
3.Lig 1. Grup'ta
mücadele eden

Çatalcaspor ligin ilk ma-
çından Tokatspor karşı-
sında aldığı galibiyetten

sonra, kendi evinde ve
seyircisi önünde bu

sezonun ilk karşı-
laşmasında rakibi

Sultanbeyliği Belediyes-
por karşısında
sahadan 1 pu-
anla ayrılmak

zorunda kaldı. 
I SAYFA 15

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Aldıkları mail ile neye uğradıkla-
rını şaşıran veliler okula akın etti

fakat karşılarında hiçbir yetkiliyi bula-
madı. 1 yıllık kayıt ücreti olan 60 bin li-
ranın iade edilmesi için mail ile talepte
bulunan velilere "İade süreci, iptal di-
lekçe tarihi itibari ile 60 gün sonunda
yapılmaktadır. Geçmişten gelen iadeler
olduğu için, öncelik geçmişten gelen ia-
delere verilmektedir" denildi. Kredi çeke-
rek peşin ödeme yaptıklarını belirten ve
okulların açılmasına 1 hafta kala çocuk-
larının açıkta kaldığını belirten veliler ve
öğrenciler mağdur olduklarını ileri
sürdü. I SAYFA 5
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YIlDA 60 bİN tl 
öDÜYORlARDI

sAYFA 4Kanun GöÇER

Susmam
susmuyorum...

Bir yılda tam 50 
milyon tasarruf

İBB Genel Sekreteri Yavuz
Erkut, Yenikapı’da sergile-

nen İBB’nin ihtiyaç fazlası 
730 aracını basın mensuplarına
gösterdi. Erkut burada yaptığı

açıklamada,
"İBB ve 28 
iştirak şirketle-
rinde 730 araç-
tan tasarruf
edilebileceği 
belirlenmiştir.
Toplamda yılda
49,5 milyon lira
tasarruf sağla-
nacaktır" dedi.
I SAYFA 9
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Yavuz Erkut

500 bin TL’lik 
protokol yetkisi 

Güngören Belediye Meclisi,
Belediye Başkanı Bünyamin

Demir’e dernek ve vakıflarla yıllık
toplam maliyeti 500 bin TL’yi aşma-
mak üzere protokol imzalama yet-
kisi verdi. Karara CHP grubu itiraz

etti. Ancak teklif
AK Parti grubu-
nun oyları ile
kabul edildi.
CHP'li Meclis
Üyesi Ali Şar,
"Bu kaynaklar
artık İstanbul
halkına iade
edilmeli" tepki-
sini gösterdi. 
I SAYFA 8
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Bünyamin Demir

Geleceğimizin
teminatısınız

Küçükçekmece Belediye-
si’nin sosyal belediyecilik an-

layışıyla geleneksel hale getirdiği
‘Sünnet Şöleni’nde bu yıl 757
çocuk sünnet ettirildi. Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, "Çocuklarımız
geleceğimizin teminatıdır. Onları
vatanını milletini seven, Atatürk ve
ilkerinden ayrılmayannesiller olarak
yetiştirmenizi sizlerden özellikle
rica ediyorum" dedi. I SAYFA 8
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Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen Önder İmam
Hatipliler Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan, “Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi uzun
yıllar sonra el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat’ı andıran uy-
gulamalara imza atılıyor. Belli çevrelerde imam hatip hazımsızlığı

nüksediyor.Vakıf ve derneklerimiz hedef haline
getiriliyor. Millete ve gençlere hizmetten

başka hiçbir gayesi olmayan kuruluşları-
mıza itibar suikastı düzenleniyor. Seçim
döneminde inanç özgürlüğünden bah-
sedenler milletin saçıyla sakalıyla 

uğraşıyorlar" tepkisini gösterdi. I SAYFA 7
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sAYFA 5Onur KARAKOÇ

Yola çıkanlar  
yoldan çıkanlar...

sAYFA 8Fakir YIlMAZ

Başkanlar ne kadar
maaş alır?

sAYFA 13Oğuz AKKAŞ

Sevgili 
öğrencim...

Mühendis olacaktı 
toprağa verildi

İstiklal Caddesi'nde arkadaş-
larıyla birlikte tramvay dura-

ğında otururken, kendilerinden para
isteyen kişilerce göğsünden bıçakla-
narak öldürülen İTÜ Elektrik Mü-
hendisliği Öğrencisi Halit Ayar,
Emirgan Camii'nde düzenlenen 
törenin ardından son yolculuğuna
uğurlandı. Ayar'ın annesi ve kardeşi
cenaze namazı öncesi tabuta sarıla-
rak gözyaşı döktü. I SAYFA 5
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iBB’dE 28 SUBAT
YENidEN hORTLAdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum

atanacağı yönündeki iddialarla ilgili,
“İstanbul ve Ankara için kayyum
atanması gibi bir şey kesinlikle söz
konusu değildir” açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 
“Devlet adamlığı, gerçekten çok

düşünüp az konuşmayı 
gerektiren bir pozisyon”
eleştirisinde bulundu

İBB’ye kayyum atanıp atan-
mayacağıyla ilgili açıklamayı

katılacağı TV programında yapaca-
ğını söyleyen Soylu, "İstanbul ve
Ankara için kayyum söz konusu de-
ğildir. Terörle ilişkiniz varsa devlet
boş durmaz" ifadelerini kullandı.
Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu
kast ederek kullandığı, 'seni pej-
mürde ederiz' sözleri için de "Eğer

siz kendi işinizin dışında, dönüp bir
takım meselelere girerseniz elbetteki
biz üzerimizdeki sorumlulukları ye-
rine getiririz demektir" açıklamasını
yaptı. İstanbul'un haziranda demo-
kratik bir karar verdiğini belirten
Soylu, "Belediye başkanı ülkeyi,
Türkiye’yi yönetmek için seçilmiyor.
Belediye kendi işini yapar" diye ko-
nuştu. 

ç
tERöRlE İlİŞKİNİZ vARsA DEvlEt bOŞ DURMAZ

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'nun 'kayyum' açıkla-

masının ardından değerledirme
yapan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ise "Polemik olduğunu ifade
etmiştim. Tabi üzüldüğüm taraf,
devlet adamlığı diye bir tanımımız
vardı. Devlet adamlığı, gerçekten
çok düşünüp az konuşmayı gerekti-
ren bir pozisyon" eleştirisinde bu-

lundu. "Herkesin dikkatli konuş-
maya, oturduğu yerden koltuğunu
kullanarak, kirletmeden süreç yö-
netmeye ihtiyacı var" diyen İma-
moğlu, “O bakımdan önemse-
memiştim. Hala o noktadayım.
İcraat içinde koşalım istiyorum. 
İstanbullu, bunu benden bekliyor.
Ben de onun farkındayım” açıkla-
masını yaptı.  I SAYFA 9
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MUTLU GÜNÜ
Lider Hol-
ding Yöne-

tim Kurulu Üyesi
Savaş Güleç, Melis
Uçar ile hayatını
birleştirdi. Adile
Sultan Sarayın'da
gerçekleşen düğün
töreninde genç çif-

tin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
kıydı. Evlilik cüzdanını gelin Melis Uçar'a
teslim eden İmamoğlu, “Değerli bir abim,
dostum merhum Cevat Güleç'in bize ema-
neti Savaş Güleç kardeşimiz ve gelin ha-
nıma mutluluklar diliyorum” dedi.  16’DA
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Recep 
Tayyip 
Erdoğan
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KAYYUM TARTISMASI
CANLI YAYINDA BITTI

İSTANBUL VE

ANKARA’YA

KAYYUM YOK

Biz istanbul’a 
nefes olacağız

Beylikdüzü 6.Barış ve Sevgi
Buluşmaları'nda konuşan Be-

lediye Başzkanı Mehmet Murat
Çalık, “Umutlarımızın yeşermesine
katkı sunduğunuz için sizlere çok te-
şekkür ediyorum. Beylikdüzü İstan-
bul’un nefesi olma iddiasıyla yola
çıktı. Nefes yaşamın kaynağıdır,
onun için biz İstanbul’a her konuda
nefes olacağız” dedi. I SAYFA 4
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Hadımköy’de 
‘koku’ eylemi

Arnavutköy'de bir fabrikadan
sızdığı öne sürülen gaz ve

koku nedeniyle mahalle sakinleri
eylem yaptı. Mahalleli, camlarını
açamadıklarını, geceleri uyuyama-
dıklarını söyledi. Mahalle sakinlerin-
den Mehmet Geniş, "Korkumuz
odur ki kokunun kanserojen madde
gibi tehlikeli maddeler içerebilme ih-
timali olduğundan kendimizi tehli-
kede hissediyoruz" dedi.  I SAYFA 8
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Okullar açılırken
okul kapatılır mı?
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Okullar açılırken

okul kapatılır mı?
Okullar açılırken

okul kapatılır mı?
Uluslararası eğitim veren

Canada okulları, 2019-2020
Eğitim Öğretim yılının

başlama arifesinde 
Kadıköy Moda'daki Lise

kampüsünün faaliyetinin
durdurulduğunu duyurdu

Uyurgezmem
tasarladılar
HABERİN DEVAMI SAYFA 4’te

Haliç'e dip taraması 
Haliç'in dip çamurunun
çıkarılmasına başlandı.

Haliç'ten alınacak dip çamuru,
Silahtarağa'da kurulacak tesiste
susuzlaştırılıp, preslenecek. 4’TE

ç



M ultipl Skleroz (MS) hastalığı tanısı geç
konulup uygun şekilde tedavi edilmedi-
ğinde 20-40 yaş arası kişilerde, trafik

kazalarından sonra en sık özürlülük nedenini
oluşturuyor. Uluslararası MS Federasyonu ve
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2009 yılından
itibaren MS hastalığına karşı farkındalığı artır-
mak amacıyla her yıl Mayıs ayının son Çarşamba
günü “Dünya MS Günü” olarak kutlanıyor. Bu
yıl resmi olarak 30 Mayıs’ta gerçekleşecek Dünya
MS Gününde dünya genelinde MS hastalığına
yönelik farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleş-
tirilecek. Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroloji
Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sağduyu
Kocaman, MS’in merkezi sinir sisteminin sinir
hücrelerinden çıkan ve akson olarak
isimlendirilen uzantıları ile bun-
ların çevresini saran miyelin
kılıfının, bağışıklık sistemi
hücreleri tarafından ha-
sarlanması sonucu
oluştuğunu belirti-
yor. Hastalığın,
merkezi sinir siste-
minin kontrolü al-
tındaki tüm vücut
bölgelerini etkile-
mesi ve hasarla-
nan beyin ve
omurilik bölgele-
rinde iyileşmenin
zaman zaman sert-
leşmeyle sonuçlan-
ması nedeniyle ‘multipl
skleroz’ yani ‘çoklu sert-
leşme’ olarak adlandırıldığını
söyleyen Prof. Dr. Ayşe Sağ-
duyu Kocaman “MS’e yol açan ne-
denler henüz tam olarak anlaşılabilmiş
değildir. Belli genetik özellikler, D vitamin eksik-
liği, viral enfeksiyonlar, canlı virüs aşıları, sigara,
stres ve çocukluk çağı obezitesi tetikleyici nedenler
arasında sayılabilir” diyor.

Belirtileri kişiden kişiye değişiyor

MS, kişiden kişiye değişken belirti ve bulgularla
başlayabiliyor. Bu belirtiler hastalığın başlangıç
dönemlerinde genellikle kendiliğinden de düze-
lebildiği için hastaların hekime başvurması ve
tanı alması gecikebiliyor. MS’in en önemli belir-
tilerinin; görmede bozukluk, görme kaybı, çift
görme, dengesizlik, kol veya bacakta ya da her
iki bacakta güçsüzlük, uyuşukluk ve gövdede
hissedilen duyu değişikliği olduğunu belirten
Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, bu belirtiler-
den biri varsa ve 24 saatten uzun süredir devam
ediyorsa nöroloji uzmanına başvurmak gerekti-
ğini söylüyor. MS hastaların yüzde 85’inde atak-

lar ve düzelmelerle seyrederken, genellikle 40 yaş
civarı başlangıçlı yüzde 15 olguda ise atak ol-
maksızın giderek yürüme ve denge bozukluğu ile
yani birincil ilerleyici formu ile karşımıza çıkıyor.

Günümüzde tedavisi mümkün

Günümüzde MS’in tedavi edilebilir bir hastalık
olduğunu söylemenin mümkün olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman “Özellikle
son 20 yılda tanı ve tedavi alanında yaşanan ge-
lişmeler hastalığa bakışımızı değiştirdi. 30 yıl
önce özürlük nedeni olarak gördüğümüz MS
hastalığını günümüzde giderek artan tedavi se-
çenekleriyle artık tedavi edilebilir bir hastalık

olarak görüyoruz. MS hastalığına farkın-
dalığı artırmaya yönelik etkinlik-

ler ve sosyal medya
sayesinde hastalık belirti-

lerini hisseden kişilerin
daha erken dö-

nemde bir nöroloji
uzmanına baş-
vurması saye-
sinde artık
hastalara çok
erken tanı ko-
yabiliyoruz.
MS tedavi-
sinde amaç
hastalık aktivi-

tesinin müm-
kün olan en

erken dönemde
kontrol altına alın-

ması, atakların önlen-
mesi ve özürlülüğün

engellenmesidir” diyor.

MS’de ilk 5-10 yıl çok önemli!

Hastalığın genellikle ilk 5-10 yılının, hastalar için
kimi zaman kendiliğinden düzelen silik bulgular
nedeniyle gözden kaçabilmekte olduğunu ya da
doktora gitseler de tam düzelen bir ataktan
sonra artık düzeldiklerini düşünerek düzenli ilaç
kullanımından kaçınabildiklerini belirten Prof.
Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman şu uyarıda bulunu-
yor: “Oysa bu dönem bizim için çok önemlidir,
çünkü tedaviye en iyi yanıtın alındığı, beyin ve
omurilikte tahribat oluşmadan hastalığı 
durdurabileceğimiz dönemi kaçırmamamız ge-
rekir! Artık seçeneğimiz çok ve her hastaya has-
talığının şiddetine göre tedavi verme şansımız
var. Özellikle kadın hasta oranlarımızın daha
yüksek olması ve hastalığın doğurganlık döne-
minde ortaya çıkması nedeniyle hastalarımıza
doğurma ve emzirme şansı verecek şekilde te-
davi düzenlemesi yapabilmemiz de çok
önemli!”
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MS’in görülme sıklığı hem ülkemizde hem de dünyada giderek artıyor. Dünyada 
yaklaşık 3 milyon, ülkemizde ise 50 bin Multipl Skleroz (MS) hastası olduğu tahmin ediliyor.
Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 2,5 kat daha fazla görülüyor.  Acıbadem Maslak 
Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, 30 Mayıs Dünya MS 
Günü kapsamında yaptığı açıklamada, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

MS’ye karSI altIn
OnerIler

Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, MS ataklarını
kontrol etmenin en önemli yolunun, atakları önleyici
tedavileri düzgün ve düzenli uygulamak olduğunu
belirterek, bu önerilerde bulunuyor;
l Düzenli olarak doktor kontrolüne gidin.
l Sağlıklı beslenin.
l Düzenli egzersiz yapın.
l Uyku düzeninize dikkat edin.
l Aşırı yorulmamaya özen gösterin.
l Stresi yönetmeyi öğrenin.
l Sigara ve alkolden kaçının.
l Hekime danışmadan canlı virüs aşısı yaptırmayın.

MS hastalığıyla mücadelede hastaların ve yakınlarının
kimi zaman alternatif arayışlara yönelebildiğini oysa ilaç

dışında alternatif olarak sunulan seçeneklerin tedavide yeri
olmadığını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sağ-
duyu Kocaman, kök hücre tedavisinin de hastalar tarafın-

dan genellikle yanlış anlaşıldığını, kalıcı hale gelmiş
özürlülüğü düzeltebilecek bir seçenek olarak görüldü-
ğünü, oysa kök hücre tedavisinin bozulmuş bağışıklık
sistemini tümden ortadan kaldırıp yeniden oluştur-
mak amacıyla mevcut tedavilere yanıt vermeyen,

hastalık aktivitesi çok yüksek küçük bir
hasta grubunda son çare olarak ugu-

lanabileceğini belirtiyor.

MS’de alternatif 
tedavinin yeri yok!

Bu önerilere dikkat!

Kansere Karşı bilgi
Kirliliğine Kapılmayın
KAnSerin dünyada yaşam kayıpları ne-
denleri arasında ilk sıralarda yer alması her
platformda üzerinde en çok konuşulan ko-
nuların başında yer almasını sağlıyor. Prof.
Dr. Okan Kuzhan, özellikle beslenme ya da
yaşam tarzı değişikliklerine yönelik farklı
başlıklarda sunulan bilgilerin hastalar üze-
rinde kafa karışıklığına ve yanlış davranış-
lara neden olabildiğini söylüyor. “Tıp
fakültesini kazanmış doktor adayı
öğrencilere bile neyi, ne kadar
ve hangi sırada anlataca-
ğız diye kaygılanırken,
toplumu bilgi bom-
bardımanına maruz
bırakmamak çok
önem taşıyor”
diye konuşan
Prof. Dr. Okan
Kuzhan, tanı ve
tedavi aşama-
sında hastaların
edindikleri bilgilere
bağlı olarak en sık
yaptıkları hatalara dik-
kat çekerek uyarılarda bu-
lunuyor…

Bilgiler sistematik verilmeli

“ ‘Patates kansere iyi geliyor’, “domates sizi
kansere karşı koruyor” ya da “havuç, akciğer
kanserini tetikliyor” bu ve benzeri bilgileri o
kadar çok görüyoruz ki bir noktadan sonra
bilgiler artık birbirleriyle çelişmeye başlıyor.”
Diye konuşan Prof. Dr. Okan Kuzhan, söz-
lerine şöyle devam ediyor: Bazı gıdalar ve

yaşam şekilleri
bazı hastalık-
lara yakalan-
mayı
kolaylaştırır-

ken bazı hasta-
lıklar için de

önleyici olabili-
yor. Dolayısıyla bu

bilgiler topluma tıpkı
bir tıp öğrencisini yetiştirir

gibi sistematik olarak verilirse
sorun olmaz. Bu anlamda “genel olarak
kansere yakalanmamak için nasıl beslen-
meli?” daha anlamlı bir soru olacaktır. Top-
lumun genel sağlık bilinci oluşturulması
konusunda uyarılması önem taşıyor.”

Kendi kendinizin doktoru olun

Günümüzde toplumda en önemli şey, bilgi-

dir. Ancak internette oluşan bilgi havuzu,
içinde hem doğru bilgileri hem de yanlış bil-
gileri barındırıyor. 

Bu yöntem mümkün değil

Bu dağınık bilgi bombardımanı içinde fay-
dalı ve doğru olan bilgileri almanın zorlu-
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. Okan Kuzhan,
“İnternet bilgilerine dayanarak kişi kendi
kendinin doktoru olmaya çalışmamalı”
diyor. Bu bilgileri yönetmenin mümkün ol-
madığına dikkat çeken Prof. Dr. Okan Kuz-
han, sözlerine şöyle devam ediyor; “Yanlış
çıkarımlar, yanlış yorumlamalar yapan has-
taların ön yargılarını düzeltip, tedavi süreçle-
rini anlatmak daha zor oluyor. Bu da zaman
kayıplarına neden olabiliyor. Ancak bu nok-
tada, sorgulayan hastadan değil de edindiği
bilgilerin doğruluğuna inanan inatçı yapı-
daki hastalardan bahsediyoruz.” 

Her konuda bilgiye ulaşmanın 
bir tuşa basa basmak kadar kolay olduğu
günümüzde konu sağlık olunca bilginin

kaynağı çok daha fazla önem taşıyor. Yeditepe
Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları
ve Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan
Kuzhan, gerek genel sağlığın korunmasında
gerekse tedavilerinde hastaların hekimlerini

tek doğru bilgi kaynağı olarak görmeleri
gerektiğini söylüyor

Hamilelik tatile
engel degil
KAdın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek
Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, dokuz günlük
Ramazan Bayramı tatili öncesinde hamilele-
rin merak ettiği soruları cevapladı: Hamile-
likte seyahat çoğu kadın için güvenlidir. Siz ve
karnınızdaki bebek sağlıklı olduğu sürece ha-
mileliğin 36. haftasına kadar yolculuk etmek
güvenlidir. Yolculuk için en uygun zaman ha-
mileliğin ortasındaki dönem olan 14 – 28.
haftalar arasıdır. Gebelikle ilgili sorunlar ço-
ğunlukla ilk ve sonuncu üç ayda ortaya çıkar.

Ne zaman seyahat edilmemeli?

Preeklampsi, erken membran rüptürü ve

erken doğum sancısı da dahil olmak üzere ge-
belikle ilgili belli komplikasyonlar varsa seya-
hat etmeniz önerilmez. Birden fazla bebeğe
hamile iseniz yolculuk etmek iyi fikir olmaya-
bilir.

Neler yapmalı?

Yola çıkmadan önce kadın – doğum doktoru-
nuzla bir check – up ayarlayın. Tahmini
doğum tarihinizi öğrenin. İhtiyaç duyabilece-
ğiniz her tür reçetesiz ilacı, ağrı kesiciler, he-
moroid kremleri, bir ilkyardım kiti ve prenatal
vitaminleri yanınıza alın. Reçeteli ilaçlarınızı
da yanınızda bulundurun.

küçükçekmece cv hazırladı
KüçüKçeKmece Belediyesi’nde görevli
stajyerlere, ‘cv Hazırlama- İş Arama Yön-
temleri ve mülakat Deneyimi eğitimi’ ve-
rildi. Küçükçekmece Belediyesi çok
Amaçlı Salonda İnsan Kaynakları müdür-
lüğü ve Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü
tarafından düzenlenen eğitimde, İstanbul
Aydın üniversitesi Öğretim Görevlisi Kari-

yer merkezi Yöneticisi S. Sözer Kırca, öğ-
rencilere önemli tüyolar verdi. 2 saat bo-
yunca süren seminerde gençleri iş bulma
konusunda bilgilendiren Sözer Kırca, staj-
yer öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
eğitime, Küçükçekmece Belediyesi’nde
2018-2019 dönemi lisede okuyan stajyer
öğrencileri katıldı. 

Tatile gitmeden önce doktorunuzla bir
check – up ayarlayın. Tahmini doğum
tarihinizi öğrenin. İhtiyaç duyabileceği-
niz her tür reçetesiz ilacı, bir ilkyardım
kiti ve prenatal vitaminleri yanınıza alın. 

dikkat!
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HASTANEDE tedavi altına alı-
nan çiftin sağlık durumlarının
ağır olduğu öğrenildi. Olay, Gü-

zelyalı Mahallesi, Kervansaray Sokak'ta
saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İd-
diaya göre, 4 katlı binanın en üst katında
oturan karı-koca evin içerisinde henüz bi-
linmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Çift ardından balkona çıktı. Tartışma-
nın  büyümesinin ardından  kadın henüz
belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü.
Eşi de balkondan kendini aşağıya bıraktı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık
ve polis ekiplerine bildirdi.

Çiftin durumu ağır

Sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde
yatan karı-kocaya ilk müdahalenin ardın-
dan ambulanslarla çevredeki hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin
sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu
öğrenildi. Pendik Asayiş Büro Amirliği,
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler
karı-kocanın evinde ve çevresinde uzun
bir süre detaylı bir şekilde inceleme yaptı.
Polis ekipleri olay hakkında ailesine ve
komşuların bilgisine başvurdu. Kadın'ın
annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Acılı anneyi etraftaki vatandaşlar sakin-
leştirmeye çalıştı.

Şiddet uyguladı iddiası

Olayın gerçekleştiği binanın yanındaki bi-
nada oturan Ahmet Keleş, "Saat 17.30 sı-
ralarında karı-koca arasında sözlü
tartışma başlıyor. Daha sonra kocası ka-
dına şiddet uyguladıktan sonra kadın
kendi aşağıya atıyor. Olaydan sonrada

kocası da kendini balkondan aşağı atıyor"
iddiasında bulundu. Başka bir vatandaş
da "Olay bir intihar vakası olduğunu bili-
yoruz. İlk başta kadını aşağı atlamış daha
sonrada adam kendini aşağı atmış. İkisi
de durumları ağır hastanede tedavi al-
tında şu anda Kadın 22 yaşlarında Erkek
ise 30 yaşlarında neden kavga ettikleri
belli değil. Ekipler şu an içeride çalışıyor"
diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sü-
rüyor. DHA
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O lay, geçen Çarşamba günü Esen-
yurt Mehter Çeşme Mahallesi'nde
meydana geldi. Üzerindeki sahte

kimlikle kendini Aziz Sağ ismiyle tanıtan
Murat Akkuş, Hacı Bayram Veli caddesi
üzerinde Şems kuyumcu adıyla bir iş yeri ki-
raladı. Çevredeki esnafla tanışarak 20 gün
içinde güvenlerini kazanan Akkuş, esnaftan
kendine müşteri yönlendirmeleri için yardım
istedi. Aynı cadde üzerinde giyim mağazası
bulunan Serdar Çağın, damatlık almak için
kendi iş yerine gelen bir müşterisini güvenilir
bir kuyumcu aradığını söylemesi üzerine
Murat Akkuş'un açmış olduğu kuyumcuya
yönlendirdi. Daha önceden almış olduğu al-
tınları yeni altınlarla değiştirmek istediğini
söyleyen damat, Serdar Çağın ile birlikte ku-
yumcuya giderek elindeki 46 bin lira değe-
rindeki altınları Murat Akkuş'a teslim etti.
Akkuş yeni altınları sipariş vereceğini, bu ne-
denle bir gün sonra teslim edeceğini söyledi.
Ertesi gün altınları Akkuş'tan teslim alan
Çağın, eve gittiğinde altınların bir kısmının
sahte olduğunu fark etti.

