı. Aramalarda lüks araçla-
rın motor parçaları arasına gizlenmiş 1
tabanca, 30 tabanca gövdesi, 1 uzun
namlulu tabanca gövdesi, 53 şarjör, 28
icra yayı ve mili, 28 sürgü, değişik çap

ve markalarda bin 200 mermi ile 30
uzun namlulu mermisi ele geçirdi.

5 kişi yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili şüp-
helilerin tespiti, Türkiye'de bulunan
bağlantılarının belirlenmesi ve yakalan-
ması için çalışmalarını genişletti. Yapı-
lan çalışmalarda Bulgaristan'da alıcı
konumunda bulunan S.C. John, güm-
rükte yakalanan motor parçalarıyla il-
gili bilgi almaya gelen M.M.
Vladimirov, Türkiye'de konteynerlerin
takibini üstlenen K.E., Bulgaristan'daki

irtibat ve iletişimi sağlayan B.D., güm-
rük işlerini takip eden C.Ö. önceki gün
gümrükte kalan mallarını almak üzere
4 Eylül'de Ambarlı Limanına geldiği sı-
rada yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişi adliyeye sevk edildi

K.E. ve C.Ö. Vatan Caddesi'nde bulu-
nan Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardın-
dan emniyetten serbest bırakıldı. 2'si
yabancı uyruklu 3 kişi emniyetteki iş-
lemlerinin ardından Büyükçekmece
Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
DHA

Parçalar çıkarıldı
İstanbul Organize Suç-
larla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ve İstanbul
Gümrükler Muhafaza
Başmüdürlüğü ekiplerinin
Ambarlı Limanı'nda kon-
teynerde yaptığı aramalar
polis kameralarına yan-
sıdı. Görüntülerde kontey-
nerden çıkartılan lüks
araç motorları ve motor
parçaları arasına gizlen-
miş silah ve silah parça-
ları ele geçirilmesi
görülüyor.

Sınırsız
kamyonlar!

Trafik kazasında
tahliye kararı çıktı

İstanbul Havalimanı Göktürk yolunda
hız sınırının 70 kilometre olması 
rağmen bazı hafriyat kamyonu sürü-
cülerinin bu sınırı aştığı ve sinyal 
vermeden şerit değiştirdiği anlar, DHA
kameralarınca kaydedildi

İstanbul Jandarma
Komutanlığı'na bağlı
ekipler, hafriyat kamyonu

sürücülerinin yoğun olarak kullan-
dığı İstanbul Havalimanı yolunda
denetimlerini artırdı. Kemerburgaz-
Göktürk İstanbul Havalimanı yö-
nündeki uyarı levhalarıyla kamyon-
lar için hız sınırının 70 kilometre
olduğu belirtilirken, bazı hafriyat
kamyonu sürücülerinin, 100- 110
kilometre hızla gittiği DHA ekibince
görüntülendi. İstanbul'da trafikteki
sürücüler için çoğu zaman tehlike
oluşturan, çok sayıda kazaya neden
olan bazı hafriyat kamyonu sürücü-
lerinin hız sınırı dahil kural ihlalleri
yaptığı görüldü. Yollarda sinyal ver-
meden şerit değiştiren, hız sınırını
ve diğer kurallarıihlal eden bazı sü-
rücülerin kamyonlarının arka plaka-
larının olmadığı da DHA
kameralarınca kaydedildi.

İhlal yapanlara ceza

İstanbul Jandarma Komutanlığı
ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü baş-
layacak yeni eğitim- öğretim yılı ön-
cesi, yollarda denetimlerini artırdı.
İstanbul Havalimanı Göktürk yo-
lundaki denetimlerde, kural ihlali
yapan birçok sürücüye, trafik cezası
kesildi. Kontrollerde, plaka tanıma
sistemiyle, kayıtlı olan çalıntı ve ara-
nan araç uygulaması da yapıldı.
Havadan drone ile de kural ihlali
yapan kamyon sürücüleri tespit edi-
lerek, uygulama noktasında bulu-
nan ekiplere bildirildi. Kontrollerde,
çamur yüklü ve brandasız araçların
sürücülerine de cezai işlem uygu-
landı. Çamur yüklü kamyonun sü-
rücüsüne, aracın brandasız olduğu
gerekçesiyle para cezası kesildi.
Kontroller sırasında hem evrakı tam
olan hem de kamyonla ilgili her-
hangi eksiği bulunmayan hafriyat
kamyon sürücülerine ise jandarma
ekipleri, teşekkür etti. DHA

KüçüKçeKmece'de ay
önce 75 yaşındaki Rabiye
Gökçay'ın hayatını kay-

bettiği trafik kazasına ilişkin 2 sanık
hakkında açılan davanın ilk duruş-
ması görüldü. Olay günü sol şeride
geçmeden aynalardan arkayı kont-
rol ettiğini ve hiçbir aracın olmadı-
ğını belirten tutuklu sanık Hatem
Atabey "Bu nedenle direksiyonu kı-
rarak sol şeride girdiğim esnada
gelen araç benim aracıma çarparak
sonrasında 100 metre ilerideki araç-
lara çarparak durdu. Benim suç
kastım yoktur. Perişan oldum. Çok
üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi
talep ediyorum" dedi. Mahkeme he-
yeti tutuklu kaldığı süreyi nazara
alarak sanık Hatem Atabey'in tahli-
yesine karar verdi. Rabiye Gök-
çay'ın Avukat oğlu Pekay
Salmanoğlu tahliye kararına itiraz
edeceğini belirtirken, meydana
gelen trafik kazası sanık Hatem
Atabey'in kullandığı araç içi kame-
rasına saniye saniye yansıdı.

İddianamede olay anlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca 30 Mayıs 2019 tarihinde Kü-
çükçekmecede meydana gelen olay
şöyle oldu:  Olay tarihinde yanında
kız kardeşi İrem Gökçay (19) ve ba-
baannesi Rabiye Gökçay'ın (75) bu-
lunurken Kürşan Gökçay'ın (20)
kullandığı otomobil seyir halindey-
ken aynı yönde seyir halinde olan
Hatem Atabey'in (50) kullandığı
servis minibüsü ile dikkatsizlik ve
terbirsizlik sonucu çarpıştı. Kürşan
Gökçay'ın kullandığı otomobil sav-
rularak yol kenarında park halinde
bulunan başka araçlara çaptı. 



KüçüK-
çEKmEcE
Belediyesi

Geleneksel Sanatlar Aka-
demisi’nde açılışı gerçekle-

şen sergide, 2 buçuk ay
boyunca Geleneksel Sanat-
lar Akademisi’nde eğitim-
lere katılan 7-14 yaş arası
çocuğun eserleri sergi-
lendi. Sergiye katılan
öğrencilere Küçükçek-
mece Belediyesi Ge-
leneksel Sanatlar
Akademisi tarafın-
dan katılım bel-
gesi verildi.
Sergide eseri
bulunan Ece
Küçükoğlu
(15) Küçük-
çekmece
Belediye
Başkanı
Kemal
Çebi’ye
teşek-
kür
ede-
rek,

“Benim sergide 2 kara kalem çalışmam var. Or-
taokuldaki öğretmenin beni buraya yönlen-
dirdi. Burayı çok seviyorum. Resim yapmayı
çok seviyorum. Burada farklı akımları ve sanat
dallarını öğrendim. Burası bana çok şey kattı”
dedi. Ebru ve kara kalem çalışmalarıyla sergiye
katılan Ali Baran Gencer (13) ise, “Ben ilk-
okulda öğretmenim sayesinde burayla tanış-
tım. Ebru sanatıyla tanıştım. Çok sevdim
Ebru’yu. Hala da devam ediyorum Ebru çalış-
maları yapmaya. İki arkadaşımı bile getirdim
buraya. Burayı çok seviyorum” diye konuştu.

Keyifli işler yaptık

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar
Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı da, “Çok
verimli bir yaz dönemi geçirdik. Yoğun bir üre-

tim oldu. Çok keyifli işler çıktı. Bu nedenle bu
sergiyi yapmak istedik. Çocuklarımız eserleri-
nin sergilenmesini çok istedi. Birçok öğrencimiz
kış döneminde de kurslara devam edecekler.
Çok yoğun talep var” dedi. Minyatür, Ebru,
Çini, Yaratıcı Çocuk Atölyesi, Kaligrafi, İnce
Kağıt Oymacılığı gibi geleneksel sanat eserle-
rine yer veren sergi 10 Eylül tarihine kadar Kü-
çükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar
Akademisi’nde ziyaret edilebilir. 2013 yılından
itibaren Geleneksel Sanatlar alanında Kültür ve
Sanat faaliyetleri yapan Geleneksel Sanatlar
Akademisi, bugüne kadar 4 bin 500 öğrenciye
eğitim verdi. Geleneksel Sanatlar Akademi-
si'nden faydalanmak isteyenler 444 4 360/ 8850
nolu telefondan bilgi edinebilir.
YAKUP TEZCAN

B eylikdüzü Belediyesi tarafından 6.sı dü-
zenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, ye-
dinci gününde İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ağırladı.
Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenen ve bu
yıl ki teması “Umut” olan Çardak Altı Sohbetlerine
konuk olan İmamoğlu, “Umut ve Ekrem İma-
moğlu Özel” programıyla vatandaşlarla keyifli bir
sohbet gerçekleştirdi. “Evine hoş geldin Başkan”
tezahüratlarıyla karşılanan Ekrem İmamoğlu’na
Çardak Altı alanını hınca hınç dolduran vatandaş-
lar yoğun ilgi gösterdi. 

Çocukluk hayali gerçek oldu

Çardal Altı Sohbetlerini çok özlediğini ve bu hava-
nın oluşmasından gurur duyduğunu belirten
Ekrem İmamoğlu oldukça keyifli geçen söyleşiye
gençliğindeki “Umut” kavramından bahsederek
başladı. İmamoğlu; “Hayal kurmak umut demek-
tir. Herkes geleceğiyle ilgili hayal kurmalıdır. Eğer
hayal kurmuyorsanız çok eksik bir yaşam içerisin-
desiniz. Benim çocukluğumda kurduğum hayaller
umudum oldu. Çocukluğumda en büyük hayalim
İstanbul’u görmekti. İstanbul benim için ulaşılması
güç ama ulaşmam gereken bir yer gibiydi…” şek-
linde konuştu. 

İnsanlar yeşili yaşayacak

İstanbul’a dair umut ve projelerinden bahsederken

konuşması sık sık alkışlarla kesilen İmamoğlu, yeşil
alanların oluşmasını da oldukça önemsediğini be-
lirtti. İmamoğlu; “Yeşil alanlar bu şehirde çok hızlı
bir şekilde insanların hayatına girecek. Aynen Bey-
likdüzü’nde Yaşam Vadisi’nde olduğu gibi insanlar
yeşil ile doyasıya yaşayacak.” dedi. Söyleşi sıra-
sında, kadınlar, çocuklar, gençler ve engelli bireyler
ile ilgili projelerinden bahsederken eğitimin öne-
mine de vurgu yapan İmamoğlu, “Bu şehrin ço-
cuklarını mutlu edeceğiz. Bunu da eğitim ile
gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Çalık'tan anlamlı hediye

Kopan’ın İmamoğlu’na son sorusu, “İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İzmit’ten memleketine dön-
mekte olan arka koltukta ağlayan çocuğu görse,
bugünkü Ekrem’e ne derdi” oldu. İmamoğlu, bu
soruya, “Asla umudunu yitirme derdi. Asla vaz-
geçme, yoluna devam et derdi. Ben herkese öyle
söylüyorum’ yanıtını verdi. Programın sonunda
İmamoğlu’na çiçek ve plaket takdim etmek üzere
sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık’ın bir de sürprizi oldu. 31 Mart
mazbatasını İmamoğlu’na teslim eden Çalık; “31
Mart seçimlerinden galip çıkmasından sonra hak-
sızlıkla elinden alınmış olan mazbata bende. Bu
mazbatayı, yapacağı ‘Demokrasi Müzesi’ne koya-
cağını ve sergileyeceğini biliyorum” dedi. Program
sonunda İmamoğlu’nun üç çocuğu arasında en
küçüğü olan Beren İmamoğlu’nun, 9’ncu yaş günü
de Beylikdüzülülerle birlikte kutlandı.
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B ugün ki köşe yazımı yazarken utanç
tablosu bu durumu köşeme taşıyıp
taşımamakta kararsız kalsam da

belki birkaç vatandaşımızı bilgilendirme im-
kânı bulurum diye yazmaya karar verdim.
Umarım bazı kör noktalara ışık tutup aydın-
latabilirim. 

Değerli okurlarım, bilinmelidir ki ebeveyn-
ler olarak her daim çocuklarımızın dinini ta-
nımasını ve en güzel şekilde yaşamasını
isteriz. Çünkü çocuklarımızın ülkesine ve mil-
letine faydalı bireyler olmasını isteriz. Evlat-
larımızın ahlaklı ve adaletli bir insan olarak
yetiştirmekte en büyük arzumuzdur.

Hal böyleyken dinimizi daha iyi öğrenebil-
mesi için tarikatlar, cemaatlar, kurslar, yurt-
lar ve yatılı medreselere çocuklarımızı teslim

ediyoruz. Okul dönemlerinde bazen yarım
bazen yatılı falan derken ebeveynler olarak
bu yönde karar alıyoruz.

Ve çocuklarımızı ne olduğu belirsiz Allah
yolundan şaşmış gözleri kör kalbi taş nefsine
yenilmiş, helak olan Lut kavmini kendilerine
idol seçmiş birkaç şerefsize denk gelmemesi
nerdeyse imkansız bir hal almış. Susayım di-
yorum ama gönül razı değil. Buna susmak
dilsiz şeytan olmak değil midir? Ümraniye’de
bir Kuran kursunda tecavüze uğrayan dört
yaşındaki çocuğun neler çektiğini düşünebili-
yor musunuz? Bu sadece bir tanesi tabi, bir
de ortaya çıkmayanlar var ki yürek yarası!

Elaleme namus, fazilet, erdem dersi ver-
meye kalkışmadan evvel; memleketin dört bir
tarafında, “Din öğreteceğiz” diye açtığı de-

netimsiz, sorgusuz, sualsiz
kurslarda, yurtlarda yüzlerce, binlerle ger-
çekleşen taciz ve tecavüz vakalarının hesa-
bını kim verecek! Bursa’daki ‘Badeci’ şeyhin
müritlerine yaptıklarını ise bahsetmek bile is-
temiyorum. Ahlaksızlık nedir diye sorsalar
tam karşılığı diyebilirim.

Tüm vatandaşlarımıza şiddetle öneriyo-
rum ki çocukların ergen yaşlarında en çok
aile terbiyesine, aile ortamına sevgisine, şef-
katine ihtiyaçları var. Küçük savunmasız ço-
cukları belki evde yaramazlık yapıyor diye
aile ortamından koparıp din tüccarlarının
eline vermeyi doğru bulmuyorum. Ben evla-
dımdan bir gün bile ayrı kalsam aklım fikrim
onda kalır, gece uyanıp üstüne örter kontrol
ederim. Bir anne bir baba emin olmadığı ça-

resiz ağlayarak yatılı kursa gitmek istemeyen
evladını hangi vicdanla teslim edebiliyor bil-
miyorum anlamıyorum anlaşılır bir durumda
değil. Gelin vazgeçin bırakın kursları cema-
atleri şurayı burayı kendi çocuklarımızı önce
kendimiz ahlaklı ve erdemli bireyler olmayı
hep beraber öğretelim. 

Kimseye kastim yok ama bir cemaat düşü-
nün seramik, meyve suyu fabrikaları, arazi-
leri, daireleri, zırhlı arabaları hastaneleri,
yatları katları her şeyleri var da var. Sorarım
sizlere para dönen yerde Allah rızası olur
mu? Şimdi düşünün Ahmet Hoca’nın yatı
var, Mehmet Hoca’nın katı var. Sorsan dini
onlardan iyi yaşayan yok onlardan iyi öğreten
yok. 

Para için dini eğitim vermek din tüccarlı-
ğından başka bir şey değildir. Daha kaç tane
evladımız bu din tüccarlarının pis amellerine
alet olacak. Ne olursunuz çocuklarınıza sahip
çıkın sıra sizin çocuğunuza gelmeden iş işten
geçmeden uyanın. Çocuklarınızın başına
neler gelebileceğinin hiç garantisi yok. Bu ce-

maatlar, vakıflar ve dernekler yıllardır yok-
sulluğu istismar ediyor, yoksulluktan 
besleniyor...

Kimse şimdi çıkıp "ama hepsini böyle ka-
ralamaya hakkınız yok" demesin. "Bu münfe-
rit bir olaydır, kişisel bir suçtur" demesin!
Orada ne kadar kirli işlerin döndüğünü hepi-
miz biliyoruz kabul edin. Ama kimi akıl yok-
sunluğundan susuyor, kimi de cebi
dolduğundan. Olansa sadece çocuklara 
oluyor. 

İster 3 yaşında olsun ister 13 yaşında
olsun çocuk çocuktur. Bırakmayın kardeşim
evlatlarınızı ne olduğu belirsizlerin yanına.

Millet olarak artık fabrika ayarlarına dön-
menin zamanı geldi de geçiyor özümüze dö-
nersek ancak sağlıklı erdemli bireyler
yetiştirebiliriz.

Benden size bir dost tavsiyesi gerisi size
kalmış.

Umarım birkaç kişiye faydalı bir yazı ol-
muştur. 

Kalın sağlıcakla.

İstismarcılara sessiz 
kalmak şerefsizliktir

AYDIN DEMİR

Çardak Altı Sohbetlerinden hemen önce ise
saat 17:00’da Ümit Nar moderatörlüğünde dü-
zenlenen Sahaf Söyleşileri’nde TV program-
cısı ve sunucu Osmantan Erkır, “Gazi Mustafa
Kemal İle Bir Tren Yolculuğu” konulu söyle-

şiyle Beylikdüzü halkıyla bir araya geldi. Slayt
gösterisi ve müzikler eşliğinde gerçekleşen
keyifli söyleşi sonrasında, Beylikdüzü Beledi-
yesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, koleksi-
yonculuğuyla da bilinen Erkır’a çiçek ve plaket

takdiminde bulundu. Saatler 21:15’i gösterdi-
ğinde ise Karadeniz müziğinin başarılı ismi
Resul Dindar şarkılarını Barış ve Sevgi için
seslendirdi. Sanatçı Beylikdüzü’nde adeta bir
Karadeniz rüzgârı estirdi. 

karadeniz rüzgarı

İstanbul aşureye doyacak
50 aşçının 2 gün boyunca özenle
hazırladığı aşureler, İstanbul’un yedi
noktasında tüm halka servis edilecek

Gerektiğinde İstanbulluların gıda gereksinimle-
rine acil çözümler sunan Mobil Büfeler bu sefer
aşure dağıtacak. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
(İBB) Lojistik Destek Merkezi’ne bağlı büfeler İs-
tanbul’un yedi farklı noktasında paylaşımın sim-
gesi haline gelen aşure dağıtacak.

2 gün boyunca pişti

İstanbulluların yoğun olarak bulunduğu nokta-
larda dağıtılacak aşureler, 7 gün 24 saat esasıyla
İstanbul için hizmet üreten İBB Lojistik Destek
Merkezi’nin mutfaklarında hazırlandı. Üstün hij-
yenik koşullarda büyük mutfaklarda özenle kay-
natılan aşureler için 50 aşçı 2 gün boyunca çalıştı.

12 malzeme kullanıldı

İBB aşçıları aşureyi hazırlarken 12 çeşit malzeme
kullandı. Muharrem ayının 12.günü İstanbullu-
lara ikram edilecek olan aşure, Fasulye, Nohut,
Buğday, Fındık, Fıstık, İncir, Kayısı, Üzüm,
Üzüm, Dut, Nişasta, Şekerden oluşan yaklaşık 9
tonluk malzemeyle kaynatıldı.

Bu çocuklarda ışık var
Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi öğrencilerinin eserlerinden oluşan

resim sergisi açıldı. Sergide 300 öğrencinin yaz döneminde yaptıkları 250 çalışma yer aldı

9 Eylül Pazartesi akşamı 19:30-20:30 saatleri arasında
aşure dağıtımı yapılacak İstanbul’un yedi noktası
şöyle:Kadıköy - Şehir Hatları Vapur İskelesi
Eminönü - Şehir Hatları Vapur İskelesi
Üsküdar - Üsküdar Meydan
Yenikapı - Yenikapı Marmaray
Mecidiyeköy - Meydan Otobüs Durağı
Beylikdüzü - Marmara Park Metrobüs istasyonu
Beşiktaş - Şehir Hatları Vapur İskelesi 

Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk
Avrupa ve Anadolu'da 
dAğıtılAcAk

Eğitimde bilimden uzaklaştık
CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, yeni eğitim dönemi öncesi eğitimin
gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emecan, “Eğitimde bilimden uzaklaşıldı ve
iktidarın liyataka önem vermeyen anlayışıyla okullar cemaatlere teslim edildi” dedi

EğitimE
gereken
önemin

verilmediğini kayde-
den Emecan, “Ül-
kemizde ise

eğitimde zaten var
olan sorunlar, AKP

hükümetleri döneminde
daha da artmıştır. Nere-

deyse her yıl değişen,
gericileşen ve

daha eşitsiz
hale gelen

eğitim poli-
tikaları ne-

deniyle
ülkemiz
her

alanda ileriye değil, geriye gider hale gel-
miştir. Ekonomik krizden tutun da çevre
felaketlerinin, beyin göçünün, adaletsizli-
ğin, tacizlerin, tecavüzlerin, kadın cinayet-
lerinin ve her alanda artan suçun temel
nedeni, çağdaş, laik ve bilimi önceleyen,
bir eğitim sistemini uygulamaya koymadı-
ğımız içindir” dedi.

