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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Büyükçekmece Kumburgaz Ma-
hallesi'nde yıllarca hizmet veren

Merkez İlkokulu, yüzde 69 çürük raporu
olmasına rağmen bir türlü yıkılmıyordu.
2 yıl önce mahallelinin baskısı sonucu
kapatılan ve madde bağımlılarının uğrak
yeri haline gelen okulun, gazetemizde
çıkan "Bağımlıların eğitim yuvası!" baş-
lıklı haberinden sonra yıkımına başlandı.
Arsası Büyükçekmece Belediyesi'ne ait
olan okulun yerine ne yapılacağı ise
merak konusu oldu. İlçe Kaymakamlı-
ğı'nın birçok kez talep etmesine karşılık
belediyenin ilgili arsayı vermek istemediği
daha önce basına yansımıştı. 
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OKULUN ARSASI 
NE OLACAK?
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Hançerli anısı
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ince ayarlar
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Susmayacağım (3)

Savcının Demirtaş
itirazı reddedildi

HDP eski Eş Genel Başkanı
Selahattin  Demirtaş hak-

kında, Ankara 19. Ağır Ceza Mah-
kemesince 2 Eylül’de adli kontrol
şartıyla tahliye kararı verilmesi üze-
rine savcı, bir üst mahkeme olan
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkeme-
sine itirazda bulundu. İtirazı ince-
leyen Ankara 20. Ağır Ceza
Mahkemesi, tahliye kararını ye-
rinde görerek Demirtaş’ın yeniden
tutuklanma talebini reddetti. 
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AK Partili Göksu
işçilere söz verdi

Büyükşehir Belediyesi AK
Parti Grup Başkan Vekili M.

Tevfik Göksu, işten çıkarıldıkları
için İBB önünde eylem yapan işçi-
leri ziyaret etti. İşçilere seslenen
Göksu, "Sizin hak ve hukuklarını-
zın korunması için AK Parti grubu
olarak üzerimize düşen gayreti her
zaman göstermeye sizlerin huzu-
runda söz veriyoruz" dedi. I SAYFA 8
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İYİ Parti Silivri
Meclis Üyesi Ümit

Seçkin, partisinin İlçe Baş-
kanı aynı zamanda avukat
olan Ozan Ersaraç ve ba-
bası Alptekin Ersaraç ta-
rafından darp edildiğini
belirterek şikayetçi oldu.
Silivri Devlet Hastanesi
aciline başvuran ve yara-

landığını belirten Seçkin,
başkan ve babasının ken-
disine tuzak kurduğunu
savundu. Damga'ya açık-
lamalarda bulunan ve
darp nedeniyle kendisinde
görme bozukluğu oluştu-
ğunu ifade eden Seçkin,
hastanede tedavisinin
devam ettiğini ifade etti. 

Büyükşehir meclisi 
mahkemelik oldu

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun İBB Meclisi’nin

toplantı gün sayısını 5 günden 2
veya 3 güne düşürülmesine ilişkin
açıklaması mahkemelik oldu. Mec-
lisin 5 gün toplanması için sun-
dukları önergenin oya sunulmadan
reddedilmesine karşı AK Parti
Grubu dava açtı. İstanbul 10.
İdare Mahkemesi ise yürütmeyi
durdurma kararı verdi. I SAYFA 9
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İlla ölmem mi
gerekiyor?

Sultangazi'de yaşayan ve
şiddet gördüğü için eşinden

boşanan Merzuka Altunsöğüt
(43), eski eşinin bıçaklı saldırısına
uğradı. Daha önce de eski eşini bı-
çaklayan ve serbest kalan eski ko-
canın 2. saldırısı güvenlik
kamerasına yansırken, yaralı kadın,
"Artık yeter. İlla benim ölmem mi
gerekiyor?" diye konuştu. I SAYFA 3
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Otoyollarda hız 
limiti artırılacak

Taktaş'a yazdı
mosmor oldu

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, gelecek yıl otoyollar-

daki hız limitinin artırılmasıyla ilgili,
"120 kilometreyi yüzde 5 ya da 6'lık
artışla yükseltip toplam toleransıyla
beraber 140 kilometre en üst limit
sağlayabilme imkanına sahip olma
yönünde bir değerlendirmemiz var.
Bu arada, hızdan ve süratten de çe-
kindiğimizi ifade etmek isteriz" açık-
lamasında bulundu. 
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Galatasaray'a transfer olan
Emre Mor, yeşil saha yerine