Artık arkadaşınızım dedi

Serdar Çağın “Dolandırıcı önce bize müş-
teri olarak geldi. Lüks araçla yanımıza ya-
naştı. Bizden 850 liralık alışveriş yaptı. 'Artık
bu semtte sizin esnaf arkadaşınızım, az ile-
ride bir kuyumcu dükkanı açtım, bundan
sonra bana yardımcı olursun. Bana müşteri
gönderirsen memnun kalırım' dedi. Ben de
tamam dedim ve uğurladım. Aradan birkaç
saat geçti, damat bir müşterim geldi. 'Pazar
günü düğünüm var, kuyumcu esnaf tanıdı-
ğın varsa bana yardımcı ol' dedi. Ben de
dedim yukarıda bir esnaf arkadaşım var ya-
nına gidelim sana yardımcı olsun. Yanına
gittik. 'Kız tarafı bizdeki altınları kabul et-
medi, biz de yenisini almak istiyoruz' dedik.
Biz müşterimin elindeki altınları verdik.
'Çarşamba günü size yenilerini getireceğim'
dedi. Konuşmaları çelişkili geldi bana, şüp-
helendim. Biz dolandırıcıyla kuyumcu kente
gittik, altınları aldık. Sonra üç tanesinin eksik
olduğunu, henüz yapılmadığını akşam tes-
lim edeceğini söyledi" dedi.

İnsanlar benim yakama yapıştı

Çağın “Akşam altınlarla birlikte geldi, alt

tarafa sahte olanları koydu, üst tarafa
düzgünleri koydu. Altınların sahibi olan
müşterimi aradım. 'Altınlarını teslim
aldım gelip benden alabilirsin' dedim.
Akşam eve gidince, eşim altınların 3 tane-
sinin sahte olduğunu fark etti. Sabah bir
kuyumcuya gittim, altınları gösterdim

sahte olduğunu söylediler. Belki yanılmış-
tır diye başka bir kuyumcuya gittim o da
sahte olduğunu söyledi. Dört beş tane
kuyumcu sahte olduğunu söyleyince to-
katlandığımı anladım. Benim sözüme gü-
venip ondan altın alan insanlar benim
yakama yapıştı. Onunla iş birliği yaptı-
ğımı düşündü. Kendi cebimden 16 bin
250 lira vererek müşterimi gönderdim.
Ben mağdur oldum" dedi.

Düğün yapacak insanları kandırdı

Serhat Işık ise şüpheliyle ilgili olarak "
Kuyumcu olduğunu söyledi. Sürekli bi-
zimle ilgilendi samimiyet kurduk. Bizi
kendine inandırdı. Evlilik hazırlığım ol-
duğu için, dayıma bana altın lazım oldu-
ğunu söyledim. Bu kişinin yanına gittik,
konuştuk anlaştık. Benden çek istedi. Ku-
yumcukent'e götürdü beni. Oraya gittiği-
mizde hareketlerinden şüphelendik.
Çekimizi geri aldık. 7-8 kişi mağdur. Kimi
altın alacaktı, çeyrek alacaktı, kiminin dü-
ğünü vardı bilezik alacaktı, böyle insan-
ları kandırdı.  Biz tanıştığımızda ismini
Aziz Sağ diye biliyorduk. Sonra öğrendik
ki 10 ayrı suçtan aranıyormuş, gerçek
ismi de Murat Akkuş'muş, sahte kimlik
kullanıyor. DHA

Esenyurt'ta sahte kimlikle kiraladığı iş yerinde kuyumculuk yapan bir kişi, 20 gün içinde 
çevredekilerin güvenini kazanarak 8 kişiyi dolandırdı. Daha önce karıştığı 10 ayrı suçtan aranan ve
dolandırıcılığı "Aziz Sağ" adıyla yaptığı belirlenen şüpheli Murat Akkuş, Avcılar Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akkuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

sahTe kImlIklI 
kuYumcu 
YakalandI

Şüpheli Murat Akkuş'un dükkanında tele-
fonunun çalındığını söyleyen Oğuz Yılmaz
ise "Ben lavaboya gittim ve telefonum ma-
sanın üzerinde duruyordu. Çıktığımda tele-
fonum yoktu. 6 bin lira değerinde telefonum
masanın üzerinden alınmıştı. Sorduğumda
'telefonum nerede?' diye, 'ben bilmiyorum
ben almadım' gibi şeyler söyledi. O zaman
'kamera kayıtlarına bakalım' dedim. “Ka-
meralar zaten kayıt almıyor" dedi. Avcılar
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Merkez
Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde şüp-
heli kişilere yönelik yaptıkları uygulamada
Murat Akkuş'u yakalayarak gözaltına aldı.
Akkuş'un daha önce karıştığı 10 ayrı suçtan
arandığı öğrenildi. Akkuş çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı.

6 bin liralık telefon gitti

Kadın balkondan düştü
kocası peşinden atladı!
Pendik'te bir çiftin balkonda tartışmasının sonucunda kadın henüz 
belirlenemeyen bir nedenle aşağı düşerken eşi de peşinden aşağı atladı
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Arnavutköy'de vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen alkollü içecek
firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış 
yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 bin 108 adet üzerinde
TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan
şarap kapüşonu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

KAÇAKÇILIK Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, İstanbul'da

bulunan bir şarap şirketinde üreti-
len alkollü içeceklerin üzerinde bu-
lunan folyo kaplamanın uzun ve
gevşek tutularak bandrollerin şişeye
yapıştırılmadığı, bu içkilerin pera-
kende işletmeler tarafından açılarak
satıldığı, bandrollü kapüşonların
müşteriye verilmeden bir miktar
ücret karşılığı üretici firmaya tekrar
verildiği ve bu şekilde mükerrer
(tekrar eden) bandroller üzerinden
yeni şaraplar üretilerek vergi kaçak-
çılığı yapıldığı ihbarı üzerine hare-
kete geçti.

Serbest bırakıldı

23 Ağustos günü Arnavutköy'de
bulunan firmanın üretim merke-
zine, dağıtıcı firmaya ve perakende
satış yapan işletmelere yapılan eş
zamanlı operasyonlarda; A.C.K
(69), C.E. (24), A.D. (58) ve S.Y.
(48) gözaltına alındı. Operasyonda
17 bin 552 adet mükerrer kullanılan
TAPDK bandrollü dolu şarap şi-
şesi, 6 bin 400 litre şarap, 25 bin
108 adet üzerinde TAPDK ban-
drolü bulunan mükerrer kullanım
için piyasadan toplanan şarap ka-
püşonu ele geçirildi. Adliyeye sevk
edilen şüpheliler adli kontrol şartı
ile serbest bırakıldı. 

içki firmasına
operasyon

TaksiYi
kurşunladılar

KADIKÖY'DE park halindeki tak-
siye motosikletten ateş açıldı.
Olayda yoldan geçmekte olan bir

vatandaş seken mermiden yaralandı.
Olay,Caferağa Mahallesi Albay Faik Söz-
dener Caddesinde saat 04.20 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy
Metro istasyonun önünde müşteri bekle-
yen Tarık Tekin'in sürücüsü olduğu 34
THB 99 plakalı taksiye motosikletteki
kasklı iki kişi tarafından ateş açıldı. Mermi-
ler taksiye isabet ederken olayda taksi sürü-
cüsü yara almadan kurtuldu. Saldırganlar
motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.
O sırada yolda yürüyen Mehmet Okuyucu-
gil ise seken merminin yüzüne isabet etmesi
sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakalama çalışmaları sürüyor

Okuyucugil ilk müdahalesinin ardından
ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi
altına alınan Okuyucugil'in durumunun ise
iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise cadde
güvenlik önlemi alırken olayla ilgili çevre-
den bilgi topladı. Kadıköy Asayiş Büro
Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri tak-
sinin etrafında bir süre delil araştırması
yaptı. Polis ekipleri kaçan saldırganları ya-
kalama çalışması sürüyor. 

Yan bakma kavgası
cinayetle bitti

KADIKÖY'DE kız arkadaşıyla bir-
likte bir eğlence mekânından çıkan
milli kick boksçu Berke Şahin, id-

dialara göre kendilerine yan baktıkları gerek-
çesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı
ardından bu kişileri darp etti. Kavga sonrası
kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden
milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten
sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bı-
çaklanan Ömer Özdemir  aldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybetti. Olayda elinden
yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Milli sporcu Berke Şahin'in, emniyetteki iş-
lemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adli-
yesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Sözde imam!
FETÖ sözde "Türkiye
imamı" M.Y. ile
ByLock'tan aranması bu-

lunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat
kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendi-
lerine yardımcı olduğu iddia edilen
bir kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü ile Milli İstih-
barat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge
Başkanlığı'nca, 27 Ağustos'ta düzen-
lenen operasyonda Kartal'da "gay-
bubet evi"nde örgütün sözde Türkiye
imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması
bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irti-
bat kurduğu öne sürülen kızı B.Y. ve
kendilerini yardımcı olduğu belirtilen
kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki iş-
lemleri tamamlandı. Şüpheliler,
sağlık kontrolünün ardırdan Çağla-
yan'da bulunan İstanbul  Adalet Sa-
rayı'na sevk edildi.

ZAYÝ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ahmed Aljazzar. 
99899734042.

Geçici koruma kimlik belgemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mustafa Bekkur. 
98910243724.



B eylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl
6.’sı düzenlenen Barış ve Sevgi Buluş-
maları Beylikdüzü halkı ve komşu il-

çelerin yoğun katılımıyla dolu dizgin devam
ediyor. Festival havasında geçen buluşmaların
9. gününde de Sahaf Söyleşileri ve Çardak
Altı Sohbetleri ile edebiyat, sanat ve siyaset
dünyasının ünlü isimleri vatandaşlarla bir
araya geldi. Kitapseverlerin yoğun ilgi göster-
diği Listeli Kitap Mezatı’nın ardından, Ümit
Nar moderatörlüğünde başlayan Sahaf Söy-
leşileri’nin konuğu ise özellikle genç kuşağın il-
giyle takip ettiği, Araştırmacı Yazar Emrah
Safa Gürkan oldu. Kitaplarını akademik ama
eğlenceli bir dille yazdığını belirten Gürkan’ın
Türkiye’de okuma oranının düşük olduğunu
vurguladığı konuşması izleyiciler tarafından
beğeniyle izlendi. “Sultanların Arşivleri: Av-
rupa Arşivlerinde Geçmişi Aramak” konulu
söyleşinin ardından, Beylikdüzü Belediyesi 2.
Başkan Vekili Müslüm Akülker Gürkan’a
çiçek ve plaket takdiminde bulundu. 

Daima umut daima vardır

Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenen
ve bu yıl ki teması “Umut” olan Çardak Altı
Sohbetleri’nde ise “Umut ve Psikololoji, Sos-
yoloji, Felsefe” konuları ele alındı. Gazeteci
Sedef  Kabaş ve Emin Çapa ile Prof. Dr.
Bengi Semerci’nin katıldığı söyleşide konukla-
rın ortak düşüncesi ‘Nefes aldığımız sürece
daima umut daima vardır’ oldu. Söyleşi so-
nunda çardak altı sakinlerinin sorularını yanıt-

layan alanında uzman isimler; deneyim bilgi
ve birikimlerini izleyicilerle paylaştı. Progra-
mın finalinde konuklara çiçek ve plaket takdi-
minde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık; “Umutlarımızın yeşer-
mesine katkı sunduğunuz için sizlere çok te-
şekkür ediyorum. Beylikdüzü İstanbul’un
nefesi olma iddiasıyla yola çıktı. Nefes yaşa-
mın kaynağıdır, onun için biz İstanbul’a her
konuda nefes olacağız” şeklinde konuştu.  
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T ürk insanı kötü yönetilmeyi hak et-
miyor. Hazreti Muhammed öldü
hemen arkasından iktidar ve güç sa-

vaşları başladı ve o inanılıp inanmamakta
serbest olduğunuz mezhepler meydana çıktı,
öncesinde mezhep yoktu.

Mezhepleri bizler yarattık ve dinimizin ve
inançların hali ortada yüzlerce tarikat kendi
inandığı dini inancını anlatıyor ve tam bir
inanç keşmekeşi maalesef yaşıyoruz.

Gerçeklerden çok uzaktayız.
Atatürk öldü ve o bıraktığı adeta altın

tepside Türk halkına emanetimdir dediği
cumhuriyeti delik deşik ettik.

Eğer Atatürk kendisi isteseydi o dönemin
deyimi ile artık halife benim de diyebilirdi,
ya da diktatörlükle de bu ülkeyi yönetirdi.

Yönetim şeklini altı tane ilkeye bağladı.

Cumhuriyetçilik dedi geldiğimiz noktada
cumhuriyetçilik anlamının ne kadarını uygu-
luyoruz sistemi bile değişti.

Halkçılık dedi halkına iş yerleri açtı köy
ensütileri açtı eğitimli ve çalışan toplum ol-
masını sağladı.

Geldiğimiz nokta ürettiğimiz hiçbir ürün
bu bizim yerli malımızdır bunu ihraç ediyo-
ruz dediğimiz kaç tane ürünümüz var çok
az tüm açılan işletmeleri de sattık.

Milliyetçilik dedi vatana toprağına sahip
çık dedi onun için ölmekten bile korkma
dedi doğru dedi. ama şimdi sadece fakirler
askere gidiyor, fakirler ölüyor.

Zenginler bedelli milliyetçiler ordusuna
dönüştü milliyetçiliğin bugün ki karşılığı
maalesef çek senet takipçiliği yapan bıyık-
ları aşağıya kadar uzun insanların devletin

gücünüde kullanarak bizlere
kafa tutmasında ibaret.

Laiklik dedi Osmanlının çökme nedeninin
de bu tekkeler ve zaviyeler olduğunu söyledi.

Bu tarz dini kurumların  sahipsiz olma-
masını istedi devlet işlerine din adamlarının
müdahale etmemesinin doğru olacağını
söyledi.

Geldiğimiz noktada neredeyse her yöne-
tim kadrosunda hocaların şıhların şehlerin
müritleri var

Riya katlı olanlar nerede, kahvelerde bul-
maca dolduruyorlar!

Devletçilik dedi devletine sahip çık em-
peryalist güçlere bağımlı olma kendi gücüne
ve halkına güven özgür, bağımsız ol dedi.

Atatürk ten sonra Amerika’dan destur al-
madan nerede ise hiçbir liderimiz Türkiye
nin idaresinde söz sahibi olamadı.

Devrimcilik dedi halk için devlet için ge-
rektiğin de her türlü devrimi yapın dedi.

Biz ne yaptık ne kadar özgür düşünen,
fikir üreten,gazetecileri ve yazarları hapis-
lerde çürüttük.

Kral çıplak diyen cesareti olan birçok ki-
şiyi ceza evlerinde hayatlarını boşu boşuna
yok ettik.

Yaşadığımız bu dünyada düşüncesin den
hapis yatan en çok mahkûma sahip bir ülke
olduk

Biz zavallı insanlar bir çok şeyi yanlış an-
lıyor yada çok uyanık davranıp işimize gel-
diği gibi davranıyoruz.

Hazreti Muhammed, inde Atatürk, ünde
dediklerini yapmıyoruz.

İşimize geldiği gibi anlıyor öyle yaşıyoruz
bu tarz insanlar özeldir her zaman dünyaya
gelmezler onun içindir ki söylediklerini oku-

yup doğru anlayıp öyle uygulamalıyız.
Bu yazım biraz uzun olacak anlatmak is-

tediklerimi bir iki deyip uzatacağım.
Devrimler küçük bir dokunuşla ve büyük

uğraşlarla gelir.
Ne diyor bu çocuklar ne dediklerini anla-

mıyorum dediğimiz bir gurup repçi,lerimiz
hepside Türk oğlu Türk  SUSAMAM diye
bir video yapmışlar mutlaka izlenmeli tüm
zamanların en çok izlenen videosu 82 mil-
yon defa tıklanmış Türkiye,nin halini 
anlatıyorlar.

Türk halkı hak ettiği gibi yönetilmiyor
aşırı milliyetçi yaklaşımlarla aklımızla oy-
nanmasına müsaade etmemeliyiz kimse özel
olarak Türkiye ile uğraşmıyor

Bu yazımı güzel bir Afrika atasözü ile bi-
tiriyorum.

Bir aslan uyandığında karnını doyurmak
için bir ceylandan hızlı koşmalı...

Bir ceylan uyandığında ölmemek için bir
aslanda çok daha hızlı koşmalı...

Susmam, susamam, susmuyorum

MEHMET ALİ ÇATAL

Söyleşilerin ardından sahnede yerini alan Türk Pop
Müziği’nin başarılı isimlerinden Gökhan Tepe, en
sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kap-
samında Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Muhte-
şem şarkıları ve enerjisiyle müzikseverleri kendine
hayran bırakan Tepe’ye konser sonunda Başkan
Çalık adına çiçek ve plaket takdimini gerçekleşti-
ren Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş
sanatçıya teşekkürlerini iletti.    

Gökhan Tepe rüzgârı esti

Uyurgezmem tasarladılar
Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi Mucitler takımından Kerim Gelir (12) ve Harun Dönmez (12),
uyurgezerliğin oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçmek için “Uyurgezmem” adlı proje hazırladı

en sık çocukluk çağında görü-
len ve uyku bozukluğu hasta-
lığı olarak nitelendirilen

uyurgezerlik, kişileri tehlikeli sonuçlara
götürebiliyor. Kişinin bilincinde olma-
dan uyanmasıyla kaza, yüksekten at-
lama, kaybolma ve hatta cinayet
işlemek gibi kötü olaylar yaşanabiliyor.
Bunun son örneği ise 15 Ağustos günü
İstanbul’da yaşandı. Şişli'de 16 yaşın-
daki uyurgezer bir genç apartmanın
dördüncü katından sokakta bulunan
otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri
kurtulan genç, düştükten hemen sonra
kalkarak, karşı apartmana koşarak pen-
cereden içeri girdi.

Ebeveynleri uyarıyor

Bu ve benzeri olaylar Bağcılar Beledi-
yesi Enderun Yetenekli Çocuklar Mer-
kezi’nde eğitim gören minik mucitleri
harekete geçirdi. Her ikisi de 12 yaşında
olan Kerem Gelir ve Harun Dönmez,
uyurgezerlerin hem kendine hem de
çevresine zarar vermesinin önüne geç-
mek için el ele verip “Uyurgezmem”
adlı projeyi tasarladı.  Gelir ve Dön-
mez’in anlatımına göre “Uyurgezmem”
sistemi şu şekilde çalışıyor. “Öncelikle
uyurgezerin yatağının altına ağırlık sen-
sörü ve bununla entegre olarak da ebe-
veynlerin yatağının yanına alarm cihazı
yerleştiriliyor. Kişinin zarar görebileceği
mutfak, dış kapı, pencere gibi evin teh-
like arz eden kısımlarına da sensör takı-

lıyor. Uyurgezer yataktan kalkınca
“Uyurgezmem” çalışmaya başlıyor. Kişi
tehlikeli noktalara yaklaştığında veya
banyoda 5 saniyeden fazla hareketsiz
kalması durumunda alarm cihazı yük-
sek sesle çalıyor ve ebeveynleri uyarıyor.
İsteyenlere cep telefonu üzerinden de
uyarı mesajı gönderilebiliyor. 

Hükümlüler
17 okulu boyadı

Hükümlülerin cezalarının son
bölümünü kamuya yararlı işlerde
çalıştırılması kapsamında hazırla-

nan 'Eğitime ve Gönüllere Renk Kat' projesi
kapsamında boyacılık eğitimine alınan hü-
kümlülerin günlük 4 saatlik boya badana ça-
lışmalarının hapis cezalarından düşülmesi
kabul edildi. Proje kapsamında hükümlüler-
den oluşan boyacı ekipleri oluşturuldu. Halk
Eğitim Müdürlüğü’nde boya-badana eğitimi
gören hükümlülerden 25'i, 2 ay içerisinde 8
okulu pırıl pırıl hale getirdi. Ayrıca Bakırköy,
Başakşehir, Beylikdüzü’nde, Bağcılar, Bahçe-
lievler, Güngören 10 okul boyanarak, ba-
dana yapıldı.

Boyama işi tamamlandı

Daha önce ellerine hiç fırça almadıkları
halde sertifikalı boyacı olan hükümlüleri
Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Bakır-
köy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Ka-
raküllah da ziyaret ederek boyanan
okullarda zaman zaman inceleme yaptı. İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya da, kısa süre önce
Esenyurt'ta uygulama kapsamında kamuda
çalıştırılan hükümlülerle görüştü. Bakırköy
Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Bakırköy Adli
Yargı Bölgesi’nde bulunan Avcılar, Bahçeli-
evler Bağcılar, Başakşehir, Bakırköy, Beylik-
düzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt,
Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu
ilçelerinde hükümlülerin kamuya yararlı iş-
lerde çalıştırıldığını, yeni eğitim ve öğretim
yılında 17 okulda boya ve badana işlerinin
tamamlandığını söyledi.

Su seviyesinin çok düştüğü ve
çevreye kötü kokular yayıldığı
dönemde Haliç'in tamamen dol-

durulması önerildi; ancak 1995'te Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol-
duğu dönemde, Haliç çamuru taranarak, 9
kilometre uzaklıktaki eski taş ocağına
pompalandı. Taş ocağındaki çamur, doğal
akışıyla süzülmeye bırakıldı. Süzülme ta-
mamlanıncaya kadar çevreye rahatsızlığı,
şikayetlere konu oldu.

25 yıl sonra gündeme alındı

İSKİ, yaklaşık 25 yıl sonra Haliç'in dip ça-
murunun taranmasını gündeme aldı. İS-
Kİ'nin 31 Aralık 2018'de, 'Haliç Dip
Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi-
nin Kurulumu, İşletilmesi ve Çamurun
Bertaraf Edilmesi İşi' adıyla açtığı ihaleyi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketle-
rinden İSTAÇ üstlendi. İSKİ'nin 61 mil-
yon 853 bin TL'ye ihale ettiği İSTAÇ ile 18
Ocak 2019'da sözleşme imzaladı. İSTAÇ
tarafından üstlenilen iş için ilk aşamada,
Silahtarağa'da Haliç'in kıyısına tesis kurul-
ması için ihale açıldı. İhaleyi 3 milyon 211
bin TL'ye üstlenen Murat Beyri ile 10
Mayıs 2019'da sözleşme imzalandı. Uydu
görüntülerinden tesisin büyük kısmının ta-
mamlandığı görüldü.

Çalık, Beylikdüzü’nün
umut bahşeden bir
kent olduğunu söyledi.

Gökhan 
Tepe

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

BIZ ISTANBUL’A 
NEFES OLACAGIZ

Girişimci hayallerini gerçekleştirmek için büyük mücadele veren küçük mucitler, proje-
lerini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sergileyecek. Çalışmala-

rından dolayı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da
TEKNOFEST’te katılacak olan Harun ve 

Kerem’e başarılar diledi.

TEKNOFEST’TE 
SERGiLEYECEKLER

Haliç'e dip
taraması 
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Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME
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A ldıkları mail ile neye uğradıklarını şa-
şıran veliler okula akın etti fakat kar-
şılarında hiçbir yetkiliyi bulamadı. 1

yıllık kayıt ücreti olan 60 bin liranın iade edil-
mesi için mail ile talepte bulunan velilere
"İade süreci, iptal dilekçe tarihi itibari ile 60
gün sonunda yapılmaktadır. Geçmişten gelen
iadeler olduğu için, öncelik geçmişten gelen
iadelere verilmektedir" denildi. Kredi çekerek
peşin ödeme yaptıklarını belirten ve okulların
açılmasına 1 hafta kala çocuklarının açıkta
kaldığını belirten veliler ve öğrenciler mağdur
olduklarını ileri sürdü.

Apar topar döndük

Öğrenci velisi Güneş Eren, şunları söyledi:
"Geçen hafta mail yoluyla okulun kapandı-
ğına dair bilgi verdiler ve biz apar topar tatil-
den döndük. Zaten bu okulla ilgili bazı şeyler
duyuyorduk ama güvendik açıkçası, 'biz eğiti-
mimize devam edeceğiz' dediler bizi ikna etti-
ler. Biz nakit paramızı verdik, 'çocuğumuz iyi
bir eğitim, iyi bir dil eğitimi alacak' diye. Mail
yoluyla okulun kapandığını öğrendik, şimdi
arıyoruz telefonlara bakan hiç kimse yok bizi

kayıt yapan kişi bile bizim haberimiz yok, biz-
lik bir konu değil diyor. Şişli'deki ofislerine gel-
dik görüyorsunuz, kepenk indirmişler. Bizim
kayıt yaptırdığımız Moda'daki kampüs, bina-
nın kirası ödenmediği için zaten oradan atıl-
mışlar. Kadıköy İlçe Milli Eğitim'e gittik onlar
da zaten 'Bizde dosyalar çok kabarık, biz hiç
bir şey yapamayız' dediler. Çok büyük mağ-
duriyet yaşıyoruz. Bırakın parayı şu an çocu-
ğumu yazdıracak okul bulamıyorum. Ve bu
okul hala kayıt almaya devam ediyor. Zaten
buna müdahale etmemiz gerekiyor kimsenin
canı yanmasın, şimdi Suadiye'de derme
çatma bir bina tutmuşlar orayı lise yapacak-
larmış orası için kayıt alınıyor. Milli Eğitim de
artık bunlara izin vermemeli. Şu an para iade
edilse bile okullar açılıyor, kayıt yapacak okul
bulamıyoruz.