Rantçı bir anlayış var

Rantçı bir anlayışın eğitim dünyasını esir
aldığını da kaydeden Emecan, “Rantçı, pi-
yasacı anlayışla, her yıl daha fazla özelleş-
tirilen, parası olanın satın alabileceği bir
metaya dönüştürülen siyasallaştırılan ve
neredeyse tüm yönetici kadrolarının ikti-
dara yakın liyakatsiz kişilerden oluşturul-
duğu, cemaat ve vakıfların gün geçtikçe
daha fazla etkili olduğu, bilimden ve çağ-

daşlıktan uzaklaşan
bir eğitim sisteminin
ülkemize olumsuz so-
nuçları ağır olmaktadır.
Öğretmenine sahip çık-
mayan, 3600 ek gösterge
gibi en somut özlük hakkı
talebini, söz verilmesine rağ-
men gerçekleştirmeyen, eğitim
ve yaşam koşullarını iyileştir-
meyen, eşit çalışma koşulları
sağlamayan, binlerce atama bek-
leyen öğretmeni kadrolu olarak
kamuya atamak yerine, mülakata
dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve üc-
retli öğretmenlik uygulamalarıyla
okullarda eğitimi sürdürmeye çalışan
bir anlayışla nitelikli bir eğitim verilmesi
mümkün değildir” diye konuştu.

İBB, yüz yıllardır halk arasında dayanışma, paylaşma, muhabbet, birlik ve beraberliğin
simgesi haline gelen Aşure Günü’nde İstanbullulara aşure ikram edecek

Hayal kurmak
umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir
Hayal kurmak

umut demektir

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE
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AYNUR CİHAN

0 6:00-14:00 saatleri arasında toplu
ulaşım ücretsiz hizmet verecek. Oto-
büs, metrobüs, raylı sistem ve deniz

yolu seferleri arttırılacak. İlk gün çocuğunu
okula götürmek isteyen velileri, okul servis-
leri taşıyacak. Türkiye genelinde 9 Eylül Pa-
zartesi günü başlayacak 2019-2020 Eğitim
Öğretim Yılı kapsamında, İstanbul’da 6 bin
792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674
öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen ders başı
yapacak. Okulların başlaması nedeniyle alı-
nacak tedbirler, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Ulaşımdan Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlı-
ğında AKOM’da yapılan toplantıda ma-
saya yatırıldı. Toplantıya Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet
Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı,
İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ti-
caret Odası ve İstanbul Umum Servis
Araçları Odası, İDO A.Ş. ile İBB birim-
leri İETT, İSPARK A.Ş. Şehir Hatları
A.Ş.’ yöneticileri katıldı.

Toplu taşıma kullanın

Toplantıya katılan uzmanlar, eğitim
yılının ilk günlerinde trafikte sorun
yaşanmaması için öğrenci ve velile-
rin toplu taşıma araçlarına yönlen-
dirilmesi kararını aldı.
Vatandaşlardan, toplu ulaşım
araçlarını kullanmaları ve okul
saatlerinde çok gerekmedikçe
özel araçla yola çıkmamaları is-
tendi.

Seferler arttırılacak

İETT, okulların açılması nedeniyle
Pazartesi günü kış tarifesine geçecek.
Otobüs ve metrobüs araçları ile seferler
arttırılacak. Ayrıca, raylı sistem ve deniz
ulaşımına da ek seferler konularak yolcu ta-
lepleri karşılanacak. 9 Eylül Pazartesi günü,

İETT ve Metro İstanbul tarafından gerçek-
leştirilecek 4 bin 139 ek seferle 500 binin
üzerinde aracın trafikten çekilmesi ve ek 763
bin yolcunun toplu ulaşıma yönlendirilmesi
hedefleniyor.

Servisler velileri de taşıyacak

İstanbul Umum Servis Araçları Odası, pa-
zartesi günü çocuğunu okula götürmek is-
teyen velilerin de servislere alınması için
mesaj gönderecek. Böylece, vatandaşların
okul saatlerinde özel araçlarını kullanması-
nın önüne geçilecek. İstanbul genelindeki 17
bin servis aracının, öğrenci indirme-bin-
dirme ve parklanma sırasında okul bahçele-
rini kullanımı için kolaylık sağlanacak.
Okulların çevresindeki 118 İSPARK oto-

parkı, pazartesi günü servis araçlarına üc-
retsiz hizmet verecek. Okullara bilgilen-
dirme yapılarak, öğrencilerin okul binasına
rehber personel ve öğretmenlerden oluşan
“Okul Geçidi Görevlileri” kontrolünde gir-
meleri sağlanacak. İstanbul’da servis kulla-
nan yaklaşık 300 bin öğrencinin açık adresi
ve iletişim bilgisi servis şoförlerine önceden
verilecek. Servis araçlarının Şehir Hatları
AŞ ve İDO AŞ arabalı vapurlarını kullan-
ması için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Bütün kurumlar teyakkuz halinde

AKOM’daki toplantıda alınan kararlar doğ-
rultusunda; İBB, Emniyet ve Jandarma,
özellikle okulun ilk günlerinde İstanbul’da
trafik akışının sağlanması için koordineli ça-

lışacak. 359 resmi asayiş ekibi, 269
okul kolluk görevlisi, 1117 özel güven-
lik görevlisi, 6 bin 787 Güvenli Eğitim
Koordinasyon Görevlisi hizmet vere-
cek. Trafik güvenliği açısından önem
arz eden okul çevrelerinde 71 adet
motosikletli ve 102 ekip otosu görev
yapacak. Yollarda oluşan maddi ha-
sarlı kazalarda İl Emniyet Müdürlüğü
47 çekici ile anında müdahale edecek.
Trafik akışını sağlamak için 442 polis
görevlendirilecek. 65 Ekip ve 260 per-

sonelden oluşan Mobil Okul Tim-
leri, okul önlerinde ve çevresinde
meydana gelebilecek her türlü
güvenlik sorununa en seri şe-
kilde müdahale ederek, sorunu
yerinde çözüme kavuşturacak.
Ana arterlerde ve okul çevrele-
rinde zabıta ile koordineli ola-
rak trafik yönlendirmesi
yapılarak okul çevrelerindeki
paklanmalar önlenecek.

İl Jandarma Komutanlığı da
yetki alanındaki bölgelerde trafik,

emniyet ve asayiş hizmetlerini ye-
rine getirmek üzere Trafik, Asayiş

Önleme Müdahale, Suç Önleme ve
Araştırma Devriyeleri ile okulların önleri

ve yakınlarında tedbir alacak.

C ezaevlerini dolduran insanların ve kamuo-
yunun beklediği yeni ve bana kalırsa genel
af olması gereken bir af için hazırlandığı

umut edilen yeni adalet reformu çalışmasını yürü-
ten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme dair
değerlendirmelerde bulunurken, tamda bir kadın
olan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancı-
oğlu'nun yargılandığı bir sırada kadına şiddetle il-
gili olarak açıklamalarda da bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamasında ''Bu tür olaylara
sıfır toleransla yaklaşıyoruz'' derken aynı dakika-
larda mahkemede olan Dr. Kaftancıoğlu için mi
yoksa başka bir konu için mi konuştuğunu merak
ederken, bakanın açıklamasının devamında bunun
üstü kapalı bir mesaj olsa da hiçte öyle olmadığını
anlıyorduk.

Çünkü bana göre üstü kapalı bir mesaj olan
Bakan Gül'ün bu açıklamasını yani  ''Bu tür olay-
lara sıfır toleransla yaklaşıyoruz'' derken burayı
kısa geçip, işi süresiz nafaka tartışmalarıyla ilgili
konuya getiriyordu..

Bakan Gül bu konuda yani, ''Nafaka konusunda
temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşü-
müz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi'' ifa-
delerini kullanırken, bir kadın olan ve 31 Mart ve
23 Haziran yerel seçimlerinin yön değişmesinde
büyük bir emeği olan CHP İstanbul İl Başkanı Dr.
Canan Kaftancıoğlu'da mahkemedeydi.

Bakanın açıklamaları arasında olan ve yine
bana göre başka Başkan Erdoğan ve mahkemelere
yönelik üstü kapalı bir mesaj olan, 'Bizim görüşü-
müz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi' sa-
tırlarını mahkeme başkan Erdoğan ve heyetlerinin
de bu söz ve satırları dikkate alması gerekir derken
aynı saatlerde Kaftancıoğlu'nu desteklemek için
Adliyeye gidenlerin derdinin Kaftancıoğlu değil,
onla ve onun için samimi olarak oraya gelen siyasi-
lerle, ünlülerle poz vermek olduğunu da görmüyor
değildim..

Evet, aynı zamanda memleketim Ardahan'ın ge-
lini olan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaf-
tancıoğlu'ya destek adı altında adliyeye gidenlerin
derdinin Kaftancıoğlu değil, poz vermek olduğunu
anlamak için bu pozcuların 24 saat başında olduk-
ları internet yoluyla başta CİMER'e olmak üzere
kendi özel ve artık dedikodu hatta poz sayfası ha-
line gelen sanal sayfalarında ülke sorunları ile,
GENEL AF ile ilgili, Adaletle ilgili, Kanunlarla il-
gili küçük bir istemde, çağrıda bulunmamalarıdır,
sahtekarlıkları..

Ve poz derdinde oldukları..
Evet... Adliyeye giderek, Adliyenin içine bile gir-

meden, kenardaki cafeler de oraya gelen ünlü siyasi
ve insanlarla poz verip, sözde duyarlı olduklarını,
siyaset yaptıklarını sananların bu tür sahtekarlıkla-
rını bilen Başkan Erdoğan ve iktidar da eli rahat
olarak, 'dediğim dedik, çaldığım düdük' diyerek
genel af başta olmak üzere toplumun beklentilerine
cevap verme gereği duymamaktadır..

Ve benim gibi gerçek anlamda adalet, hukuk ve
hazırlığı süren yeni Adalet Reformunun bir genel
affa dönüştürülmesini bekleyenler gibi Dr. Kaftancı-
oğlu'da bu sahtekarlara değil, ''Bu tür olaylara sıfır
toleransla yaklaşıyoruz'' , 'Bizim görüşümüz kadını
mağdur etmeden bir süre verilmesi' diyen Adalet
Bakanının bu sözlerinde samimi olduğunu ortaya
koyması için mücadele edilmesi gerektiğini anla-
malı, anlatmalı..

Çünkü bu yönde atılacak ciddi ve toplumsal bir
adım poz verenlerden daha samimi olacaktır.

...

Canan'ı poz vererek
kurtaramazsınız

ISTANBUL TRAFIGI 

Çağdaş gelecek için eğitim
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2019 -2020 Eğitim - Öğretim yılının açılışına yönelik

olarak yayımladığı mesajda; “Çağdaş bir geleceğe açılan kapının anahtarı eğitimdir” dedi
Başkan Akgün, 2019 -2020 Eği-
tim Öğretim yılının açılışına yönelik
olarak yayımladığı mesajında, bu-

güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ön-
celiğinin eğitim olacağını belirterek; “Yeni
eğitim ve öğretim döneminde bütün öğrenci-
lerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ba-
şarılar diliyorum” ifadesini kullandı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Sevgili öğretmenlerimiz, velilerimiz
ve öğrencilerimiz; uzun bir yaz tatilinin ar-
dından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nın
başlayacak olmasının mutluluk ve heyecanını
hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız ve genç-
lerimiz ülkemizin geleceği, yarınlarıdır. Eği-
tim ve öğretim olgusu, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün de işaret ettiği muasır medeniyet-
ler seviyesine ulaşmak için çıkmamız gereken
merdivenin en önemli basamağıdır. Eğitim ve
öğretim; bireyin tüm yaşamı boyunca gerek-
sinim duyduğu bilgi, beceri, tutum ve davra-
nışların kazandırıldığı, zeka ve yeteneklerinin
ortaya çıkarılarak geliştirildiği önemli bir sü-
reçtir” dedi.

Atatürk'ün yolundan gidin

Eğitimin geleceğin anahtarı olduğunu da

kaydeden Akgün, “Bilgiye ulaşmanın yolla-
rını araştıran, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi
üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen
başarılı bir nesil yetiştirmek, eğitim ve öğre-
time verilen önemle doğru orantılıdır. Çağ-
daş bir geleceğe açılan kapının anahtarı

eğitimdir. Sevgili öğrenciler işte bu bilinçle,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması,
ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ula-
şabilmesi için Atatürk’ün yolundan, bilimin
ışından ayrılmayın. Bizler de, Büyükçekmece
genelinde eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz

hedefe ulaşabilmek için yaptığımız titiz çalış-
maları kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade edi-
yor, yeni eğitim öğretim döneminde sonsuz
başarı dileklerimle tüm öğrencilerimizin göz-
lerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.
ZEYNEP VURAL

İBB bürokratları ile toplantıya katılan kurumların birim-
leri, okulun ilk günlerinde trafik akışını AKOM’dan koor-

dine edecek. Kameralardan kent içi trafiği izlenerek, tıkanan
yollara ilgili birimlerce anında müdahale edilecek. Okul çev-

relerinde görevlendirilecek 1500 zabıta trafik akışına yardımcı
olacak. Mobil EDS araçları ile sivil trafik ekipleri de yollarda
denetim yapacak. Kaza ve yol tıkanması riskine karşı 19 çe-
kici şehrin ana arterlerinde hazır tutulacak. Trafik akışının
sağlanması için vatandaşlar internet, sosyal medya ve

mobil platformlardan bilgilendirilecek. Vatandaşlar,
okulla ilgili talep ve şikayetlerini 153 Beyaz

Masa’nın telefon, internet sitesi, mobil uygu-
laması veya sosyal medya hesapları

üzerinden İBB’ye ulaştırabi-
lecek.

AKOM 
KOOrdine edeceK

Esenyurt'un
gururu oldular
Esenyurt Belediyesi’nce
ücretsiz olarak hizmet 
verilen hazırlık kurslarına
katılan öğrenciler üniversite
sınavında büyük başarı
göstererek prestijli 
üniversitelere yerleşti

EsEnyurt Belediyesi
Kültür İşleri Müdür-
lüğü Sürekli Eğitim

Merkezi tarafından verilen hazırlık
kursları üniversiteye girişin anah-
tarı olmaya devam ediyor. Ücretsiz
üniversite hazırlık kurslarına katı-
lan öğrencilerden 586’sı prestijli
üniversitelerde iyi bölümler ka-
zandı. Kazanan öğrencilerden
283’ü lisans, 303’ü ise ön lisans
bölümlerine yerleşme hakkı elde
etti. Üniversiteye Esenyurt Beledi-
yesi’nin kurslarında hazırlanan 1
öğrenci tıp, 2 öğrenci hukuk fakül-
tesi, 29 öğrenci mühendislik, 11
öğrenci mimarlık ve tasarım fakül-
tesi, 13 öğrenci eğitim fakültesi, 27
öğrenci fen- edebiyat fakültesi, 20
öğrenci iletişim fakültesi, 24 öğ-
renci iktisadi, idari ve sosyal bilim-
ler fakültesi, 20 öğrenci işletme
fakültesi, 57 öğrenci sağlık bilimleri
fakültesi, 5 öğrenci ise turizm fa-
kültesini kazanarak üniversiteli
oldu.

Yıl boyu ücretsiz 
üniversite eğitimi

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü Sürekli Eğitim Mer-
kezi tarafından verilen hazırlık
kursları, her yönüyle eksiksiz eği-
tim hizmeti veriyor. Kurslarda
hafta içi mezun grupları, hafta
sonu ise 12’nci sınıflar ücretsiz ola-
rak yararlanabiliyor. Bu kurslarda
eğitim görmenin tek şartı Esen-
yurt’ta ikamet etmek. Kurslarda
ayrıca ders kaynakları ücretsiz ola-
rak dağıtılırken, her ay deneme sı-
navları ücretsiz olarak yapılıyor.
Öğrenciler için üniversite orta-
mında deneme sınavları yapılıyor,
üniversite gezileri ve motivasyon
seminerleri düzenleniyor. Velilerle
sürekli irtibat halinde olan kurum
öğrencilere rehberlik eğitimleri ve-
riyor. Öğrenciler, kursa başlama-
dan önce yapılan seviye belirleme
sınavı ile 30-35 kişilik sınıflara ayrı-
larak yıl boyu ücretsiz eğitim imka-
nından faydalanıyor.
BERRİN YEŞİLTEPE

İstanbul’da yeni eğitim yılının başlayacağı 9 Eylül
Pazartesi günü trafikte sorun yaşanmaması için

gerekli tedbirler alındı. İBB, Emniyet ve Jandarma
trafik akışının sağlanması için birlikte çalışacak
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A VM Perakede Ciro Endeksi, Tem-
muz'da, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 13.9 artarak 311 puana yük-

seldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları
Derneği ile araştırma şirketi Akademetre
Research tarafından ortaklaşa oluşturulan
AVM Perakede Ciro Endeksi’nin temmuz
ayı sonuçları açıklandı. Endekste yer alan
diğer sonuçlar ise şu şekilde:

Temmuz ayı verileri

- AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına
düşen cirolar temmuz 2019’da İstanbul’da
bin 378 lira, Anadolu’da bin 060 lira olarak

gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare ve-
rimliliği ise temmuz 2019’da bin 187 lira
olarak gerçekleşti.- Temmuz ayında, kate-
goriler bazında metrekare verimliliğinde en
yüksek artış ayakkabı kategorisinde ya-
şandı. Ayakkabı kategorisi metrekare ve-
rimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre enflasyondan arındırılmadan yüzde
22.5’lik artış gerçekleşti.- Geçtiğimiz yılın
temmuz ayı ile karşılaştırıldığında
AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metre-
kare verimliliği yüzde 18.9, giyim kategorisi
metrekare verimliliği yüzde 18.3, yiyecek-
içecek kategorisi metrekare verimliliği

yüzde 15.6, “diğer kategorisi” metrekare
verimliliği yüzde 11.6-14.3 artış gösterirken
teknoloji kategorisi metrekare verimliliği
yüzde 4.1 oranında düşüş yaşadı.- Tem-
muz 2019 verileri bir önceki dönemin aynı
ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı en-
deksinde yüzde 2.0 oranında bir azalma
yaşandığı gözlemlendi.

AVM'ye ilgi artış gösteriyor

Temmuz ayı endeksi ile ilgili olarak AYD
tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler
yer aldı:“Temmuz ayı endeksinde yaşanan
yüzde 13.9’luk artış endekste yukarı yönlü

bir istikrar yakalanması açısından sevindi-
rici. Tabi diğer tarafta da yaşanan bu artı-
şın temmuz ayında yüzde 16.7 olarak
açıklanan enflasyon oranının altında kal-
dığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.
Yaz tatili döneminin etkisiyle endeks artışı-
nın daha yüksek oranlı olmadığını belirt-
mek yanlış olmayacaktır. Kategoriler
bazında en yüksek artış yüzde 22.5'le ayak-
kabı kategorisinde yaşandı. Endeks ayak-
kabı, giyim ve hipermarket kategorilerinde
enflasyonun üzerinde artış gösterirken tek-
noloji kategorisinde yüzde 4.1 oranında
düşüş yaşanmıştır.” 

ABD'nin beklenenden güçlü
ekonomik verileri ve Çin ile ti-
caret geriliminde yumuşama

belirtileriyle hisse senetlerine yönelik ilgiyi
arttırması, altın ve gümüş fiyatlarında ge-
rilemeyi destekliyor. En son yayımlanan

ADP Ulusal İstihdam Raporuna göre
ABD istihdam sayısını 195 bin arttırmıştı.
İmalat dışı sektörde de talep artışı sürüyor.

Görüşmeler iyi gidince...

Çin Ticaret Bakanı geçtiğimiz günlerde

ABD ile gerçekleşen görüşmelerin 
“çok iyi” gittiğini ve sürecin “iyi
ilerlediğini” belirtmişti. Gümüş yüzde
2.22 düşüşle 18.39 dolara, altın ise 
yüzde 0.6 düşüşle 1.516.10 dolara 
kadar geriledi.