çapkınlıkta depara kalktı. Daha
önce Angelica Perla'ya sosyal med-
yada kancayı takan Mor, genç kız-
dan yüz bulamamıştı. 22 yaşındaki
Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim'
yarışmasıyla ünlenen Yağmur Tak-
taş'ı sosyal medyada yakın markaja
aldı. Taktaş, Emre Mor'a pas ver-
medi. Taktaş'ı mesaj yağmuruna
tutan Mor, önceki gün yakayı ele
verdi. Mor'un genç kadınla buluş-
mak için bin dereden su getirmesi
özel yazışmalarında ortaya çıktı. 
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OZAN ERSARAÇ VE BABASI BANA TUZAK KURDU

Silivri Meclis
Üyesi Ümit 

Seçkin, Ersaraç ailesinin
kendisinin üzerine 400
bin liranın üzerinde kredi
çektiğini iddia ederek,
“Parayı onların almasına
rağmen ödeme yapma-
dılar” diye konuştu. Bu
konuyu konuşmak için

Ersaraç ailesinin kendi-
sini evlerine çağırdığını ve
darp ettiğini belirten Seç-
kin, yumruklanmasının
ardından Alptekin Özsa-
raç'ın kendisine silah çek-
tiğini dile getirdi. Seçkin
ayrıca kaçmaya çalıştığı
sırada da yumruklandı-
ğını ifade etti.  I SAYFA 9

ÜZERİME YÜKLÜ MİKTARDA KREDİ ÇEKTİLER

BEKLENEN YIKIM
GERCEKLESIYOR
Yüzde 69 çürük raporu nedeniyle 2 yıl önce boşaltılan ve madde bağımlılarına emanet
edilen Kumburgaz Merkez İlkokulu, gazetemizde çıkan “Bağımlıların eğitim yuvası!”
başlıklı haberimizden sonra belediye ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı

İLÇE BAŞKANI VE BABASI PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİ DARP ETTİ; İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

Damga'ya yaptığı açıkla-
mada kendisini İYİ Parti İl
Başkan yardımcılarının
aradığını açıklayan Seç-
kin, “Hepsi aradı. İl Baş-
kan Yardımcımız Levent
İnanır ise bu olaydan
sonra İlçe Başkanı'nın si-

yasi hayatı-
nın bittiğini
söyledi.
İnanır ay-
rıca Ozan
Ersaraç'ın
bugün ihraç
istemiyle İl
Disiplin Ku-

rulu'na sevk edileceğini
beyan etti” bilgisini
verdi. Hedefteki İlçe Baş-
kanı Ozan Ersaraç ise id-
diaları yalanladı ve Ümit
Seçkin'i 60 yaşındaki ba-
basına saldırmakla suç-
ladı. Ersaraç, “Babamı
darp etmeye çalışmıştır.
Yine maalesef bu girişi-
minde kısmen de olsa
başarılı olmuş, olay adli
mercilere de yansımıştır”
ifadesini kullandı. 

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü ve İBB işbirliği
kapsamında başlatılan “Kırtasiye
Seti Dağıtım” etkinliğini, Yeni-
bosna Emir Sultan Ortaokulu’nda
başlattı. İmamoğlu, “Eğitim konu-
sunda çok büyük adımlar atacağız
ve yüz binlerce çocuğumuza mut-
laka okul öncesi eğitim almaları
konusunda en üst seviyede destek
olacağız” dedi. I SAYFA 4
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Eğitim için büyük
adımlar atacağız

Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Ömer

Arısoy, yeni eğitim ve öğre-
tim yılının ilk ders saatle-
rinde ilçedeki okulları
ziyaret etti, öğrencilerin he-

yecanına ortak oldu. Arı-
soy, “Biz belediye olarak
geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımız için tüm im-
kanlarımızı seferber ediyo-
ruz” diye konuştu. I SAYFA 5
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Seferberlik 
ilan ettik

BÜLENT ARINÇ'A SERT TEPKİ

HADİ ORADAN!
AK Parti Çanakkale Mil-
letvekili ve Grup Başkan-

vekili Bülent Turan, Ahmet Türk
ile ilgili "Terörle ilgisi yok" diyen
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İsti-
şare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı
eleştirdi. Turan, "Hadi oradan.
Hiçbir adam ezbere gerekçe-
lerle, uyduruk gerekçelerle gö-
revden alınmaz" dedi. Türk'ün
şimdiye kadar PKK'ya hiç laf et-
mediğini de anlatan Turan, "Hiç
kimse bana 'Ahmet Türk terörle
iltisaklı değil' demesin" tepkisini
gösterdi. I SAYFA 7
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Disipline
sevk edilecekç