Çocuktan yara çıktı

Çocuğumun psikolojisi bozuldu her yerinde
yaralar çıktı. Avukat ile konuştuk bize 2020
Şubat ayında parayı iade edeceklerini söylü-
yorlar ama hiç bir güvence yok, bizim gibi çok
mağdur var. Kredi çekerek ödeme yaptık bir-

birimize kefil olduk ve şimdi bu parayı öde-
mek zorundayız ama önemli olan çocukları-
mızın psikolojisi şimdi çocuk açıkta yaşıtları,
arkadaşları okul heyecanı yaşıyor" diye ko-
nuştu.

Bizi kandırdılar

Dilek Eren Özben "Çok mağduruz, biz okul
ile ilgili duyumlar alıyorduk okul yönetimi ile
kaç defa görüştüm. Bunlar hep uydurma
böyle bir şey yok dediler ve bizi inandırdılar.
Çok güzel ağırladılar ve kandırdılar. Sonra
mail yoluyla okulumuz hizmete kapanmıştır
dediler. Çocuğumu 9'uncu sınıf için kayıt yap-
tırdım 1 yıllık için 60 bin lira peşin ödedim"
dedi.

Kayıt alındı inşaat bitmedi

Şahin Göksu "Ben çocuğumu okula yeni baş-
lıyor, Adana'daki okula kayıt yaptırdım. İnşaat
devam ediyordu bize okullar açılana kadar in-
şaatın biteceğini söylediler. Şu an inşaat hala
bitmedi ve muhatap kimseyi bulamıyoruz.
Adana'daki ofisleri kapalı, İstanbul'a geldim
buradaki ofis de kapalı" diye konuştu.DHA

B aşarıya giden yol çok çetin imtihanlarla dolu-
dur. Bu imtihanları geçmek ve başarılı olmak
için bedeller ödemek gerekir. Bu yolda öyle

imtihanlar var ki her şeyinle sınanırsın. En başta
makam ile sınanırsın, para ile, mal ile sınanırsın,
ailen ile sınanırsın...

Bunlar biter dostum dediğin birlikte yol yürüdüğün
kardeşlerinle sınanırsın. Yani yola çıktın mı sınanırsın
da sınanırsın...

Ömür biter, imtihan bitmez ...
Taptuk Emre hazretlerinin geçmişten günümüzü

aydınlatan sözlerine kulak verelim ; "Yol bu, yola
çıkıp varmayan, yoldan çıkıp varan yoktur. Yolu sorar
isen, yol tektir. O da Hakk’a doğrudur."

Türkiye’de siyasi dengeler değişti, değişiyor,
değişecek..

Artık yüzde 50+1 den dolayı gelecekteki siyasi
arenada sıkça ittifakları göreceğiz.

Şaşacağız, şaşıracağız..
Bu blok siyaseti ve ittifaklar görüntüde ortak hare-

ket gibi görülse de aslında partilerin ideolojilerinden
ödün verdiğini de apaçık gösteriyor. Ve en önemlisi
blok siyaseti toplumu içten içe kutuplaştırıyor. Siyasi-
ler ittifak yaptıklarında toplumu kutuplaştırmamalı-
dır. Daha yumuşak, daha yapıcı ve birleştirici bir dil
kullanmalıdır.

Artık biat kültürü yerine istişare, danışma ve ortak
akıl kültürü siyasetin içerisinde olacaktır. Bu blok si-
yasetin yada ittifak siyasetin getirdiği en güzel şey
hiçbir parti kimseyi yok sayamayacak ve ortak hare-
ket etmek için bir dil geliştirecektir, geliştirmelidir..

Taht işi baht işi...
Hz. Behlül Dana bir gün Hârûn Reşit’in taht oda-

sını boş buldu ve çıkıp tahta oturuverdi. Bunu gören
askerler onu kamçı ile dövmeye başladılar. Askerler
vurdukça o:

"Vah Hârûn Reşit. Vah Hârûn Reşit!" diyordu.
O esnâda halîfe geldi ve manzara karşısında donup

kaldı. Askerleri uzaklaştırdıktan sonra:
"Ey Behlül! Bu ne hâl?" diye sordu.
Behlül Dana :
“Senin için ağlıyorum. Burada tahtı boş bulup bir

an oturdum. Bu kadar kırbaç yedim. Sen ise seneler-
dir bu tahtın üzerinde oturuyorsun. Hâlin ne olur diye
düşündüm.”

Hârûn Reşit:
“Peki ne yapmam lâzım?” dedi.
Behlül:
“Mademki bu yükün altına girdin. Zulme mey-

letme. Adalet üzere ol. Böylece tahtında otur”
buyurdu.

Adalet ..
Önyargılarımızı bir tarafa bırakıp tarihe feraset

gözlüğüyle bakarsak, geçmiş geleceğe ışık tutacak ve
günümüzün birçok sorunlarına çözüm olacaktır. 

Timurlenk ; "Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle
korunur " sözüyle aslında yargının önemini bir kez
daha vurgulamıştır.

Tarihin tozlu sayfalarını karşılaştırdığımızda bu-
güne ışık tutacak yaşanan şu hadiseyi hatırlatmak
istiyorum.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden
hemen sonra, emri altında çalışan bir Hristiyan mi-
mara görev vermişti. Daha sonra teftişe çıktığında,
emir verdiği gibi yapmamıştı Hristiyan mimar. Buna
çok sinirlenen Sultan Mehmet, Hristiyan mimarın
kolunu kesmişti.

Eli kesilen mimar, Cihan Padişahı Fatih Sultan
Mehmet Han’ı Kadı Hızır Bey’e dava etti. Kadı Hızır
Bey, Fatih Sultan Mehmet’in yakın dostu idi. 

Fatih Sultan Mehmet davalı olduğu için ona her-
hangi bir insana kullandığı hitap ile ”Murad oğlu
Mehmet” şu saatte mahkemeye gelin,  diye mahkeme
kağıdını gönderdi.  Sultan Mehmet duruşma günü
mutevazı bir elbise ile mahkemeye gitti ve
mahkeme başladı.

Hristiyan Mimar Osmanlı Adaleti Karşısında Müs-
lüman Oldu

Mahkemelerde hakim (kadı) adaleti temsil ettiği
için oturur, diğerleri ayağa kalkarak ifade verirdi.
Kadı Hızır Bey Fatih’i otururken görünce ona;

”Şuanda suç murafaası üzeresin, ayağa kalk” diye
ikaz etti. Fatih ifade için hemen ayağa kalktı. Kadı
Hızır Bey, tüm olan biteni inceledikten ve ifadeleri al-
dıktan sonra Fatih’i suçlu buldu ve kısas ayetini oku-
yarak, Fatih’in elinin de aynı şekilde kesilmesine
karar verdi.

Cihan Padişahı olan, dünyayı dize getiren Fatih
Sultan Mehmet Han, karara hiç itiraz etmeden saygı
duyarak: "Hüküm şerefli olan İslam
Şeriatı’nındır!"dedi.

Hristiyan mimar bu adaletin karşısında duygula-
narak gözyaşları içinde "Hakkımdan vazgeçiyorum,
karşılık olarak diyeti kabul ediyorum!” dedi. Olay
tatlıya bağlandıktan sonra Fatih Sultan, Kadı 
Hızır Bey’e:

"Benden değil de Allah’tan korktuğun için seni teb-
rik ederim!” dedi. Kadı Hızır Bey’de birden ayağa
kalktı ve oturduğu minderin altından topuzunu
çıkararak:

”Eğer verdiğim kararı kabul etmeseydin, elimdeki
bu topuzla kafana vuracaktım” dedi. Fatih’te bu ce-
vaba karşılık olarak, kaftanının altında sakladığı han-
çeri gösterdi ve:

”Sen de eğer padişah olduğum için bana ayrıcalık
tanıyıp, adalet üzere karar vermeseydin, bununla kel-
leni koparacaktım” dedi.

Bunun üzerine Hristiyan mimar;
”Dünya’da böyle bir adaletin eşi ve benzeri yoktur.

Ben artık bu andan itibaren Müslümanım” diyerek
Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Adil olmak , adaletli olmak farzdır. Çünkü adalet,
sadece kişileri değil bütün toplumu ilgilendirmektedir.
Nitekim peygamber efendimiz (s.a.v.) ; “Bir saat veya
bir gün adaletle hükmetmek, bir sene veya altmış
sene nafile ibadetten hayırlıdır.” (el-Aclûnî, Keşfu'l-
Hafâ, II, 58, 1721; Bkz. ez-Zeylâî, Nasbu'r-Râye, IV,
67) buyurmuşlardır.

Yazımı Nahl süresi 16 ayeti ile bitirmek istiyorum;
"Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı

cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zor-
balığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız
diye size böyle öğüt veriyor."

Yola çıkanlar, 
yoldan çıkanlar...Anaokulu, ilkokul, 

ortaokul ve lise düzeyinde
Uluslararası eğitim veren

Canada okulları, 
2019-2020 Eğitim Öğretim
yılının başlamasına 1 hafta

kala Kadıköy Moda'daki 
Lise kampüsünün mal

sahibi ile yaşadıkları
anlaşmazlık nedeniyle

burada faaliyetin
durdurulduğunu duyurdu.

Velilere gönderilen
maillerde yeni öğretim

yılına Bağdat Caddesi'ndeki
kampüslerinde devam

etme kararı alındığı
bildirildi

OKULLAR ACILIRKEN
OKUL KAPANDI!

Herhangi bir
değişiklik 
olmayacak

Bu arada, okul yönetimince ve-
lilere gönderilen mailde ayrıca,
"Yaşanan bu ani gelişme söz
verdiğimiz ve sizlerle payla-
şımda bulunduğumuz Kanada
ekolü içeriğinden nitelik ve ni-
celik olarak herhangi bir deği-
şikliğe neden olmayacak.
Aksine öğrencilerimiz yapaca-
ğımız tüm çalışmalara yönelik
heyecanımızı artırarak stan-
dartlarımızı güçlü kılacaktır. Ge-
rekli taşınma işlemlerinin
tamamlanmasıyla birlikte siz-
leri kurumumuza davet ederek
tüm işleyişimizi ve sürecimizi
sizlerle ayrıca paylaşıyor olaca-
ğız."denildi.

Korkunç bir vahşet

kanada'ya eğitim için gide-
cek arkadaşı Tolga Ozan'ı
yolcu etmek için dün sabaha

karşı arkadaşlarıyla İstiklal Cadde-
si'ndeki tramvay durağında bekleyen İs-
tanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit
Ayar yanına gelerek para isteyen kişilerce
göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.
Halit Ayar için bugün Emirgan Ca-
mii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ce-
naze törenine Halit Ayar'ın babası
Mehmet Ayar, annesi Hanife Ayar, kar-
deşleri Kerem Ayar, Melike Ayar ve ya-
kınlarının yanı sıra Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç , İstanbul Teknik
Üniversitesi'ndeki hocaları ve arkadaşları
katıldı.  Ayar'ın cenazesi Zincirlikuyu
Mezarlığı gasilhanesinden alınarak
Emirgan Camii'ne getirildi. Halit
Ayan'ın annesi ve kardeşi cenaze namazı
öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Arkadaşları cenazeye katıldı

Yaşanan saldırı sırasında yaralanan
Halit Ayar'ın arkadaşı Sinan Nalçacı da
tekerlekli sandalye ile cenaze namazına
katıldı. Ölen arkadaşının tabutunun ya-
nına gelen Nalçacı arkadaşının tabutuna
dokunarak gözyaşı döktü.

Kimse müdahale etmemiş

Cenaze namazı öncesi açıklama yapan
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,
“Söylenecek bir şey yok. Korkunç bir
vahşetle karşı karşıyayız. Savunmasız
gençleri burada kimin ne olduğunu bile-
miyoruz. Sonuç itibariyle olayın nasıl ol-
duğundan çok ne yapılması gerektiği…
Yönetici olarak tüm İstanbul'daki bele-
diye başkanlarıyla bütün yöneticilerle ve
devletimiz bu işte çok ciddi bir önlem al-
malı. Savunmasız 3 arkadaş bankta otu-
rurken, para isteme karşılığında
verilmemesi üzerine bir hınçla saldırıdan
kaynaklanan bir olay. Görgü tanıkları ol-
masına rağmen kimse müdahale etmi-

yor. Bu işi tutuklamakla değil alt yapı-
sıyla çözmek gerekiyor “ dedi.

Arkadaşımız geri gelmeyecek

Halit Ayar'ın yüzme takımından arka-
daşı İrem Damar ise , "Kime sorsanız
sadece tek söyleyecekleri şey sadece çok
mükemmel bir insan olduğu. Asıl sorul-
ması gereken nasıl bir insan olduğundan
çok nasıl öldürüldüğü… İki kişinin göz-
altına alındığı bir şey fark etmez. Arka-
daşımız geri gelmeyecek. Son mu

olacak, bir daha olmayacak mı ? Ben o
gece tek başıma sokakta yürüyemem. 3
erkek arkadaşım, onlar da yürüyemi-
yorsa biz nasıl dışarı çıkacağız" dedi. Kı-
lınan cenaze namazının ardından Halit
Ayar'ın cenazesi omuzlara alınarak ce-
naze aracına konuldu. Bu sırada Halit
Ayar'ın annesinin, cenaze aracının ya-
nında “Yavrum, yavrum" diyerek feryat
etmesi yürekleri dağladı. Halit Ayar'ın
cenazesi Emirgan Mezarlığı'nda defne-
dildi. DHA

Üsküdar pedalladı
Üsküdar Belediyesi ve çok sayıda bisiklet
grubu tarafından düzenlenen Bisikletli
Farkındalık Turu’na yüzlerce bisikletli katıldı

ÜSkÜdar Belediyesi ve çok sayıda
bisiklet grubu tarafından düzenle-
nen Bisikletli Farkındalık Turu'na

yüzlerce bisikletli katıldı. Bisikletliler Meclisi
çatısı altındaki 50'den fazla bisiklet grubunun
katıldığı programda Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen de Üsküdar sahili bo-
yunca pedal çevirdi. Bisiklet turu, İHA
tarafından havadan görüntülendi. Üsküdar
Belediyesi ve çok sayıda bisiklet grubunun
farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği
etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Pazar sa-
bahı Üsküdar sahilinde toplanan yüzlerce bi-
sikletli, çay ve simit ikramının ardından pedal
çevirmek için startın verileceği alana geçti. Üs-
küdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de
katıldığı Bisikletli Farkındalık Turu'nda Bisik-
letliler Meclisi çatısı altındaki 50'den fazla bi-
siklet grubu ve kulübü ile bine yakın bisikletli,
Beykoz sahiline uzanan 25 kilometrelik par-
kurda pedal çevirdi.

Beykoz'a kadar gittiler

Startın verilmesinden hemen önce basın
mensuplarına bir açıklama yapan Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün
Üsküdar'dan Beykoz'a İstanbul Bisikletliler
Meclisi ile birlikte ‘Bizi Fark Edin' adıyla bir
etkinlik düzenliyoruz. İstanbul'da malum tra-
fik önemli bir sorun. Trafik problemi olan bir
şehirde yaşıyoruz. Aslında herkes kendince bu
yoğunluğu azaltacak bir çaba gösterebilir.
Bunlardan biri de bisiklet kullanımını yaygın
hale getirmektir. Tabii zaman zaman bisiklet-
lerle ilgili kazaları duyuyoruz, arzu edilmeyen
sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün de bu noktaya
işaret etmek istiyoruz. Güzel bir pazar sabahı
Şemsipaşa'dan yola çıkıyoruz, Beykoz'a kadar
gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Silivri’nin projelerini anlattı
Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, İBB Proje
Koordinatörü Emrah Şa-

han’ı Silivri’de ağırladı. Projelerini 
anlatan Başkan Yılmaz,
hazırladığı proje dosyasını
Şahan’a takdim etti. Silivri
Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB) Proje
Koordinatörü, BİMTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
ve İmar Komisyonu Üyesi

Emrah Şahan’ı Silivri’de misafir etti.
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
makamında yapılan toplantıyla başla-
yan ziyaret programı, çarşı merkezin-

deki incelemeler ile
devam etti.  Başkan 
Yılmaz, İBB Proje Koordi-
natörü Emrah Şahan, Baş-
kan Yardımcıları Harun
Akkan ve Hasan Solak ile
birlikte proje 
bölgelerini inceledi. 
BARIŞ KIŞ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen
kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi
Halit Ayar, Emirgan Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde
konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Korkunç bir vahşetle karşı karşıyayız" dedi



EKONOMİ
PAZARTESİ 9 EYLÜL 20196

U ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğin-
den (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomo-
tiv sektöründe ağustostaki dış satış, geçen senenin

aynı ayına kıyasla yüzde 8 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı.
Otomotiv endüstrisi, yüzde 13'lük payla Türkiye'nin top-
lam dış satışında ilk sırada yer almasının yanı sıra tarihin-
deki ikinci en yüksek ağustos ayı ihracat rakamını gördü.
Yüzde 8'le 10 aylık dönemin en yüksek artış oranına ulaşan
sektörün ocak-ağustos dönemi ihracatı ise 20 milyar dolar
oldu. Ağustosta ürün grupları bazında binek otomobil ih-
racatı yüzde 1 artarak 511 milyon dolara çıktı ve ihracattan
aldığı pay yüzde 29 olarak gerçekleşti. Tedarik endüstrisi ise
geçen ay yüzde 2 artışla 721 milyon dolar dış satım kay-
detti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı
yüzde 37 artışla 261 milyon dolar, otobüs-minibüs-midi-
büs ihracatı yüzde 5 artışla 129 milyon dolar olurken, diğer

ürün grupları arasında yer alan çekici ihracatı da yüzde 51
artış gösterdi. Tedarik endüstrisinde ABD'ye yüzde 10,
Rusya'ya yüzde 39, İspanya'ya yüzde 19 ve 
Slovenya'ya yüzde 78 ihracat artışı yaşandı.

Fransa ile yüzde 90 artış

Ağustosta binek otomobillerde en büyük pazar olan Fran-
sa'ya ihracat yüzde 90 artarken, önemli pazarlardan Birle-
şik Krallık'a yüzde 19, İsrail'e yüzde 44, Slovenya'ya yüzde
75, Hollanda’ya da yüzde 324 artış gerçekleşti. Buna karşı-
lık binek otomobillerde İspanya'ya ihracat yüzde 11, Al-
manya'ya yüzde 39, Polonya'ya yüzde 24 düştü. Eşya
taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Hollanda'ya yüzde
142, İtalya'ya yüzde 110, Almanya'ya yüzde 127, Sloven-
ya'ya yüzde 182 ihracat artışı olurken, bu grupta Birleşik
Krallık'a ihracatta yüzde 20, Belçika'ya ihracatta yüzde 13

düşüş görüldü. Otobüs-minibüs-midibüste ise İtalya'ya ih-
racatta yüzde 111'lik artış dikkati çekti.

AB'ye ihracat yüzde 10 arttı

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya
ağustosta yüzde 0,4 azalışla 291 milyon dolar dış satım ya-
pıldı. Fransa 182 milyon dolarlık rakamla ikinci büyük
pazar olurken, artış oranı yüzde 26,5 olarak gerçekleşti.
Yine İtalya'ya ihracat yüzde 18 artışla 151 milyon dolar
olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan, ABD'ye yüzde 21, Po-
lonya'ya yüzde 17, Cezayir'e ihracatta yüzde 32 düşüş gö-
rüldü. ABD'ye yönelik ihracat düşüşünde, bu ülkeye
otobüs-minibüs midibüs ihracatının yüzde 90 gerilemesi
etkili oldu. Ağustosta Hollanda'ya yüzde 79,5, Slovenya'ya
yüzde 104, İsrail'e yüzde 44 ve Rusya'ya da yüzde 13 ihra-
cat artışı yaşandı. 

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı’nda yılın ilk 8 ayı ve Ağus-
tos ayına ait yolcu ve uçak rakamları

açıklandı. Buna göre yılın ilk 8 ayında havalimanını
23 milyon 502 bin yolcu kullandı. Dış hatları kulla-
nan yolcu, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik

artış 9 milyon 156 bin, iç hatlarda ise 14 milyon
346 bin olarak gerçekleşti. bu sürede 151 bin bin
865 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, bunların 88
bin 478'i iç, 63 bin 387'si ise dış hatlarda oldu. 2019
Ocak ayından itibaren dış hatlarda süren yükseliş
ağustos ayında da devam etti. Ağustos ayında

geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu
yüzde 18 artarak 1 milyon 442 bin olarak gerçek-
leşti. İç hatlarda ise 1 milyon 980 bin kişi havalima-
nından geçiş yaptı. Ağustos ayında toplam 3
milyon 422 bin yolcu uçuş yaptı. Aynı dönemde 21
bin 423 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. 

Borsanın
şampiyonu
Fenerbahçe

Havalimanı rekor kırdı

Büyükelçi Bhattacharyya “İki ülke
arasında bir serbest ticaret anlaşması
ve kapsayıcı bir ekonomik ortaklık

oluşturulması için görüşmelere devam etmesi
lazım.Türkiye ve Hindistan’da büyük karşılıklı
yatırım potansiyeli var” dedi. Hindistan Ankara
Büyükelçiliği’nin verilerine göre Türkiye’de 5
bin kişiye istihdam sağlayan Hintli 150  şirket
bulunuyor. Bu şirketlerin yaklaşık 40 tanesi
üretim, servis ve tarım sektöründe faaliyet gös-
teriyor. Hindistan ile Türkiye arasında son dö-
nemde ilişkiler artarken, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında Hindistan’a
yaptığı resmi ziyaret iki ülke arasındaki ilişki-
lere ivme kazandırdı. Hintli şirketler, Türkiye’de
yeni yatırım araştırmaları yapıyor. Enerji,
Çelik, bakır gibi madencilik sektörü, ilaç-ecza-
cılık, otelcilik, köprü-otoyol inşaatı, tren yolları,
otomotiv, bilgi teknolojileri sektörlerini rada-
rına alan Hintli şirketler, Türk şirketleri ile  de
yerel ortaklık yapmak için de pazar araştırma-
sına hız verdi. Daha önce dünyanın önde gelen
traktör üreticilerinden Hintli bir firma Türk
traktör üreticisini de satın aldı. İki ülke arasın-
daki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 8.6 milyar do-
lara yükseldi.  Hindistan Ankara Büyükelçisi
Sanjay Bhattacharyya’dan da yeni yatırımlarla
ilgili sinyal geldi.

Gelecekte 20 milyar dolar

Demirören Haber Ajansı’na(DHA) özel açıkla-
malarda bulunan Hindistan Ankara Büyükel-
çisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye’yi “bölgesel
bir lider” olarak tanımlayarak, iki ülke arasın-
daki yatırımlar aracılığıyla ekonomik iş birliği-
nin güçleneceğini ve 2025 yılına kadar 20
milyar dolar değerinde ticaret hacmine ulaşıla-
bileceğini söyledi. Bhattacharyya Türkiye eko-
nomisindeki olumlu görünüme değinerek,
Türkiye’nin “yalnızca kendi nüfusu için çalışan
bir ülke” olmanın yanında “bölgesel bir lider
olarak” küresel sorunlar için de çalıştığını dile
getirdi. İki ülke arasındaki güçlü iş birliğine de
vurgu yapan Bhattacharyya, karşılıklı yatırım-
ların devam etmesiyle ikili ticaretin ivme kazan-
dığına dikkat çekti.

Büyük potansiyel var

Hintli şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırımla-

rıyla ilgili Büyükelçi Bhattacharyya, “Geçtiğimiz
yıllarda çeşitli Hint şirketlerinin Türkiye’ye yatı-
rım yaptığını gördük. Tarım makineleri, tekstil,
kimyasallar, tıbbi ürünler ve bilişim sektörleri-
nin büyük oyuncularındanız. Hintli şirketlerin
Türkiye’de yatırım yaparken eskiden büyük şir-
ketlerin izlediği yolu takip etmelerini ve Hindis-
tan’daki Türk yatırımını artırmayı amaçlayan
bir tanıtım turumuz var. Türkiye inşaat sektörü-
nün, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz ve 50 projeyi
kapsayan akıllı şehir girişimi için büyük bir
şansı olduğunu düşünüyorum. Bazı şehirlerde
çalışmalar çoktan başladı. Bu sebeple iki ülke
arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek
büyük karşılıklı yatırım potansiyeli olduğuna
inanıyorum.” diye konuştu. DHA

FENERBAHÇE Futbol AŞ, yüzde
22,02 ile geçen ay yatırımcısına en
fazla kazandıran spor şirketi ola-

rak kayıtlara geçerken, analistler, Süper Lig'de
zirve ortağı olan ve şu ana kadar mağlubiyeti
bulunmayan Fenerbahçe'nin aynı performan-
sını borsada da sürdürdüğünü ifade etti. Fe-
nerbahçe gibi Süper Lig'de mağlubiyeti
bulunmayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde başa-
rılı seyrini sürdüren Trabzonspor, borsada da
yatırımcısının yüzünü güldürdü. Trabzonspor
Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, ağus-
tos ayında yatırımcısına yüzde 19,05 kazan-
dırdı. Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları
Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 6,08,
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırım-
lar'ın hisseleri de yüzde 4,76 artış kaydetti.