Pegasus’a iki
mükemmellik
ödülü

Altın ve gümüş düşüyor

AVM’lerde en cok
AyAkkAbı sAtıldı

Temmuz ayı raporuna göre AVM'lerde en çok ayakkabı müşterisi
alışveriş yaptı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 22'lik bir artış yaşandı

Sigorta şirketleri
19 milyar tazminat ödedi
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yılın ikinci çeyreği sonunda sektörün yıllık bazda reel olarak
yüzde 7.0, nominal olarak da yüzde 23.8 artışla 19 milyar lira tazminat üstlendiğini duyurdu

TsB’nin üye şirketlerinden
derlediği verilere göre
GSYH’nin yüzde 1.5 kü-

çüldüğü yılın ikinci çeyreğinde sektö-
rün toplam prim üretiminin, reel
olarak yüzde 2.9 nominal olarak
yüzde 19.1 büyüdüğü belirtildi. Bu
sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim
üretiminin 28.7 milyar lira ve hayat
sigortaları prim üretimi 4.5 milyar
lira olarak hesaplanırken, sektörün
toplam prim üretiminin 33.2 milyar
liraya ulaştığı vurgulandı. TSB’nin
söz konusu açıklamasında şu değer-
lendirme yapıldı:

Fon tutarı 6 milyar lira

“Katılım sigortacılığında faaliyet gös-
teren 11 şirketin sektörün toplam
prim üretimi içindeki payı yüzde 5.4’e
ulaşmış olup, bu alanda toplam prim
üretimi 1.8 milyar lira olarak gerçek-
leşmiştir. Sigorta, reasürans ve emek-
lilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 22.6 nominal artışla 201.9 mil-

yar lira, toplam öz sermaye büyük-
lüğü de 24.2 milyar lira olarak ger-
çekleşmiştir. Bireysel Emeklilik
Sisteminde katılımcı sayısı 23 Ağus-
tos tarihi itibarıyla 6.8 milyona, fon
büyüklüğü de devlet katkısı dâhil
104.6 milyar liraya ulaşmıştır. 2017

yılında başlatılan otomatik katılım
uygulamasıyla 23 Ağustos tarihi iti-
barıyla sisteme giren 16.2 milyon 
çalışanın 5.2 milyonunun sözleşme-
lerinin devam ettiği görülmekte olup,
katılımcıların otomatik katılım fon
tutarı ise 6.9 milyar liradır.”

Pegasus Hava Yolları, Brandon
Hall Group tarafından düzenle-
nen İnsan Kaynakları Yönetimi

Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında, İnsan
Kaynakları uygulamaları ile iki önemli ödüle
layık görüldü. Pegasus, Brandon Hall
Group tarafından düzenlenen İnsan Kay-
nakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri
(Human Capital Management Excellence
Awards) kapsamında; Performans Yöneti-
mi’nde “En İyi Gelişim Gösteren Şirketler”
kategorisinde
“Yüksek Perfor-
mans Kültürünün
Yaratılması” başlığı
ile Altın, “Yetenek
Stratejisi Oluştur-
mada En İyi Geli-
şim Gösteren
Şirketler” kategori-
sinde ise “Entegre
Yetenek Yönetimi
Stratejisinin Güç-
lendirilmesi” baş-
lığı ile Gümüş
ödüle layık gö-
rüldü. 5 Şubat 2020 tarihinde Brandon Hall
Group tarafından düzenlenecek olan ödül
töreninde, dünyanın önde gelen şirketleriyle
birlikte Pegasus da ödüllerini teslim alacak.

5. ödül oldu

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları De-
partmanı olarak son iki yılda uluslararası
platformda 5. kez ödül aldıklarını belirten
Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Di-
rektörü Dilara Oğur, “Pegasus’un başarısını
sürdürülebilir kılacak yenilikçi insan kaynak-
ları uygulamalarımızı titizlikle ve özveriyle
sürdürüyor, birlikteliğimizi güçlendirerek bizi
geleceğe taşıyacak stratejilerimizi yüksek per-
formans kültürüyle pekiştiriyoruz. Bu kap-
samda, dünyanın en prestijli kurumlarından
biri olan Brandon Hall Group tarafından
layık görüldüğümüz Altın ve Gümüş ödüller
bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kay-
nağı” dedi. DHA

Brexit
Avrupa'yı 
alt üst etti

Asya piyasaları
iyimser

Avrupa hisse senedi piyasala-
rında, Brexit süreci belirsizliğinin
etkili olmaya devam etmesiyle

karışık bir seyir izlendi. Birleşik Krallık Baş-
bakanı Boris Johnson perşembe günü ülke-
nin Avrupa Birliği’nden (AB) Ekim ayında
ayrılması için elinden gelen her şeyi yapaca-
ğını belirterek, AB’den “tamamen anlamsız”
bir Brexit ertelemesi talep etmektense “bir
çukurda ölmeyi tercih edeceğini” söyledi.İn-
giltere medyasında
yer alan bazı haber-
lerde de İşçi Parti-
si’nin söz konusu
erken seçimi Kasım
ayına ertelemeye ça-
lıştığını, seçimin daha
erken yapılması duru-
munda parti lideri Je-
remy Corbyn’in
yeterli oy alamama-
sından endişeli oldu-
ğunu öne sürmüştü.

Yatırımcılar takipte

Yatırımcılar Birleşik Krallık ve AB’den gele-
cek ekonomik verileri takip edecek. Gelişme-
lerin ardından; DAX yüzde 0.17 ile bir
değişim göstermezken, DAX yüzde 0.17
yükseldi ve FTSE yüzde 0.27 düştü. Bunun
yanında euro dolar karşısında yüzde 0.08 ar-
tışla 1.1043 euroya yükselirken, sterlin ise
dolar karşısında yatay seyrederek 1.2326
sterlinden işlem gördü.

asya hisse senedi piyasaları, ya-
tırımcıların ABD ve Çin’in ticari
anlaşmazlıklarında çözüme ula-

şacakları beklentileriyle artıda seyretti. Al-
manya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın
en büyük iki ekonomisinin mevcut anlaşmaz-
lıklarını yakın bir zamanda çözeceklerinden
umutlu olduğunu belirterek, mevcut duru-
mun birçok ülkeyi etkilediğine dikkat çekti.
Çin Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü taraf-
ların ticari müzakerelere Ekim ayında devam
etme kararı aldığını duyurmuştu.Gelişmele-
rin ardından;- Nikkesi 225 yüzde 0.43- Kospi
yüzde 0.13- Shanghai Composite yüzde
0.17- Hang Seng yüzde 0.24- S&P/ASX 200
yüzde 0.53 artarken- Shenzhen Composite
bir değişiklik göstermedi.Bunun yanında
dolar yen karşısında yatay seyrederek
106.988 yenden işlem gördü.

Tekstilde tasarım
teşvik ediliyor

UlUdağ Tekstil
İhracatçıları
Birliği (UTİB)

tarafından Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası (BTSO)
ve Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı
(BEBKA) iş birliğinde
tekstil ihracatında katma
değerin artırılması, yeni
teknoloji ve metotların
üretim süreçlerine kazan-
dırılması, yeni girişimci ve
tasarımcıların teşvik edil-
mesi amacıyla Techxtile
Start-Up Challenge etkin-
liği düzenlenecek.Etkinlik,
22-23 Ekim tarihlerinde
Bursa Merinos Kültür
Merkezi’nde düzenlene-
cek. Yaz döneminde baş-
layan başvuruların 11
Eylül tarihine kadar
devam edeceği etkinlikte,
dereceye giren projeleri
uluslararası ticarete ka-
zandıracak ödüller dağıtı-
lacak.Ticaret Bakanlığı ile
Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı himayelerinde,
Türkiye İhracat Meclisi
koordinatörlüğünde
UTİB, BEBKA, BTSO ve

BUTEKOM iş birliğinde
düzenlenecek organizas-
yonun tanıtıldığı basın
toplantısı, UTİB Başkanı
Pınar Taşdelen Engin’in ev
sahipliğinde Ventures &
Mentors League CEO’su
Ufuk Batum ve BEBKA
Genel Sekreteri İsmail
Gerim katılımı ile gerçek-
leştirildi.

Destek alacaklar

Pınar Taşdelen Engin, ya-
rışmaya tekstilde bilişim,
yenilikçi malzemeler, tek-
nik tekstiller, sektöre özel
uygulamalar, yeni üretim
süreçleri, çevreci ve sürdü-
rülebilir alanlar konula-
rında projelerin kabul
edileceğini, 23 Ekim tari-
hinde yarışacak yerli-ya-
bancı 18 proje arasında 6
finalistin ödül almaya hak
kazanacağını söyledi ve
ekledi: "Dereceye giren
proje sahipleri Milano’da
10 gün sürecek Kuluçka ve
Hızlandırıcı Programına
katılım, bir yıl süreyle pro-
fesyonel mentorluk 
desteği alacak.

ABD petrol stokları 4.8 milyon varil azaldı
ABD Enerji Bilgi Yönetimi
(EIA) Perşembe günü ,
ABD'deki ham petrol stokları-

nın 30 Ağustos'ta sona eren haftada 4.8
milyon varil azalarak 423 varile geriledi-
ğini açıkladı. ABD ham petrol rafinerisi

girdileri, bir önceki haftaya göre günlük
27 bin varil düşüşle günde ortalama 17.4
milyon varile geriledi. Benzin üretimi ön-
ceki haftaya göre ortalama 10.3 milyon
varile gerilerken rafineriler kapasitelerinin
yüzde 94.8'ini oluşturdu.
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CAMileR gençleR için FıRSAt
CumhurBaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
İstanbul Teknik Üniver-

sitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak
Camii'nin açılışına katıldı. İTÜ Aya-
zağa kampüsü içinde bulunan cami-
nin açılışına Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop, Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın, Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanı Fahrettin Altun,
Diyabet İşleri Başkanı  Ali Erbaş, İs-

tanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalış-
kan, AK Parti İstanbul İl Balkanı
Bayram Şenocak katıldı.Erdoğan
burada cuma namazının ardından
kısa bir konuşma yaparak caminin
önünde revaklı avlusu, abdesthanesi
ve çevresiyle beraber 11 bin 500
metrekarelik bir alan üzerinde inşa
edildiğini belirtti. Konumu itibarıyla
üniversite yerleşkesi dışından da ra-
hatça görülen caminin modern mi-
mariyle yapıldığını
söyledi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Vahdette kesret, kesrette vahdet' fik-
riyle tasarlanan yapıda, sadece ana
ibadet mekanı değil, tüm mimari
unsurlar bu biçimde ele alınmıştır.
Minarenin yüksekliği 39 metre olup,
köklü bir eğitim kurumunun camisi
olması hasebiyle kamış kalem biçi-
minde tasarlanmıştır" diye konuştu.

Gençler için önemli fırsat

Erdoğan, “Bildiğiniz gibi müjde
büyük, 'Kim benim için dünyada bir
mescit inşa ederse ben de cennette
onlar için bir mescit inşa ederim' bu-

yuruyor Rabb'imiz. Dolayısıyla bu
hayrın Ayazağa Kampüsü'nde özel-
likle gençlerimiz için çok önemli bir
fırsat, imkan olduğunu düşünüyo-
rum. Bu hayrın Ayazağa Kampü-
sü'nde çok önemli bir imkan
olduğunu düşünüyorum"
dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ko-
nuşmasının ardından Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş dua okudu. Ar-
dından Erdoğan caminin açılış kur-
delesini kesti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, caminin bahçesine dişbu-
dak ağacı dikti. 

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, 31 Mart yerel seçiminde
partisinin ve 'millet ittifakı'nın

adaylarının kazandığı ilçe belediyelerini zi-
yaret etmek üzere geldiği Aydın'da, Çi-
ne'den sonra Nazilli'ye geçti. Belediye
Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan'ı
makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na,
yöresel yiyecekler ikram edildi. Kılıçda-
roğlu da ikram edilen yoğurttan tattı. Ziya-
retten sonra belediye önünde toplananlara
seslenen Kılıçdaroğlu, Nazillilere seçim-
deki başarı dolayısıyla teşekkür ederek, ko-
nuşmasına başladı."Türkiye'nin içinde
bulunduğu durumu biliyorsunuz" diyen

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir hayli zorlu-
ğumuz var. Bunları aşmamız lazım. Neyle
aşacağız? Aklımızı kullanarak, bir araya
gelerek, aşacağız. Bir araya gelip, demok-
rasiyi savunursak Türkiye, bütün bu zor-
lukları aşar. Niye aşmasın? Biz beraber,
birlikte olacağız. Kavga etmeyeceğiz, geri-
limden toplumu uzak tutacağız. Gerilim,
kavga olmasın. İstediğim bu benim. Niçin
gerilim var? Türkiye, dünyanın en güzel ül-
kelerinden" dedi. 

İsrafın boyutunu gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun belediye için ihtiyaç

fazlası olarak kiralandığı öne sürülen araç-
ları bir arada sergilemesine de değinen Kı-
lıçdaroğlu, şöyle konuştu:"İsraf. Yahu israf
haramdır kardeşim. Ekrem bey, büyük bir
parka kullanılmayan ama parası ödenen
araçları topladı. Bu neyi gösterdi? Onların
israfının boyutlarını göstermek için yaptı.
Kul hakkı yemeyeceksin, insana saygı du-
yacaksın. Engelli vatandaşlarımızla onların
sorunuyla ilgileneceksin. Bütün bunları ya-
pacağız. Hiç endişe etmeyin. Hangi engeli
çıkarırlarsa çıkarsınlar Allah'a inancınız
varsa, kula saygınız varsa, hepsinin üste-
sinden geleceğiz. Örnek mi? Ne oldu İs-
tanbul'da? Seçim oldu. Ekrem İmamoğlu

kazandı. Neyse gittiler, sığındılar YSK'ya;
kapalı kapılara ardında seçimi iptal ettiler.
Sandılar ki CHP sokağa çıkacak. 'Yok'
dedim arkadaşlara ben. 'Bu milletin adalet
anlayışı var' dedim. 'Gideceğiz, vatandaşın
vicdanına sesleneceğiz' dedim. Seçime git-
tik, 13 bin fark, çıktı 806 bin farka. Vicdan
budur, toplumun vicdanı budur arkadaşlar.
Sözüm AK Parti'li kardeşlerime değil dev-
leti yönetenlere. Cumhurbaşkanıysan ta-
rafsız olacaksın. Şimdi genel başkansın,
eyvallah itirazım gene yok; ama bir genel
başkan mahkemeye hakim tayin
etmez."CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşma-
sının ardından ilçeden ayrıldı.

CHP Lideri 
Kılıçdaroğlu

Millet 
İttifakı'nın
kazandığı 

belediyeleri 
ziyaret etti. 
Ziyaretleri 
esnasında 

yaptığı
konuşmada 

Kılıçdaroğlu,
“Ekrem Bey
bize onların

yaptığı israfı
gösterdi. İsraf
haramdır. Kul

hakkıdır” dedi

ıSRAF HARAMDıR
HDP kapatılmayı

hak ediyor!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,

Güneydoğu'da çocukların terör örgütü PKK
tarafından kaçırılmasına ilişkin, "PKK,

ailelerin çocuklarını zorla dağa kaçırıyor ve
terörist ediyor. Buna da belediyeler aracılık

ediyor. HDP, bu alandan bile girdiğiniz
zaman maalesef suç işliyor ve 
kapatılmayı hak ediyor" dedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri
kutlama programı için geldiği Sivas'ta, bu

yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı.
Açılış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lunan Destici, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine
devam etmek için her türlü alanı istismar ettiğini belir-
terek, "Türkiye geçmişte bir çözüm süreci yaşadı. Bu
yanlıştı. Bu süreç maalesef PKK'yı ve onun siyasi
uzantılarını ve siyasi bölücüleri meşrulaştırdı daha da
güçlendirdi. Tabi bu yanlış görüldü ve bu yanlıştan
dönüldü. Ama hala Türkiye'de bazı çevrelerin muha-
lefet adına PKK'nın siyasi iş birlikçileriyle iş birliği yap-
ması kabul edilemez bir durumdur. Çözüm
sürecinden farklı bir durum değildir. O dönemde meş-
rulaşanlar şimdi maalesef muhalefet ediyoruz, diye
ortaya çıkan bazı siyasi parti-
lerin bu davranışları ve tavırla-
rıyla tekrar PKK'nın siyasi
uzantılarına büyük bir meşrui-
yet alanı açmaktadırlar. Onun
için bundan herkesin uzak
durması lazım" diye ko-
nuştu. Belediyelere yapılan
atamaların sadece siyasi karar
olarak değerlendirilmemesi
gerektiğini belirten Destici,
"Bunun siyasi bir kararın yanı
sıra hukuki bir karar oldu-
ğunu, idari bir karar olduğunu
bilmek lazım. Şunu hiç kimse
inkar edemiyor. 'HDP'li bele-
diyeler, PKK'ya destek oluyor mu, olmuyor mu?' soru
bu. Ama cevaba gelince kimse buna 'hayır' diyemiyor.
Hatta görevden alınan ya da alınmayan HDP'liler, yö-
neticileri, belediye başkanları, milletvekilleri 'Bizim
PKK ile bir ilgimiz yok' diyemiyorlar. Bu ilişkiyi hiçbir
zaman reddetmediler. Biz 'HDP kapatılsın' derken
bunu sırf popülist bir siyaset olsun, diye söylemiyoruz.
Bunu temellendirerek söylüyoruz" dedi.

O belediyeler emin ellere geçmeli

HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan Destici,
"Dolayısıyla burada kayyum atanmasını da biz doğru,
yerinde görüyoruz. 3 belediye başkanı ile kalmamasını
ve HDP'nin elindeki bütün belediyelere şu anda bu ta-
vırdan vazgeçmedikleri sürece, PKK ile aralarına sınır
koymadıkları ve açıktan çıkıp PKK'yı lanetlemedikleri,
'Bu bir terör örgütüdür' demedikleri sürece onlara da
kayyum atanmalı ve o belediyeler de emin ellere geç-
melidir" diye konuştu. 

Belediyeler aracılık ediyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarla il-
gili BBP lideri Destici, şöyle konuştu: "Son dönem-
lerde devletin terörle ciddi mücadelesi ailelerimizi
cesaretlendirmiştir. Anaları cesaretlendirmiştir.
Hemen hemen her gün HDP'nin önünde bir annenin
feryadına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bir gerçekle
karşı karşıyayız. Bazı evlatların bu haykırışlar, bu uğ-
raşlar sonucunda PKK tarafından bırakıldığını da
görüyoruz. Demek ki bir gerçek var. PKK ailelerin ço-
cuklarını zorla dağa kaçırıyor ve terörist ediyor. Buna
da belediyeler aracılık ediyor. HDP, bu alandan bile
girdiğiniz zaman maalesef suç işliyor ve kapatılmayı
hak ediyor. Devletimiz elbette mücadele edecek ama
biz de siyasiler olarak devletin terörle mücadelesinde
sonuna kadar yanında durmak zorundayız. Bu dağa
çıkarılan, terörist edilen, Türkiye'ye düşman edilen bu
çocuklara, hepimizin sahip çıkması lazım. Bu annele-
rin yanında olmamız lazım. PKK'yı lanetlediğimiz
gibi kim PKK'ya yardım ediyorsa, yataklık
ediyorsa ister bu bir siyasi parti olsun, ister bir sivil
toplum örgütü olsun, buna karşı hepimizin ortak bir
tavır ortaya koymamız lazım. Eğer biz bu tavrı ortaya
koymazsak ileride çok geç kalmış olabiliriz.”

Örgüte katılım 5 bindi
600’ün altına düştü

İçİşlerİ Bakanı Süley-
man Soylu, Polis Akade-
misi Başkanlığı tarafından

hazırlanan 'Kaza ve Denetim İstatis-
tikleri Raporu'nun tanıtım toplantı-
sına katıldı. AFAD Konferans
Salonu'nda yapılan toplantıya Bakan
Soylu ile birlikte bakan yardımcıları,
Jandarma Genel Komutanı Orgene-
ral Arif Çetin ve Emniyet Genel Mü-
dürü Mehmet Aktaş ile davetliler
katıldı.Toplantıda konuşan Bakan
Soylu, terörle mücadelenin önemine
dikkat çekerek, geçen yıl PKK'ya yö-
nelik 104 bin 800 operasyon, bu yıl
da şu ana kadar 86 bin 105 operas-
yon yapıldığını söyledi.Teröre karşı
ciddi bir mücadele yürüttüklerini ve
özellikle 15 Temmuz'dan sonra hem
silahlı terörle, hem terörizmle farklı ve
yeni bir anlayışla mücadele ettiklerini
belirten Bakan Soylu, "2014'te sadece
örgüte katılım 5 binli rakamlarla ifade
ediliyorken, bugün örgütün dağ kad-
rolarının tamamının mevcudu, ülke-
mizin sınırları içinde 600'ün altına
düşmüştür. Yıllık katılım da geçen yıl
136 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl şu
ana kadar 80 kişi oldu. Üst düzey, alt
düzey bakmıyoruz, yaptığımız ope-
rasyonlarla hemen her gün ikişer üçer
teröristi etkisiz hale getiriyoruz" dedi.