En fazla kazandıran kulüp

Spor şirketlerinin ocak-ağustos dönemindeki
performansına bakıldığında, Fenerbahçe,
yüzde 32,95 ile yatırımcısına en fazla kazan-
dıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'yi, hisseleri
yüzde 24,19 değer kazanan Galatasaray takip
etti. Yılın 8 aylık döneminde Trabzonspor ve
Beşiktaş'ın hisseleri ise yatırımcısına kaybet-
tirdi. Söz konusu dönemde Trabzonspor'un
hisseleri yüzde 9,13 ve Beşiktaş'ın hisseleri
yüzde 3,09 değer kaybetti.

Amerikalı turist
sayısı artabilir

Türkiye Otelciler Birliği
(TÜROB) Başkanı Müberra Ere-
sin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik

seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile
turizm ilişkilerine olumlu yansımasını bekle-
diklerini belirterek, "2020 yılından itibaren bu
pazarda yeniden eski seviye yakalanabilir. 2-3
yıl içinde 1 milyon barajının aşılması da
mümkün." ifadelerini kullandı. TÜROB'dan
yapılan açıklamada, ABD'nin vatandaşları
için düzenli olarak yayımladığı seyahat uyarı-
larında, Türkiye'ye yönelik uyarıyı yumuşat-
masının turizmciler arasında memnuniyetle
karşılandığı kaydedildi.

Olumlu yansıma bekleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB
Başkanı Eresin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik
seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile
turizm ilişkilerine olumlu yansımasını bekle-
diklerini aktardı. ABD’den gelen turist sayısı-
nın 2015 yılında 798 bin kişiyle rekor kırdığını
ancak 2016'dan itibaren turist sayısında geri-
lemenin başladığını bildiren Eresin, "2016 yı-
lında 459 bin, 2017 yılında 329 bin, 2018
yılında 448 bin ABD'li turist ülkemizi ziyaret
etti. Bu yıl ocak-temmuz döneminde de bu
pazarda yüzde 33 gibi önemli bir oranda
yükseliş kaydedildi ve 331 bin ABD'li turist
geldi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gök-
çen Uluslararası Ha-

valimanı’nda yılın
ilk 8 ayında 23 
milyon 502 bin

yolcu geçiş yaptı

Türkiye otomotiv sektörü, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 8 artışla 1,7 milyar dolar ihracata imza attı. Rakamlar ise umut verici

Hindistan Ankara
Büyükelçisi Sanjay 

Bhattacharyya da iki ülke
arasında ticaret hacminin

2025 yılına kadar 20 milyar
dolara ulaşılabileceğini

söyledi. Büyükelçi, “Türkiye
bizim dostumuz” dedi

Otomotiv
ihracatı
ARTTI!

Hindistan Türkiye'ye

yatırım yapacak
Bankaların kârı düştü

Geçen yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında, kârlılık-
taki düşüş yüzde 15,9'a işaret
etti. Böylece son 3 yılın en
düşük ocak-temmuz kârı elde
edildi. 2017 ve 2018'in ocak-
temmuz dönemlerinde sektö-
rün kârı sırasıyla 29,1 milyar
TL ve 33,6 milyar TL olmuştu.
Sektör, temmuz ayında ise 3
milyar 460 milyon TL net
dönem kârı sağladı. Geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
23,9 ve bir önceki aya göre
de net kârda yüzde 31,5 aza-
lış kaydeden bankacılık sek-
törü, 3 milyar 460 milyon TL
ile son 4 yılın en düşük tem-
muz ayı kârını elde etti.

Faiz 8,6 milyar dolar
Verilere göre, bankaların
yılın 7 ayında elde ettiği top-
lam faiz geliri, 2018'in aynı
dönemine göre yüzde 35,8
arttı. Temmuz sonu itibarıyla
249 milyar lira olan bankala-
rın faiz geliri, geçen yılın aynı
döneminde 183,6 milyar
dolar düzeyinde bulunu-

yordu. Bankalar, yılın ocak-
temmuz döneminde krediler-
den 190,9 milyar lira faiz
geliri sağladı. Söz konusu
gelirin 35,9 milyar lirası tü-
ketici kredilerinden, 8,6 mil-
yar lirası kredi kartlarından,
21,9 milyar lirası taksitli ticari
kredilerden ve 124,5 milyar
lirası diğer kredilerden alı-
nan faizlerden oluştu.

Mevduata göre 110 milyar
Sektörün toplam faiz gideri,
yılın 7 ayında 2018'in aynı
dönemine göre yüzde 35,8
artarak 249,4 milyar liraya
yükseldi. Söz konusu dö-
nemde bankaların mevduata
verdiği faiz tutarı yüzde 58,4
artışla 111,3 milyar liraya
ulaştı. Toplam faiz giderleri-
nin yüzde 68'i mevduata ve
yüzde 10,7'si bankalara veri-
len faizlerden oluştu. Banka-
ların net faiz geliri, temmuz
sonu itibarıyla bir önceki
yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 7,9 artarak 85,6 mil-
yar lira oldu.

Sanjay
Bhattacharyya
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İ mam Hatipliler Buluşması'nda konuşan Erdo-
ğan, imam hatipli olmanın önemine değinerek,
"Buradan ülkemizin dört bir yanındaki imam ha-

tipli kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyo-
rum. Bugün bir kez daha imam hatipli dostlarla bir
araya gelmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. İmam
hatip okullarının gelişmesinde sayılarının artmasında
emeği olan vakıf insanlarına teşekkür ediyorum. Bü-
yüklerimizin abilerimizin emaneti olan bu okulları üç
beş kendini bilmezin insafına terk etmedik. Bu yapıyı
öksüz bırakmamak için çalıştık. İmam hatip neslinin
yetişmesine özel önem verdik. Bu çatı bize dürüst-
lüğü samimiliği, ülkesine milletine ve bayrağına yü-
rekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda sabrı
mücadeleyi cesareti öğrendik. Bundan dolayı dört
evladımın dördünü de imam hatip okullarına gönder-
dim bundan da çok çok huzurluyum. Kendimde
imam hatip lisesi mezunu olmayı gurur vesilesi ola-
rak yüreğimde taşıdım" dedi.

28 Şubat'a bEnzEr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi çeşitli belediyei-
lerin imam hatiplilere zulüm uygulamaya başladı-
ğından söz eden Erdoğan, "İmam hatiplere tacizlerin
arttığı son günlerde bu buluşmanın son derece an-
lamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul Bü-
yükşehir gibi uzun yıllar sonra el değiştiren bazı
belediyelerde 28 Şubat’ı andıran uygulamalara
imza atılıyor. Belli çevrelerde imam hatip hazımsız-
lığı nüksediyor.Vakıf ve derneklerimiz hedef haline
getiriliyor. Millete ve gençlere hizmetten başka hiç-
bir gayesi olmayan kuruluşlarımıza itibar suikastı
düzenleniyor. Seçim döneminde inanç özgürlüğün-
den bahsedenler milletin saçıyla sakalıyla uğraşı-
yorlar. Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi
yerini bugün baskıya ve faşizmi aratmayan bir tavra
büründü. Seçim döneminde kimsenin aşıyla ekme-
ğiyle oynamayacağız diyenler daha şimdiden bin-

lerce insanı kapı önüne koydu" diye konuştu.

Çünkü bunlar iki Yüzlü

HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlatlarını bekleyen
annelerle ilgili de konuşan Erdoğan, Türkiye'deki belli
bir kesimin bu konuda ikiyüzlülük yaptığını savundu.
Erdoğan, "Cumartesi anneleri için her cumartesi Ga-
latasaray’a gidenler vardı. Peki o yazarlar sanatçılar
şimdi Diyarbakır belediyesi önünde evlatları dağa
kaçırılmış olan annelerin yanına niçin gitmiyorlar.
Çünkü bunlar ikiyüzlü. Biz elif gibi dimdik duracak ve
yolumuza devam edeceğiz. Biz Diyarbakır’daki
malum partinin il başkanlığı önünde oturan o anala-
rın yanındayız. Devlet olarak elimizden geleni yapı-
yoruz ve takipçisiyiz, kovalamaya da devam
edeceğiz. Terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er
ya da geç bu işin hesabını da soracağız. Şu anda
bazı sanatçılar sağ olsunlar Diyarbakır’a gidiyor diye
haberini aldım Bazı köşe yazarları gitti. Onlara mille-
tim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

tEk partili dönEmi ElEŞtirdi

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki tek partili düzeni de
eleştiren Erdoğan, "Batılılaşma adına yapılanlar mil-
letimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. 80 yaşın
üstündeki insanlarımıza tek partili yılları sorduğu-
muzda alacağınız cevap yokluk ve yolsuzluktur. Mo-
dern Türkiye’nin tarihi azgın azınlığın çoğunluğu
sindirmeye yönelik tacizleriyle doludur. Ama ne oldu,
onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaş-
kanı çıktı, başbakan çıktı. Değerli kardeşlerim işte bu
noktadan hareketle bizim birliğimiz beraberliğimiz,
kardeşliğimiz çok ama çok önemli bizi bölmek parça-
lamak gayreti içinde olanlar olabilir. Bu oyunu işte bu
kadrolar bozacak. Türkiye üstadın ifadesiyle Allah ve
ahlak demenin yasak olduğu ıstırap dolu günlere
şahit oldu. Bu ülkede insanlar sakalından kılık kıyafe-
tinden dolayı polis tarafından sokaklardan toplandı.

Başörtülü kızlarımıza hakaret ettiler. Anadolu’nun
zeki çocuklarının okuyup diplomat olmalarına taham-
mül edemediler. Başörtülüden hakim savcı doktor
olamaz dediler. Onların kabul edemediği bu makam-
ların hepsine imam hatip mezunları da geldi" ifadele-
rini kullandı.

mazlum olmak zalimliktEn iYidir

Mazlum olmanın önemine de değinen Erdoğan, "Bin
kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir.
Çünkü zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Dün-
yada zulüm ve baskı ile payidar olan hiç kimse yok-
tur. Bu millet yeni 27 Mayıs’ların 12 Eylül’lerin, 28
Şubat’ların yaşanmasına asla izin vermez. Milletimi-
zin ruh köküyle bağını tekrar güçlendirmesine kimse
mani olamaz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki
Türkiye’de 3 Kasım 2002 tarihi itibariyle vesayetin
tarihi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bu mil-
let kendi kurumlarına sahip çıkacaktır. Milletimiz di-
şinden tırnağından arttırdıklarıyla gönüllü
teşekküllerimizi desteklemeye devam edecektir. İs-
tikbal 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi vatanı ezanı
uğrunda şehadeti göze alan yiğitlerindir. Diyarbakırlı
cesur analar Kandil’deki kan tüccarlarına diz çöktü-
recektir" dedi.

imam HatiplEr altın Çağını YaŞıYor

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "Artık
katsayı gibi ucubelerle uğraşmak zorunda değiliz.
İmam hatip liselerinin oranı yüzde 18’e yükseldi. Öğ-
rencilerin de oranı yüzde 14’ü buldu. İmam hatipler
adeta altın çağını yaşıyor. Bugün artık devlet de
imam hatip okullarını sahipleniyor.
Evlatlarımızın geleceğin dünyasına geleceğin dünya-
sına nitelikli şekilde yetiştirirken kökleriyle bağlarını
da güçlü tutmaları gerekiyor. İmam hatiplerin hem
milletin hem devletin okullarıdır. Bu okulların gelece-
ğin okullarına dönüşmesini hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen 
Önder İmam Hatipliler Buluşması’nda konuştu. Erdoğan PKK'ya karşı yoğun bir mücadele

verildiğini belirterek, "Terör örgütü kaçacak biz ise sonuna kadar kovalayacağız" dedi
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Türk milleti zulmü
asla kabul etmez!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu sene 738’incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul
Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde, “Türk milleti hiçbir zaman
zulmü kabullenmedi. İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve
egemenlik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır” dedi

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli "Asır-
lar evvel Fırat'ın su-

larına büyük ceddimiz
Süleyman Şah'ı vermiştik, ina-
nıyorum ki aziz naaşı tekrar eski
yerine konulacak, bizim olan
toprakta ruhu şad olacaktır.
Bizim Fırat'ın doğusuna verece-
ğimiz ise sadece Türk milletinin
güçlü sesi, muktedir müdaha-
lesi, hıyanetin tepesine indire-
ceği demir yumruğudur." dedi.
Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçe-
sinde düzenlenen 738. Söğüt
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve
Yörük Şenlikleri'nde yaptığı ko-
nuşmada, Söğüt'ün arka pla-

nında Ötüken müktesebatı ol-
duğunu, ruh kökünde Mete
Han'dan Bilge Kağan'a, Atil-
la'dan Sultan Alparslan'a ve
daha pek çok Türk hükümda-
rına kadar kırılmayan, kıvrılma-
yan, kopmayan bir devlet
felsefesi ve geleneği bulundu-
ğunu söyledi.

Yükselmenin sınırı yok

Anadolu'nun yurt olmasının
büyük bir fedakarlığın, üstün bir
mücadele azminin eseri oldu-
ğunu belirten Bahçeli, Türk mil-
leti için yükselmenin sınırı
olmadığını ifade etti. Söğüt mi-
rasının istikbalin güvencesi ol-

duğunu aktaran Bahçeli, "Bizim
aramızda ayrık otları yeşereme-
yecektir. Bizim safımızda atık ve
acul niyetler yer alamayacaktır.
Bugün ihtiyaç duyduğumuz
ruhun kaynağı Söğüt’tür. Dün
nasıl küçük bir beylikten büyüye
büyüye bir cihan mefkuresine
imza atmışsak, Allah'ın izniyle
yine yaparız, yine başarırız. Aziz
ceddimiz taviz vermedi, teslim
olmadı, güç odaklarından, mu-
hasım çevrelerden aman dilen-
medi. Bugün de yapmamız
gereken budur. Türk milletinin
bekası tarihin her döneminde ti-
tizlikle korunmuştur." diye 
konuştu.

Gelin demokratik

siyaset yapın
Balıkesir AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılan
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Madem
siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu
milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin
demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile
aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun" dedi

Balıkesir AK Parti İl
Teşkilatı 20 ilçenin katılı-
mıyla Danışma Kurulu

Toplantısı düzenledi. Toplantıya AK
Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel
Yılmaz, AK Balıkesir milletvekilleri
Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa
Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve
Yavuz Subaşı, geçmiş dönem millet-
vekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydın-
lıoğlu, İsmail Özgün, AK Parti'li İlçe
Belediye Başkanları, AK Parti İlçe
Başkanları katıldı ve çok sayıda par-
tili katıldı.

Erdoğan düşmanlığı yaptılar

AK Parti Genel Başkanvekili ve AK
Parti İstanbul Milletvekili Numan
Kurtulmuş, “İstanbul ve Ankara gibi
daha önce bizde olan şehirlerde se-
çimleri kaybetmemizin önemli bir
uyarı, önemli bir ikaz
olduğunu biliyoruz.
Bu seçimlerde karşı-
mızdaki ittifakın sa-
dece Tayyip Erdoğan
düşmanlığı üzerinden
bir araya geldiğini de
biliyoruz. Onların itti-
fakının çerçevesi, ana
istikameti belli değil.
Ancak İstanbul’da ve
Ankara’da, diğer ka-
zandıkları yerlerde, ka-
zandıkları İstanbul ve
Ankara seçimi değil.
İstanbul ve Ankara

Büyükşehir Belediye başkanlığı kol-
tuklarıdır. İstanbul ve Ankara’da
meclis üyelerinde büyük çoğunluk
AK Parti’dedir. Ancak seçmenin ver-
diği sinyalleri aldık. Bunları değer-
lendiriyoruz. Bunları okuyoruz. Ne
demek istediler, nerelerde eksik var,
nerelerde yanlış var Allah’ın izniyle
bunları hep beraber gözden geçirip,
gerekli adımları atacağız. Sayın
Cumhurbaşkanımızın seçim akşamı
söylediği sözü asla unutmuyorsu-
nuz. ‘Biz asla birileri gibi seçim so-
nuçlarının mazeretini, halka, millete
asla faturasını kesmeyiz. 
Nerede yanlış yaptık, nerede eksik
yaptık bunları değerlendiririz. Kay-
bettiğimiz İstanbul ve Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı
koltuğu değil de, kaybettiğimiz id-
dialarımız olsaydı, irademiz olsaydı,
istikametimiz olsaydı, davamız ol-
saydı ‘Eyvah’ derdik. Kaybettiğimiz

sadece büyükşehir
belediye başkanlıkları
koltuklarıdır. 
Davamıza sağlam bir
şekilde sarıldıkça, bu
milletin büyük mede-
niyet yürüyüşüne
omuz verdikçe, des-
tek verdikçe, Allah’ın
izniyle kaybettiğimiz
çok koltukları geri
alır, kaybettiğimiz
çok mevzileri yeniden
kazanırız, yeniden
hızla yürürüz" diye
konuştu.

TEROR ORGUTU KACACAK
BIZ KOVALAYACAGIZ!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai
Temelli ve beraberindeki bir
heyet, Irak'ın kuzeyinde

Mesut Barzani ile bir araya gelerek,
ikinci Çözüm Süreci için destek istedi.
HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli ve
HDP'li milletvekilleri Feleknas Uca,
Fatma Kurtulan, İmam Taşçıer ile Ber-
dan Öztürk’ten oluşan heyet Irak'ın ku-
zeyindeki bölgesel yönetimi ziyaretinde
Mesut Barzani ile görüştü.

Çözüm sürecine katkı

HDP'liler, 2017 yılında Irak'ın kuzeyinde
tartışmalı şekilde bağımsızlık referan-
dumu yapan ancak referandum sonu-
cunun tanınmamasıyla bağımsızlık
girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Bar-
zani'den yeniden çözüm süreci için des-
tek istedi. Ziyaret öncesi gazetecilerin

sorularının yanıtlayan HDP Eş Genel
Başkanı Sezai Temelli, Barzani’nin inisi-
yatif aldığı konularda önemli gelişmeler
yaşandığını belirtti. Görüşme, Barza-
ni'nin Selahattin kentindeki konutunda
gerçekleşirken, HDP Barzani'den Tür-

kiye ilgili inisiyatif almasını istedi. Ba-
sına kapalı yapılan görüşmenin ardın-
dan Barzani’nin ofisinden yapılan
açıklamada, Barzani’nin çözüm için
elinden geleni yapmaya hazır olduğunu
söylediği belirtildi.

Barzani’den destek istediler

Numan Kurtulmuş

Recep
Tayyip
Erdoğan

Devlet
Bahçeli



K üçükçekmece Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü tarafından yaz dö-

neminde tespit edilen 5-11 yaş
arasındaki 757 çocuk, Sağlık İşleri
Müdürlüğü tarafından ilçedeki özel
bir hastanede uzman cerrahi ekipler
tarafından ücretsiz sünnet ettirildi.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından
düzenlenen Sünnet Şöleni kapsa-
mında, Küçükçekmece İyilik Merke-
zinde toplanan çocuklar ve aileleri
konvoy eşliğinde ilçe turu attı. Kü-
çükçekmece meydanına gelen sün-
net konvoyu burdan kortej halinde
göl kenarına geçerek  kendileri için
düzenlenen etkinliklere katıldı.  Sün-
net olan çocukları ve ailelerini şö-
lende yanlız bırakmayarak eşlik eden
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, çocuklarla tek tek ilgi-
lendi. Çocuklarda Başkan Çebi’ye

olan sevgilerini hatıra fotoğraf çektir-
mek için sıraya girerek gösterdi.  

Benim için önemli bir gün

Sünnet olan çocukları ve ailelerini
tebrik eden Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Hepinizi sev-
giyle selamlıyorum, bugün benim
için önemli bir gün, çok sevdiğim ço-
cuklarımın sünnet şöleninde olmak-
tan cok mutluyum. Çocuklarımız
geleceğimizin teminatıdır. Onları va-
tanını milletini seven, Atatürk ve ilke-
rinden ayrılmayan, cumhuriyetine
bağlı nesiller olarak yetiştirmenizi
sizlerden özellikle rica ediyorum.
Çok değerli çocuklarımızın sünnet
şöleni hayırlı uğurlu olsun. Bu şö-
lende emeği geçen tüm arkadaşla-
rıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hep birlikte eğlendiler

Şölene özel süslenen araçlarla Kü-
çükçekmeceyi turlayan çocuklar, Göl

Kenarı Amfi Tiyatroda şölene özel
düzenlenen çocuk çarkıları, dans
gösterileri ve animasyon etkinlikle-
rinde gönüllerince eğlendi. Türk pop
müziğinin sevilen isimleri Hazal ile
Ali Güven ise Göl Şenliği kapsa-
mında bir konser verdi. En sevilen
şarkılarını Küçükçekmeceliler için
seslendiren sanatçılar herkesin beğe-
nisini kazandı. 
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Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal belediyecilik
anlayışıyla geleneksel hale getirdiği ‘Sünnet Şö-

leni’nde bu yıl 757 çocuk sünnet ettirildi. Belediye
Başkanı Kemal Çebi, "Çocuklarımız geleceğimizin

teminatıdır. Onları vatanını milletini seven, Atatürk
ve ilkerinden ayrılmayannesiller olarak yetiştir-

menizi sizlerden özellikle 
rica ediyorum" dedi

GeleceGimizin 
Başkonsolostan
türkiye'ye övgü

almanYa’nın İstanbul Başkonso-
losu Michael Reiffenstuel, Avcılar’da
düzenlenen ‘Uçan Kütüphane Festi-

vali’ne katılırken Türkiye’nin dünyada en fazla
Suriyeli mülteci kabul eden ülke olduğunu,, Al-
manya ve Avrupa Birliği olarak mültecilere yö-
nelik projeleri desteklemeye devam 
edeceklerini söyledi.

Çok büyük bir sayı

Michael Reiffenstuel, Türkiye'nin yarısından
fazlası çocuk veya genç olan 3,6 milyondan
fazla Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığını, dünyada
en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülke konu-
munda bulunduğunu söyledi. Reiffenstuel,
"Türkiye, 3 milyon 600 bin mülteci kabul etti.
Bu çok büyük bir sayı. Bu kadar büyük sayıda
mülteci Türkiye için büyük bir sorumluluk ve
aynı zamanda belediyeler ve sivil toplum kuru-
luşları için büyük bir görev. Özellikle, Almanya
ve Avrupa Birliği olarak mültecilere yönelik pro-
jeleri desteklediğimizi ve destekleyeceğimizi söy-
leyebiliriz" ifadelerini kullandı. 

C anan Kaftancıoğlu'nun 10 yıla yakın
bir hapis cezası ile cezalandırıldığı şu
günlerde bir dönem aktif şekilde mu-

habirliğini yaptığım Birgün Gazetesinin son
manşeti, 'Kızılay'da maaşlar almış başını 
gidiyor' idi..

Yani bu ülkenin onca gerçek gündemi var-
ken fazladan alınan araçları tasarruf etmek
için İstanbul/Yenikapı'ya sergileyen İBB'nin
kazanılmasında büyük payı olan Kaftancıoğ-
lu'na Adalete sığmayan bir ceza verip, gün-
demi değiştirmeye kalkanların ve gerçekleri
saklayanların malı götürmesine yarayan
sunni gündemlerin gölgesinde kalan bir
haber manşet olmuş ve aynen şöyle devam
etmişti..

İSMAİL ARI adlı meslektaşım imzalı
haber de; Kızılay’ın yönetim kadrosunun ne
kadar maaş aldığı ve hangi kadrolarda kaç
kişinin istihdam edildiği ortaya çıktı. Kızılay
yönetiminin ağustos ayı itibariyle geçerli
olan yeni maaş zamları ve yüksek tutarlar
gündemdeki yerini korurken Genel Müdür
İbrahim Altan’ın altı genel müdür yardımcısı
bulunmasına karşın Kızılay’ın altı da danış-
man çalıştırdığı öğrenildi. BirGün’ün edin-
diği bilgilere göre, Kızılay tarafından son
sekiz yılda en az sekiz şirket kuruldu. Kızılay
Yatırım Holding CEO’su İlyas Haşim Çak-
mak’ın 31 bin 500 TL maaş aldığı öğrenildi.
Kızılay İçecek Şirketi Genel Müdürü Metin
Kul 24 bin 397 TL maaş alırken Yatırım
Holding Genel Müdürü Hüseyin Koray Türk-
men’in de 16 bin 750 TL maaş aldığı bildi-
rildi. Satış ve Pazarlama Şirketi Direktörü
Yusuf Demirci 11 bin 565 TL maaş alırken
ARGE ve Kalite Direktörü Hakan Başdo-
ğan’un 13 bin 500 TL maaş aldığı öğrenildi.

Kızılay Sağlık Şirketi Genel Müdürü
Metin Tunç 24 bin 397 TL ve Kızılay Çadır
ve Tekstil Şirketi Genel Müdürü Bülent Se-
yithanoğlu’nun 19 bin 673 TL maaş aldığı

bildirildi. Kızılay Kültür ve Sanat Şirketi
Genel Müdürü İlyas Yıldırım 14 bin 484 TL
maaş alırken Gayrimenkul ve Portföy Yöne-
timi Şirketi Genel Müdürü Mahmut Kaya-
cık’ın da 13 bin 212 TL maaş aldığı ifade
edildi.