Uyuşturucudan ölüm azaldı

Terörle aynı tehlike seviyesinde

gördükleri uyuşturucu ile de ciddi
mücadele ettiklerini belirten Bakan
Soylu, "Uyuşturucuya bağlı ölüm-
lerin sayısını 2018 sonu itibarıyla
yıllık 941'den 657'ye çekmeyi ba-
şardık. Bu da yüzde 30.18'lik bir
azalışı ifade etmektedir. 2019'un ilk
7 ayında ise yüzde 19.5'lik bir
azalma sağladık. 
Elbette ki hedefimiz bunu çok
daha aşağılara çekmek ve en niha-
yetinde sıfırlamaktır. Bu yıl içinde

en son rakamla 85 bin 269 uyuştu-
rucu operasyonu gerçekleştirilmiş
ve 126 bin 519 gözaltı, 15 bin
330 tutuklama yapılmıştır" diye 
konuştu. 

Kazada ölüm azaldı

Türkiye'nin en ciddi güvenlik prob-
lemlerinden birisinin de trafik me-
selesi olduğunu işaret eden Bakan
Soylu, uyuşturucu ile mücadele
konusunda olduğu gibi trafik ko-
nusunda da bir strateji belgesi
oluşturduklarını ifade ederek, şöyle
konuştu:"Türkiye, trafik konu-
sunda uzun yıllar elde edemediği
bir başarıya; ama en önemlisi bir
azalış trendine kavuşmuştur. 
Ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı
trafik kaza sayısı 2018'in ilk 8 ayına
göre; bu yılın ilk 8 ayında yüzde
12, ölümlü kaza sayısı yüzde 28.3,
yaralanmalı kaza sayısı yüzde 11.9
azalmıştır. Yine aynı dönemde, tra-
fik kazalarında hayatını kaybeden-
lerin sayısı yüzde 31, yaralı sayısı
yüzde 13.3 oranında azalmıştır. Bu
noktada şunu da ifade etmek iste-
rim. Böylesi keskin düşüşler, dün-
yadaki hiçbir ülkede trafik
konusunda elde edilebilmiş değil-
dir. Dünyada böyle bir rakam yok.
Bunu toplumun tüm kesimleriyle,
her vatandaşımızın dikkati ve des-
teğiyle başardık."

Bakan Soylu, PKK'ya katılımın 2014'ten bu yana ciddi oranda azaldığını söyledi:
“Katılım 5 binli rakamlarla ifade ediliyorken, bugün 600'ün altına düşmüştür”

Elitaş 'Elektronik Çek'i değerlendirdi

Kayıt dışı
önlenecek

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,
TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması bekle-

nen 'Elektronik Çek ve Bono Kanunu
Taslağı'nı değerlendirdi. Elitaş, "Bu
sistemin amaçlarından birisi güven-
liği sağlayabilmek, sistem içeresin-
deki çek ve senedin ne kadar
dolaştığını en azından takip edebilme
imkanını oluşturabilmek. Çekteki
veya bonodaki imzadan imtina etme
veya sahtecilik gibi unsurların büyük
bir şekilde ortadan kaldırılmasını
sağlamak. En önemlisi de kayıt dışı
ekonominin kayıt altına alınmasına
çok büyük bir katkı sağlayacağı inan-
cındayız" dedi. TBMM Sanayi Komis-
yonu Başkanı ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakanlığı'nca elektro-
nik çek ve bono uygulamasına geçmek için hazırlanan
kanun taslağını DHA'ya değerlendirdi. Elitaş, piyasada
çek ve bonoya duyulan güvenin artırılması, kambiyo se-
netlerinin sahteciliğe konu edilmesinin engellenmesi,
kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve teknolojik gelişmeler
kapsamında çek ve bonoların tedavül sürecinin tüm ilgili-
ler tarafından takip edilebilmesi ile çek ve bono aracılığı
ile yapılan kredilendirme mekanizmasının etkin şekilde
çalışmasının sağlanması amacıyla bu sistemin kurulma-
sına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yeni düzenlemenin ayrıntıları

Yeni düzenleme ile pek çok değişikliğin hayata geçeceğini
vurgulayan Elitaş, şöyle konuştu: "Elektronik sistemdeki
çek ve bononun veya çek ve senedin düzenlemesinin
esas itibarı ile amaçlarından birisi güvenliği sağlayabil-
mek, sistem içeresindeki çek ve senedin ne kadar dolaştı-
ğını en azından takip edebilme imkanını oluşturabilmek.”

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Tayyip 
Erdoğan

Mustafa Elitaş

Mustafa Destici



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, 5 ayrı suçtan 17
yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 27.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na
destek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Adliyeye protokol kapısından giren İma-
moğlu, duruşmanın görüleceği mahkemenin
bulunduğu zemin kata girdiğinde alkışlarla

karşılandı. Kaftancıoğlu’na destek için adliye
koridorlarını dolduran avukatlar ve vatandaş-
lar, İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Bu sı-
rada bir vatandaş, “Bizi yalnız bırakmadın”
diyerek İmamoğlu’na teşekkür etti. İma-
moğlu, duruşma için alınan yoğun güvenlik
önlemleri nedeniyle duruşmanın görüleceği
salona zorlukla ulaşabildi. İmamoğlu, 27.
Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu
önünde üçüncü celsenin açılmasını bekleyen
Kaftancıoğlu’na sarılarak desteklerini iletti.

Kaftancıoğlu da İmamoğlu’na desteği için te-
şekkür ederken, ikili, kalabalık arasında zor-
lukla da olsa kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Umarım gerilime son verilir

İmamoğlu, adliyeden ayrılırken yaptığı kısa
açıklamada, “Bugün Sayın Kaftancıoğ-
lu’nun, İl Başkanımızın, yol arkadaşımın du-
ruşması var. Elbette hukuka uygun olmayan
bir seçim sonrası oluşan atmosfer nedeniyle
ortaya koyulmuş bir soruşturmanın karşılı-

ğını yaşıyoruz. Ülkeyi bu tür ortamlarla ger-
menin ya da insanlar arası kutuplaşmayı bir
vesile ile hele hele hukuk yoluyla büyütmenin
sıkıntısını yaşıyoruz. Umuyorum yargı merci-
leri, yargıçlar, hakimler ülkeme bu sıkıntıyı ya-
şatmaya bir son verir. Çünkü ülkenin
normalleşmesini diliyoruz. Ülkenin gerçek
sorunlarıyla uğraşılmasını diliyoruz. Canan
Kaftancıoğlu’nun, İl Başkanımızın, yol arka-
daşımızın her zaman yanındayız” ifadelerini
kullandı. 
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İ stanbul'un dünyadaki diğer metropollere
göre çok daha güvenli olduğunu düşünür
müsünüz?

Şahsen ben böyle bir konuda kararsızdım.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı

Metropol Güvenliği Araştırması'nın sonucuna
göre adli suçlarda megakent İstanbul,dünya-
daki diğer metropollere göre çok daha güven-
liymiş aslında..

Emniyet Müdürlüğü İstanbul'un suç harita-
sını diğer ülke şehirleriyle kıyaslayıp bunun so-
nucunu rapor haline getirdi,kamuoyu ve
medyayla da paylaştı.

Açıkçası sonuçları biraz şaşırtıcı
buldum.Adli suç oranı en fazla olan kentlerden
birisi Londra...

Fakat başka bir açıdan bakıldığında kadın-
lar için dünyanın en güvenli kenti de Londra.

Bu arada kadınlar için
dünyanın en tehlikeli megakenti Mısır'ın baş-
kenti Kahire'ymiş..Adli suç oranı en fazla olan
diğer kentler ise Atina,Stockholm ve Brüksel..

Araştırma,dünyadaki büyük metropollerin
resmi sitelerinden alınan verilerle,kentlerdeki

nüfus dikkate alınarak kıyaslama yapıldı.Hır-
sızlık,kapkaç,oto hırsızlığı,uyuşturucu,cinsel
saldırılar ve soygun suçlarının diğer kentlere
oranla İstanbul'da daha az işlendiği görüldü.

Bu güven sıralamasını İstanbul,Sidney ile
paylaştı..Geçen yıl Londra'da 30 binden fazla
araç çalınmış,Avrupa'da her 30 dakikada bir
otomobil hırsızlığı gerçekleşmiş.

Nüfus oranına göre hırsızlık suçunda İstan-
bul ortalaması 56, bu sayı Stockholm'da
2048,Atina'da 628,Brüksel'de ise 536..Yani
kapkaç suçlarında Atina,Brüksel ve

Londra,İstanbul'u geçmiş durumda.Uyuştu-
rucu suçlarında ise ilk sırada Stockholm 
bulunuyor...

Bu arada İstanbul'da özellikle turistllere yö-
nelik birtakım suçların azaltılması için de yeni
güvenlik uygulamaları hazırlanıyormuş."Tu-
rizm Polisi Mobil Uygulaması"da bu projeler
arasında..Uygulamayı telefonuna indirenler,en
yakın polis noktasını görebilecek ve online
ihbar yapabilecekmiş..

İstanbul'un ileride dünyanın en güvenle ya-
şanacak megakenti olması dileğiyle.. 

İstanbul güvenli bir megakent derinokten@gazetedamga.com.tr

Ayşe Derin Öktem
KONUK YAZAR

GeRGınlık bıTmelı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 3’ncü kez hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, duruşma
öncesinde destek verdi. İmamoğlu, “Ülkeyi bu tür ortamlarla germenin ya da insanlar arası kutuplaşmayı bir vesile ile 
hele hele hukuk yoluyla büyütmenin sıkıntısını yaşıyoruz. Türkiye bir an önce bu süreçten çıkarak normalleşmeli” dedi

Büyükçekmece 
2 okul daha kazanıyor
Büyükçekmece Belediyesi tarafından Kumburgaz’da yaptırılan Kuvayı Milliye İlköğretim
Okulu ve Büyükçekmece Belediyesi ile eğitim gönüllüsü Hasan Kılıç’ın katkılarıyla yaptırılan
Güzelce Nezihe – Hasan Kılıç Anadolu Lisesi için resmi açılış töreni gerçekleştirilecek

BugüNe kadar Türk
eğitimine 30’dan fazla
okul kazandıran Bele-

diye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
yeni eğitim öğretim dönemine 2
yeni okul açılışı ile girmenin ken-
disini heyecanlandırdığını söyledi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün’ün talimatıyla
ekonomik ömrünü doldurmuş ve
depreme dayanıksız olan okulu
yıkan Büyükçekmece Belediyesi
ekipleri, modern bir okul yapmak
için çalışmalara başlamıştı. Baş-
kan Akgün’ün her aşamasını ya-
kından takip ettiği Kumburgaz
Kuvayı Milliye İlkokulu eğitim ve
öğretime hazır hale getirildi. 516
öğrencinin eğitim gördüğü
okulda teknolojik ve sanatsal pek
çok çalışmanın yapılabileceği la-
boratuvar ve derslikler mevcut.
Toplamda 33 derslikle eğitim ve-

recek Kumburgaz Kuvayı Milliye
İlkokulu içerisinde; 3 anasınıfı
dersliği, 2 destek eğitim dersliği,
24 ilkokul dersliği, 1 fen bilimleri
dersliği, 1 müzik dersliği, 1 resim
dersliği, 1 çok amaçlı salon, 1
spor salonu, 1 kütüphane ve 1 ye-
mekhane de bulunuyor.

24 derslikli modern bir okul

Güzelce Mahallesi'nde bulunan
ve modern mimarisiyle fark yara-
tan Nezihe - Hasan Kılıç Ana-
dolu Lisesi, Büyükçekmece
Belediyesi ile eğitim gönüllüsü
Kılıç Ailesi'nin katkılarıyla yaptı-
rıldı. Okul, bölgenin eğitim ala-
nında önemli bir ihtiyacını
giderdi. 24 derslikten oluşan Ne-
zihe – Hasan Kılıç Anadolu Lisesi
276 öğrenciye eğitim ve öğretim
imkanı sağlıyor.
MEHMET ALİ ÇATAL

Türkiye çocukların
omzunda yükselecek
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
yeni eğitim ve öğretim yılına 2 okulun
resmi açılış törenini yaparak girmenin
kendisini heyecanlandırdığını belirterek;
“Kumburgaz Kuvayı Milliye İlköğretim
Okulu ve Nezihe – Hasan Kılıç Ana-
dolu Lisesi’nin Türk milli eğitimine ve
çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyo-
rum. Büyükçekmece Belediyesi olarak
eğitim gönüllülerimizle birlikte güç bir-
liği yaparak yeni okullar yapmaya
devam edeceğiz. Bu okullarda yetişecek
çocuklar bu ülkeyi, bu cumhuriyeti Av-
rupa standartlarına yükseltmek için var
olacaklardır. Türkiye çocuklarımızın
omuzlarında yükselecektir” diye ko-

nuştu. Okulların
resmi açılış töreni
İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya’nın katı-
lımıyla önümüz-
deki günlerde
gerçekleştirilecek.

Belediye İzmir'e
taşınacak!

istANBuL Büyükşehir Belediyesi, 88'in-
cisi düzenlenecek İzmir Enternasyonal
Fuarı'nda bu yıl yer alacak. Fuarın açılış

törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıla-
cak. Katılımcılarına müzik, tiyatro ve sinema şö-
leni yaşatacak İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl
6-15 Eylül tarihleri arasında İzmir Kültür Park'ta
yapılacak. Farklı sektörleri bir araya getiren ülke-
nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olan İzmir Enter-
nasyonal Fuarı, katılımcılara yeni yatırım fırsatları
sunarak bir “uluslararası ticaret platformu” yarat-
mayı hedefliyor.

İmamoğlu da katılacak

Fuarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
Kitapçısı ve Hediyem İstanbul markalarıyla ikinci
salonda yerini alacak. Fuar kapsamında, Hediyem
İstanbul’un İstanbul temalı özel tasarım hediyelikle-
rinden özel bir seçkinin sergileneceği stantta İstan-
bul Kitapçısı’nın 'içinden İstanbul geçen kitaplarının'
da satışı olacak. İBB standının muhtelif noktaların-
daki ekranlarda, nostaljik İstanbul görüntülerinin
yer aldığı filmle birlikte ziyaretçiler günümüz İstan-
bul'unu gökyüzünden izleme fırsatı bulacak. Fuar
süresince İBB TV'den görüntülerinin yayınlanacağı
stant alanında, müzik dinletileri de yapılacak. Fuar
açılışına katılacak Başkan Ekrem İmamoğlu ve be-
raberindeki heyet, İBB standını ziyaret edecek.

Şişlililer tatilin
keyfini çıkardı

ŞiŞLi Belediyesi’nin ilçede yaşa-
yan ihtiyaç sahibi aileleri ve de-
zavantajlı gruplara yönelik

başlattığı Şile yaz kampı sona erdi. Şişliler
yazın tatilin ve denize girmenin tadını çı-
kardı. Şişli Belediyesi, ilçede yaşayan en-
gelli vatandaşların ve ihtiyaç sahiplerine
destek olmayı ve yaşam kalitelerini artır-
mayı amaçlıyor. Bu misyonla hareket eden
Şişli Belediyesi, vatandaşlarını yaz süre-
since Şile’de bulunan tesislerinde ağırladı.
Şişli Belediyesi bu güne kadar 1500 kişiye
Şile Sosyal Tesislerinden yararlanma fırsatı
sundu.

Engellilere özel kamp

Tatile gelen bedensel engelli Aysun Göbel “
Engelliler için çok uygun bir yer. Daha ön-
ceden böyle bir tesise gelmemiştik. Engelli
kişileri düşünerek yapılmış bir tesis. Denize
yakın olması da bizim için büyük bir avan-
taj. Başkanımız Muammer Keskin’in bize
sunmuş olduğu bu olanak için çok teşek-
kür ederim” dedi.

Rumeli Tv
yeniden yayında

BALKANLAR’DA ve Rumeli'de
ilgiyle takip edilen Rumeli Tv
kısa bir süre önce veda ettiği

yayın hayatına yeniden başladı. Zengin
yayın akışı ve kaliteli programlarıyla bera-
ber adından övgüyle söz ettiren Rumeli
Tv'nin yeniden yayın hayatına başlaması
ise vatandaşlar tarafından heyecanla kar-
şılandı. Tarafsız ve objektif yayıncılık an-
layışıyla beraber vatandaşların takdirini
toplayan televizyon kanalının Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Yılmaz, “Yeni
yayın hayatımıza başladığımız için çok
mutluyuz. Geçmişte olduğu gibi birbirin-
den kaliteli program ve yayınlarla izleyeci-
lerimizin karşısına çıkacağız” dedi.

Öncelik kaliteli yayın anlayışı

2006'da başlayan yayın hayatına verdiği
aranın ardından tekrar seyirciyle buluşan
Rumeli Tv'ye ilişkin konuşan Yılmaz,
“2006 yılından itibaren Trakyalı, Rumelili,
Göçmen hemşerilerimiz ve Tüm bizi izle-
yenlerin sesi olduk. Bu camiada ilk olma-
nın haklı gururunu yaşıyoruz. Yaptığımız
yayınlar ile balkanların tamamı ve
Trakya’da da etkiliyiz. Bizim amacımız
kendi kültürümüzü tanıtmaktır. Bu uzun
ve güzel yolda bir çok ilklere imza attık.
Çalışmalarımız devam ediyor. Yayınları-
mızın iyi olması için ne gerekiyorsa yap-
maya hazırız. Yeniden başladığımız yayın
hayatının en güzel şekilde geçmesi için
çalışacağız” diye konuştu.

Uzun yıllar yayıncılık hayatında başarılı
izler bırakan ve televizyon dünyasından
isminden övgüyle söz ettiren Rumeli Tv
yeniden yayın hayatına başladı

İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun yanından ayrılmayan Canan Kaftancıoğlu’na bu kez İmamoğlu mahkeme süresi boyunca destek verdi

Tuncay Yılmaz
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C HP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 ta-
rihleri arasında sosyal medya he-

sabı üzerinden yaptığı paylaşımları
nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına
hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden
dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti
Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör
örgütü propagandası yapmak” suçlarını iş-
lediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılması
talep edildiği davada karar çıktı.

9 yıl 8 ay 20 gün hapis

Mahkeme kararında, Canan
Kaftancıoğlu’nun PKK/KCK
üst düzey yöneticilerinden
Sakine Cansız’a ilişkin yaptığı
paylaşım nedeniyle ‘silahlı
terör örgütü propagandası
yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay,
Recep Tayyip Erdoğan’a yö-
nelik, ‘Kamu görevlisine ale-
nen hakaret etme” suçundan
1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Cumhur-
başkanına alenen hakaret
etme’ suçundan 1 yıl 16 ay,
‘Türkiye Cumhuriyeti Devle-

tini alenen aşağılamak’ suçundan 1 yıl 8 ay,
‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
etmek’ suçundan ise 2 yıl 8 ay olmak üzere
toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına
çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, 18
Temmuz tarihinde yapılan duruşma son-
rası Kaftancıoğlu’nun adliye önünde oku-
duğu şiir ile mahkeme heyetine karşı
olumsuz tutum ve davranış içinde olduğu
ve ithamlarda bulunduğu ileri sürülerek ce-
zada takdir indirimine gitmediğini kara-
rında belirtti.

Cezada ertelemeye gidilmeli

Mahkeme, sanığın duruş-
madaki tutum ve davranış-
ları, kişilik özellikleri ile
pişmanlık duymaması ve
yeniden suç işlemeyeceğine
dair mahkemede kanaat
oluşmadığı gerekçeleriyle
hükmün 
açıklanmasının geri bırakıl-
ması ve cezanın ertelenme-
sine yer olmadığına karar
verdi.

Asla susmayacağız

Karara ilişkin adliye çıkı-

şında konuşan Canan Kaftancıoğlu “Ka-
rarlar saray odalarında alınıyor. Bu dava
İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları
cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul
halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi
bitene kadar susmayacağız” dedi.

Nazım'dan şiir okudu

Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıkla-
mada da cezasının artmasına neden olan
Nazım Hikmet’ten bir şiir daha okudu. İşte
“Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler”
isimli o şiirin okunan bölümü;

Dünyadan, memleketinden, 
insandan
umudum kesik değil diye
İpe çekilmeyip de
Atılırsan içeriye,Yatarsan on yıl, 
on beş yıl
Daha da yatacağından başka,
‘Sallansaydım ipin ucunda
Bir bayrak gibi keşke”
Demiyeceksin,
Yaşamakta ayak direyeceksin.
Belki bahtiyarlık değildir artık,
Boynunun borcudur fakat,
Düşmana inat
Bir gün fazla yaşamak.

ZAYİ İLANI
CMH Yapı Denetim adına 2132 izin belge numaralı Yapı

Denetim İzinBelgemizi kaybettik.Hükümsüzdür. V.D.B.Düzü
No:2110644638 

U mutsuzluk ve karamsarlığın hemen her
insani değeri kuşattığı koşullarda, Kürt
meselesinin çözümüne dair, umutları 

tazeleyen mesajlar verdiğimde, karşılaştığım
standart tepki şöyle bir soru ile başlıyor; Hangi
gerçekler ya da hangi ikna edici dayanaklara sır-
tını dayayıp bütün bunları söylüyorsun? Her şey
koyu bir karamsarlık tarafından baskılanmışken,
neredeyse herkes, Kürt sorunun içinde at 
koşturuyorken, Sen nasıl olur da böyle pozitif 
mesajlar verme curetini gösteriyorsun?

Oysa bu soruların yanıtları, artık bir sır değil.
Siyaseti yakından izleyen herkes bu türden 
çıkarımlar yapabilir.

Bende, öyle yapıyorum. Hayatın sadece 
görünenlerden ibaret olmadığını ve aslında 
yaşanan ama görünmeyen hakikatlerin, görünen
hakikatler ile her an yer değiştirebileceğini 
anlatmaya çalışıyorum

Nisan ayında İmralı Sürecinin başlayacağını ve
bu sürecin yeni bir çözüm sürecini tetikleyeceğini
yazmıştım.

İmralı Süreci başladı.
Her ne kadar 18 haziran’da seçime yönelik

iktidarın mektup hamlesi, bu süreç üzerinde bir
olumsuz gölge düşürmüş gibi görünse de, esasen,
ben, sürecin devam edeceğine inanıyorum.

Ve bu sürecin 1 Eylül itibari ile yeni bir 
silahsızlanma ile sonuçlanacağını öngörüyorum.

Gerek Öcalan’ın “2013 Newroz da bulunduğu-
muz yerdeyiz’’ açıklaması,ki, bu açıklamanın
Türkçe tercümesi, kesinlikle silahlara veda 
olarak okunmalıdır.

Gerekse de Suriye’de Türkiye’nin hassasiyetle-
rini gözetme çağrısı, bana bu sürecin yeni bir
ivme ile devam edeceği sonucuna götürüyor.

Bunu daha da somutlaştıracak bir çok gelişme
ile beraber okursak, zannedersem daha da anlaşı-
lır olur.

1- Trump’ın Japonya da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile yapmış olduğu iki açıklama birçok
şeyi izah ediyor.

Birincisi “Erdoğan Kürtleri yok edecekti ben
engelledim”

İkincisi “barış koridoru inşa ediyoruz“
açıklaması.

Yani SDG’yi Türkiye dışında, bütün taraf 
ülkeler, meşru bir güç olarak görüyor.

Ve barış koridoru ile hem Türkiye’yi hem de
SDG’yi koruma altına alıyorlar.

2-Rusya dış işleri bakanı “biz Kürtlerin ile
Suriye yönetimi ile görüşmesi için yoğun temaslar
yapıyoruz ve Kürtler haklarını almalılar, burada
tek şart Suriye’nin toprak bütünlüğüdür” diyor.

Yani Batı Dünyası ve Ruslar iki konuda hem
fikir.

Suriye’in toprak bütünlüğü ve Kürtlerin 
hakları.

Mevcut egemenlik sınırlarının korunması 
koşuluyla, Suriye meselesine müdahil olan bütün
güçler bu çerçeve içinde, Rojava meselesinin ele
alınmasında hiçbir sakınca görmediklerini beyan
ediyorlar.

Burada Türkiye’nin PKK ile ilgili çekincesi ve
PKK’ nin Türkiye’ye yönelik şiddet politikası soru-
nun çözümünün önünde tek engel olarak duruyor.

Aran çare de bu. PKK’ Türkiye’ye karşı silah-
lara veda diyecek ve Türkiye sınırları içinde şiddet
eylemlerine son verecek. Meselenin özü ve kilit
değeri budur.

PKK’nin Türkiye’ye yönelik 2013 yılında almış
olduğu silahlara veda kararının bir an evvel 
hayata geçmesidir.

Bu hamle Türkiye demokrasi güçlerinin önünü
açacak.

SDG’ in önünü açacak.
Türkiye’in önünü açacak.
ABD’ in önünü açacak.
Rusya’nın önünü açacak
Bir hamle olacaktır…

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar yüzünden hapis cezasına mahkum edildi. Kaftancıoğlu'na toplamda
9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek. Kararı değerlendiren Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı
açıklamada “Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul’u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı” dedi

www.superhaber.tv
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Silahtan vazgeçme gerçeği
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Karar istinafa gidecek

Duruşmada neler yaşandı?

Kararı değerlendiren
CHP’nin hukukçu isimle-
rinden Efkan Bolaç “İl
başkanımız Candan Kaf-
tancıoğlu’na 9 yıl 8 ay 26
gün hapis cezası verildi.
Bu karar istinafa götürüle-

cek. Eğer cezalar istinafta
onanırsa cezaların toplamı
5 yılı geçiyor olmasına
rağmen her suçlama için 5
yıl şartına bakılacağından
yargıtaya gitmesi müm-
kün değil.” dedi.

Mahkeme başkanı,
Canan Kaftancıoğlu’nun
18 Temmuz’daki celse
sonrasında adliye
önünde basın açıklaması
yaparken Nazım Hik-
met’in bir şiirini okudu-
ğunu ve okuduğu şiiri
sosyal medya hesabın-
dan paylaştığını belirte-
rek, bu evrakın da dava
dosyasına girdiğini söy-
ledi. Duruşmada esas
hakkında savunmasını
yapan sanık Kaftancı-
oğlu, “Ben Cumhurbaş-
kanına hakaret etmedim,
etmem. Kim ne derse
desin Mustafa Kemal
Atatürk’ün oturduğu kol-
tuğa saygısızlık etmek
kimsenin hakkı değildir.
Hiçbir kamu görevlisine
alenen hakaret etmedim.
Halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmedim. Ben
Canan Kaftancıoğlu sanık
kürsüsü de olsa, gördü-
ğüm aksaklıkları tüm
açıklığıyla söylemeye
devam edeceğim. İnsan-
larımızın hukuka güven-
mediği, bu durum sadece
benim değil, 80 milyonun
problemidir. Bu salonlar
da dahil olmak üzere as-
lında hiç kimse hiçbir
yerde özgür değil. Ben
gerçekleri söyledim.
Değil 17, 27 yıl ile yargı-
lansam bile gerçekleri
söylemeye devam edece-
ğim” dedi.

İfade özgürlüğüdür

Kaftancıoğlu’nun avukatı
Fikret İlkiz ise, dava dos-
yasına giren şiirle ilgili
olarak, “Aklıma duruş-
mada Nazım ustanın şu
sözü geldi diyor. Müvek-

kilimizin aklına gelen söz
kapsamında bu ifadenin
dosyaya girmesi hukuka
aykırıdır. Bu söylem ifade
özgürlüğüdür. Neye isti-
naden bir kişinin sosyal
medya paylaşımları suç
dosyasına giriyor. Aklın-
dan şiir geçtiği için şiiri
dosyaya koyuyorsunuz.
Aklından geçeni ceza hu-
kuku çerçevesinde değer-
lendirip cezalandırmayı
amaçlıyorsunuz” şek-
linde konuştu.

Savcı ceza talep etmişti
18 Temmuz'daki duruş-
mada esas hakkındaki
mütalaasını bildiren
savcı, sanık Kaftancıoğlu
hakkında “Cumhurbaş-
kanına hakaret”, “Kamu
görevlisine hakaret”,
“Türkiye Cumhuriyeti
devletini, devletin aske-
riye veya emniyet teşkila-
tını aşağılama”, “Halkı
kin ve düşmanlığı alenen
tahrik etmek” ve “Silahlı
terör örgütü propagan-
dası yapmak” suçundan
zincirleme olarak 4 yıl 10
aydan 17 yıla kadar ha-
pisle cezalandırılmasını
talep etmişti.

CHP İL
BAŞKANINA

HAPİS CEZASI

Bu ülkede adalet yok!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezası hakkında değerlendir-
mede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Adalet yok bu ülkede. Hakim
karar verirken vicdanına değil saraya bakıyor" dedi
Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 aylık
hapis cezasını değerlendiren CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet yok bu
ülkede. Hakim karar verirken vicdanına
değil saraya bakıyor. Sevgili halkıma şunu
söylemek isterim. Hangi görüşten hangi
inançtan hangi kimlikten olursa olsun ben

herkes için adaleti sağlayacağım.” dedi.
Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezası verile-
rek İstanbul başarısının intikamının alındı-
ğını savunan Kılıçdaroğlu “Adaletsizlik
sadece Türkiye’nin itibarını zedeler. Benim
üzüntüm adaletin bu ülkede yok olması
başka bir şey değil” diye konuştu.

İstanbul Büşükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğmu, İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer’i makamında ziyaret etti. İkili-
nin ortak görüşmesine, CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ve-
rilen 9 yıl 8 aylık hapis cezası damga-
sını vurdu. İmamoğlu “Canan
kaftancıoğlu’na ceza verilmesi konu-
sunda Türkiye’nin hukuk yoluyla in-
sanları yargılayarak bir boy ve
yönteme ihtiyacı yok. Karar üzücü ve
can sıkıcıdır. Bu hukuksuzluğun üst
mahkemelerde giderileceğine inanıyo-
rum. Ben de Canan hanıma sonuna
kadar destek olacağım. Bu gündem-
den kurtulmak istiyoruz.” dedi.

Soyer: Hiç hak etmedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer ise “Canan Hanım’ı ya-
kından tanıyan bir insan olarak hiç
hak etmediğini düşünüyoruz. İnanı-
yorum ki, Türkiye’de hakimler, sav-
cılar var. Aldığı cezanın
kaldırılacağını, beraat edeceğini dü-
şünüyorum. Ben de onun yanında
durmaya, elimden geleni yapmaya
gayret edeceğim.” dedi.

Hükümet bizi alkışlasın

İmamoğlu’na İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’nun ortaya attığı “İstan-
bul’a kayyum…” iddiası ile
Yenikapı’daki “İsraf Sergisi” de so

ruldu. İmamoğlu bu soruya “Pole-
miklerle ilgilenmiyorum. Ben onun
bir parçası olmayacağım. Lafı gü-
zaftır. Benim için hiçbir önemi yok.
Biz israfın boyutunu hissettirmek is-
tiyoruz, göstereceğiz sonuna kadar.
Başka örneklerini de ortaya koyaca-
ğız. Kamunun ısrafı engellemede lo-
komotif olması lazım. Bizi ilk
alkışlaması gereken hükümetin üye-
leri olmalı. Ülkede şov yapmak
adına protokol adına ne yapılıyorsa
herkes kendine çeki düzen versin.
Bundan ders çıkarsılar. Bizim parti-
miz ve siyasi hükümet de ders çıkar-
sın. Ben eminim ki bizi herkes
alkışlıyor. Bazıları içinden alkışlıyor.
Görünmeyen kısmı da var. Daha
önce devir edilen araçları sizlere an-
latacağız. Ben inanın polemikten
anlamam.” diye yanıt verdi.

İmamoğlu ve Soyer tepkili

Kimseye imtiyaz yok
Silivri Belediyesi
Eylül Ayı Meclis Top-
lantısının II. Birleşimi,

Belediye Meclis Salonu’nda ger-
çekleştirildi. 6 Eylül Cuma günü
saat 15.30’da yapılan toplantıda
8 gündem maddesine ilişkin ko-
misyon raporları
okunarak oy birliği
ile karara bağlandı.
Meclis gündeminin
8’inci maddesinde
yer alan “Karaman
Kardeşler Metal
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ta-
rafından 34 EC
5671 plakalı çöp
kamyonunun bele-
diyeye hibe edil-
mesi” konusunda
soru yönetilmesi
üzerine bilgilen-

dirme yapan Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “Bele-
diye başkanı olarak çevreye ve
doğaya zararı verecek bir proje-
nin veya yardımın adı ne olursa
olsun altına imza atmam söz ko-
nusu değildir. Bu firma İBB ve

Çevre Bakanlığının
izinleri ile faaliyet
gösteren bir şirket.
Bizim ona tanıyaca-
ğımız bir imtiyaz söz
konusu değil. Zehirli
katı atık diye bahse-
dilen atıkları bertaraf
etmesi veya çalışma-
ları bizim belediye-
miz sorumluluğunda
olan bir şey değildir.
Bu kurumlar bakan-
lık tarafından denet-
lenir. Dolayısı ile bu
firmaya tanınan bir

imtiyaz yok, bir iskan yok, bir
ruhsat veya talep yok.

Kasada 15 milyon kalacak

Tamamen Sıfır Atık Projesi kap-
samında önümüzdeki meclis-
lerde de birçok araç hibesi kabul
edeceğiz. Bunu şunun işin yapı-
yoruz; Silivri’de iş yapan, üreten
insanların bazı yerlerde bazı za-
manlarda bir zenginleşmesi olu-
şuyorsa, bu şehir ile
paylaşılmalı. Bunu paylaşmanın
yolu da belediye üzerinden ol-
malı. Biz Silivri Belediyesi olarak
15 Milyon + KDV fiyat farkına
bir yıllık çöp ihale etmişiz. Yani
20 Milyona yaklaşan bir yük. Bu
çöpü toplama işini 40, 45 araç
ile yapabileceğiz. Ben yeni yıla
kadar çöpü toplayacak araçları
temin edebilecek güçte olduğu-
muza inanıyorum.”

Avcılar kentsel dönüşümü önemsiyor
AvcılAr Belediye Mecli-
si’nin son toplantısında alı-
nan kararla belediye

bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdür-
lüğü kuruldu. Avcılar’ın en büyük so-
runlarından birinin yıllardır bekleyen
imar sorunu olduğunu ve öncelikli ola-
rak çözülmesi gereken konuların ba-
şında geldiğini sık sık dile getiren
Avcılar Belediye Başkanı Turan Han-
çerli, belediye bünyesinde Kentsel Dö-
nüşüm Müdürlüğü kurarak önemli bir
adım attı.  17 Ağustos depreminde
büyük hasar alan ancak o günden beri
depreme hazırlık adına ciddi bir adım
atılmayan Avcılar’da imar planının bir
an önce düzenlenerek ilçenin imar so-
rununun çözülmesi için göreve başlar

başlamaz harekete geçen Hançerli,
kentsel dönüşümün kimseyi evinden
etmeden, şirketlerin değil halkın ön
planda olduğu bir yöntemle çözülmesi
için çalışmalarını sürdürüyor. Turan
Hançerli tarafından Belediye Mecli-
si’ne sunulan öneri kabul edildi ve be-
lediye bünyesinde bir Kentsel

Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu.

Hançerli açıklama yaptı

Hançerli. “Hemşehrilerimizin bir tane-
sinin bile başka bir yere taşınmak zo-
runda kalmasını istemiyoruz. Yerinde
dönüşümü sağlayacak bir imar planı
hazırlayacağız” dedi.
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A BD Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaş-
larının Türkiye’de bazı illere seyahat et-
memesi için uyarı geldi. Uyarının

sebebi olarak ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ gös-
terildi. Söz konusu uyarıda, bu illerde terörist
grupların saldırılarını sürdürdüğüne işaret edi-
lirken; özellikle kamuya açık alışveriş merkez-
leri, oteller, kulüpler, lokantalar, ibadet yerleri,
parklar, havaalanları gibi yerlere dikkat edilmesi
gerektiği vurgulandı.  

Gözaltına alınabilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına yaptığı
diğer bir uyarıda, içlerinde ABD vatandaşları-

nın da bulunduğu on binlerce kişinin yetersiz
bilgilere dayanarak ve genellikle siyasi amaçla
terörist gruplarla ilişkilendirilip gözaltına alındı-
ğını duyurdu. Ayrıca vatandaşlarını sosyal
medya konusunda da uyaran Dışişleri, 'Türk
hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunma-
ları halinde yine gözaltına alınabilecekleri' ko-
nusunda vatandaşlarını ikaz etti.

Önemli uyarı seviyesinde

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarılarını 4
seviyede yapıyor. 1’inci seviye normal önlem-
leri, 2’inci seviye arttırılmış önlemleri, 3’üncü
seviye seyahati tekrardan düşünmelerini tavsiye

ederken, 4’üncü seviye ‘seyahat etme’ uyarısı
yapıyor. Türkiye için yayınlanan uyarıda Suriye
ve Irak sınırlarına yapılacak seyahatleri 4’üncü
seviyede değerlendirildi. Bölgede terörist grup-
ların saldırılarının yoğun olduğu; intihar saldı-
rılarının, araç bombalamalarının
görülebileceğine dikkat çekildi. İl il yayınlanan
diğer uyarı ise 3’üncü seviye olarak değerlendi-
rildi. Söz konusu şehirlerde, ABD hükümetinin
çok sınırlı olarak acil yardım sağlayabildiği bil-
dirildi. Bu şehirler sırasıyla Batman, Bingöl,
Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay,
Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli
ve Van oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 
vatandaşlarına, Türkiye’nin

Güneydoğu illerine ‘terörizm’
ve ‘keyfi gözaltılar’ sebebiyle

seyahat etmeme uyarısı yaptı.
Bakanlık bu illeri, 'Batman, 

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis,

Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak,
Tunceli ve Van' olarak sıraladı
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ABD vAtAnDAşlArınA terörizm ve keyfi gözAltı uyArısı yAptı

Hindistan’da önceki gün meydana gelen ve
23 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek

fabrikasında meydana gelen patlamanın
şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi

Hindistan’da fabrika patladı: 23 ölü
Patlama, Hindis-
tan’ın Pencap eyale-
tine bağlı Gurdaspur

şehrinde bir havai fişek fabrika-
sında meydana gelmiş; 23 kişi
hayatını kaybetmişti. Ulusal
Afet Müdahale Gücü ekipleri

fabrikanın tamamen yıkıldığını,
olayda 23 kişinin hayatını kay-
bettiğini çok sayıda kişinin de
hastanelerde tedavi altına alın-
dığını duyurmuştu. Görgü tanık-
ları fabrikadan arka arkaya 2
patlama duyduklarını belirt-

mişti. Hint medyası patlamanın
boyutunu gösteren, çevre işyer-
lerinden güvenlik kamera gö-
rüntüleri yayınladı.
Görüntülerde patlama ile kaçı-
şan insanlar ve yükselen toz bu-
lutu görülüyor.

TURKIYE’NIN
DOGUSUNA
GITMEYIN

Ukrayna’da Türkler için
çok büyük fırsatlar var
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ukrayna’nın
başkenti Kiev’de düzenlenen Eurochambers Ortak Üyeler Komitesi Toplantısı’na katıldı.
Hisarcıklıoğlu burada "Ukrayna'da Türk şirketleri için büyük fırsatlar var" dedi

tObb Başkanı ve Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği (Eurochambers) Baş-

kan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Eurochambers toplantısı için geldiği
Kiev’de, DHA’ya özel açıklamalarda
bulundu. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde
son dönemde ciddi ilerleme kaydedildi-
ğini belirten Hisarcık-
lıoğlu, “Ukrayna
bizim komşumuz. Ka-
radeniz, bizi birleşti-
ren bir coğrafya. Yeni
Ukrayna Cumhurbaş-
kanı’nın ilk ziyaretle-
rinden birinin
Türkiye’ye olması,
Türkiye’ye hem siya-
seten hem de ekono-
mik olarak nasıl
baktığının somut gös-
tergesi. Bundan mem-
nuniyet duyuyoruz”
dedi.

Serbest ticaret
anlaşması 
imzalanabilir

Ukrayna’da devlet
yetkililerinin, Türk iş
adamlarına, Türk mü-
teahhitlere fırsat veril-
mesi konusundaki
söylemlerinin mem-

nuniyet verici olduğunu ifade eden
TOBB Başkanı, “Ukrayna’da çok
büyük fırsatlar var. Türk iş dünyası ola-
rak bunu değerlendirmemiz, daha fazla
ticaret yapmamız lazım. Serbest ticaret
anlaşması bu işin özü. İki cumhurbaş-
kanının Ankara’da yapmış oldukları
görüşmede, bu anlaşmanın inşallah yıl

sonuna kadar biti-
rilmesi hedeflendi”
diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye-Ukrayna
serbest ticaret an-
laşması müzakere-
leri uzun yıllardır
devam ediyor.
Sizce bu konunun
kısa süre içinde
sonlandırılması
gerçekçi bir hedef
mi?” sorusu üze-
rine ise, “Bizim AB
ile serbest ticaret
anlaşmasına ben-
zer anlaşmamız
var. Ukrayna ile de
olabilir. Ukray-
na’da 40 milyonluk
nüfus var. Bu an-
laşma bizim için de
onlar için de büyük
bir şans olur” ifa-
delerinde bulundu.

Nükleer taahhüt askıya alındı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki
araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini duyurdu

iRan'da yayın yapan ParsToday,
Musevi'nin konuyla ilgili açıkla-
malarına yer verdi. Habere göre

Musevi açıklamasında, İran Dışişleri Bakanı
Zarif’in, AB Dış Politika Komiseri Federika
Mogherini’ye bir mektup göndererek bu taah-
hüdün askıya alındığını bildirdiğini ifade etti.