BALLI DANIŞMAN MAAŞLARI

Maaş listesine göre, Deniz Feneri dava-
sında ceza alan Kızılay Genel Müdürü İbra-
him Altan 31 bin 500 TL maaş alırken altı
genel müdür yardımcısının da 24 bin 397
TL maaş aldığı öğrenildi. Kızılay da çalışan
altı danışmanın maaşları da 13 bin 492 TL
ile 6 bin 433 TL arasında değiştiği bildirildi.
Kızılay personeline ise her yıl ortalama
yüzde 10 oranında zam yapıldığı ifade
edildi.

YÜZDE 461 ARTIŞ

Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı Kerem
Kınık’ın başkanlığında toplanan Yönetim
Kurulu’nun aldığı kararla belirlenen maaş-
larda en dikkati çeken artış “Direktör” ma-
aşlarında yaşandı. 2016 yılında 2 bin 982
TL olan direktör maaşı 2019 yılı ağustos
ayında 16 bin 750 TL oldu. Direktör maaş-
ları dört yılda yüzde 461 oranında arttı. Ku-
rumsal Risk ve Uyum Direktörü olarak
çalışan yabancı uyruklu Hamzah Khaled
Hasan Chorghay’ın direktör maaşı olarak
belirlenen 16 bin 750 TL yerine 19 bin 673
TL alması da dikkat çekti. Müdür maaşları
da son dört yılda yüzde 229 arttı. 2016 yı-
lında iki bin 982 TL olan müdür maaşı
Ağustos ayında 9 bin 819 TL oldu. Kızılay’ın
basın müşavirinin maaşı ise 16 bin 750
TL’ye ulaştı.

KEREM KINIK İŞE ALDI

Kızılay yöneticilerinin büyük çoğunluğu-
nun ise Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kı-

nık’ın göreve geldiği 2015 yılından
sonra atanmaları dikkati çekti. BirGün’ün
ulaştığı 48 kişilik Kızılay yönetimi maaş lis-
tesinde Yönetim Kurulu Başkanı Kerem
Kınık döneminde işe alınan veya bulunduğu
görevlere getirilen 40 kişi olmasına karşın
Kınık’tan önce işe alınan yalnızca 8 kişi ol-
duğu görüldü.

MAAŞ LİSTESİ

“Hayır ve yardım kuruluşu” Kızılay yöne-
ticilerinin maaşları şu şekilde:

1 İbrahim Altan Kızılay Genel Müdürü
31 bin 500 TL

2 Nurettin Hafızoğlu Kan Hizmetler
Genel Müdürü 26 bin 500 TL

3 Süleyman İslamoğlu Destek Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

4 Tayfun Özkan Finans Genel Müdür Yar-
dımcısı 24 bin 397 TL

5 Ekrem Şahin Toplum İlişkileri Genel
Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

6 İbrahim Özer Toplumsal Hizmetler
Genel Müdür Yardımcısı 24 bin 397 TL

7 Alper Küçük Uluslararası İşler ve Göç
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 24 bin
397 TL

8 Mustafa Tutkun Strateji ve Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı 24 bin
397 TL

9 Muharrem Kırcı Teftiş Kurulu Başkanı
24 bin 397 TL

10 Ahmet Karakaya Hukuk Müşaviri 24
bin 397 TL

11 Halil Dilmen Teftiş Kurulu Başkan
Yardımcısı 16 bin 750 TL

12 Dilek Kahraman Hukuk Müşavir Yar-
dımcısı 16 bin 750 TL

13 Bülent Karataş Hukuk Müşavir Yar-
dımcısı 16 bin 750 TL

14 Selahattin Bostan Basın Müşaviri 16
bin 750 TL

15 Gürkan Tülek İnsan Kaynakları Direk-
törü 16 bin 750 TL

16 Adil Sezengöz Direktör Satın Alma
Direktörü 16 bin 750 TL

17 Levent Canbay Direktör Kurumsal Ge-
lişim Direktörü 16 bin 750 TL

18 Hüseyin Savaş Direktör Bilgi Teknolo-
jileri Direktörü 19 bin 673 TL

19 Pervin Akbaş Özdemir Direktör Bütçe
ve Muhasebe Yönetimi Direktörü 16 bin
750 TL

20 Saim Kerman Medikal Yönetimi Di-
rektörü 16 bin 750 TL

21 Sibel Eldemir Kalite Direktörü 16 bin
750 TL

22 Erkan Oğuztürk Mali ve İdari Hizmet-
ler Direktörü 16 bin 750 TL

23 Hamzah Khaled Hasan Chorghay 
Kurumsal Risk ve Uyum Direktörü 19 bin
673 TL

24 Mehmet Metin Önal Gayrimenkul Yö-
netimi Direktörü 16 bin 750 TL

25 Mehmet Eyyup Alper Barınma Sis-
temleri Direktörü 16 bin 750 TL

26 Ejder Ormancı Bağış Yönetimi Direk-
törü 16 bin 750 TL

27 Nurdal Durmuş Gönüllü İşleri Yöne-
timi Direktörü 16 bin 750 TL

28 Murat Uyar Sosyal Hizmetler Direk-
törü 16 bin 750 TL

29 Ahmet Aldanmaz Eğitim Yönetimi Di-
rektörü 16 bin 750 TL

30 Damla Demirel Halk Sağlığı ve Psiko-
sosyal Hizmetler Direktörü 16 bin 750 TL

31 Kaan Saner Uluslararası Politikalar
ve İşbirliği Direktörü 16 bin 750 TL

32 Alper Uluca Uluslararası Programlar
ve Operasyonlar Direktörü 16 bin 750 TL

33 Armağan Aksoy Kan Hizmetleri Genel
Müdür Danışmanı 14 bin 484 TL

34 Mustafa Ulukanlıgil Genel Müdür Da-
nışmanı 13 bin 492 TL

35 Mikdat Kadıoğlu Genel Başkan Danış-
manı 9 bin 819 TL

36 Alper Cihan Genel Başkan Danışmanı
14 bin 484 TL

37 İlhan Öztürk Genel Müdür Danışmanı
14 bin 484 TL

38 Hüseyin Koçak Genel Müdür Danış-
manı 6 bin 433 TL

39 Hüseyin Bektaş Genel Müdür Danış-
manı 6 bin 433 TL

40 İlyas Haşim Çakmak Kızılay Yatırım
Holding A.Ş. Ceo'su 31 bin 500 TL

41 Metin Kul Kızılay İçecek A.Ş. Genel
Müdürü 24 bin 397 TL

42 Hüseyin Koray Türkmen Yatırım Hol-
ding A.Ş. Genel Müdürü 16 bin 750 TL

43 Yusuf Demirci Satış Ve Pazarlama
A.Ş. Direktörü 11 bin 565 TL

44 Hakan Başdoğan Arge Ve Kalite Di-
rektörü 13 bin 500 TL

45 Metin Tunç Kızılay Sağlık A.Ş. Genel
Müdürü 24 bin 397 TL

46 Bülent Seyithanoğlu Kızılay Çadir Ve
Tekstil A.Ş. Genel Müdürü 19 bin 673 TL

47 İlyas Yıldırım Genel Müdür Kızılay
Kültür Ve Sanat A.Ş. Genel Müdürü 14 bin
484 TL

48 Mahmut Kayacık Gayrimenkul Ve
Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü 13 bin
212 TL

Şimdi bu haberi okuyanlara bir soru
sorup, cevabını bekleyeceğim..

Suriye ile her an girilecek denilen br sıcak
çatışmanın eşiğinde olan, iç ve sınır ötesi ça-
tışmalarda her gün kara haberlerin alındığı
ülkemin başkanı ve başkanları acaba kaç
TL'cik maaş alıyorlar.. Ha unutmadan bende
bir stk başkanıyım ve maaş almadığım gibi
bir kentin ismini taşıyan levha yere inmesin
diye zar-zor kirasını ödüyorum.. Şimdi gele-
lim ve soralım büyük Başkana ve kazandığı,
kayıp ettiği başkanlıklara başkan olanlara..
Sayın başkanlar 'Kök hücre' diyerek bedava-
dan kan toplayan, acındırarak rant toplayan
yoksulların kapısı Kızılay denilen yerde çok
iş yapanlar bu maaşları alırken acaba siz ne
kadar maaş alıyorsunuz? 

Bir zahmet kamuoyuna açıklar mısınız?

Başkanlar ne kadar maaş alır?

teminatisiniz

Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var

500 bin TL'lik 
protokol yetkisi 

Güngören Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e dernek ve vakıflarla
yıllık toplam maliyeti 500 bin TL’yi aşmamak üzere protokol imzalama yetkisi verdi.
Karara CHP grubu itiraz etti. Ancak teklif AK Parti grubunun oyları ile kabul edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile arala-
rında Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA'nın da bulunduğu
dernek ve vakıflarla daha önceki dönemde imzalanan

toplam 357 milyon liralık protokolün feshedilmesinin ardından AK
Partili ilçe belediyeleri devreye girdi. Güngören Belediye Meclisi 4
Eylül tarihli oturumunda bu konuda dikkat çeken bir karar alınarak
Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e yıllık toplam maliyeti 500 bin
TL'yi aşmamak üzere kuruluşlarla ortak hizmet protokolü imza-
lama yetkisi verildi.

CHP grubu red oyu kullandı

Sözcü'nün haberine göre oya sunulan Hukuk Komisyonu'nun
“protokol imzalanması” konulu raporunda, ilçe halkına yönelik dü-
zenlenecek sosyal, kültürel amaçlı, milli ve ortak değerlerin öğretil-
mesini hedefleyen eğitim, sağlık, spor, kültür, görsel sanatlar gibi

faaliyet ve hizmetlere yönelik projelerin hayata geçirilmesi için 5393
sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinde belirtilen kuruluşlarla
ortak hizmet projeleri düzenlenmesi ve bu konuda tüm iş ve işlem-
lerin ifası, protokollerin imzalanması, bu protokollerin tamamının
belediyeye maliyeti toplam 500 bin TL'yi aşmamak üzere ve bir yıl
süre ile protokollerin imzalanması konusunda belediye başkanı
Bünyamin Demir'e yetki verilmesi uygun görüldü. 

Cemaatlere hizmet işi bitti

Oturumda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, bu karar ile Gün-
gören'in vergilerinin, kaynaklarının bir tercih yapılarak bazı kurum
ve kuruluşlarla paylaşıldığına dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun bir süre önce büyükşehirin dernek ve vakıflarla imzala-
dığı 357 milyon liralık protokolü iptal ettiğini hatırlatan Şar, “Bu
kaynaklar artık İstanbul halkına iade edilecek” dedi.

Bü
ny

am
in

 D
em

ir

Hadımköy'de 'koku' eylemi
Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Ha-
dımköy Mahallesi'nde bulunan, su ve
ısı izolasyonu malzemeleri üreten fabri-

kanın bacasından özellikle akşam saatlerinde bir
gaz salınımı gerçekleştiğini iddia eden mahalle sa-
kinleri, çok sayıda şikayet dilekçesi yazdıklarını
ancak bir türlü sonuç alınamadıklarını öne
sürdü.Fabrikadan yayılan gazın sağlığı tehdit edip
etmediğinin kontrol edilmesi için de yetkililerin
özellikle gaz salınımının yapıldığı gece saatlerinde
ölçüm yapmadığını iddia eden vatandaşlar, “Bu
yaz sıcağında geceleri evimizin camını açamıyo-
ruz. Fabrikadan gelen gaz kokusu genzimizi, göz-
lerimizi yakıyor. Astım hastaları var, yaşlı ve
çocuklarımız var. Kapı, pencere açamaz olduk"
dediler.

Her gün zehirleniyoruz

Mahalle sakinlerinden Mehmet Geniş, "Buradaki

problemimiz özellikle geceleri yakın çevrede bulu-
nan bir fabrikadan salınan rahatsız edici bir koku.
Bu koku, yeri geliyor bizi uykumuzdan bile uyan-
dırabiliyor. Öğlene kadar bazı günler kokunun ver-
miş olduğu rahatsızlığı vücudumuzda
hissedebiliyoruz. Korkumuz odur ki kokunun kan-
serojen madde gibi tehlikeli maddeler içerebilme
ihtimali olduğundan kendimizi tehlikede 
hissediyoruz” diye konuştu.

Boğaz yanıklarımız oluyor

"Gece uyuyamıyoruz" diyen Muhammet Ali Geniş
ise "Annemiz camları açamıyor, dışarıdan çok
kötü bir koku geliyor, bazı geceler gece boyunca
öksürüyoruz. Bir tane fabrika var çevrede sürekli
değişik kokular salgılıyor. Saat 20.00'dan sonra er-
tesi gün öğlene kadar süren boğaz yanıklarımız
oluyor. Astım olan bir arkadaşım var bizlerle oy-
nayamıyor eve gitmek zorunda kalıyor” dedi.
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GÜNDEM 9
İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu, vakıflardan
alınan 2 tesiste incelemelerde

bulundu. İmamoğlu,  
"İBB’nin, İstanbul halkı 

adına hizmet üretme
konusunda aktif olacağı bir
dönemi başlatıyoruz" dedi

İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Küçükçekme-

ce’de “Atakent Mahallesi Gençlik
Merkezi ve Yurt İnşaatı”nda incele-
melerde bulundu. İmamoğlu, yükle-
nici ve müteahhit firma
yetkililerinden proje, inşaatın yapım
süreci ve bitiş tarihiyle ilgili bilgiler
aldı. Arazinin Küçükçekmece Beledi-

yesi’ne ait olduğu ve İBB’ye tahsis
edilerek ihale sürecinin başlatıldığı
bilgisini alan İmamoğlu, Genel Se-
kreter Yardımcısı Kalkanlı’dan ko-
nuyla ilgili rapor istedi.

Danışman atanacak

Projenin mimarıyla konuşmak gerek-
tiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu-
rası, tümüyle kız ya da erkek yurdu

olacaksa, nasıl halka açık olacak?
Yurtlarla ilgili bir danışman atayaca-
ğız. Yurt felsefesini bilen birinin de
ortak masada olmasını sağlayalım”
dedi.İmamoğlu ve beraberindeki
heyet, Küçükçekmece’nin ardından
Beşiktaş Dikilitaş’taki inşaatı tamam-
lanmış, “Gençlik Merkezi ve Zemin
Altı Otopark” olması planlanan bi-
nayı gezdi. 
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AZ KONUSMALI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vakıflardan alınan 2 tesiste 
incelemelerde bulundu. İmamoğlu,  "İBB’nin, İstanbul halkı adına hizmet
üretme konusunda aktif olacağı bir dönemi başlatıyoruz" dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemer-
burgaz Kent Ormanı’nda inceleme-

lerde bulundu. İmamoğlu’na eşi Dilek ve
kızı Beren İmamoğlu da eşlik etti. Bölge-
den çok etkilendiğini belirten İmamoğlu,
“Çünkü 5,5 milyon metrekareden bahse-
diyoruz. 5,5 milyon metrekarelik alanda,
muazzam yürüyüş yolları düzenlenebilir.
Burası, yılların ormanı. İçinde barajımız

var, baraj gölümüz var. Etra-
fında muazzam bir peyzaj var.

Bir kısım yatırım yapılmış
ama kalmış. Burayı çok
hızlı İstanbulluya açmak
istiyoruz. 29 Ekim’de,
Cumhuriyet Bayramı’yla
beraber, burayı halka aça-
cağız” dedi. 

Biz yapacağımızı
yaptık

İmamoğlu, gazeteci-
lerin, Yenikapı’da
sergilenen ihtiyaç
fazlası araçlarla ilgili
sorusuna, "Tasar-

rufu, israfı tespit
etmek ve insanlara

bunu göstermek, aslında
ders çıkartmakla ilgili.
Bunun siyasi bir tarafı ol-

maksızın öyle bir kamu bi-
lincine ihtiyacımız var ki,

bunu partisi yok. Kim yapı-

yorsa, kendini düzeltsin. O bakımdan
biz, yapacağımızı yaptık. Şimdi onları
iade edeceğiz. İstanbul’umuzu, yıllık 50
milyon liralık bir yükten kurtaracağız.
Düşünsenize, o parayla şu parkı, top-
luma açabiliyorsunuz. Çok hesap yap-
madan söylüyorum. Zaten bir nimet var
burada. Düzenleme, koruma amaçlı
açabiliyorsunuz. Aslında her tasarruf ka-
leminin, israfı engellemenin İstanbulluya
kazandıracağı muazaam şeyler var. Yap-
tığımız şey bu. Elbette, sorgulanacak ve
soruşturulacak bir şey varsa, onu devam
ettireceğiz, o ayrı. Ama şu an itibariyle o
gündemi kafamızdan sildik. Yaptık, geri
vereceğiz. İstanbulluya 50 milyon lirayı
kazandıracağız. Bunu, üzülerek yapıyo-
ruz, keyif alarak değil. 5 yılla çarptığı-
nızda, 250 milyon lirası heba olmuşsa
İstanbul’un, neler kazandırabilirdik bu
kente. Benin anlatmak istediğim bu
manzara. Bir kıyas yapalım. O israf ol-
masaydı, burası gibi neler olurdu?
Bugün arkadaşlarım teknik detayları o
alandan verecekler. Biz yine işimize bakı-
yoruz. İstanbul’a neler kazandırabiliriz?
Yine israfı engelleyeceğimiz hangi ka-
lemler var? Tasarruf yapıp, böyle alanları
kazandıracağımız neler var, ona bakıyo-
ruz" yanıtını verdi. 

Söylenen sözler üzücüydü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'kay-
yım' açıklamarına da değinen İma-
moğlu, "Ben, zaten bir tanım yapmıştım.

Polemik olduğunu ifade etmiştim. Tabi
üzüldüğüm taraf, devlet adamlığı diye
bir tanımımız vardı. Devlet adamlığı,
gerçekten çok düşünüp az konuşmayı
gerektiren bir pozisyon. Çünkü sizi, mil-
yonlarca insan dinliyor. Hatta dünya
dinliyor. Dünya dinleyince, ülkemiz
adına yorum yapıyor. 
Dolayısıyla ülke içerisinde söylenen her
cümle, aslında bizi ilgilendiriyor. İyi ya
da kötü. Siyaset alanı bu anlamda büyük
bir düzelmeye muhtaç. Herkesin dikkatli
konuşmaya, oturduğu yerden koltuğunu
kullanarak, kirletmeden süreç yönetmeye
ihtiyacı var. O bakımdan başta da dedi-
ğim gibi, önemsememiştim. ‘Polemik ya-
pılıyor’ demiştim ve ben de polemikten
beslenmediğimi ifade etmiştim. 
Hala o noktadayım. İcraat içinde koşa-
lım istiyorum. Bugün burada ortaya
koyduğumuz alanın bir an önce açılması
benim önceliğim. İstanbullu, bunu ben-
den bekliyor. Ben de onun farkındayım.
Ama bazen ister istemez, ufak tefek ref-
lekslerimiz oluyor. Onları da en mini-
mumda tutmaya çalışıyoruz. Söylenen
sözler üzücüydü. Hala içinde söylenen
üzücü sözler var. 
Bir insanı yargılamadan, sorgulamadan,
onu bir sıfatla suçlamak ya da tanımla-
mak bu ülkenin geleceği hakine gelme-
meli. O zaman niçin yargı var? Niçin
hukuk var? Adalet beklentisi çok büyük
toplumda bunu karşılamak için hepimiz
dikkat etmeliyiz" açıklamasını yaptı. 

Vakıflardan alınan tesisleri inceledi

Diyarbakır ziyareti sırasında HDP'li bele-
diye başkanına Atatürk portresi hediye et-
mesinin sorulması üzerine, "Bu polemik
çok acı" cevabını veren İmamoğlu, "Ben,
T.C. sınırlarında, hangi metrekaresinde
kim yaşıyorsa, Atatürk posteri de hediye
ederim Türk bayrağı da hediye ederim.
Milli duygularımı işaret eden her şeyi he-
diye ederim. Hediye edemeyen utansın.

Siyaset mecrası olarak, gidip orada farklı
dil kullanıp, oy isteyenler utansın. Benim
öyle bir dilim yok ki. Ben, burada nasıl ko-
nuşuyorsam, Diyarbakır’da da aynı konu-
şuyorum. Çünkü herkes benim
vatandaşım. 82 milyon insan, benim yur-
dunu seven vatandaşım. Devlet büyükleri,
devletinde yaşayan milletine öyle bak-
mazsa hiçbir sorunu çözemezsin. Biz, 

Türkiye’deki hukuka uygun her kurumun,
demokrasinin her parametresinde bulu-
nan siyasi partilerin, kuruluşların güçlen-
mesini sağlamalıyız ki, terör örgütleri bu
ülkede hakim olmasın. Onları dışlayıp, kü-
çültmeliyiz. O bakımdan benim yaptı-
ğım, tümüyle hukuka
uygundur. Kendilerine de
tavsiye ederim. Gittiği
yerlerde Atatürk poste-
rini hediye etsinler"
önerisini sundu.

Hediye edemeyen utansın

Kendisine sorulan, "Yenikapı’ya gidecek
misiniz? Araçlarla bir fotoğrafınız olacak
mı?" sorusunu, "Benim araçlarla bir fo-
toğraf çektirme diye bir çabam olmaz.
Benim amacım, bu şehrin israfını engel-
lemek" şeklinde yanıtlayan İmamoğlu,
"Orada araçlar var. Arkadaşlarım teknik

raporlarını basınla paylaşacaklar. Benim
oraya gidip arabaları göstermem…
Niye? Ben, utanıyorum. Onları mı göste-
receğim. Utanıyorum yani. O kadar hiz-
met fazlası aracın bu kurumda varlığının
anlamı neydi? Niye bazı kurum, kuruluş-
lara, kişilere, hatta bazı ailelere niye

araç tahsis edilsin.
O bakımdan açıkla-
yacaklar. Niye araçla-
rın uydu takip sistemi
belli bir dönemde kayıt
altından çıkarılsın? Niye
bunlar yapılıyor. Yapılmamalı.
Memleketin malı bu. Şehrin 16 milyon
insanının malına, biz, gözümüz gibi ba-
kacağız" ifadelerini kullandı. 

Amacım israfı önlemek

COK DUSUNUP
AZ KONUSMALI

Kayyum tartışması canlı yayında bitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı yönündeki iddialarla
ilgili katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu. Soylu, "İstanbul ve Ankara için kayyum
atanması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu değerlendirmeler çarpıtılıyor" dedi

İbb’ye kayyum atanıp atanma-
yacağıyla ilgili açıklamayı dün
sabah latılacağı TV progra-

mında  yapacağını söyleyen Soylu, prog-
ramda önce kayyumun kelime tanımını
yaparak ardından da Güneydoğu’daki be-
lediyelere kayyumlarla ilgili “Bu işin doğ-
rusu geçici görevlendirilen belediye
başkanları. Kayyum başkan değil burada
geçici olarak vekil atanması söz konusu"
dedi. "Teröre bulaşan belediye başkanlarına
yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun"
diyen Soylu, "Önceki davalarda 237 yıl 237
ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş
olması istediğini yapabilme özgürlüğünü
getirmez. Bir belediye başkanı teröre bulaş-
tığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri
için işlem yapmayalım mı? Görevden alı-
nan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor,
cezalar artabili" ifadelerini kullandı. 

Teröristin ismi caddeye verildi

Görevden alınan Diyarbakır belediye baş-
kanının terörist cenazesine gittiğini, teröris-
tin ismini bir caddeye verdiğini açıklayan
Soylu, "Teröristlere ilaç sağlayacaksın, on-
ları tedavi edeceksin. Personel kimlik kartla-
rından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez
çıkartacaksın. CHP’li kardeşlerime sesleni-
yorum; bunu hazmedebiliyor musunuz.
Ben hazmedemiyorum.
Bunlar olduğunda gere-
ken yapılır. Görevden
alınan Diyarbakır bele-
diye başkanının 8 tane
soruşturması var.
Şüpheler kuvvetli ol-
masa bu adımlar atıl-
mazdı. Kayyımlar
atandıktan sonra bu bölge-

lerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunce-
li’de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor.
Ağrı’da binlerce kadın için iş istihdamı sağ-
landı. Biz çocuklarımızı korumak zorunda-
yız. Eş başkanları seçen Kandil’dir. Bakın
bunu burada ilk kez söylüyorum. Türkiye
bu rakamı ilk kez duyacak. Bunlar 2015 yı-
lında 15 yaşından küçük 521 tane çocuğu
terörist olarak dağa götürdü. Çocukları-
mızı teröristlerin eline bırakmayız" diye ko-
nuştu. 

Kimseye selam göndermedim!

Görevden alınan bele-
diye başkanlarının
ardından sözü
İstanbul'a geti-
ren Soylu, "İs-
tanbul,
Haziran’da
bir karar
verdi. Bir be-
lediye başka-
nın seçilmesi
kararıydı. Bu
demo-

kratik bir karardır. Belediye başkanı ülkeyi,
Türkiye’yi yönetmek için seçilmiyor. Bele-
diye kendi işini yapar. Hedefleriniz olabilir.
Bunlar güzel şeyler. Bunu arzu edebilirsiniz
ama ilk önce işinizi yapacaksınız. İstanbul
seçmenin meşruiyetini ortadan kaldırmak
olmaz. '16 milyonun selamını getirdim’
diyor… Ben de bir İstanbul seçmeniyim,
kimseye selam filan göndermedim. Cad-
deye terörist ismi verene selam gönder-
mem. Bir yanlış yapılırsa bakan olarak
bunu uyarırım" ifadelerini kullandı. 

Kayyum söz konusu değil

"İstanbul ve Ankara için kayyım söz ko-
nusu değildir. Terörle ilişkiniz varsa devlet
boş durmaz" diyen Soylu, İmamoğlu'nu
kast ederek kullandığı, 'seni pejmürde ede-
riz' sözleri için de "Eğer siz kendi işinizin

dışında, dönüp bir takım meselelere gi-
rerseniz elbetteki biz üzerimizdeki so-
rumlulukları yerine getiririz demektir"
açıklamasını yaptı. Diyarbakır HDP İl

Başkanlığının önünde nöbet tutan
mağdur annelere de değinen

Soylu, "Çocuğunuz
yarım saat geç

gelse delirirsiniz.
Konuya devlet
baksın demek
vicdansızlıktır.
Bine yakın te-
rörist ailesiyle
görüşüyoruz.
2019’da 165
kişiyi dağdan

indirdik" bilgi-
sini verdi.
HABER
MERKEZİ
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İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut,
Yenikapı’da sergilenen İBB’nin
ihtiyaç fazlası 730 aracını basın
mensuplarına gösterdi. Erkut 
burada yaptığı açıklamada, 
"İBB ve 28 iştirak şirketlerinde
730 araçtan tasarruf edilebileceği
belirlenmiştir. Toplamda yılda
49,5 milyon lira tasarruf
sağlanacaktır" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut,
Yenikapı Miting Alanı’nda topla-

nan İBB’nin ihtiyaç fazlası 730 aracını basın
mensuplarına gösterdi. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun hem 31 Mart, hem de 23 Ha-
ziran seçimleri sırasında sık sık gündeme ge-
tirdiği, ‘israfla mücadele ve tasarruf ilkeleri
çerçevesinde’ İBB’nin ihtiyaç fazlası araçları-
nın Yenikapı’da sergilendiğini belirten Yavuz
Erkut, “Kamuoyu, bu tartışmaların netice-
sinde seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte, ih-
tiyaç fazlası araçları görmek istemiştir. Netice
itibariyle yaptığımız çalışmalar kapsamında
şu an alanda gördüğünüz 730 araçtan tasar-
ruf edilebileceği belirlenmiştir” dedi.

Bin 247 araç sistemden çıkarılmış

Yapılan incelemeler neticesinde Nisan, Mayıs
ve Haziran ayları arasında 517 aracın kira-
landığı şirketlere iade edildiği bilgisine ulaştık-
larını kaydeden Erkut, "Başkanımızın sık sık
dile getirdiği israf ve tasarruf kavramlarıyla il-
gili söylemleri sonrası bir evvelki yönetimin de
tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını
azalttığı düşünüyoruz. Sonuç olarak, 31 Mart
sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde, bin

247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve
bağlı kuruluşlarındaki her 5 araçtan 1’i sis-
temden çıkmıştır. İade edilen bin 247 aracın
yıllık kira gideri ortalama fiyatlar üzerinden
yaklaşık 35 milyon 750 bin TL, yakıt gideri de
13 milyon 750 bin TL'dir. Toplamda yılda 49
buçuk milyon TL tasarruf sağlanacaktır. 5 yıl-
lık süreçte bu tasarruf 250 milyon TL’yi bul-
maktadır" açıklamasını yaptı. Takip sistemi
kapatılmışYürüttükleri çalışmalar sırasında
çok dikkatli davrandıklarını, istismara yol aç-
mamak ve kimsenin hakkını yememek için
özenli çalıştıklarını vurgulayan Erkut, "İstan-
bul Büyükşehir Belediyemiz ve iştirakleri-
mizde araç takip sistemi bulunmaktadır.
Yapılan incelemede, 2-20 Haziran tarihleri
arasında, yani 2. seçimin öncesinde bin 700
aracın takip sistemi ya kapatılmış ya da veri-
lerinin silindiği belirlenmiştir” diye
konuştu."Buraya getirilmeyen araçların kaç
tanesi makam aracı kaç tanesi hizmet aracı
olarak kullanılıyor" şeklindeki bir soruya
cevap veren Erkut, "Yasal mevzuatta makam
aracı yok. Hiçbir belediyede yok. Bunların
hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4 bin 500 civa-
rında hizmet aracımız var. Bunun sahada ça-
lışanları da yoğunlukta" bilgisini verdi.

Erkut, İBB dahil hiçbir belediyede yasal mevzuat
gereği makam aracı olamayacağının altını çizdi.

730 ARAÇTAN 
TASARRUF

Süleyman
Soylu
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T rump, Twitter hesabından, Tali-
ban'la devam eden müzakerelerin
askıya alındığını duyurdu. ABD

Başkanı Trump, "Önemli bazı Taliban lider-
leri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu
pazar günü ayrı ayrı Camp David'e gele-
ceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyor-
lardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde
etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil'de
11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimi-
zin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler.
Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış
görüşmelerini durdurdum." ifadelerini kul-
landı. Trump, kendi pozisyonunu güçlen-
dirmek için bu tür saldırıların işe
yaramayacağını ve Taliban'ın bu saldırıyla
avantajını kaybettiğini kaydederek, "Bu çok
önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir
ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum in-
sanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı

bir anlaşma için müzakere gücüne muhte-
melen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca
savaşmaya istekliler?" değerlendirmesini
yaptı.

5 bin asker çekilecekti

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ABD
ile Taliban arasında yürütülen müzakere sü-
recini görüşmek üzere ABD'ye yapacağı zi-
yareti ertelediği, dün Amerikan basınına
yansımıştı.Geçen hafta 9'uncu barış görüş-
mesini tamamlayan ABD'nin Afganistan
Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma
metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile pay-
laşmıştı  Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel
bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Ta-
liban ile aylar süren görüşmelerin ardından
bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin
ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak
5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılacak cumhur-
başkanı seçimleri öncesinde adaylar,
ülke tarihinde ilk kez televizyon progra-

mında bir araya gelerek kendilerine yöneltilen so-
ruları cevaplıyor. Tunus televizyonlarında "Kartaca
Sarayı'na Giden Yol" adıyla dün akşam başlayan
programda, cumhurbaşkanı adaylarından, seçilme-

leri durumunda icraatlarının ne olacağını anlatma-
ları istendi. Cumhurbaşkanı adaylarının ilk kez tel-
evizyon programında bir araya geldiği programın
birinci bölümüne Nahda Hareketi Partisinin adayı
Abdulfettah Moro, Tunus İrade Hareketi Partisinin
adayı Muhammed Munsif el-Merzuki, Tunus Alter-
natif Partisinin adayı Mehdi Cuma, Özgür Anayasa

Partisinin adayı Abir Musa, Yine Demokratik Akım
Partisinin adayı Muhammed Abu ve Tunus İleriye
Partisinin adayı Abid el-Briki ile bağımsız 
cumhurbaşkanı adayları Ömer Mansur ve eski 
Eğitim Bakanı Naci Cellul katıldı. Gazeteciler, 
adaylara, dış politika ve ulusal güvenlik gibi 
birçok alanda sorular yöneltti

Türkiye ile 
konuşmak iyidir
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi planladığını belirterek, "Bu ilk
görüşme olacak. Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir" dedi

yunanistan Başbakanı
Kiriakos Miçotakis, 84.
Uluslararası Selanik Fuarı

(TIF) kapsamında düzenlenen gele-
neksel geniş katılımlı basın toplantı-
sında 2,5 saat gazetecilerin sorularını
yanıtladı.
BM Genel Kurulu çerçevesinde New
York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'la görüşmek niyetinde oldu-
ğunu belirten Miçotakis, "Bu (başba-
kan olarak) ilk görüşme olacak.
Türkiye ile konuşmak her zaman daha
iyidir. Konuşmayı, ortak çözümlerle
gerginliği azaltmayı her zaman tercih
ederim." diye konuştu. 

Avrupa'yı tehdit etmemeli

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki
göçmen mutabakatının her iki taraf
için de faydalı olduğunu dile getiren
Miçotakis, şunları söyledi: "Göçmen
meselesi sadece Yunan sorunu değil
Avrupa sorunudur. Eğer, Türkiye-AB
mutabakatının genişletilmesi isteni-
yorsa bunu konuşalım. Son zaman-
larda AB, mutabakat kapsamında
Türkiye'ye 6 milyar avro kaynak sağ-
ladı. İki taraf içinde doğru olan buydu.
Ancak Erdoğan, mülteci meselesi için
daha fazla kaynak sağlamak adına
Yunanistan ve Avrupa'yı tehdit etme-
meli."

Ülkelerin durumu komik

Miçotakis, mutabakatın uzatılması

için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ma-
saya oturması gerektiğine vurgu yapa-
rak, Türkiye'ye göçmenlerin iadesini
hızlandırmayı planladıklarını kaydetti.
Avrupa ülkelerine daha fazla daya-
nışma çağrısında bulunan ve Schen-
gen üyesi ülkelerin Avrupa
direktiflerine uyması gerektiğine dik-
kati çeken Miçotakis, "Devlet ve hükü-
met başkanlarını göçmen çocukların
dağıtımı konusunda bilgilendireceğim.
50-100 çocuk dahi almayan ülkelerin
olması komik bir durum." değerlendir-
mesinde bulundu.

Zor şartlarda yaşam savaşı

Mutabakat kapsamında, Yunanis-
tan'ın Ege adalarında tutulan yaklaşık
25 bin kişi, sivil toplum kuruluşlarınca
elverişsiz ve insani olmadığı gerekçe-
siyle eleştirilen kamp koşullarında ko-
naklıyor.
Öte yandan, ağustosta Ege adalarına
yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin
geçiş yaptığı ifade edilmiş, bunun mu-
tabakattan bu yana en yüksek sayının
kaydedildiği ay olduğu belirtilmişti.
AB'den taahhütleri yerine getirmesi
bekleniyor Yunanistan Dışişleri Ba-
kanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakan-
lığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen
mutabakatını anımsatmış ve son dö-
nemde göçmen sayısında yaşandığı
iddia edilen artıştan dolayı memnuni-
yetsizliklerini dile getirmişti. 

Filistin aydınlanıyor
FiListin'in, okuma
yazma bilmeyen oranı-
nın en düşük olduğu ül-

keler arasında bulunduğu ifade
edilen açıklamada UNESCO'nun,
2016 raporunda, Arap ülkelerinde
64,6 milyon kişinin (yüzde 24,8),
15 yaş veya üzeri olduğu halde
okuma yazma bilmediğine yer ver-
diği hatırlatıldı.
Filistin'de okuma yazma bilmeyen
oranının 1997'de yüzde 13,9 ol-
duğu ve o tarihten bu yana bu
oranda azalma yaşandığı kaydedi-
len açıklamada, geçen yıl Batı Şe-
ria'da 15 yaş veya üzeri olduğu halde okuma
yazma bilmeyenlerin oranının, yüzde 3, Gaz-
ze'de ise yüzde 2,4 olduğu aktarıldı.

Okuma yazma günleri

UNESCO, 1967'de, 8 Eylül'ün "Uluslararası
Okuma Yazma Günü" olarak kutlanmasına
karar vermişti. Her yıl 8 Eylül'de kutlanan
Dünya Okuma Günü'nde bireylerin ve toplum-

ların okuryazarlığının öneminin vurgulanması
ve konuyla ilgili sorunlar hakkında farkındalık
yaratılması amacıyla çeşitli faaliyetler düzenleni-
yor. Bu yıl Uluslararası Okuma Yazma Günü,
eğitim ve okuryazarlık gelişiminde dil çeşitliliğini
benimsemek, okuryazarlık zorluklarının üstesin-
den gelmek ve sürdürülebilir kalkınma hedefle-
rine dikkati çekmek için "okuryazarlık ve çok
dillilik" temasıyla kutlanıyor.

Hong Kong
yanıyor

Çin’in Hong Kong Özel
İdari Bölgesi’nde gösteri-
ler, yönetimin "zanlıların

Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını
geri çekme" kararına rağmen sürü-
yor. "South China Morning Post"
gazetesinin haberine göre, Hong
Kong Baş Yönetici Carrie Lam'in
tasarıyı geri çekmesini yeterli bulma-
yan ve tüm taleplerinin yerine getiril-
mesi yönünde eylemlerini devam
ettiren bazı protestocular, Merkez
Metro istasyonunun bir çıkışında
yangın çıkardı. Protestocular, Mer-
kez istasyonun F çıkışı önündeki ba-
rikatları ateşe verdi. Yangına itfaiye
müdahale etti. Bazı göstericiler, is-
tasyonun camlarını kırdı. Yüzlerce
kişinin protesto amacıyla yürüyüş
yaptığı Queensway Caddesi'nde de
Admiralty metro istasyonu yakınla-
rında bir grup maskeli protestocu
kaldırım taşlarını sökerken görüntü-
lendi. Pedder Caddesi'nde eylemle-
rini sürdüren protestocu bir grup ise
cadde ortasında mukavvaları yaktı.
Şiddet eylemlerini kınadı
Polisin yaptığı açıklamada, Hong
Kong'ta bir alışveriş bölgesi olan
Causeway Bay'da çok sayıda göste-
ricinin Hennessy Yolu'nu taşıt trafi-
ğine kapattığı bildirildi. Polisin
göstericileri dağıtmak için göz ya-
şartıcı gaz kullandığının kaydedildiği
açıklamada, herkesin bir an önce
alandan ayrılması çağrısı yapan
polis, civar sakinlerinin gerektiği tak-
dirde pencerelerini kapatması ve ev-
lerinden dışarı çıkmamaları
tavsiyesinde bulundu. Açıklamada,
"Polis, protestocuların tüm şiddet
eylemlerini kınıyor." ifadesi kulla-
nıldı. Polis, Causeway Bay'a çıkan
bazı yolları kordon altına aldı. Diğer
yandan, ABD Konsolosluğu yakın-
larındaki bir duvarı geçici olarak
"Lennon Duvarı" haline getiren gös-
tericiler, duvara "Hong Kong'u kur-
tarın", "Hong Kong'a özgürlük",
"İnsan haklarını koruyun" yazılı ka-
ğıtlar astı. Çekya'nın başkenti
Prag'da grafitiler çizilmiş John Len-
non Duvarı'ndan esinlenerek oluştu-
rulan "Lennon Duvarları",
göstericilerin kendini ifade etmek
için protestoları destekleyen ve hü-
kümete duydukları öfkeyi dile geti-
renlerin mesajlarını renkli kağıtlara
yazarak paylaştıkları yerler olarak
dikkati çekiyor.

Göstericilerden Trump'a çağrı

Hong Kong televizyonu Radio Tel-
evision Hong Kong (RTHK), yüz-
lerce protestocunun, Hong Kong
Island bölgesinde bulunan Charter
Garden semtinden bölgedeki ABD
Konsolosluğu’na yürüyüş düzenle-
diğini duyurmuştu. Yerel saatle
14.30’da başlayan gösteride maske
takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan
protestocular, ABD Başkanı Donald
Trump’a “Hong Kong’u özgürleştir”
sloganıyla çağrıda bulunmuştu.
Göstericiler ayrıca, ABD’ye “Hong
Kong İnsan Hakları ve Demokrasi
Yasası”nı Senato'dan geçirmesi çağ-
rısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mu-
tabakat Hükümeti
(UMH) Başkanlık

Konseyi, Birleşik Arap Emirlik-
leri'nin (BAE), Hafter güçlerine
başkenti Abu Dabi'den açıklama
yapma izni vermesine tepki gös-
terdi. Başkanlık Konseyi, Hafter
güçlerinin sözcüsü Ahmed el-
Mismari'nin dün gece Abu Da-
bi'de basın toplantısı
düzenlemesinin ardından yazılı
açıklama yaptı. "İstilacı güçlerin
sözcüsü bir basın toplantısı dü-
zenledi. Sözcü, nefreti besleyen
ve Libyalıların kanını dökmeye
azmettiren kelimeler kullanarak
iftiralar attı." denilen açıkla-
mada, BAE'nin, başkenti Abu
Dabi'de böyle bir toplantıya izin
vermesinin, "Libyalıları öldür-
mek için saldıranlara destek" ve
"işlediği ihlaller ile savaş suçla-
rını devam ettirmesi için verilen
işaret" anlamı taşıdığı, bunun da
ilgili Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi (BMGK) kararları-
nın ihlal edildiği kaydedildi.

Tunus'tan demokratik hamle

tRumP 
koPRuLeRI
attI BÜtÜn

GÖRÜşmeLeR
İPtaL

komşudan
zeytİndaLI

GeLdİ!

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la
devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Tali-
ban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı

NATO görevlileri 
hayatlarını kaybetti
Afganistan'ın başkenti Kabil'de
geçen hafta diplomatik misyon-
ların bulunduğu semtin yakı-
nında bomba yüklü minibüsle
düzenlenen saldırıda, NATO
bünyesinde görevli 2 asker de
dahil en az 10 kişinin öldüğü
bildirilmişti. Gerçekleşen saldı-
rılar sonrası gelecek olan tepki-
lerse şimdiden merak konusu.

Filistin'de önceki yıl yüzde 3,3 olan okuma yazma bilmeyen oranı, geçen yıl yüzde
2,8'e geriledi. Böylece ülkedeki okuma yazma bilmeyen sayısı 83 bine kadar düştü

Libya tepki 
gösterdi

Kiriakos
Miçotakis
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yanlısı. - Mavera. 3. Eşlemesi bozulmuş olan. 4. Hastalık. 
5. Güldürü niteliğinde kısa oyun. - Asal, esasi. 6. Kırmı-
zı. - Uyku sersemi olarak. 7. Suudi Arabistan’nın tarihi 
Hicaz’ında Mekke Bölgesi’nin yönetim merkezi olan şe-
hir. - Yaban eşeği. 8. Umut. - Hayat, yaşam. 9. Devletin 
olan, devlete ait. - Üzme, sıkıntı verme, üzgü.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Düşünce. - Kuzey Avrupa’da yaşayan, çok yumuşak ve 
ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan. 2. 
Almaş, münavebe. 3. Elin iç yüzüyle vurulan tokat. - Es-
kiden muharebelerde deve veya araba üstünde taşınarak 
çalınan büyük davul, kös. 4. XI. yy. başlarında İran’da 
Selçuklu devletini kuran kişi. 5. Etmek işi. - Altıdan bir 
artık. 6. Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri 
sızmasını önlemek için yapılan saç örtü. 7. En çok va-
dilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı 
renkli verimli balçık. - Gece gösterimi. 8. Soğukkanlılı-
ğını koruyamayan, ölçüsüz, kararsız. 9. “Son Bir ...” (Yedi 
ayrı yazar ve yedi ayrı yönetmenin biraraya gelmesiyle 
oluşturulan oyun). - Türk nakışlarında bir iğne türü.
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SUSAMAM
BILDIGINIZ
GIBI DEGIL!

Ş u anda askerlik görevini yapan Şa-
nışer ve 16 arkadaşının yer aldığı
Susamam konuşulmaya devam

ediyor. Şarkıda “sokak” bölümünü seslen-
diren Miraç, şarkının gördüğü ilgiden
sonra “HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin
şarkıyı paylaşmasından ve bundan nema-
lanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu
belirtmeliyim” diye bir mesaj atmıştı.
Bunun üzerine Şanışer de, Twitter hesa-
bından bir açıklama yayınladı: “Müziğin
bir şeyleri değiştirebileceğine olan inancı-
mın ne kadar yerinde olduğunu gördüm.
Biz naçizane 20 müzisyen, dünyada ve ül-
kemizde yolunda gitmediğini düşündüğü-
müz şeyleri dilimiz döndüğünce
anlatmaya çalıştık. Bir kişiyi bile suyu
daha verimli kullanmaya, karbon ayak izi-
mizi daha görünmez kılmaya, ‘insana',
‘hayvana', ‘hak ve özgürlüklere' bir miktar
daha saygılı olmaya dair düşünmeye it-

meyi becerebildiysek ne mutlu bana. Toplu
olarak yaptığımız açıklamaya ek olarak al-
tını çizerek durumundayım. Lütfen şarkı-
mızı hiçbir siyasi düşünceye tek başına
mal etmeyin, hiçbir siyasi düşünceye di-
rekt karşı olduğumuzu varsaymayın. Bunu
hem dinleyen dostlardan hem de projede
bulunan arkadaşlardan ciddiyetle rica edi-
yorum. En derin teşekkürlerimi sunuyor,
hassasiyetinize güveniyorum.”

Yıllardır aynı şeyi yazıyorum

Şanışer’in bu açıklaması sosyal medyada
bazı kişilerden tepki gördü. Başarılı müzis-
yen, yeni bir açıklama daha yaparak, “20
farklı düşünceden insanla yaptığım bir
şarkıda arkadaşlarımı zan altında bırak-
mamak adına biraz hafif konuştum diye
yemediğim laf kalmamış devrimcilerden.
Bu benim ilk şarkım değil; ben yıllardır
aynı şeyleri söylüyor ve yazıyorum. Karşı-

sında durduğum zihniyet bellidir. Şarkıla-
rım ve tweet’lerimi inceleyenler bunu ra-
hatlıkla görebilirler. Gel gelelim bu şarkıda
atıyorum ‘trafik’ten bahsedip ‘kemerini
tak’ diyen adamı ‘tehlikeli muhalif’ diye
fişlemelerine izin veremem. Ben bu pro-
jede her kesimden insan olsun istedim.
Zira öyle de oldu. Türk milliyetçisinden
dindara kadar her kesimden müzisyeni
ortak dertler çevresinde buluşturmaya ça-
lıştım. Maalesef sonrasında bireysel yapı-
lan talihsiz açıklamalar beni de üzdü.
Şimdi orta yolcu, tatlı sucu, şarkıda bah-
sedilen ‘Beyaz Türk’ olarak yaftaladığı-
nızda ben kırılırım, üzülürüm arkadaşlar.
Bunu yapmayın rica ediyorum. Bütünleş-
tirici bir iş yapmaya çalışmış ve kendisi
kadar bu şarkıda öyle ya da böyle emeği
olan insanların hassasiyetlerini korumaya
çalışan birine söylenecek laflar bunlar ol-
mamalı” dedi.

Susamam şarkısının mimarı Şanışer,
bir açıklama yayınlayarak, “Şarkımızı
hiçbir siyasi düşünceye tek başına mâl
etmeyin, hiçbir siyasi düşünceye di-
rekt karşı olduğumuzu varsaymayın.
Bunu hem dinleyen dostlardan hem de
projede bulunan arkadaşlardan 
ciddiyetle rica ediyorum” dedi

H erkes ne kadar da meraklı değil mi,
senin hangi mesleği seçeceğine? “Bü-
yüyünce ne olacaksın?” sorusunu kim

bilir kaç kez işitti kulakların. Peki var mı bu so-
ruya bir yanıtın? Pilot mu olacaksın, doktor
mu? Öğretmen mi olacaksın, mühendis mi?
Yoksa ne bileyim son zamanların şu çok havalı
mesleklerinden birini mi seçeceksin? Dur hemen
cevap verme, biraz sohbet edelim. 

İnsanlar girecek hayatına, bugüne kadar ol-
duğu gibi. Kahkahanı paylaşacaksın kimi
zaman, kimi zamansa hüznüne ortak olacaksın
bir canın. Görecek ve bileceksin ki zor kurulur
dostluklar ve kolay yıkılır. Sen dost bildiklerini
önemse, dostuna vakit ayır, onun güvenebileceği
bir liman ol. Senin dostun oldukları için şanslı
hissederlerse kendilerini insanlar doğru yolda-
sındır. O nedenle sen her şeyden önce iyi bir 
dost ol.

Anneni sever misin, kardeşin var mı, onu da
sever misin? Varsa mutlaka seversin değil mi?
Bu da soru mu şimdi öğretmenim diyorsun.
Sorun sevmekte değil zaten , sevdiklerini ne
kadar önemsediğinde ve onlara ne kadar vakit
ayırdığında. Kıymetini bil ailenle geçirdiğin za-
manın, yaşamının en güzel yılları olacak belki
de bunlar.  Ailedir en sağlam destekçisi insanın.
Sıcak yuva, bir tatlı sohbettir. O nedenle sen her
şeyden önce iyi bir evlat ol.

Sınıflarımızda yazı tahtasının hemen üstünde
yer alan bir çerçeve var, görmüşsündür. Ne
kadar dikkatle inceledin bilemem ama emin ol o
çerçevenin içinde senin, benim , bu toprakları
vatan bilenlerin en kıymetli hazineleri bulunu-
yor. Bir yanda “İstiklal Marşı”mız, bağımsızlı-
ğın sembolü… Her dizesi inançla yazılmış bir
destan… Diğer yanda “Atatürk’ün Gençliğe Hi-
tabesi”, her satırı bizlere yol gösteren, bilinç
aşılayan bir öğreti; mutlaka oku, anlamaya
çalış. Tam ortada ise mavi gözlü bir dev “Ata-
türk” … Atası Türklerin… Saygı, minnet ve öz-
lemle anılası…Yaşamını bu yurda adamış bir
asker, bir fikir adamı, bir siyasetçi, bir yurtse-
ver… Mirasıdır Cumhuriyet. Sahip çıkmak en
kutsal görevin. O nedenle sen her şeyden önce
bir vatansever ol.