Taahhütleri yerine getirmediler

Musevi, "İran Dışişleri Bakanı, bugün, Mog-
herini’ye bir mektup göndererek, Amerika’nın
nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran aley-
hine uygulanan ambargolar ve 3 Avrupa ülke-
sinin nükleer anlaşma çerçevesindeki
taahhütlerini yerine getirmedeki acziyetinden
dolayı İran’ın nükleer alandaki araştırma ve
geliştirme taahhüdünü askıya aldığını bil-
dirdi" ifadesini kullandı. Musevi'nin, İran’ın
taahhüdünün durdurulmasının detaylarının
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna
(UAEK) bildirileceğini belirttiği; yine mek-
tupta İran’ın iyi niyet göstergesi olarak nük-
leer anlaşmada kalan taraflarla tüm
düzeylerde görüşmelerine devam etmeye
hazır olduğu da vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin nükleer anlaşmaya dair üçüncü adımı
atacaklarını duyurmasından sonra, Fransa Dışişleri Bakanlığı "Gerilimleri
azaltma çabalarına müdahale edebilecek hiçbir eylem olmamalı” şeklinde
açıklama yaptı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın isteklerinin karşı-
lanması için AB ülkeleriyle yapılan müzakerelerden sonuç alınmadığını ve
İran’ın üçüncü kez 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini
azaltacağını belirtmişti. Bunun üzerine Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, “Fransa gerilimleri azaltmak için çaba sarf etti. Ortak Kapsamlı
Eylem Planı’nın (JCPOA) ihlal edilmemesinin sağlanması ve sözleşmeye tam
olarak uyulması, açıkça bu sürecin temel amaçlarıdır. Kötü bir sinyal gönderebi-
lecek ve gerilimleri azaltma çabalarına müdahale edebilecek hiçbir eylem ol-
mamalıdır” ifadeleri kullanıldı.
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Amerika
kasırgayla
boğuşuyor

etKisi ‘Kategori 2’ye
düşen Dorian Kasırgası,
Kuzey ve Güney Karoli-

na’yı vurdu. Yetkililer, vatandaşları
önlem almaları konusunda uyarır-
ken; kasırganın, ABD’nin doğu kıyı-
sından geçeceği bildirildi. Dorian
Kasırgası, ABD’nin doğu kıyısındaki
Kuzey ve Güney Karolina eyaletle-
rini vurdu. Güney Karolina eyaleti-
nin kıyı kesimindeki Charleston
kentinde rüzgâr ve aşırı yağışlar etki-
sini gösterirken; bazı bölgelerde sel
olduğu açıklandı. Kasırganın, eya-
letlerin iç kesimlerinde daha çok
yağmur ve rüzgar olarak etkisini
göstereceği belirtildi. Ayrıca, Char-
leston kentinde ilk belirlemelere göre
ölü ya da yaralı olmadığı belirtilir-
ken; kentteki çok sayıda yerleşim yeri
zarar gördüğü ve 200’den fazla ağa-
cın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mugabe
hayatını
kaybetti

zimbabve'nin eski Dev-
let Başkanı Robert Mu-
gabe, 95 yaşında hayatını

kaybetti. 1980-1987 yılları arasında
Zimbabve Başbakanı, 1987-2017
yılları arasında da Devlet Başkanı
olarak görev yapmış olan Robert
Mugabe, 2017 yılında yaşanan as-
keri darbe sonrası görevden ayrıl-
mıştı. Mugabe, bir süredir
Singapur'da tedavi görüyordu.

Trump’a
silah önerisi

Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, ABD Baş-
kanı Donald Trump’a,

Rusya'dan hipersonik silahlar almayı
önerdiğini belirtti. Rus lider, Osaka'da
yapılan bir toplantıda, genel anlaşma-

larda hipersonik
füze sistemleri
dâhil olmak üzere
modern Rus silah-
larının nasıl he-
saba katılacağı
sorusunun gün-
deme getirildiğini
söyledi. Putin,
Doğu Ekonomik

Forumu’ndan yaptığı
açıklamada, “Ben Donald'a isterse sa-
tabileceğimizi söyledim. Ve böylece
hemen hemen her şeyi dengeleyeceğiz.
Kendilerinin de yakında üreteceklerini
söylediler, yakın zamanda da üretirler.
Biz zaten para harcadık, bir daha
neden harcayalım ki. Güvenliğimize
zarar gelmeyecek şekilde onlardan bir
şey alabilir miyiz?” dedi.

Süpersonik silahlı tek ülke

Rus lider, Rusya'nın bu diyaloga hazır
olduğunu, ancak Washington'dan
henüz net bir cevap alamadığını vur-
guladı. Rusya, dünyada hipersonik si-
lahlara sahip olduğunu resmen
açıklayan tek ülke. 

Cinayeti rap şarkıyla

itiraf etmiş
Kız arkadaşını öldür-
mekten gözaltına alı-
nan adamın, bir barda

söylediği rap şarkıda cinayeti itiraf
ettiği ortaya çıktı. Adamın, izleyen-
lerin kanını donduran o görüntüleri
ABD’de günün konusu oldu.
ABD’de yaşayan Amanda Custer
(31) adlı kadın Kaliforniya eyale-
tinde Temmuz ayında ortadan kay-
bolmuştu. Los
Angeles polisi ka-
dına dair şu ana
kadar bir bulguya
rastlamamıştı ancak
polis, kadının sevgi-
lisi olduğunu öğren-
diği 27 yaşındaki
Robert Camou adlı
adamı takibe almıştı.
Daha önce kız arkadaşı ve ailesine
defalarca şiddet uygulayan Ca-
mou’nun emniyetteki kabarık dos-
yası sonrası polis, adam üzerindeki
takibini arttırdı. Polis ekipleri dün
Robert Camou’nun evinde arama
yaptı ve yatak odasında, Amanda
Custer’ın kan izlerine rastlandı.  

Barda itiraf etti

Robert Camou’nun gözaltına alın-
ması haberinin duyulması sonrası,
Camou’nun bir barda ‘açık mikro-
fon’ adlı programda söylediği rap
şarkıda cinayeti itiraf ettiğine dair
görüntü ortaya çıktı.Bardaki bir kişi
tarafından kaydedilen ve polise ve-
rilen görüntülerde Camou’nun bir
kadını öldürüp, gömdüğünü, polis-
lerin kendisini aradığını ancak ken-
disinin ‘çenesini kapalı tutuğunu’
söylediği görülüyor.
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 AĞSI
 AHENK
 ÇENE
 ECEL
 ESİN
 ETEN
 FENT
 GÖRMEMEK
 HAMT
 HEMOFİL
 İÇEK
 İÇRE
 JARSE
 JİLE

 MERAM
 METE
 NAŞİ

 ONDALIKKE-
SİR

 ORDİNO
 ORTA
 OTAĞ

 OYLUK
 PEDALYE

 PİDE
 POPLİN

 REZE
 RİTİM

 RUFAİ
 RUHÇU

 RÜYA
 SEME

 SONSES
 SÜVE

 TERAS
 TUAL

 UÇUM
 UMMAN

 UYUR
 ÜREM

 YAKTA
 ZAMİR

Ç F T L K E V

3 HARFLİ
 ASA
 İDE
 MEN
 OLE

4 HARFLİ
 AYOL
 BALA
 DANG
 EBET
 EŞAS
 FORS
 İBRE
 İLKE
 KAOS

 LOLO
 PENA
 RİNT
 SEDA
 SÜRE
 ŞATO
 TOKA

5 HARFLİ
 ÇOLAK
 DEBİL
 EMZİK
 FERAH
 İNMEK
 İŞKİL

 SAUNA

 TELVE

6 HARFLİ
 ALAYİŞ

 ALTÜST
 İTALİK
 KİRPİK

 PİŞMEK
 RUHSUZ

 VESAİT

10 HARFLİ
 ÇİFTLİKEVİ

 EŞGÜDÜMSEL
 İNİSİYATİF

 KAHVELİKEK

Soldan Sağa:
1. İşte. - Böcek, zehirli hayvan iğnesini batırmak veya 
ısırma, zehirleme. 2. At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sü-
rüsü. - Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde olu-
şan, biriken pislik. 3. Arkalığı, sırt dayayacak yeri olan. 
4. Postacı, ulak. 5. Öç alma duygusu ile dolu ö�e, kin. 
- Cüretkâr. 6. İnsan. - Türkiye’nin başkenti. 7. Kamyon, 
otomobil vb. kara taşıtlarına takılan numara levhası. - 
Son karşıtı. 8. Kuş kanatlarının çıkardığı ses. - Bayındır-
lık işleri. 9. Yerine koyma, yerine kullanma. - Yankı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Avuç içi. - Toplumsal düzene, tüketime ve şiddete 
karşı çıkan, derbederce yaşayan, örgütlenmemiş gençler 
topluluğu. 2. Hırçın olma durumu veya hırçın davranış. 
3. Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin. 
- Boşluk, mesafe. 4. Kale kuşatılmasında, duvarlara takı-
lan uzun saplı büyük çengel. 5. Gurbetteki bir kimse için 
doğup büyüdüğü ve özlediği yer. - Ballıbabagillerden, 
yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık ve otsu 
bir kültür bitkisi. 6. Uzak. 7. Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı. - Kavim. 8. Maddi varlığı milyar değerinde olan. 9. 
Günahsız. - Hint bademi.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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K H K S arslanlar

Buyuran A E O T M G H
Y A T L T A S A S Z R A D Y E A

R T M S Z M A R S T orak K O S A S R
F A R A B kalacak

olan C A V D A N (Oyuncu) A K A N L E B
N A B L D R A R M E H M E T T O P A L

A F T D T A Ü A A N
K O B A L A R A K E M

A L D O Y A S R H
O D A T B A P L A Z A

D A M A T C O S B Y A N L
K M T P E Z O L E

S O N A Y A E T T Göz E A arabca A D E
L O N E L N E V E U R A L R E M

B K A Ç A M A K N A F L E T
On O N L U K N M S (Oyuncu) D O R U K Su K U M S A L
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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İ klim değişikliğine karşı başlattığı
ve pek çok ülkede öğrenciler tara-
fından destek gören ‘Fridays for

Future' (Gelecek İçin Cumalar) hare-
ketini başlatan İsveçli Greta Thun-
berg'in portresi Portekizli mural
sanatçıları Mr. Dheo ve Pariz One ta-
rafından Kadıköy Göztepe’deki Mus-
tafa Mazharbey sokakta bulunan bir
binanın duvarına resmedildi. İklim de-
ğişikliğine dikkat çekmek için bir gün
okula gitmeme eylemi düzenleyerek
dikkatleri üzerine çeken Greta Thun-
berg’e dünyanın farklı ülkelerinden ve
Türkiye'den de yaşıtları okul boykotları
düzenleyerek destek vermişti. Greta
Thunberg ABD’de düzenlenecek Bir-
leşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne gitmek
için, karbon emisyonlarına dikkat çek-
mek amacıyla uçak kullanmayı reddet-
miş, çevre dostu yelkenliyle Atlas
Okyanusu'nu 2 haftada geçerek New
York’a ulaşmıştı. Portekizli mural sa-
natçıları Mr. Dheo ve Pariz
One’ın çizimleri ile
Thunberg’in
iklim de-
ğişik-
liği

ile mücadele mesajı Kadıköy so-
kaklarına da taşındı. Binanın fotoğ-
rafı 'Fridays for Future' hareketinin
Türkiye hesabından "Kadıköy so-
kaklarından Greta Thunberg ve tüm
iklim aktivistlerine selam var" me-
sajıyla paylaşıldı.

Gülruz Sururi unutulmadı

Kadıköy Belediyesi’nin düzen-
lediği, 6 yabancı ve 1 yerli sa-
natçının katıldığı mural
festivali kapsamında yapılan
çalışmalardan bir tanesi de
duayen sanatçı Gülriz Suru-
ri’nin resmi oldu. Fransa’dan
Zag & Anje, Moda Cadde-
si’nde bulunan merdivenlere
usta oyuncu Gülriz Sururi’yi
resmetti. Geçtiğimiz yıl hayatını
kaybeden sanatçı Gülriz Su-
ruri, Fransız sanatçı Edith Pi-
af’ın yaşamının anlatıldığı
‘Kaldırım Serçesi’ adlı müzi-

kalde başrol oyna-
mıştı.

İklim krizine dikkat çekmek için okul boykotu
hareketini başlatarak yaşıtları arasında farkındalık
oluşturan ve Nobel Barış Ödülüne aday göste-
rilen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta
Thunberg’in portresi mural festivali kapsamında
Kadıköy'de bir apartmanın duvarına çizildi

Küçük
Kibirli
Yazar

Mehmet Ali Çatal'ın
çocuk kitabı Küçük 
Kibirli Yazar 2. baskısını
yaptı. Kitap önümüz-
deki haftadan itibaren
tüm kitapçılarda olacak

KÜÇÜK bir kız çocuğunun öğretmeninden
aldığı ödevle değişen hayatını anlatan
Küçük Kibirli Yazar, kısa sürede 2. baskısını

yaptı. İlkokul öğrencilerine hitap eden kitapta kibirli
olmamayı öğrenen çocuklar aynı zamanda yaşanan
komik olaylarla da eğleniyor. Linza yayınları tarafın-
dan çıkan kitap önümüzdeki haftadan itibaren kitapçı-
larda olacak. Küçük Kibirli Yazar, Gırgır dergisi yazarı
Mehmet Ali Çatal'ın çocuklar için yazdığı tek kitap.

BOYKOTCU THUNBERG 
KADIKOY DUVARLARINDA

Çizimler 
büyülüyor

Caferağa, Rasimpaşa, Göztepe, Koşuyolu mahallelerinde farklı
sanatçıların çalışmalarıyla renklenen festival 14 Eylül’e kadar süre-
cek. Festival kapsamında bugüne kadar Endonezya’dan WD (Wild

Drawing) Rasimpaşa, Kırkahvesi Sokakta bulunan duvara ayçiçekleri
koklayan kız çocuğunu; Türkiye’den Axel Mengü Koşuyolu Caddesi’nde

fil avcılığı ile mücadele mesajı ile ‘uzaylılar tarafından kaçırılan fil’
resmi; Fransa’dan Zag & Anje Moda merdivenlerine usta oyuncu Gül-
riz Sururi’nin portresini; Portekiz’den Mr. Dheo & Pariz One iklim el-

çisi Greta Thunderberg’in portresini çizdi. İspanya’dan Carlos
Callizo’nun Hasırcıbaşı Caddesinde; Ukrayna’dan Sasha

Korban’ın Caferağa Cem sokakta, Kolombiya’dan
Vertigo Graffiti’nin Halis Kurtça Kültür Merke-

zinde yaptığı çizimler ise sürüyor.

Bu da melankolik festival
Zorlu PSM’nin melankoli ve sonbaharın hüznünden ilham alan yeni festivali Neue! Step için geri sayım başladı!
11-29 Eylül tarihleri arasında ilk kez gerçekleşecek olan festivalde dünyaca ünlü isimler sahne alacak

Müzik severlerin heyecanla bek-
lediği ve eklenen yeni içerikleri ile
birlikte yepyeni bir müzik dene-

yimi sunan Neue! Step için geri sayım baş-
ladı. Zorlu PSM, 11-29 Eylül tarihleri
arasında neo-klasik, minimal ve deneysel
müziğin yeni nesil arasında popülerleşme-
sinde katkı sağlayan yıldız isimlerini bu fes-
tivalde bir araya geliyor. Neue! Step’te
çağdaş enstrümantal müziğin mabedi
kabul edilen, Londra merkezli plak şirketi
Erased Tapes’ten üç sıradışı ismi
Neue!Step’te olacak. Yüzyılın belki de en
yetenekli bestecilerinden Nils Frahm, farklı
enstrümanlarla deneysel üretimlerde bulu-
nan multi-enstrümantalist ve şarkıcı Peter
Broderick ve klasik müziği minimalizmle
buluşturan şarkıcı, söz yazarı ve piyanist
Douglas Dare, festivalde Erased Tapes’i ve

plak şirketinin müzikal dehasını temsil ede-
cek. Festival programında yeni dönem kla-
sik müzik dünyasının en önemli Bach
yorumcularından İzlandalı piyanist Víkin-
gur Ólafsson, Berlin Filarmoni’nin 12 Çel-
listi, Diviner solo albümüyle Wild Beasts’in
eski solisti Hayden Thorpe, Sylvain Chau-
veau ve Roberto Cacciapaglia gibi müzikte
yeni arayışlarda bulunan ve müziğin anla-
mını genişleten sanatçılar yer alıyor. 2015
yılında avangard, deneysel, neo-klasik, am-
bient ve elektronik müzik ekseninde faaliyet
göstermeye başlayan Londra ve Istanbul
merkezli bağımsız plak şirketi Injazero Re-
cords’un en değerli sanatçıları arasında yer
alan Heinali, Matt Emery ve C. Diab, Inja-
zero Records Showcase gecesinde 360°
sahne düzeni ile müziğin zamansal ve duy-
gusal sınırlarına

doğru bir keşfe çıkaracak. Aynı zamanda
geçtiğimiz sezon Zorlu PSM prodüksiyonu
ve DOT işbirliğiyle hayata geçirilen ve
önemli bir hayran kitlesine ulaşan, Ajvide
Lindqvist’in çok satan romanı ve senaryo-
sunu da kaleme aldığı kült film “Let the
Right One In”in sahne uyarlaması Bırak
İçeri Gireyim, yine Neue! Step kapsamında
seyircisi ile buluşacak.

2019 model sahn

‘Sad Techno’ konsepti altında etkileyici bir
setle unutulmaz bir geceye imza
atacak Mabbas-Constant Sor-
row Electronica ve Neue!
Step’e özel hazırlanmış,
birbirinden özgün sanat-
çıların görsel ve işitsel
performans serilerini

oluşturan Fallen Light Renew, Zorlu
PSM’nin Neue! Step ‘Bir Sonbahar Festi-
vali’ kapsamındaki etkinlikler arasında yer
alacak. Neue! Step kapsamında %100 Stu-
dio’da gerçekleşecek konserlerde 360 de-
rece sahne deneyimine ev sahipliği yapacak
olan Zorlu PSM, yeni deneyimlere açık
müzikseverleri 11-29 Eylül tarihleri ara-
sında müziğin zamansal ve duygusal sınır-

larına doğru bir keşfe
çıkaracak.

Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri 
Koleksiyonu’ndan esinlenen Nicola Lori-
ni’nin “Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara”
başlıklı video yerleştirmesi ziyarete açıldı

PERA Müzesi koleksiyonları yeni eser
üretimlerine ilham olmaya devam edi-
yor. İtalyan sanatçı Nicola

Lorini’nin Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksi-
yonu’ndan esinlenen “Tüm Zamanlara, Tüm
Üzgün Taşlara” (For All the Time, for All the Sad
Stones) adlı video yerleştirmesi, 5 Eylül’de ziyaret-
çileri ağırlamaya başladı.Arkeolojik ve kültürel sim-
gelerden beslenen çalışmalar gerçekleştiren Nicola
Lorini’nin yeni video yerleştirmesi, yakın zamanda
bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmelere
sanatsal bir yorum getiriyor. Eser, adını,
felsefeci Marquis de Condorcet’nin metrik sisteme
ithafen kullandığı “tüm insanlara, tüm
zamanlara” ifadesinden alıyor.

Uzun soluklu arşiv çalışmasından
yerleştirmeye…

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan esin-
lendiği projenin fikrini oluştururken uzun soluklu ve
kapsamlı bir araştırma süreci geçiren Lorini, çalış-
masına müze arşivindeki nesneler, internet araştır-
maları ve tarihle olan ilişkimizi sorgulayan
okumalar ile başladı. Sanatçı, bu araştırmaların so-
nucunda koleksiyona ait görüntülerden, kitaplar-
daki ve internetteki görsellerden, çeşitli video
kayıtlarından ve kişisel olarak yazdığı metinlerden
oluşan geniş bir arşiv malzemesi elde etti. Kum, sili-
kon, kemik gibi farklı materyallerle üretilmiş bir dizi
heykelden oluşan, video ve sesi odağına alan yerleş-
tirmede süregelen düşünce modellerini sorgula-
yan Nicola Lorini, zaman ve tarih anlayışına
yakından bakmayı hedefliyor. Dijitalin yükselişiyle
birer standart haline gelen gündelik nesne ve mad-
delerin artık soyut kavramlar üzerinden tanımlan-
dığı tespitinden yola çıkan sanatçı, ziyaretçileri Pera
Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyo-
nu’nda çizgisel olmayan bir yolculuğa çıkarıyor.

Ne zaman gezebilirim?

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10:00 - 19:00
saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 - 18:00 sa-
atleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri
hem uzun hem de ücretsiz! “Uzun Cuma”larda
müze 18:00 - 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak
ziyaret edilebilir. “Genç Çarşamba” günlerindeyse
tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

Bilimle sanat
bir arada

LADY GAGA, Demi Moore, Jennifer
Aniston ve Leonardo DiCaprio gibi
ünlü Holywood Yıldızlarının da tercih

ettiği Türk markası Moshiqa, W Istanbul’da şık ta-
sarımları ile minik dostlarınızı bekliyor.  Kedi ve kö-
peklere yönelik şık ve kaliteli ürünleriyle tüm
dünyanın dikkatini çeken Moshiqa, şimdi W Istan-
bul’da. Moshiqa, deri tasmadan çantaya, bornoz-
dan yağmurluğa, sweat ve şapkaya kadar birçok
tasarımı ile Eylül ayı boyunca W Lounge’da sergile-
niyor. Minik dostlarınıza uygun, rahat tasarımları,
Louis Vuitton fabrikasında üretilen aksesurları ve
Swarovski süslemeli detayları ile marka göz kamaş-
tırıyor.

Moshi nereden geliyor?

Los Angeles, Amsterdam, Londra, Tokyo, New
York ve İstanbul’da mağazaları bulunan Moshiqa
şık tasarımları ile tüm dünyanın beğenisine hitap
ediyor. Moshiqa’nın kurucusu ve tasarımcısı Mer-
yem Birsöz, minik dostu Moshi’nin ismini verdiği
markası ile harikalar yaratıyor.

Bu haber 
hayvanlar için

Eylül ayı boyunca ziyaret edilebilecek olan
Moshiqa Pop-up store sınırlı sayıdaki ürün-
leriyle meraklıların beğenisine sunuluyor.
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B aşkan Yardımcısı Ertuğrul
Doğan, Türkiye Futbol Federas-
yonu Kulüp Lisans Kurulu’nun

geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2019-
2020 sezonu Süper Lig takımlarının har-
cama limitleriyle ilgili açıklamalarda
bulundu. Haziran ayında yürürlüğe giren
TFF Kulüp Lisans Talimatı uyarınca
2015-16, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19
yıllarındaki gelir ve gider ortalamasına
bakılarak bordo-mavili kulübe 88 milyon
586 bin 650 TL’lik bir harcama limiti geti-
rildiğini belirten Doğan, “Söz konusu
tablodan da anlaşılacağı üzere 2015-
2018 yılları arasındaki yanlış yönetim po-
litikaları yüzünden gelirinin 7 katı
oranında borçlandırılan kulübümüz,
maalesef bu dönemlerin faturasını hâlâ
ödemektedir! Kulübümüz, mevcut bor-
cunun üzerine faiz ve kur farkı da dahil
olacak şekilde 2015-16 sezonunda 212
milyon gelir elde etmesine karşın 326
milyon TL, 2016-17 sezonunda 238 mil-
yon TL’lik gelir elde etmesine karşın 350
milyon TL, 2017-18 sezonunda ise 338
milyon TL’lik gelir elde etmesine karşın
630 milyon TL borçlandırılmıştır. Bizim
dönemimizde yani 2018 yılı nisan ayı ile
2019’un mayıs sonu itibariyle 467 milyon

TL gelir elde ederken 357 milyon TL gi-
derimiz olmuştur. Esas faaliyet olarak
110 milyon TL kar elde etmemize rağ-
men, 176 milyonluk TL’lik faiz ve kur
farkı etkisiyle dönemi 66 milyon TL za-
rarla kapattık. Fakat 2019-20 sezonu ilk
üç aylık dönemdeki faaliyetlerimize bak-
tığımızda gerek karlılık gerek gelir ve ge-
rekse de diğer finansallar açısından çok
daha olumlu bir grafik çizdiğimizi gör-
mekteyiz. Dönemin mali tabloları önü-
müzdeki günlerde açıklandığında bu
hususu çok daha net bir şekilde ortaya
koymuş olacağız” diye konuştu.

Men edilme riskimiz yok

Avrupa Kupaları’ndan men edilme ris-
kini de kaldırdıklarını kaydeden Başkan
Yardımcısı Doğan, şöyle devam
etti:“2018 yılının Nisan ayında göreve
geldiğimizde 892 milyon TL borç vardı.
Kulübümüzün bu ağır finansal yapısını
düzeltmek için çok yoğun bir mesai har-
cadık. Bu mücadelemiz sırasında ciddi
zorluklarla da karşılaştık. Bunlardan biri
FIFA tarafından aldığımız transfer yasa-
ğıydı. Diğeri de gelirinin 7 katı oranında
borçlandırılan kulübümüzün, Finansal
Fair Play kurallarını ihlal etmesi nede-

niyle UEFA tarafından Avrupa Kupa-
ları’ndan men edilme riskiydi. Bu riski,
ortaya koyduğumuz doğru politikalar sa-
yesinde Avrupa Ligi’nden elde edeceği-
miz gelirlerin yarısına el konulacak
şekilde kaldırdık.”

Gelirin yüzde 70'i borca

Türkiye Futbol Federasyonu ile Bankalar
Birliği’nin uygulamaya koyduğu yeni li-
sans talimatına göre transfer harcama
bütçesinin 88 milyon 586 bin lira ile sınır-
landırıldığını vurgulayan Doğan, “Kulü-
bümüzün gelirlerinin yüzde 70’i borç
ödemeye gidecek. Geri kalan yüzde 30’u
ise ilave olarak transfer harcamalarında
kullanabileceğiz. Aslında maalesef bu
durum defaatle anlatmaya çalıştığımız
gerçeğin yeniden kamuoyuna sunulma-
sından başka bir şey değil! Ama tüm
bunlara rağmen yönetim kurulumuz, gö-
reve geldiği günden bu yana camiamızın
da özverisiyle kulübümüzü bu sıkıntılı
dönemden çıkartmak için uyguladığı
doğru politikalarla süreci başarılı bir şe-
kilde yönetmiştir, yönetmeye de devam
edecektir. Aynı politikanın sürdürülmesi
konusunda yönetim olarak kesin kararlı-
yız” ifadelerini kullandı. 

Trabzonspor’da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
ile Bankalar Birliği’nin uygulamaya koyduğu yeni lisans talimatına göre transfer harcama bütçelerinin
88 milyon 586 bin lira ile sınırlandırıldığını belirterek, “Kulübümüzün gelirlerinin yüzde 70’i borç 
ödemeye gidecek. Geri kalan yüzde 30’u ise ilave olarak transfer harcamalarında kullanabileceğiz” dedi

ÜmiT milli’den ilk gÜn 3 gÜmÜş 
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Bursa’da yerli
kaleci geleneği

Yeşil-beyazlılarda yerli kaleci geleneği bu
sezon da devam ediyor. Bundan önceki
son 4 sezonda kalesini yerli isimlere tes-
lim eden Bursa temsilcisinin kalesini, bu
sezon da yerli file bekçileri koruyacak.
Bursaspor'da Okan Kocuk ve Muham-
med Şengezer'in ayrılmasının ardından
bu iki eldivenin yerine Çağlar Şahin Ak-
baba ve Onurcan Piri transfer edildi.
Geçen sezondan kadroda kalan kaleci
Ataberk Dadakdeniz de bu yıl yeni trans-
ferler ile birlikte forma savaşı verecek. Ay-
rıca Ataberk gibi bir başka altyapı
oyuncusu Deniz Aydın da yeşil-beyazlıla-
rın kaleci kadrosunda yer alıyor.

Son yabancı Frey'di

Son olarak Bursaspor'un kadrosunda ya-
bancı kaleci olarak 2014-15 sezonunda
Sebastian Frey yer almış; ancak Fransız
kaleci o sezonu kadro dışı geçirerek süre

dahi alamamıştı. Bunun üzerine kalede
köklü değişikliğe giden Bursa temsilcisi,
son 5 sezondur ise file bekçilerini tama-
men yerli isimlerden seçiyor. Ayrıca, o
sezon kadroda yer alan Onurcan Piri de,
uzun bir aranın ardından yeniden Bur-
saspor'a kavuştu.

27 milyon lira kazandırdılar

Bursaspor'da son dönemlerde kaleyi ko-
ruyan yerli isimler Harun Tekin, Mert
Günok, Okan Kocuk ve Muhammed
Şengezer oldu. Bursaspor, kaleci trans-
ferlerinden de önemli gelir elde etti. Yeşil-
beyazlıların filelerini koruyan Harun
Tekin, Fenerbahçe'ye; Muhammed Şen-
gezer, Başakşehir'e giderken; Okan
Kocuk da sözleşme fesih bedelini ödeye-
rek Galatasaray'ın yolunu tuttu. Bu
transferlerden Bursaspor toplamda yak-
laşık 27.5 milyon lirayı kasasına koydu.

Beşiktaş Gazişehir
maçı hazırlıklarını
sürdürdü
Beşiktaş, Süper
Lig'in 4'üncü haf-
tasında deplas-
manda Gazişehir
Gaziantep FK ile
oynayacağı maçın
hazırlıklarına BJK
Nevzat Demir Tes-
isleri'nde bu sabah
yaptığı antren-
manla devam etti.
Siyah-beyazlıların
basına kapalı an-
trenmanı yaklaşık
1 buçuk saat
sürdü. İdmana
milli takımlarda
olan futbolcularla
tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz,
Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan
Özyakup katılmadı. İzinden dönen Abdou-
lay Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve ta-
kımdan ayrı koşu yaptı. Teknik direktör
Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antren-
man, sahada ısınma koşuları, istasyon koşu-
ları ve streching çalışması ile başladı.
Beşiktaşlı futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve
dar alanda oyun kontrol pas
çalışmaları yaptı. Antrenman taktik çalışma-
sının yer aldığı program ve şut çalışması ile
sona erdi. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK
maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de
Ümraniyespor ile Ümraniye Stadı'nda oyna-
yacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Altay'da Yasin'e
af kararı çıktı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transferin
son günlerinde kendisine takım bulması istenen
ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan
sağ bek Yasin Palaz'a af çıktı. Kadro dışı bırakı-
lan deneyimli oyuncunun yönetimle görüştüğü
ve yeniden A takıma döndüğü açıklandı. Spor-
tif direktör Özden Töraydın, 31 yaşındaki fut-
bolcunun forma rekabeti içinde olacağını
söyledi.

Çalışmalara devam edecek

Yasin'in 'paramı alır yatarım' tarzında bir davra-
nışta bulunmadığını belirten Töraydın, "Yasin
sözleşmesi devam eden değerli bir oyuncumuz.
A takımla çalışmalara devam edecek. Oyuncu
bize ılımlı yaklaştı. İstese Futbol Federasyo-
nu'na başvurur ve tüm parasını tahsil edebilirdi
ama yapmadı. Yasin baba oldu. Kendisine 1-2
gün izin verdik. Daha sonra gelip takımla id-
manlara başlayacak" diye konuştu. Kadro dışı
kalan orta saha Merter Yüce ise U19 takımla
çalışmalarına devam ediyor.

Göztepe Old School

Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayıp yal-
nızca 1 puan toplayabilen 17'nci sıradaki Göz-
tepe, kadrosunu tecrübeli futbolcularla
doldurdu. Geride kalan transfer döneminde 11
oyuncuyu renklerine dahil eden sarı-kırmızılıla-
rın kadrosunda 30 yaş ve üzeri 14 isim yer aldı.
Takımın en deneyimli oyuncusu 37 yaşındaki
kaptan kaleci Beto Pimparel olurken, orta sa-
hada görev yapan Brezilyalı Marcio Mossoro
da 36 yaşında Göztepe'ye imza attı. 

Yaş ortalaması 33

Napoleoni gibi Jerome ve Deniz de 33 yaşını
doldurdu. Göztepe'de 32 yaşında olan Yasin
Öztekin ve Wallace Reis de takımın en dene-
yimli oyuncuları arasına adlarını yazdırdı. Cas-
tro, Borges, Berkan, Eren ve Titi de 31 yaşında
Göztepe formasını terletmeyi sürdürdürken,
Gassama ile Leo da 30'uncu yaşına girdi. 

Transfer buTcemiz
88 milyon lira

Bursaspor,
önceki 4 sezonda

olduğu gibi bu
sezon da kalesini
yerli eldivenlere

teslim etti

Bursaspor’da Yaş
ortalaması 21

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden
yeşil-beyazlıların yerli eldivenlerinin
yaş ortalamaları da lig ortalamasına
kıyasla oldukça düşük. 24 yaşındaki
kaleciler Çağlar Şahin Akbaba ve

Onurcan Piri, deneyimleriyle öne çı-
karken; Ataberk Dadakdeniz 20,
Deniz Aydın ise 18 yaşında. 4 kaleci-
nin yaş ortalaması ise 21.5 olarak
dikkat çekti. Geçen sezon da Bursas-

por, Süper Lig'de tüm kalecilerini
yerli oyunculardan oluşturan tek
takım olurken, yaş ortalamasıyla da
ligin en genç kalecilerine sahip ekiple-
rinden biriydi.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tara-
fından İsveç’in Helsingborg kentinde
düzenlenen şampiyonada 35 ülkeden
458 sporcu mücadele ediyor. Şampiyo-
nanın ilk gününde erkekler 54 ve 58 ile

kadınlar 46 ve 49 kilolarda müsabaka-
lar yapılırken, Türkiye adına 8 sporcu
mücadele etti. Kadınlar 46 kiloda
Fatma Keleş, 49 kiloda Havva Nur
Çoban ve erkekler 58 kiloda Mahmut

Küskü gümüş madalyanın sahibi
oldu.Türkiye Taekwondo Federasyonu
Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, 3
gümüş madalya kazanan milli takım
kafilesini kutladı. 

Gururluyuz, hedef şampiyonluk
Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polon-
ya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, yarı
final maçları öncesinde medya günü ger-
çekleştirildi. Ankara'da oynanacak maç-
lar öncesi düzenlenen etkinliğe Türkiye
Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı
Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın
Voleybol Takımı Baş Antrenörü Gio-
vanni Guidetti, takım kaptanı Eda
Erdem ve yarı finalde mücadele edecek
Polonya, İtalya ve Sırbistan takımların
kaptan ve antrenörleri katıldı.A Milli

Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü
Giovanni Guidetti, etkinlikte yaptığı ko-
nuşmada, yarı finalde olmaktan dolayı
çok mutlu olduklarını belirterek, "İki
maçta da bu muhteşem taraftarın
önünde oynayabileceğimiz için, şu ana
kadar yaptıklarımız ile gurur duyuyoruz
ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi
noktada bitirme hedefindeyiz. Yarınki
yarı finalde bildiğiniz gibi rakibimiz Po-
lonya. Çok fizik gücüne sahip yüksek bir
takım, çok iyi hücumcuları var. O yüzden
bu maça bu şekilde hazırlanıp, onlara

karşı iyi bir mücadele sergileyeceğiz.
Tabii ki bu mücadelede taraftarlarımızın
desteği bizim için çok çok önemli" ifade-
lerini kullandı. A Milli Voleybol Takı-
mı'nın kaptanı Eda Erdem de final
four'da olmaktan büyük gurur ve mutlu-
luk duyduklarını vurguladı. Eda Erdem,
"Şu ana kadar bence takım olarak eli-
mizden geleni en iyi şekilde gösterdiği-
mizi düşünüyorum. Sahada çok güzel
bir mücadele vardı. Artık yüzdük yüzdük
kuyruğuna geldik. Şimdi Polonya ile oy-
nayacağız” dedi.



G alatasa-
ray’da
başkan

Mustafa Cengiz,
GS TV’de gün-
deme dair
önemli açıkla-
malarda bu-
lundu. Fatih
Terim’in 4
maçlık ce-
zası hak-
kında
konuşan
başkan
Cengiz,
"Her
camia

için kutsal
değerler vardır. Bunlardan

biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklama-
sının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni bu-
raya getirdi. Bunu yakıştıramadım. TFF, herhangi bir
takımın, herhangi bir kulübün, tarikatın takımı değil-
dir. TFF, bizim değer verdiğimiz bir kurumdur. Şimdi
siz, eğer mevzilenmenizi belli bir takıma karşı alır-
sanız, cephenizi ona doğru kurarsanız asla bundan
medet umanlara hayır getirmeniz. Kötü niyetiniz ol-
madığını kanıtlamalısınız. Bu tip işlerin iyi niyetle
açıklanması mümkün görünmüyor. Siz, bir takıma
bir yöneticiye bir teknik adama ceza verebilirsiniz.
Şimdi, futbol dünyasının içinde yaşıyoruz. Birtakım
sözcükleri merak ediyoruz. Hocamızla dün görüş-
tüm. ‘Organize kötülük derken bir kurumu hedef al-
dınız mı’ dedim, ‘hayır hedef almadım’ dedi. Ben,
bize karşı geçen yılda olan tepkilerin daha organize
olduğunu söylemek istedim. Bazı deplasman maç-
larında bizim yedek kulübemizin arkasına militan
unsurlar yerleştiriyor, bunu duyumsuyoruz. Bu kişi-
ler, hocamıza ve ekibe karşı hakaretler yapıyor. Son
maçımızda da teknik yardımcımıza fiziki darbede
bulunuldu. TFF ceza açıklamasında 6222'nin açık
ihlali olan bu saldırı ile ilgili bir açıklama yok. Hoca-

nın verdiği tepkilerden biri bu. Rastgele değil orga-
nize yapılıyor. Ben önlem alınmasını rica ediyo-
rum" dedi.

Müthiş bir dengesizlik var

Karşılaşmalarda çıkarılan kartları eleştiren Mustafa
Cengiz, "Keza bizim yaptığımız faullere verilen sarı
kart oranı yüzde 43 mertebesinde. Burada müthiş
bir dengesizlik var. Rakip 19 faul yapıyor, 0 sarı
kart. Biz ilk maçta 9 faule 4 sarı kart bir de kırmızı
kart yedik. Galatasaray'a karşı sevgili hakemlerimiz
çok cesur. Aynı cesareti rakiplerimize karşı da gös-
termelerini istiyoruz. Rakamlar ortada. Bu ne de-
rece organize biz bilemeyiz. Görünen o ki geçmiş
yıllarda verilen tepki şiddetini arttırmış durumda.
Biz mücadelemizi ölümüne veririz. Galatasaray'ın
önünü kesmenin anlamını ben anlamıyorum" diye
konuştu.

Galatasaray'a karşı bildiri

Geçen yıl yayınlanan Kulüpler Birliği bildirisine de
değinen başkan Cengiz, "Galatasaray'a karşı bir bil-
diriydi bu. 17 kulübün imzası yok. Kulüpler Birliği
Vakfı’nın defterinde böyle bir karar yok. Sadece
web sitesinde yayınlanıyor ve 8 kulüp hemen yayın-
lıyor. İçeriğine gelince, içerik yürekler acısı. Sevgili
Konyaspor camiasına sesleniyorum; onlarla bir
problemimiz yok. Yanlış kararlar verilebilir, kötü
niyet yoksa saygıyla karşılarız. Konyaspor'a verilen
penaltı değildi. Hakemler beş dakika konuştu, bunu
anlamadık" şeklinde konuştu.

Tehdit eden kulüpler var

"Ali Dürüst ile federasyon içerisinde hiçbir özel bir
bağımız yok, olamaz da" diyen sarı-kırmızılı kulübün
başkanı Cengiz, "Böyle bir talebimiz dahi olmadı.
Biz bakıyoruz ki 3 hakem için alınan karara tepki
veren ve açıkça tehdit eden kulüpler var. Kulüpler
Birliği Başkanı, bütün kulüplerin başkanıdır ama siz
aynı zamanda çıkıp ‘Galatasaray'ın son iki şampi-
yonluğu lekelidir’ derseniz, TFF'ye en ağır suçla-
mayı yapmış olursunuz çünkü bu iki şampiyonluk
tescillenmiştir" ifadelerini kullandı. DHA
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"Biz, o iki hakem askıya
alındığında savunur du-

ruma düştük" diyen
Mustafa Cengiz, "O iki

hakemden biri Göztepe
maçında aleyhimize

penaltı verdi" diyerek
sözlerini şöyle sür-

dürdü: "Bir diğeri bizi
Ali Sami Yen'de resmen
kıydı. Siz şu algıyı yara-
tamazsınız; Galatasaray

lehine hata yapanları
cezalandırırım, aleyhine
hata yapanları onurlan-

dırırım. Bu olmaz, ol-
madı. Yarın bu senin de
başına gelir. Adalet her-
kes için geçerlidir. Ben
ayrıcalık istemiyorum.

Şimdi sevk yapılıyor,
‘hangi nedenle sevk et-
tiniz’ diyoruz. Sen bana,
bütün konuşmamı sevk
edemezsin. Hangi cüm-

leler suç ise siz bunu
açıklamak zorundasınız
ki biz sevke neden olan
sözler için savunma ya-

palım ama yok, söyle-
miyorlar. Eski kafayla,
köhnemiş zihniyetlerle

bir yere gelemeyiz. Ben
19.05'te yayınlayan zih-

niyete karşıyım. Siz
bizim feryadımızı duy-

mayacaksınız, kafanıza
göre ceza vereceksiniz,

ben buna karşıyım.
Buna herkesin karşı ol-
ması lazım. Silah söz-
cüğü kullananlara 11

gün ceza veriliyor.
Rakip takımın teknik di-

rektörü çok daha ağır
konuşmuş. Hocamıza
verilen cezayı onayla-

mıyoruz. Ben yanlış he-
sabın, yanlış kararın

düzeltileceğine inanıyo-
rum, inanmak istiyo-

rum. Bu ceza bana
inandırıcı gelmiyor."