Saygı duruşunda bulunuyoruz ya zaman
zaman tüm şehitlerimiz için. Sanma ki şehitleri-
miz bundan haberdar olur. Onların haberi olmaz
ama sen o bir dakikalık sürede tarihine, vata-
nına, atana ve şehitlerine nasıl sahip çıktığını
dosta düşmana göstermiş olursun. 

Binlerce yıllık bir toprak parçası ayağımızın
altındaki. Binlerce yıllık bir türün soyundanız
hepimiz. Bir mağara insanından günümüz insa-
nına geçişte basamak basamak kurulan düzenin
adıdır medeniyet. İnsan olma, insan kalma ve
insanca yaşama mücadelesidir. Diğer insanların
haklarına saygı duyarak “bir ağaç gibi tek ve
hür; bir orman gibi kardeşçesine” yaşayabil-
mektir en güzeli. Sıtaya girmeyi öğren mesela,
yerlere çöp atmamayı, hak etmediğin unvanları
elinin tersiyle it, o zaman alacağın unvan inan
bana çok daha değerli olacaktır. O nedenle sen
her şeyden önce medeni ve dürüst  bir insan ol. 

Biliyorsun kökü çok çok eskilere dayanan bir
dilimiz var bizim. Bir araştırsan tarihini “oha
falan olursun” yani o derece. “Selfie” çekinir-
ken gülücükler saçarsın çevrene. :) Şu altını çiz-
diğim sözcükleri kullanma sen , boşver. “Şaşır”,
“hayret et” hatta git telefonunun belleği dolun-
caya kadar “özçekim” yap. Diline sahip çıkar-
san ve en güzel şekilde kullanmaya çalışırsan en
önemli derslerden birini almışsın demektir. Var-
sın tüm testlerden “full çekme” zamanı gelir
biraz daha çalışır ve “tamamını doğru” yapar-
sın. Sana güveniyorum. Bir de “her şey” sözcü-
ğünü bitişik yazma artık, lütfen. “OK” mi :)
şaka şaka, anladın sen dilimizin ne kadar
önemli olduğunu. 

Şimdi hala “büyüyünce ne olacaksın?” soru-
suna vereceğin yanıtı mı düşünüyorsun. O kadar
çok düşünme, bak boşuna bazı cümleleri koyu
renkle yazmadım. Zeki insansın sen… İster
terzi ol, ister astronot ol. Ama önceliğin asla
maddiyat olmasın. Sen bizim geleceğimizsin.
Mutlu ol, mutlu et. Şans seninle olsun.

Yolun aydınlık olsun.

Sevgili öğrencim

Rapçi Şanışer’in 17 şarkıcıyla 
birlikte söylediği “Susamam”
adlı şarkıya çektiği 14 dakika 55 
saniyelik klipte “sokak” bölümünü
seslendiren Mirac’ın sosyal medya
paylaşımına tepki gösterildi.Mirac,
kişisel Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda “SÖYLEMEM GEREKİR.
Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve
tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi,
sokağı anlatan biri olarak aşırı uç
siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ 
bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşma-
sından ve bundan nemalanmasın-
dan aşırı rahatsızlık duyduğumu
belirtmeliyim” ifadelerini kullandı.
Mirac tepkiler üzerine “HDP 
yerine PKK demek daha doğru 
olacak sanırım, sonuçta HDP 
hâlâ aktif siyaset yapan bir parti…
” ifadelerinin yer aldığı bir payla-
şımda bulundu. Devamında 
Mirac'In söz konusu paylaşımı 
sildiği görüldü.

Söylemem
gerekir!

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın klasik eseri Gulyabani, yeni sezonda Devlet Tiyatroları (DT) sahnesinde izleyiciyle buluşacak

ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konula-
cak ve geleneksel Türk tiyatrosundan ögeler ta-
şıyan oyunun rejisörlüğünü, Volkan Özgömeç

üstleniyor. Oldukça az dekor kullanılarak orta oyunu ta-
dında sahnelenecek oyunda, seyirciler de zaman zaman
oyunun içinde yer alacak.
Altındağ Devlet Tiyatrosu'nda 4 Ekim'de prömiyer yapması
planlanan oyunun hazırlıkları, tüm hızıyla devam ediyor.
İzleyicileri 100 yıl öncesinin İstanbuluna götürecek oyunun
dönem kostümleri ve dekorları için hummalı bir çalışma
yürütülürken oyuncular da saatlerce süren provalar yapı-
yor.

Diyaloglar efsane

Rejisör Volkan Özgömeç, provalar sırasında yaptığı açıkla-
mada, Gulyabani'nin Türk edebiyatının klasikleşmiş eserleri
arasında yer aldığını, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, döne-
min İstanbulunu yalın bir şekilde anlattığını söyledi. Lale
Oraloğlu'nun tiyatroya uyarladığı eseri, geleneksel Türk ti-

yatrosu ögelerinden yararlanarak seyirciyle buluşturmak is-
tediklerini belirten Özgömeç, "Biraz orta oyunu içinde ola-
cak, canlı müzik kullanacağız, danslar olacak. Fazla dekor
kullanmadan, açık biçim, gerektiğinde müzisyenlerle, seyir-
ciyle diyalog yaparak bu oyunu sergilemek istiyoruz." dedi.

Türk tiyatrosu yaşayacak

Özgömeç, geleneksel Türk tiyatrosunun önemine işaret
ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şuna inanıyorum ki Devlet Tiyatrolarında geleneksel Türk
tiyatrosunu artık yaşatmamız gerekiyor. Bu misyonu yük-
lenmek, bizde Devlet Tiyatrosunun bir görevi olmalı.
Çünkü para kazanmak gibi bir amacımız yok, kültür hiz-
meti yapıyoruz. Onun için geleneksel Türk tiyatrosunu yan-
sıtmak zorundayız, bunun örneklerini de her zaman
vermeliyiz." Oyunda batıl inanç ve taassubun yanlışlığına
vurgu yapıldığını dile getiren Özgömeç, "Bunların olma-
ması gerektiğini anlatan bir oyun. İnşallah renkli bir şekilde
seyircimizin karşısına çıkarız." dedi.

Gulyabani 
sahneye çıkıyor

Ham sanat görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk ham sanat (art brut) müzesi olan Kelimat Ham Sanat
Müzesi "5 Hikaye" adlı ham sanat sergisiyle açıldı

İstanbul'un Kadıköy
ilçesinde bulunan Keli-
mat Sanat Evi'nin bir ka-

tında yer alan  elimat Ham Sanat
Müzesi'nin açılışına çok sayıda sa-
natsever katıldı. Türkiye'de ilk olma
özelliği taşıyan müzeye ilişkin açık-
lamalarda bulunan Kelimat Sanat
Evi'nin kurucularından Hüseyin
Emiroğlu, ham sanatın
(art brut), sanat eğitimi
almamış insanların hür
bir şekilde icra ettikleri
sanat olduğunu söyledi.
Emiroğlu, dünyada 9 tane
ham sanat müzesi bulun-
duğunu aktararak, şunları
kaydetti:
"Açılış sergimize '5 Hi-
kaye' ismini verdik. Ham
sanat yapan 4 ressamın
ve bir de heykeltıraş kar-

deşlerin eserleri mevcut. Oğulları
sanatçı olan bir annenin, oğulların-
dan esinlenerek yaptığı resimler var
sergimizde. Rahmet Esma Ekiz'in
eserlerini izleyebilir ziyaretçilerimiz.
20 yıldır yatak altından bekleyen
tabloların ressamı Zeynel Erdo-
ğan'ın resimleri var. Bütün bu sa-
natçıları keşfedip sahneye çıkaran

da ortağım Adnan Al Ahmad'dir."

Çalışmalar devam ediyor

Ham sanatın Türkiye'de sanılandan
daha yaygın olduğunu söyleyen
Emiroğlu, "Ham sanat sanatçıları
arasında zaman zaman basına yan-
sıyanlar oluyor. Mesela Ankara'da
evini sanat eserine çeviren engelli

sanatçı Muhammed
Yalçın onlardan biridir.
Bu sanatı daha görünür
kılmak için yola çıkıyo-
ruz. Koleksiyon toplama
çalışmalarımız devam
ediyor." şeklinde ko-
nuştu. Zave ve heykeltı-
raş kardeşler Orhan ve
İdris Savaş kardeşlerin
eserlerinin bulunduğu
sergi, bir ay boyunca iz-
lenilebilecek.

Ödülü kaptı geldi
Dünya prömiyerini 41.
Uluslararası Moskova
Film Festivali'nde yapan

ve Seyid Çolak'ın ilk uzun metraj
filmi olan "Kapan", festivalin Büyük
Ödülü olan Mavi İnci (Perle Bleue)
ödülüne layık görüldü. Toplamda
14 filmin yarıştığı festivalde "Kele-
beklerin Sessizliği" filmindeki per-
formansıyla Fransız oyuncu Sarah

Perles "En İyi Kadın Oyuncu" ödü-
lünü alırken, Taxi Bied'in Faslı
oyuncusu Mohhamed el Khyari
"En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne
layık görüldü. Festivalin jüri baş-
kanlığını yazar ve akademisyen
Lahcen Haddad yaparken, jüri üye-
leri ise yönetmen Driss Lamrini, yö-
netmen Khalid Ibrahimi, ressam
Aziz Azghay, eleştirmen Azeddine

Ouafi ve senarist Abdelilah Ham-
douchi'den oluştu.

Film hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığının des-
teklediği, TRT'nin ortak yapımcı ol-
duğu filmin oyuncuları arasında
Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan
Altıntaş, Yasemin Girgin, Sami
Aksu, Güliz Oktar ve Yüksel Akça

bulunuyor.
Güven Adıgüzel
ve Seyid Çolak'ın
ortaklaşa yazdığı
filmin senaryosu
bir adada 5 ba-
lıkçı ve kurt ara-
sında yaşanan
çatışmayı konu
ediniyor. İlker
Berke'nin görüntü
yönetmenliğini
üstlendiği filmin
müziklerini ise Ali
Saran yaptı.

Şanıser, müziğin politik bir
doğası olması gerektiğini belirterek,

“Biz de bu anlamda toplumsal
gerçeklere katkı sunup,

duyurmak istedik” diye konuştu.
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E fsane futbolculardan Hami Mandı-
ralı, işinin futbol olduğunu belirte-
rek, "Futbolu seviyorum. Bildiğim

iş bu. İşimi yapmak için de zamanımızı
bekliyoruz. Hayırlısı ise Allah nasip
eder, hocalık yaparız. Bizim işimiz fut-
bol olduğu için futboldan başka yorum
yapamayız. Yani yönetemezsek bile fi-
kirlerimizi anlatmak isteriz" ifadelerini
kullandı. Hami Mandıralı, sporlig.net in-
ternet sitesine önemli açıklamalarda bu-
lundu. Mandıralı'nın açıklamalarında öne

çıkan sözleri şöyle; Trabzonspor'dan ayrıl-
dığından beri teknik direktörlük teklifi al-

madığını belirten Hami Mandıralı, "Ben bir
dönem, 6 ay Antalyaspor'da çalıştım. İlk tek-

nik direktörlük deneyimim aslında milli ta-
kımda oldu. Fatih Terim zamanında, 2005

yılında İstanbul'a geldim. Allah ondan razı olsun.
Onun sayesinde teknik adamlığa başladım. Bana ve

benim jenerasyonumdaki 5-6 oyuncuya milli takımda
Fatih Terim teknik direktörlük kapısını açmış oldu. Ondan
sonraki süreçte 6 ay Antalyaspor sonra malum 2 dönem
Trabzonspor'da geçirdik. Biri Mustafa Akçay'ın yardımcılığı
ki son 14 maçı ben bitirdim. Ligi 4'üncü bitirdik, UEFA Ku-
pası'na katıldık. Sonraki süreçte Muharrem Usta döne-
minde Şota ve Sadi Tekelioğlu'ndan sonra 6 ay
Trabzonspor'un başına geçtim. Sıkıntılı bir süreç vardı ve
sanırım 7'nci sırada bitirdik. Sonra da ayrıldık. O gün bugün
teknik direktörlük yapamıyorum. Şartlar oluşmadı, teklifler
gelmedi. Şu an bol bol maç izleyerek günlerimi geçiriyo-
rum" dedi.

Bizim de sırAmız gelecek
Kendisine de teknik adamlık sırasının geleceğini anlatan
Mandıralı, "Ben işimi seven biriyim. Görev aldığım takım-
larda hem bulunduğum renkleri, camiaları hem de kendi
karakterimi temsil ettim. Benim eğrim de doğrum da bu.
Hayatım boyunca doğru bildiğim şeyleri yapmaya çalış-
tım. Bana doğru gelenler karşımdakine gelmemiş olabi-
lir. Ancak genel anlamda milli takımdaki genç
arkadaşlarla, 2 defa Trabzonspor'da ve Antalyaspor'da
kendi karakterimi onlara yansıtmaya çalıştım. Oyun
felsefemi, oyun anlayışımı ve beklentilerimi anlat-
maya çalıştım. Dönem dönem bunlara cevap veren-
ler oldu. İnsan karakterinden ödün vermemeli,
normali de bu zaten. Ben böyle derim yönetim
farklı der, olabilir bunlar. Onlara da saygı duymak
lazım ama bir ortak nokta vardır. Doğru 1 tanedir,
2 tane olmaz. Eğer takımın menfaati, amacı ba-
şarılı olmaksa orada tek hedef, tek vücut, tek
düşünce olmalı. Her yerden ayrı ses çıkarsa
orada huzur, başarı olmaz. Nitekim de sıkıntı-
lar ülkenin sıkıntıları, böyle devam ediyor
edecek de düşünüyorum ama bu işlerde sa-
bırlı olmak lazım. Bizim de sıramız, zamanı-
mız gelecek diye doğru zamanı bekliyoruz.
İnşallah gelecek" diye konuştu.

Büyük tAkımA hocA olmAk
Geçmiş döneme ilişkin de konuşan
Mandıralı, "Sahip çıkma konusuna
oradan giriyorum yani. Ben başarılı
olmuş, UEFA Kupası'na katılmışım
ama o dönemin başkanı İbrahim
Hacıosmanoğlu benimle devam et-
medi ve yerime Vahid Halilhodziç'i
getirdi. Bu hoca daha önce Trab-
zonspor'u çalıştırmış ve başarısız
olmuştu ancak yine onu takımın
başına getirdiler. Halbuki
benim dönemimdeki takımın
dengesini bozanlar gitmiş,
denge kurulmuş, aile ortamı
yaratılmış, lig 4'üncülükle
bitmiş, UEFA kupalarına
katılma hakkı elde etmi-
şim. Düşünün ki ben ilk
defa milli takımdan
sonra Trabzonspor gibi
büyük bir takımın hoca
olarak sorumluluğunu
alıyorum ve o genç
kardeşlerimle 4'üncü
bitiriyorum ligi ve
benimle devam
edilmiyor. O yüz-
den pek sahip çı-
kıldığı
söylenemez.
Eğer işler iyi gi-
diyorsa o
zaman tuta-
caksın. Ha-
yatım
boyunca
doğru bil-
diğim
şeyleri

yapmaya çalıştım. Hami'yi veya kimse başındaki hoca,
onunla yoluna devam edeceksin" dedi.

AğABey trABzon
Trabzonspor'un Anadolu'nun ağabeyi olduğunu anlatan
Mandıralı, "Başarı ülkemizde şampiyonlukla ölçülüyor ama
zirveye oynamak da bir başarı bence. Trabzonspor, Anado-
lu'nun abisidir. Aynen dediğiniz gibi Trabzonspor şimdi kül-
lerinden yeniden doğuyor. Abilerimiz küllerinden doğarak
İstanbul hegemonyasına son vermiştir. Bu öyle kolay bir
şey değildir. Abilerimiz o efsaneyi oluşturdu. Biz de belki
şampiyonluk yaşamadık ama sonuna kadar Trabzonspor'u
zirvede taşıdık" ifadelerini kullandı.

gençlerle Birlikte zoru BAşArdık
Gençlerin önemine de değinen Mandıralı, "Böyle güzellikler
devam ederken gidip senin kültürünü, senin dilini, coğraf-
yanı bilmeyen bir insana ki; daha önce de hocalık yapmış
ve başarılı olamamış bir insanı yeniden takımın başına ge-
tiriyorsun ve hüsrana uğruyorsun. O dönemde dikkat eder-
seniz her maçtan sonra Vahit Halilhodziç bir mazeret
uydurup 'Bu oyuncuları kim aldı? Bana oyuncu lazım' deyip
takımdaki oyuncuları insanların önüne attı ama biz öyle
yapmadık. Biz kendini iyi oyuncu zannedenleri kadro dışı
bırakarak ve gençlerle savaşarak 4'üncü olduk. Problemli
bir takım vardı, herkes birbiriyle kavgalıydı. Biz yüreğimizi,
karakterimizi ortaya koyarak bir aile ortamı kurduk ve
4'üncü olduk. Bu başarıdır yani" şeklinde konuştu.

kAdrodA emeğim çok
Mevcut kadroda emeğinin çok olduğunu da vurgulayan
Mandıralı, "Bu gençleri ben kazandırdım. Benden önce oy-
natan hocalar oldu ama sonuçta bunun ilk harcını, ilk imza-
sını ben attım. Tabii şimdi Ünal hoca da gençleri oynatıyor.
O şehrin kültürüyle yoğrulmuş gençlerin mücadelesini
gören Sosa da, Nwakaeme de, Ekuban da onlarla beraber
mücadele ediyor. Bu çok önemli bir şey, çok güzel bir
duygu. Bunların oluşmasında bizim de payımız varsa bu
bize gurur verir. Biz Trabzonsporluyuz ve başka takım tut-
mayız ama aynı zamanda da profesyoneliz. Her ta-
kımda da görev alabiliriz. Bu olaya böyle
bakmak lazım. Belki alınan yabancı
oyuncuların çok iyi oynaması nede-
niyle o gençler yine şans bula-
mayacak ama bence o
gençlerin mücadelesini
gören her teknik adamın
yüreğinin cız etmesi
lazım. Demeli ki bu
çocuklar burada mü-
cadele ediyor, ben
de korkmayacağım
ve ben bunlarla
yoluma devam
edeceğim. Araya
da Sosa, Nwa-
kaeme, Ekuban
gibi oyuncuları
serpiştireceksin.
Bu karmayı yaptı-
ğın zaman, duygu-
larda sahada
birleşip kenetlenince
başarı kaçınılmaz olu-
yor" dedi.

son 5 yılın en iyisi
Trabzonspor'un son beş yılın
en iyi kadrosuna sahip olduğu-
nun altını çizen efsane futbolcu,
"Bence son 5 yılın en iyi kadrosu var
şimdi. En iyi kadro şöyle, inanın bunu sami-

miyetimle söylüyorum, kalpten inanıyorum. O bizim 5-6
genç oyuncumuz sahada görev aldığı zaman, biraz önce
söylediğim Sosa, Nwakaeme, Ekuban gibi yabancı oyuncu-
lar şunu görüyor; Bu çocuklar burada bu forma ve bu şehir
için mücadele ederken, biz de abileri olarak onlara katkı
sağlayalım. Ben Sosa'yı tanıdığımdan beri korner atılırken
geriye gelip top çıkardığını görmedim. Herhalde 5 kez ceza
sahasına gelip top çıkardığını gördüm. Geriye geliyor, sağa
sola koşuyor, mücadele ediyor. Bunun sebebi işte bizim bu
genç çocuklar. Onların saha içinde savaşmalarından kendi-
lerine de pay çıkarıp, katkı sağlamaya, destek olmaya çalı-
şıyorlar. Aynısını diğer yabancı oyuncular da yapıyor .Bu
yüzden çok önemli bir kadrosu var Trabzonspor'un. Alterna-
tifsiz bir kadro. Ünal hocanın bundan sonra bu kadronun en
iyisini sahaya sürmesi lazım. Çünkü öyle bir kadro kurmuş-
sun ki her mevkinin alternatifi var" dedi.

yusuf çok yetenekli
Yusuf Yazıcı'ya ilişkin de konuşan Mandıralı sözlerini şöyle
sürdürdü; "Yusuf'u Süper Lig'de ilk oynatan benim. Çaykur
Rizespor maçında 2 gol atmıştı. Öyle başladı Trabzons-
por'da futbol hayatı. Hep kadroların içerisinde oldu. Sadi
Tekelioğlu zamanında da vardı. Belki kupa maçlarında oy-
natıyorlardı ama lig maçlarında ilk oynatan hoca benim.
Lige 2 golle başlamıştı. Yusuf yetenekli oyuncu. Kulübe ve
kendisine çok iyi paralar teklif edilmiş. Ben Yusuf'un kay-
bolduğunu düşünmüyorum. Yusuf'u artık Trabzon şehri de
takım da düşünmemeli. O kendisine yeni bir sayfa açtı,
orada inşallah başarılı olur. Eğer Yusuf'u seviyorlarsa dua
etsinler. Yusuf çok güzel para kazandırmıştır Türkiye'ye.
Mazisi 1.5- 2 yıl yani Trabzonspor'da yani bu çok önemli bir
şey. Bu kadar para veriliyorsa göndereceksin."

oBi mikel soru işAreti
"Sebebini ailesi diyorlar, hanımı diyorlar, başka şeyler di-
yorlar ama bu böyle olmamalı. Eğer sen burayla anlaşmış-
san yüreğini ve karakterini ortaya koymuş, Trabzonspor
forması giymişsen, bunun sonunda savaşacaksın. Ha maç-
larda toplar ona çarptı, takım 2 maçta gol yedi; bunlar
sorun değil. Normal şeyler ama Obi Mikel'in oyun içindeki
karakteri daha henüz ortaya çıkmadı. Sen Obi Mikel isen
beklentilere karşılık vereceksin. Sen karakterinle, yapınla
Abdulkadir Ömür'ü, Abdulkadir Parmak'ı, Yusuf Sarı'yı da
hareketlendireceksin, Sosa'nın yaptığı gibi. Yani orada biraz
soru işareti var. Diğer oyuncuların hepsi takımı sahiplen-
miş, savaşıp, mücadele ediyorlar. Bu çok önemli bir şey."

uğurcAn olAğAnsütü Bir kAleci
"Çok iyi bir kalecisi var Trabzonspor'un. Yedek kalecileri de
çok iyi. Son Fenerbahçe maçına bakıldığında sahanın yıl-
dızı Uğurcan'dı. Olağanüstü bir kalecilik yaptı. Dolayısı ile
iyi bir kadrosu var Trabzonspor'un, burada başarıyı yakala-
yacak ve yönetecek olan da Ünal Karaman ile ekibidir tabii
ki. Ben hep şunu söyledim, o zaman da söyledim, yine söy-
leyeyim; Onur bu şehre 10 yıl hizmet etmiştir. Onu onursuz-
laştırıp göndermenin bir anlamı yok. Teşekkür edersin, bir
plaket verirsin hizmetlerinden dolayı gönderirsin. Yani her-
kes gider, ben de gittim bu takımdan. Burak da geldi gitti
ama hizmet ettiler mi? Ettiler hem de aslanlar gibi hizmet
ettiler. Şimdi Uğurcan gibi bir çıktı meydana. Uğurcan daha
önce de oradaydı ama şimdi A Milli Takım kalecisi. Bunu
kim sağladı? Kendisi. Çalıştı, bir duruş, bir karakter koydu
ortaya, başarılı oldu. Dolayısı ile herkes kendi becerilerini
ortaya koyar. Gençler de öyle. İki Abdulkadir de öyle. Yusuf
Sarı da öyle. Daha da olacak. Hüseyin geldi Trabzonspor'un

stoperi oldu." DHA
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Türk futbolunun ve
Trabzonspor'un efsane

futbolcularından 
Hami Mandıralı, 
"Trabzonspor, 

Anadolu'nun abisidir.
Aynen dediğiniz 

gibi Trabzonspor şimdi
küllerinden yeniden
doğuyor. Abilerimiz
küllerinden doğarak

İstanbul
hegemonyasına 
son vermiştir. 

Bu öyle kolay bir şey
değildir" dedi

"DAHA çok erken. Bütün takımlar için durum aynı. Ben şunu
söyleyeyim; Trabzonspor ile Fenerbahçe form olarak Beşiktaş
ve Galatasaray'a göre daha hazırlar. Beşiktaş ve Galatasaray'a
göre erken form tuttular. Bu sene Trabzonspor şöyle bir şey var,
bir örnek vereyim; İlk hazırlık maçında Trabzonspor ilk yarı sa-
hada yok ama ikinci yarı canavar kesiliyor, olağanüstü oynuyor.
Fenerbahçe de öyle. Mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçında,
Fenerbahçe ilk 10 dakika gol yiyene kadar sahada yok. Sonra Fe-
nerbahçe gol atıyor, ardından Trabzon gol atıyor sonra karşılıklı

ataklar ile olağanüstü bir maç oldu. Sanki Pre-
mier Lig'de bir maç izledik. Böyle olsa

futbolumuz hem kalkınır hem de geli-
şir. Ayrıca daha güzel bir şey söyle-

yeyim; Maçtan sonra iki takım
oyuncularının birbirine sarılması.
Bu, son yıllarda görülmeyen bir
şeydi. İşte Fenerbahçe taraftarının
Ahmet Ağaoğlu'na tribünden uzanıp
elini tutması, konuşması bunlar özle-
nen ve beklenen şeyler. Yani bunları
fazlasıyla yapmamız lazım. Yani son

AEK maçında yüreğimiz ağzımıza geldi.
Orada 3-1 maç gitti geldi. O zaman aksi bir
şey olsaydı takım erozyon yaşayabilirdi ama
şükürler olsun olmadı. Trabzonspor heye-

canlı bir takım, heyecanla oynayan bir
takım. Biraz daha takım olmak lazım. Me-

sela Nwakaeme çok yetenekli bir oyuncu.
O olmadığı zaman kaleye gidemiyoruz,
olduğunda ise müthiş işler yapıyor. Biraz
daha takımsal, takım formatında oynan-
ması lazım yoksa tek başına nereye
kadar insansın, yoruluyorsun. 90 daki-

kayı çıkarmak böyle kolay değil. Biraz
paylaşımcı olması lazım. Biraz ken-

dine de oynuyor. Şimdi Nwakae-
me'ye 'Sen çalım atma' dersen

oynatmayacaksın onu. 
Onun işi adam geçmek, eksilt-
mek. Bazen öyle güzel işler ya-
pıyor, öyle güzel paslar çıkarıyor
ki bunu biraz daha fazlalaştır-

ması lazım. Son Fener-
bahçe maçına

bakıyorum, sol kanadı
çok güzel kullandı,

vurup vurup düşü-
remiyorlardı. Bunu
biraz daha takım
oyununa yansıtırsa
daha da zinde kalır,
daha da iyi işler
yapar."

Trabzon ve
Fenerbahçe
iyi gidiyor

"Yani kolay değil tabii. Şimdi biraz daha sınıf atlıyorsun ama ben özellikle Avrupa
maçlarını e 90 dakikaya yaydığımız zaman çok daha iyi olur. Mesela 2'nci yarıdaki

performansları mükemmeldi. Böyle oynarlarsa gruplardan çıkabileceklerini düşünüyo-
rum. Olağanüstü bir takım oluyorlar ama bazen de sahada gezer gibi oluyorlar. 'Bu

takım o takım mı?' diyorsun kendi kendine. Çelişkiler oluyor. Trabzonspor'un kadro ya-
pısı iyi, alternatifleri var. Ünal hoca bu kadroyu hakkaniyetli, adaletli kullanırsa gruptan
çıkma şansının fazla olduğu düşünüyorum. Şimdi tabii her takım bir sürü transfer yaptı
.Mesela Galatasaray Falcao'yu aldı. Galatasaray taraftarı takım için 'Şampiyonlar Li-
gi'nde efsane olur, damga vurur' diyorlar. Öyle değil işte. Adaptasyon, uyum süresi var

yani. Her takımın oyuncularına baktığın zaman bireysel olarak hepsi iyi. Biz Stur-
ridge'i aldık biliyorsun ama onun şimdi bir karakter sergilemesi lazım sahada. Sen

tamam 10 yıl Liverpool'da oynamış olabilirsin, Manchester United'da oyna-
mış olabilirsin ama burası Trabzon, burada ne vereceksin? Buraya gelen

yıldız oyunlarının biraz karakterlerini ortaya koyması lazım. Bunların
hepsi kendi takımlarında yıldız olmuş oyuncular, önemli işlere

imza atmış oyuncular, dolayısı ile şu şampiyon olur, olmaz
demek erken. O oyuncuların da bir süresi var. On-

lara da insanların biraz sabırlı, anlayışlı
yaklaşması lazım."
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AvrupA’dA
umut vAr

TRABZON 
KULLERINDEN

DOGUYOR
Trabzonspor’un efsane
isimlerinden Hami
Mandıralı, kulübün ilerleyen
zaman içerisinde büyük bir
gelişme kaydedeceğini söyledi.
Trabzonspor’un Anadolu’nun
abisi olduğunu da belirten
Mandıralı, “Bu büyüklük
daima devam edecek” dedi.



m açın ilk yarısında konuk
ekibin golünü 40. Daki-
kada muhammet atar-

ken ev sahibi Çatalcaspor’un
beraberlik golünü ikini yarıda
oyuna girer girmez 59. Dakikada
Ömer Faruk Sezginden geldi.

KonuK eKip üstün 
bitirdi
Çatalca sahasında oynanan kar-
şılaşmada taraftarının karşı-
sında ilk resmi sıvanı verdi.
Karşılaşmaya hızlı başlamasına
rağmen eline geçirdiği gollük
pozisyonları değerlendiremeyen

ev sahibi Çatalcaspor ilk yarısı-
nın bitimine doğru 40. dakikada
rakibi Sultanbeyliği Belediyes-
por’un atağında muhammet’n
attığı gole engel olamadı. maçın
ilk yarısını 1-0 konuk ekibin üs-
tünlüğü ile sona erdi.

istediği sonucu alamadı
Karşılaşmanın ikinci yarısına
daha baskılı ve daha etkili baş-
layan ev sahibi Çatalcaspor
ikinci yarıda kadrosunda yaptığı
değişiklikle sonuç verdi. maçın
57. Dakikadasında oyuna dahil
olan Ömer Faruk Sezgin 59. Da-
kikada güzel bir kafa vuruşu ile
topu , Sultanbeyliği Belediyes-

por filelerine gönderdi ve eşitliği
sağladı 1-1. Karşılaşmada
skor’a eşitliği sağlayan sarı kır-
mızılı ekip , oyun üstünlüğünü de
eline geçirmeyi başardı. 
Yaptığı ataklarla galibiyet golüne
yaklaşmasına rağlen bu atak-
larda istediği sonuçu alamaya-
rak sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Kendi sahasında ve kendi 
seyircisi önünde üç puan paro-
lasıyla çıktığı bu önemli karşı-
laşmadan istediği sonuçu
alamayan Çatalcaspor taraftarı-
nın yüzünü güldürmemesine
rağmen, oynadığı futbolla önü-
müzdeki haftalar için umut
verdi.
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3.Lig 1. Grup'ta

mücadele eden

Çatalcaspor ligin

ilk maçından
Tokatspor

karşısında aldığı

galibiyetten sonra,

kendi evinde ve

seyircisi önünde

bu sezonun ilk

karşılaşmasında
rakibi

Sultanbeyliği

Belediyespor

karşısında sahadan

beraberlikle ve 1

puanla ayrılmak

zorunda kaldı.

HAKAN SONGUR

ÇATALCASPOR 

RAZI OLDU
1 PUANA 

Fırtına gibi taraftar
BOrdO-mavililer, geride
kalan sezon toplam 110 bin
forma satışı yaparken, bu sezon
ilk 3 aylık dönemde 86 bin
forma satışına ulaştı.
Bordo ve parçalı forma hazi-
ran, keşan desenli gri forma ise
ağustos ayında satışa sunuldu.
Özellikle kulüp tarafından yapı-
lan videolu tanıtım sonrası ta-
raftarlar gri formaya büyük ilgi
gösterirken, TS Club'lardaki
ürün satışlarında da rekor kı-
rıldı. Taraftarlar, sadece keşan
desenli gri formadan yaklaşık
50 bin adet satın aldı.
Geçen yıl TS Club mağazala-
rında ürün satışlarından 34 mil-
yon 300 bin lira hasılat eden
Karadeniz ekibi, bu yıl ilk 3
aylık dönemde 35 milyon lira ile
tüm zamanların en iyi raka-
mına ulaştı.

Kombinelerin tamamına
yakını satıldı

Trabzonspor taraftarları, forma
satışının yanı sıra kombinelere
de büyük ilgi gösterdi. Şu ana
kadar 31 bin 500 kombine satışı
yapılırken, elde edilen gelir 12
milyon 400 bin lira oldu.
Kulüp, yasal olarak ayrılacak
bölüm haricinde 35 bin kom-
bine kart satmayı hedefliyor.
Geçen sezon toplam 25 bin
kombine kart satılırken, 10 mil-
yon lira civarında gelir elde edil-
mişti. Trabzonspor'da başkan
Ahmet Ağaoğlu, futbolculara
da forma satışı yaparken, en
fazla formayı bin adetle İngiliz
oyuncu Daniel Sturridge aldı.
Tüm takım, teknik heyet dahil
yaklaşık 4 bin adet forma alarak
kulübe destek verdi.

Orhan: Memnuniyet verici

Trabzonspor'da TS Club ma-
ğazalarından sorumlu yönetim
kurulu üyesi Yalçın Orhan,
yaptığı açıklamada, taraftarla-
rın ilgisinin her geçen yıl arttı-
ğını, bundan da büyük
memnuniyet duyduklarını söy-
ledi. Trabzonspor'un ekonomik
anlamda iyi bir seviyeye gelme-
sinde taraftarların önemli rolü
olduğunu belirten Orhan, "Şu
anda ürün satışlarımız 3 aylık
dönemde geçen yılın toplam-
daki satış cirosunu geçti. Bu
bizim açımızdan inanılmaz bir
durum. Taraftarlarımız ve ca-
miamız takımına, kulübüne
sahip çıkıyor. İnşallah her
alanda zirvede bir yıl geçiririz."
değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan, Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluk
yolunda umut veren Trabzonspor'a taraftarlarının desteği yüksek oldu

Golü atsam
maç erken
biterdi
Çağlar Söyüncü, Andorra maçında
kaçırdığı golle ilgili, “Orada Cenk
ağabey de boş durumdaymış. Kendim
de atabilirdim, ona da verebilirmişim
ama olmadı. O golü atsam maç daha
erken bitebilirdi” dedi
Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması
giyen Çağlar Söyüncü, Andorra maçının ardından De-
mirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. milli takım ile 100’üncü maçına çıkan emre
Belözoğlu’nu kutlayarak sözlerine başlayan Çağlar
Söyüncü, “100’üncü maça çıkmak onun için büyük
onur ve gurur. Bizim için çok iyi bir örnek. Sadece
saha içinde değil, saha dışında da büyük bir gurur.
maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Analizlerimizi bu
yönde yapmıştık. Yapmamız gerekenler vardı, yapa-
madık. Kaçırdığım bir gol var. Cenk ağabey çok boş-
muş, kendim de atabilirdim. Ben o golü atsam tarihi
bir fark olabilirdi. Onun için çok üzüldüm orda. Takım
arkadaşlarımdan özür diledim. Böyle ufak şansları de-
ğerlendirmemiz lazım. Ozan’ın kafasıyla kazandık.
Güzel bir maçtı” diye konuştu.

Artık maç bitti

Zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını belirten
Çağlar, “Kazandığımız için mutluyuz ama an itibarıyla
bizim için bu maç bitti. Önümüzde bir maç daha var. O
maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz. O maç da çok
önemli bizim için. 3 puan alarak yolumuza devam
etmek istiyoruz. Uzun zamandan sonra istanbul’a
döndük. Taraftarlara da teşekkür ederim” şeklinde
konuştu.

Sezona iyi başladım

ingiltere'nin Leicester City takımında forma giyen
Çağlar Söyüncü, bu sezona iyi başladığını söyleyerek,
“Takım arkadaşlarımla iyi bir uyum yakaladım. Bunu
devam ettirmek lazım. Daha 5 maç oldu. 5 maçtır da
namağlup gidiyoruz. Bu sayıları 3 sayılı rakamlara çı-
kartmam gerekiyor. Böyle büyük futbolcu olunuyor.
Böyle büyük kariyere sahip oluyorlar. Çalışmaya
devam edeceğim” dedi.

Zamanla daha çok gelişeceğim

Leicester City taraftarının kendisi
hakkında yaptığı beste için de
konuşan Çağlar, “Onun de-
vamı biraz sıkıntılı olduğu
için paylaşamadım. Bu
duruma alışmak zorunda-
yız. Üst seviyede oynu-
yorsan; negatife de,
pozitife de alış-
mak gerekiyor.
Benim de ho-
şuma gitti,
halkımızın da
hoşuna gidi-
yor. Herkese
çok teşekkür
ediyorum.
Her yerden
destekliyorlar”
diye konuştu.

Ozan oyuna
konsantre oldu

Ozan Tufan, “Kapanan bir takım vardı.
Kapanan takımları açmak zordur.
2018’de aynı durumu Portekiz de yaşadı
Andorra’ya karşı. Son dakikalarda bul-
duğu gollerle 2-0 yenmişti. Bugün on-
lardan birini biz yaşadık. Daha erken
pozisyonlara girdik, atmamız gerekirdi
ama maçta bazen o pozisyonları değer-
lendiremiyoruz. Buradan sonra Mol-
dova maçımız var. Moldova maçına
konsantre olup iki maçta 6 puan alıp,
milletimize armağan etmek istiyoruz”
dedi. 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme-
leri H Grubu'nda A Milli Futbol Ta-
kımı’na Andorra karşısında galibiyeti
getiren Ozan Tufan, Demirören Haber
Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Bu sezon daha farklı bir Ozan
Tufan seyrettirdiğini ifade eden milli
oyuncu, “Ben, kendime ve vücuduma,
saha içindeki oyunuma daha iyi kon-
santre oluyorum. İnşallah daha iyi ola-
cak benim adıma da. Gördüğünüz gibi

farklı bir Ozan var ama tek bir maçla
değerlendirmemek lazım. Kendi kulü-
bümde de milli takımda da farklı bir
Ozan göstermeye çalışıyorum” ifadele-
rini kullandı.

Emre ağabeyle oynamak
muhteşem

Andorra karşısında milli formayı
100’üncü kez giyen Emre Belözoğlu ile
birlikte oynamanın kendisi için önemli
olduğunu vurgulayan Tufan, “Emre
ağabey ile oynamak muazzam çünkü
yurt dışında olsun, Fenerbahçe’de olsun
birçok kulüpte oynamış bir oyuncu.
Onun tecrübelerinden biraz biraz bir
şeyler almaya çalışıyoruz, o da bize tec-
rübelerini aktarıyor. Ona da teşekkür
ederim. Ayrıca 100’üncü maçına çıktı,
tebrik ediyorum. İnşallah o gurur ve
mutluluğu biz de yaşarız” şeklinde
konuştu.
DHA
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Beylikdüzü Belediyesi eski Meclis
Üyesi ve Lider Holding'in sahibi
merhum Cevat Güleç'in oğlu Savaş
Güleç dünyaevine girdi. Melis Uçar
ile hayatını berleştiren Savaş Güleç'i
bu mutlu gününde akraba ve dostları
yalnız bırakmadı. Güleç ve Uçar aile-
rinin sevenlerinin katıldığı düğün 
merasiminde genç çiftin nikahını 
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. 

Mutluluklar diliyorum

Evlilik cüzdanını gelin Melis Uçar’a
teslim eden İmamoğlu, “Geçmişte
Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi ve

aynı zamanda değerli bir abim,
dostum olan merhum Cevat Gü-
leç'in bize emaneti Savaş Güleç kar-
deşimiz ve gelin hanıma ömür boyu
mutluluklar diliyorum. Bugünkü
mutluluklarının her daim devam et-
mesini temenni ediyorum. Burada
büyük bir mutluluğa tanıklık ettik.
Allah bir yastıkta kocatsın. Bu güzel
dileklerimle birlikte evlilik cüzdanını
da gelin hanıma emanet ediyorum”
dedi. 

Katılımcılara teşekkür etti

Damadın ağabeyi ve Lider Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Serkan
Güleç ise bu mutlu günlerinde kendi-
lerini yalnız bırakmayan bütün dost-
larına şükranlarını sundu. "Bugün
keşke babam da yanımızda olsaydı"
diyen Serkan Güleç, "Öncelikle kar-
deşim ve değerli gelinimize ömür
boyu mutluluklar diliyorum. Yaklaşık
4 buçuk yıl önce kaybettiğimiz değerli
babamızın da bu mutluluğa tanıklık
etmesini isterdik. Bu vesileyle kendi-
sine buradan tekrar rahmet diliyo-
rum. Ayrıca bugün bizleri yalnız
bırakmayan başta İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı sayın Ekrem
İmamoğlu olmak üzere, dostları-
mıza, akrabalarımıza ve bütün katı-
lımcılara şükranlarımı sunuyorum"
açıklamasını yaptı. 

2 yıla kadar 
hapsi 
istendi

Fazıl Say, Erdoğan’ın konserini izlediği dönem kendisine 
yapılan eleştiriler için “Benim için çok can acıtıcıydı” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, geçtiğimiz
Ocak ayında ATO Congre-
sium’da sahne alan ve Truva
Sonatı’nı çalan Fazıl Say’ın
konserine katılmıştı. İkili,
konserin ardından bir araya
gelmişti, Say Erdoğan’a im-
zalı albümlerini hediye et-
mişti. Bu buluşmanın
ardından Erdoğan, usta pi-
yanist ile konuştuklarını ve
Say’ın 29 Ekim’de Saray’a
geleceğini, “Bu 29 Ekim re-
sepsiyonu için Fazıl Say bir
Cumhuriyet bestesi hazırlı-
yor. Kendisiyle anlaştık. Re-
sepsiyonda inşallah icra
edilecek. Tabii bir iki beste-
sini daha ekleyecek” sözle-
riyle açıklamıştı.

Haksızca saldırdılar

Bunun üzerine muhalif ke-
simlerden Say’a tepki gel-
mişti. Say, bu tepkilerle ilgili
ilk kez bir açıklama yaptı.
"Benim gerekçelerim. Ka-
muoyunu yanlış yönlendi-
renler çok canımı yakmıştı"
diyen Say, "Cumhurbaşka-
nının geldiği konser Anka-
ra'da Congresium konser

salonundaydı, tüm biletleri
çoktan tükenmiş bir kon-
serdi. Bunu ‘Fazıl Say Sa-
ray'da konser verdi’ diye
maniple ettiler. Konserde re-
pertuvarda, kendi solo pi-
yano eserlerim Truva
Sonatı, İzmir Süiti, Kara
Toprak vardı. Bunu da ‘Fazıl
Say Dombra çaldı’ diye
saçma sapan çakma video-
larla maniple ettiler. Haya-
tımda verdiğim binlerce
konserimde nasıl ‘konser se-
lamı’ veriyorsam; 18 Ocak
2019 akşamı da öyle yap-
tım, bu sefer ‘Fazıl Say diz

çöktü’ diye çamur attılar.
‘Dönek’ diyeni de oldu" ifa-
delerini kullandı. 

İdeolojim mi değişti?

Bu haksız eleştirilerin kendi-
sini çok üzdüğünü belirten
dile getiren Say, "Ne kadar
kırıcı olduğunu, bana ne
kadar dert yarattığını anlata-
mam. Benim için çok can
acıtıcıydı, yıpratıcıydı, kırı-
cıydı. Aylarca içime kapan-
dım. Bu dostlarla (!) her şey
bitti, yollar bir daha düzel-
memek üzere ayrıldı. Ger-
çekten zor dönemdi” dedi.

Alışveriş tavan yaptı
Veliler, okul çantası kırtasiye ürünleri gibi bir takım 

eksiklerini tamamlamak için mağazalara akın etti
2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bugün baş-
ladı. Okul öncesi, veliler ve öğrencilerin
okul alışverişi telaşına düştü. Veliler Okul
çantası, beslenme çantası, okul ayakka-
bısı, kırtasiye ürünleri gibi eksiklerini ta-
mamlamak için mağazalara akın etti.

Fiyatlar birbirini tutmuyor

Oğluna okul çantası almak için
Eminönü'nü tercih eden Selçuk
Geçgel, "Çanta, beslenme çantası,
pantolon, tişört, öyle şeyler baka-
cağız. Diğer kırtasiye ürünlerini
daha önce aldık biraz. Piyasada
ne var ne yok bakacağız. Fiyat-
lar kimi yerde pahalı, kimi
yerde iyi. Mesela burada 200
lira, başka yerde 80 lira, 25
lira, 50 lira. Tabii ki, kalite
farkı da var. Biraz da mal-
zeme kalitesinden kay-
naklı. En çok kaliteli
olmasına özen gösteri-

yoruz. Ucuz bir ürün aldığınız takdirde
bunu bir sene kullanır ama kaliteli ürün al-
dığınız zaman hem çocuk için daha sağlıklı
hem de ilerisi için daha kullanışlı. Piyasaya
şu an bakıyoruz, en iyisini, en uygun fiyatlı-
sını, bütçemiz hangisine uyuyorsa ona göre
hareket ediyoruz. Kırtasiye malzemelerini
falan bilinen yerlerden almaya gayret göste-
riyoruz çünkü ucuz olup hem kalitesinden
kanserojen madde içeriyor mu diye bakıyo-
ruz yani" dedi.

Ayakkabılar biraz pahal

Okul alışverişinde önceliklerinin ayakkabı
olduğunu dile getiren Kamil Bayrak ise
"Önceliğimiz ayakkabı, sonra çanta, defter,
kitap bu tarz alışverişlere çıktık. Geçen se-
neye göre biraz pahalı ama normal fiyatlar.
Ayakkabılar biraz pahalı. Öncelikle arka eti-
ketine bakıyoruz. CE etiketli olmasına dik-
kat ediyoruz. Ayakkabılarda orijinal
olmasına dikkat ediyoruz. Dikkat etmeliyiz”
ifadelerini kullandı.Festivalde söyledi

Güçlü sesi ve 
müziği ile herkesi
etkileyen Göksel,

Akbatı’nın 
sekizinci yaşının

kutlandığı Akbatı
Festivali’nde

sahne aldı ve
sevilen şarkılarını

seslendirdi

Akbatı’nın sekizinci yaşının kutlan-
dığı Akbatı Festivali’nde gün boyu
devam eden çocuk atölyeleri, söyle-
şiler, gösteriler, en sevilen sokak lez-
zetleriyle yediden yetmişe tüm
misafirler eğlenceli vakit geçirdi. İlk
gün sahnede Oylum Talu, Ece Vaha-
poğlu, Başak Sayan ve birçok ünlü
isim keyifli söyleşileri ile yer aldı.

Unutulmaz bir gece
Akşam ise pop müziğin yıldız ismi
Göksel 5 binden fazla seyirciyle geç-
mişten bugüne eskimeyen şarkıla-
rıyla sahnedeki yerini aldı. Göksel,
bu yıl çıkardığı single’ları ‘Bu Da
Geçecek’ ve ‘Hiç Yok’un yanı sıra hit

şarkıları ‘Sen Orda Yoksun’, ‘Bir Seni
Konuşurum’, ‘Aşkın Yalanmış’ gibi
şarkılarını alana gelen konuklarla
beraber seslendirdi. Sevilen şarkıcı
nostaljik parçalar ile de unutulmaz
bir gece yaşattı.

Yazın son kırıntıları
"Yazın son kırıntıları bu son akşam-
lar… Bu gecenin tadını birlikte çıka-
ralım" diyen Göksel, "Ayağımdaki
ufak sakatlık nedeniyle bu gece
dans edemeyebilirim beni mazur
görün” dese de seyircilerin coşkulu
alkışlarını kıramayıp seyircilerle bir-
likte dans etmeyi ihmal etmedi. Türk
pop müziğinin yıldız ismi, büyük al-

kışlarla çıktığı sahne
performansını yine
büyük alkışlarla tamam-
ladı.

Kolpa sahne alacak
Akbatı, 8’inci yaşını iki gün
boyunca devam eden Akbatı
Festivali ile kutlamayı sürdü-
recek. Festival bugün de eğ-
lenceli aktiviteler, sokak lezzet
stantları, söyleşiler, çocuk atöl-
yeleri ile her yaştan misafirlerini
ağırlayacak. Festivalin son gü-
nünde Kolpa Grubu saat
19.00’da sevilen şarkılarıyla
sahne alacak. DHA
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Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler,
Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural
hakkında, “hakaret” suçlamasıyla suç
duyurusunda bulunmuştu. Şüpheli ola-
rak savcılığa ifade veren Kıvılcım Ural,
Piriler’in eski eşiyle evlendiği için ara-
larında husumet olduğunu söyledi.
Ural, söz konusu mesajları atıp atmadı-
ğını ise hatırlamadığını ifade ederek
suçlamaları kabul etmedi. Suç duyuru-
sunu inceleyen İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı, Ural hakkında “hakaret”
suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis is-
temiyle dava açtı.

Lider Holding Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Güleç, Melis Uçar ile
hayatını birleştirdi. Adile Sultan Sarayın’da gerçekleşen düğün

töreninde genç çiftin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı

Adile Sultan Sara-
yı'nda gerçekleşen
düğünde, Savaş

Güleç ve Melis Uçar
çiftinin nikah şahit-
liklerini, Bengisu
Saygın, Serhan

Deniz, John
Humphrey ile 

Marcelo 
Lima yaptı. 

Benim için çok
can acıtıcıydı!

Göksel, konser boyunca enerjik
haliyle dikkat çekti. Göksel, bu yıl
çıkardığı single’ları ‘Bu Da Geçe-

cek’ ve ‘Hiç Yok’un yanı sıra hit şar-
kıları ‘Sen Orda Yoksun’, ‘Bir Seni
Konuşurum’, ‘Aşkın Yalanmış’ gibi
şarkılarını alana gelen konuklarla

beraber seslendirdi. 

Yazın en çok bu kitaplar okundu
YAZ aylarında kitap kurtları kişisel gelişim ki-
taplarını okudu. En çok okunan kitaplar ara-
sında Bırak ve Rahatla kitabı yer alırken
Mark Twain’in İnsan Nedir? kitabı da çok
okunanlar arasında. Öte yandan İlber Ortay-
lı’nın son kitabı Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı
kitabı ve gazeteci yazar İsmail Saymaz’ın
Şehvetiye Tarikatı kitabı üst sıralarda yer aldı.
Mizah kategorisinde ise Mehmet Ali Çatal’ın
Bi Kahve İçebilir miyiz? adlı kitabı tercih edi-
lenler arasında yer aldı. 