Herkes
için

adalet YONETIM TERIM’E
SAHIP CIKTIGalatasaray

Başkanı 

Mustafa 

Cengiz,

"Hocamıza 

verilen cezayı

onaylamıyoruz.

Ben yanlış

hesabın, yanlış

kararın

düzeltileceğine

inanıyorum,

inanmak

istiyorum. Bu

ceza bana

inandırıcı

gelmiyor" dedi

Fenerbahçe'de Alanyaspor
hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 4'üncü hafta-
sında deplasmanda Alanyas-
por'a konuk olacak Fenerbahçe,
maçın hazırlıklarına bugün
yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik

direktör Ersun Yanal yöneti-
minde milli takımlarda yer alan
oyunculardan yoksun gerçek-
leştirilen antrenman koşu,
ısınma ve koordinasyon hare-
ketleriyle başlayıp, pas çalışma-

larıyla devam etti. Antren-
man, aktif dinlenmeye yönelik
yapılan çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor
maçı hazırlıklarını yarın yapa-
cağı çalışmayla sürdürecek.

Anadolu Efes’e
anlamlı ödül
EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team kapsamında
gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği One Team Ödülleri'nde üst üste üç
yıldır finale kalan Anadolu Efes, Altın Ödül'ün sahibi oldu
anadolu Efes'in kazandığı birincilik ödülü, aynı zamanda
Türk basketbol tarihindeki ilk One Team Altın Ödülü oldu.
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz,
Türkiye'ye kurumsal sosyal sorumluluk projeleri alanında altın
ödül kazandırdıkları için çok gururlu olduklarını söyledi. Tür-
kiye'ye 'One Team Altın Ödülü' kazandıran projeye, 15-22 yaş
aralığındaki 16 özel sporcu katıldı. Katılımcıların kişisel ve sos-
yal gelişimlerine önemli katkılarda bulunan ve 8 hafta süren
çalışmalar Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu'nda gerçekleşti-
rildi. Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Sertaç Şan-
lı'nın da özel sporcular ile bir araya geldiği projede iletişim
kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma
alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler verildi.

Özel sporcuların hayatına dokunuş

Bugüne kadar pek çok katılımcının gelişimine katkıda bulun-
duklarını belirten Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü
Alper Yılmaz, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Turkish Air-
lines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı
One Team'in bir parçası olmaktan ve her yıl katılımcıların ha-
yatına dokunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugüne kadar pek
çok katılımcının gelişimine katkıda bulunduk. Tarihimizde ilk
defa One Team Ödülü kazanmaktan dolayı da gururluyuz.
Çünkü Türkiye'ye EuroLeague organizasyonu içerisinde çok
önemli bir yere sahip olan bir ödül daha kazandırmış olduk.
Bu sebeple One Team projemize katkı sağlayan Özel Olimpi-
yatlar Türkiye başta olmak üzere Beylikdüzü Belediyesi'ne,
Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne ve emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyoruz. Ayrıca kulübümüz ile birlikte One Team
Ödülleri'nde Bronz Ödül kazanan Tofaş Spor Kulübü'nü de
tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu. DHA

Beylikdüzü
şahlanıyor
Süper Amatör Küme 
ekiplerinden Beylikdüzüspor
yeni sezon öncesi transferlerini
basına tanıttı

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık’ın da katıldığı
imza törenine CHP İstanbul Millet-
vekili Özgür Karabat da hazır bulu-
narak Beylikdüzüspor’un misafiri
oldu. Kulüp binasında gerçekleşen
imza töreninden önce bir konuşma
yapan kulüp başkanı Metin Aydın
2018- 2019 sezonunda Fair Play
ödülü aldıklarını belirterek
bunun  kendileri için en büyük onur
olduğunu söyledi. Aydın “2018-
2019 sezonunda Fair Play ödülü
alarak bölgemize iyi bir hediye ver-
diğimize inanıyorum. Altyapıda da
3’ü namağlup olmak üzere 4 şam-
piyonluk kazandık. Bu başarılar in-
şallah önümüzdeki sezon  da
devam edecek” diye konuştu.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık da bir konuşma
yaparak kupaların ve Fair Play ödü-
lünün gurur verici olduğunu söy-
ledi. Çalık “Kupalar gurur verici.
Kupa bırakmamışsınız. Fair Play
ödülü ise çok anlamlı. Bizim için
çok kıymetli. Bu sene de yine centil-
menlik kuralları içinde başarıdan
başarıya  koşacağımıza inanıyorum.
Bu sezon daha büyük başarıların
geleceğini düşünüyorum.” İfadesini
kullandı.

Gürpınar Stadı 
Beylikdüzü gibi olacak

Çalık konuşmasında ayrıca Gürpı-
nar Stadı’nın da Spor AŞ tarafın-
dan Beylikdüzü Stadı gibi yeniden
düzenleneceğini belirterek herşeyin
gençler için olduğunu söyledi. Çalık
“Biz aynı anlayış ve düşünce içinde
Gürpınar Stadı’nı da yeniden dü-
zenleyerek Türk gençliğine arma-
ğan edeceğiz. Bu tesisler
çocuklarımızın. Kimsenin babasının
malı değil” Şeklinde konuştu. CHP
İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
da böyle bir törende Beylikdüzüs-
por’la birlikte olmaktan dolayı çok
mutlu olduğunu söyledi. Karabat
yeni sezonda Beylikdüzüspor’a ba-
şarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Beylikdüzüspor’da düzenlenen
imza töreni ile iç ve dış 
transferler imzayı attı.

Altın Ödül’ü Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz
çalışma arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpı-
nar, Naim Süleymanoğlu için yapılan kitap
ve film tanıtım toplantısında, "Naim bizim
gururumuz. Naim'i bir kelime ile anlat dese-
ler 'Cep Herkülü' ifadesini kullanırız" dedi
2017 yılının Kasım ayında kaybettiğimiz
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu ef-
sane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun film
ve kitap tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İs-
tanbul'da bir otelde yapılan tanıtım toplantı-
sına "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"
filminin medya direktörü Arzu Mildan ve
"Naim Cep Herkülü" kitabının yazarı da
olan Halter Federasyonu Başkanı Tamer
Taşpınar katıldı.

7 Dünya Şampiyonluğu

Naim Süleymanoğlu'nun çok büyük bir
sporcu olduğunu belirten Tamer Taşpınar,
"Dünyada bu tip rekor kıran çok az sporcul
var. Naim bizim gururumuz. Naim'i bir ke-
lime ile anlat deseler 'Cep Herkülü' ifadesini
kullanırız. ABD'deki şampiyonadan sonra
bu ad ona konulmuştur. Naim 60 kilo, kilo-
sunun üç katından fazla ağırlık kaldırma ba-
şarısı göstermiş bir sporcu. Kariyeri boyunca
46 dünya rekoru kırmış, üst üstte 3 olimpiyat
kazanmış, 7 dünya 7 Avrupa şampiyonluğu
bulunan bir isim. Naim, çok çok başarılı çok
büyük bir sporcu, onun için ne yapsak azdır.
Hemen vefatından sonra onun adına Tür-
kiye Şampiyonası düzenledik. Bir de uluslar-
arası bir yarış istedik. Bu külfetli bir işti,
birtakım araştırmalarımız oldu. Bu yıl vefatı-

nın 2'nci yılında Gaziantep Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanı Fatma Şahin bunu üstlenebi-
leceğini söyledi. Maddi olarak bize büyük
katkı sağlıyor. Kendisine de çok teşekkür
ederim. İnşallah Kasım ayında uluslararası
turnuvayı yapacağız. Bu açıdan da önemli
çünkü olimpiyattan önce ülkeler puan toplu-
yor. Naim'in adına yapacağımız yarışma da
gümüş puan verecek. Naim'in hemen vefa-
tından sonra çok güzel bir mezarlık yaptık.
Bir yarışma açmıştık, benim kızım iç mimar,
onunla ilgili beraber müthiş çalışmalar yap-
tık. Türk örf-adetlerine uygun, çok gösterişli
olmayan, sadece mezar taşlarına olimpiyat
halkalarının bulunduğu bir mezarlık tasarla-
dık" şeklinde konuştu.

Naim hakkında her şey

Kitap ve film hakkında da bilgi veren Taşpı-
nar, "Naim'in hayatını bir kitapçık haline ge-
tirmeliydik. Kitapta onunla ilgili bilinen,
bilinmeyen kendi ağzından konuşmalar var.
Onu tanıyanların ifadeleri var. Kitabımız 4
bölümden oluşuyor. Ancak başka bir şey
daha yapılması gerekiyordu. O da filmdi.
'Hayatını film yapabilir miyiz' diye düşünür-
ken, bir çok arkadaşla bu konuları görüşür-
ken, gönül rahatlığıyla söylüyorum, Mustafa
Uslu diye bir kahraman çıktı ve böyle bir işe
girişti. Kısmet olursa Kasım ayında vizyona
girecek. Ayla ve Müslüm gibi Türkiye'nin en
fazla izlenen filmlerini çeken Mustafa Us-
lu'nun yine tarihe geçecek bir film ortaya çı-
kartacağına inanıyoruz" dedi.

Tek kelimeyle Cep HerkülüTek kelimeyle Cep HerkülüTek kelimeyle Cep HerkülüTek kelimeyle Cep HerkülüTek kelimeyle Cep HerkülüTek kelimeyle Cep HerkülüTek kelimeyle Cep HerkülüTek kelimeyle Cep HerkülüTek kelimeyle Cep Herkülü
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G eleceğin umudu olan çocuklara
doğa bilincini, çevre ve hayvan sev-
gisini aşılamak için 6.Barış ve Sevgi

Buluşmaları etkinlik alanında yerini alan
Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’nün düzenlediği çocuklara yönelik
doğa temalı atölyeler devam ediyor. 3 yaş
üzeri çocuklar için tamamı doğal malzeme-
ler ile planlanan arılar için tohum topu, kuş-
lar için yemlik, tohum ekimi, çiçek dikimi,
ahşap boyama, ahşap korkuluk yapımı gibi

atölyeler büyük ilgi ve talep görüyor. Alanda
kurulan hobi bahçesi konseptli 100 yıllık
düven ve eski tarım aletleri ile renklendirilen
stant ise çocukların olduğu kadar yetişkinle-
rin de ilgisini çekiyor. Her gün 17.30’da
stanttan alınan kayıtlar sonrasında saatler
18.00’ı gösterdiğinde gruplar halinde gerçek-
leşen atölyeler 8 Eylül’e kadar her gün farklı
bir etkinlikle devam edecek. 

Yerel tohum grubu

Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın başlamasıyla
start alan atölye çalışmalarında şimdiye

kadar ahşap bardak altlığı boyama, kuş
yemliği yapımı, dekoratif ahşap korkuluk ya-
pımı, çiçek dikimi ve buğday tohum dikim
etkinlikleri gerçekleşti. Arılar için tohum topu
atölyesinin gerçekleşeceği 6 Eylül atölye
programında ise saat 18.00’da Muğla Yerel
Tohum Gurubu tarafından çok değerli ata
tohumları dağıtımı yapılacak. Beylikdüzü
Belediyesi Umut Meyve Ormanı ve Hobi
Bahçeleri vasıtasıyla şimdiye kadar ata to-
humu çoğaltım alanlarında çoğaltılan to-
humlar, tohum gurupları ve üreticilerle de
buluşmaya devam ediyor. 

Hem eGıtım
Hem eGlence

nesrin
herkesi
şaşırtı
‘Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, çekimlerin bitişini
Beykoz'daki bir mekanda partiyle kutladı. Filmde
rol alan Nesrin Cavadzade çarpıcı bir açıklamada
bulundu. Filmin partisinde özel hayatıyla ilgili
sorulan soruları cevaplayan güzel oyuncu, "Çirkin
erkek seviyorum, yakışıklılar beni korkutuyor"
diye başladığı açıklamasını ilginç bir ifadeyle
sonlandırdı. Cavadzade, "Anneannem, 'Erkek de-
diğin maymundan hallice olur' derdi" dedi.
Nesrin Cavadzade, basın toplantısı ile başla-
yacak olan partiye geç kalınca filmde rol
alan usta oyucu Zuhal Olcay, tepkisini ge-
ceden erken ayrılarak gösterdi.

Bu yıl barış, sevgi ve umut temaları ile yola çıkan 6.Barış ve Sevgi Buluşmaları çeşitli etkinliklerle devam
ediyor. Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda 
kurulan stantta çocuklara yönelik doğa temalı atölyeler ile çocuklar doğa bilincini eğlenirken öğreniyor

Yaz spor okulu
final Yaptı
Kağıthane Belediyesi, 2019 Yaz Spor Okulları'nda eğitim
gören gençler için Hasbahçe Stadı’nda sertifika ve madalya
töreni düzenledi. 22 farklı branşta eğitim gören çocuklardan
başarıya ulaşanlar madalya ile ödüllendirildi
Yaz Spor Okulları'nda eği-
tim alan Kağıthaneli çocuk-
lar, Hasbahçe Stadı’nda
düzenlenen kapanış töre-
ninde bir araya geldi. 4-16
yaş grubu arasındaki çocuk-
lara yaz süresince ücretsiz
eğitim verildi. Yahya Kemal
ve Hamidiye Spor Tesis-
leri’nde, haftanın 6 günü
uzman antrenörler tarafın-
dan eğitim alan öğrenciler
yaz tatilinde doyasıya spor
yaptı. Havadan da görüntü-
lenen 2019 Yaz Spor Okul-
ları kapanış töreninde
gerçekleştirilen akrobasi
şovu ise nefesleri kesti. Tö-
rene Kağıthane Belediye
Başkanı Mevlüt Öztekin’in
yanı sıra çok sayıda öğrenci
ve veli katıldı.

8 bin çocuk eğitim aldı

Okçuluk, Satranç, Voleybol,
Buz Pateni, Yüzme, Golf,
Basketbol, Futbol, Hentbol,
Tekvando, Karate, Güreş,
Masa Tenisi, Tenis, Bad-

minton, Jimnastik, Futsal,
Atletizm, Boks, Engelli Bas-
ketbol, Engelli Yüzme ve
Engelli Jimnastik olmak
üzere 22 farklı branşta eği-
tim alan çocukların tüm
spor kıyafetleri ve malzeme-
leri de belediye tarafından
karşılandı. Yaz spor okulla-
rında eğitimlerini tamamla-
yan çocuklar bedenen güç
ve sağlık kazanırken; kendini
tanıma, konsantrasyon, ekip
çalışması, duygu kontrolü,
farklı bakış açıları geliştirme,
başarıyı hedefleme ve özgü-

ven kazanma gibi yetiler de
edindi.

Çocuklar sporla uğraştı

Törende sporun önemini
vurgulayan Kağıthane Bele-
diye Başkanı Mevlüt Özte-
kin, "Yaz Spor Okulları ile
beraber çocuklarımız sokak-
lardan ziyade sporla uğraştı.
Bu sene yaz spor okulla-
rında 8 bine yakın çocuk
kayıt yaptırdı. Bu çocukları-
mızla birlikte 22 ayrı branşta
yaz spor okullarını tamam-
ladık” dedi.

Bağcılarlı gençler tatil yaptı
Bağcılarlı öğrenciler 3 aylık yaz tatilini Bağ-
cılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5
yıldızlı otel konforundaki Kefken Yaz
Kampı’nda geçirdi. Yeşil ile mavinin bu-
luştuğu noktada kamp ateşini yakan
1056 genç, bir yandan eğitici aktivitelere
katıldı bir yandan da deniz, kum ve gü-
neşin tadını çıkardı.  9 Eylül sabahı ça-
lacak zille start verilecek olan
2019-2020 Eğitim Öğretim sezonu-
nun başlamasına sayılı günler kala
öğrencilerin yaz tatili sona erdi. 3
aylık süreçte öğrencilerden kimi ai-
lesiyle memleketine kimi de tatil
beldelerine gitti. Bağcılar’da
kalan öğrenciler ise yaz tatilini
Bağcılar Belediyesi’nin sun-
duğu Kefken Gençlik Kam-
pı’nda dolu dolu geçirdi. Bu
amaçla karnelerini aldıktan
sonra kaydını yaptıran 15-
22 yaş arasındaki 1056
genç, farklı tarihlerde 6
grup halinde Kefken
Kampı’na götürüldü.
Uzun ve yorucu bir eği-

tim döneminden çıkan öğrenciler, evlerinden
uzakta, modern ve donanımlı tesislerde ağır-
landı. 

Özgür ortamda hayallerini yaşadılar

Maviyle yeşilin kesiştiği noktada kurulan
kamp alanında öğrenciler voleybol, basket-
bol, futbol oynarken; badminton, masa te-
nisi, paintbol, kürek, oryantiring ve okçuluk
gibi aktivitelere katıldı. Kişisel gelişim eğitimi
de alan gençler, kamp sayesinde kendilerini
tanıma, potansiyellerinin farkına varma, bir-
likte yaşama sanatı ve ahlakı kazanma fırsatı
buldu. Gündüz deniz, kum ve güneşin tadını
doyasıya çıkaran öğrenciler akşam da yapı-
lan etkinliklerle arkadaşlık bağlarını güçlen-
dirdiler. Çocukların tadı damaklarında kalan
bir tatil hizmeti sunduklarını söyleyen Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Gençlerimiz Kefken Kampımızda çok
güzel bir tatil dönemi geçirdiler. Burada
özgür ortamda hayallerini yaşadılar. Bir yan-
dan eğlenirken bir yandan da hem sosyalleşti
hem de unutulmaz arkadaşlıklar kurdular.
Gelecek yıl da aynı şekilde öğrencilerimizi
ağırlayacağız” dedi.Düğün için engel yok

Avcılar Engelliler
Derneği’nin

(AVENDER) öncü-
lüğünde ilçedeki

20 esnaf ve iş 
insanı, 22 çocuğa

kirve olarak,
mehterli, 

tekne gezili, 
müzikli sünnet 

düğünü yaptı

AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar,
okulların açılmasına kısa süre kala ekono-
mik durumları yetersiz ailelerin 22 çocu-
ğunun sünnet edilmesi için harekete geçti.
Vardar, ilçedeki esnaf ve iş adamları ile tek
tek görüşerek birer çocuğa kirve olmala-
rını sağladı. Kirvelerden biri yapılacak sün-
net düğünü için 100 kilo kavurmanın
giderini karşılayacağını, bir diğeri çocuk ve
ailelerine tekne ile deniz turu yaptıraca-
ğını, bir esnaf kuru pasta, diğeri meyve
suyu, ayran ve su giderlerini karşılayabile-
ceğini söyledi. Ambarlı Mahallesi’nde sa-
hilde bulunan bir kır restoranının sahibi de
engelliler ve aileleri için ücret almadan
sünnet düğünü yapılmasını sağlayacağını
bildirdi. Hazırlıkların tamamlanması ardın-

dan sünnet edilecek engelli çocuklar kirve-
ler tarafından aileleri ile birlikte evlerinden
alınarak Ambarlı Sahili’ne götürüldü. Bu-
rada mehter takımı tarafından karşılanan
engelli çocuklara balık ekmek veya ta-
vuklu pilav ikram edildi. 

Denizde tur attılar

Erkekliğe ilk adımı atacak çocuklar ve ya-
kınları daha sonra tekneye bindirilerek de-
nizde tur attı. Tekneden yine mehter
takımının marşları eşliğinde alınan çocuk-
lar sahildeki kirvelerin otomobillerine alı-
narak Avcılar turu attı. Tekne ve otomobil
turundan sonra çocuklar kır bahçesinde
gece geç saatlere kadar süren eğlenceye
katıldı. Kendilerine ikram edilen kavurma

ve pilavı yiyen çocuklar ve
aileleri için takı töreni de
yapıldı. Aileler çocukları ile
birlikte sanatçı Sami Çelik’in
hareketli türküleri ile doyasıya
eğlendi. Dernek Başkanı
Ahmet Halit Vardar, “Buradaki
sünnet şöleni büyük bir daya-
nışma içinde gerçekleştirildi. İna-
nılmaz bir ruh var. 22 çocuk, 20
kirve var. Kimi 100 kilo kavurma,
kimi çiğköfteyi getirdi, kimi, mehter
takımını karşıladı. Yeniden kucakla-
şıp bu ruhu her yere yayacağız. 
Elbirliği ile bu çocuklarımızı sünnet
eden bütün sponsorlarımıza teşekkür
ediyoruz” dedi. YAKUP TEZCAN

Çocuklar toprakla ve bitkilerle iç içe olmanın tadını çıkarırken hayata dair önemli bilgiler de öğreniyor