IYI PARTI’YE 
KOTU ORNEK

SAYFA 4Mehmet Remzi TANIŞ

Duyulmayan
çığlıklar

Bu araçtan 
sağ salim çıktı

Beylikdüzü'nde
bir otomobil, sü-

rücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetme-
siyle yol kenarındaki ba-
riyerlere çarparak takla
attı. Sürücü, ters dönen
otomobilden yara alma-
dan kurtuldu. Harami-
dere’den Avcılar
yönünde meydana
gelen kazada iddiaya
göre, süratle seyreden
otomobil, çarpmanın
etkisiyle ters döndü. 
Sürücü kazadan yara
almadan kurtuldu.
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Bir salkım üzüm
bir ömür hayat

Ensevilen meyvel-
erden biri olan

üzüm sağlığa olan
faydaları ile dikkat
çekiyor. Yazları taze,
kışları ise kuru olarak
tüketilebilen üzüm,
içerdiği 20’den
fazla antioksidan
sayesinde
hücreleri ye-
niliyor ve
kansere karşı
koruyor. 
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İranlı tırnakçılar yakalandı 3’te

İSKİ’ye yeni genel müdür
Sayfa 5

Devamı Sayfa 3’te

Kaza sebebi fıskiye
30 Temmuz tarihli gazetemizde yayınlanan haber kamuoyunda ses getirdi.
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Memorial Bahçelievler Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Klinik Psikolog
Gözdem Özdem, çocuklarda depresyona yol açan nedenler ve çocukları de-
presyondan korumak için uygulanan “oyun terapisi” hakkında bilgi verdi
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COCUKLAR DA

Ç ocuklukta yaşanan depresyon,
genellikle isteksizlik haliyle ken-
dini gösteriyor. Bu isteksizlik

uyku ve iştahın bozulmasına yol açıyor,
zamanla dikkatini toplamakta zorlanan
çocuk, ruhsal bir çöküntü içerisine giri-
yor. Tüm bunları fark etmeleri için aile-
lere büyük sorumluluk düşüyor.
Ebeveynlerin çocuklarının davranışsal
tutumlarına ve söylemlerine dikkat et-
meleri önem taşıyor. Memorial Bahçeli-
evler Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden
Uz. Klinik Psikolog Gözdem Özdem,
çocuklarda depresyona yol açan neden-
ler ve çocukları depresyondan korumak
için uygulanan “oyun terapisi” hakkında
bilgi verdi.

Yetişkinlik zor geçer

Çocukluk çağı depresyonu; bebeklik dö-
nemi, oyun dönemi ya da okul dönemi
yaşanan dış etkilerin çocuğa yansıtıl-
ması sonucu yaşanan bir uyum sorunu-
dur. Bunun yanında çocukluk çağında
depresyon yaşayan çocuklarda yetişkin-
lik döneminde de yine depresif bir dö-
neme girme, bipolar bozukluk tanısı
alma ya da yeme bozukluğu gibi sorun-
ların görülme olasılığı artmaktadır.
Buna karşın dikkat dağınıklığı da çoğu
zaman depresyon ile karıştırılabilir. Bu
nedenle ebeveynlerin çocuklarının ruhsal
sağlamlığını gözetmede çok dikkatli ol-
maları, bir sorun ile karşı karşıya kaldık-
larında en kısa zamanda uzman
desteğine başvurmaları önerilmektedir.
Birçok nedene bağlı olarak gelişebilir
Çocukluk çağı depresyonu;
1. Kardeşin dünyaya gelmesi ile görüle-
bilir.
2. Çatışmalı aile ortamında görülebilir.
3. Ebeveynlerin farkında olmadan çocu-

ğun üzerinde kurduğu baskı depresyona
neden olabilir.
4. Davranışsal uyumsuzluk çocukluk
çağı depresyonu nedeni olabilir.
5. Anne – baba kaybı ya da ebeveynlerin
boşanması çocuklarda depresyona
neden olabilir.

Çare oyun terapisinde

Oyun terapisi, kelimeler yerine oyuncak-
ları koyarak/kullanarak çocukların ken-
dilerini ifade edebilmelerine yardımcı
olur. Yetişkinler için danışmanlık hizmeti
almak ne ise, çocuklar için de oyun tera-
pisi odur. Yetişkinler sorunları oldu-
ğunda bunu güvendikleri bir
psikoterapist ile çözümleme sürecine gi-
rerler. Çocukların ise canlarını sıkan şey-
leri fark edip, dile dökmeleri zordur
çünkü kendilerini ifade etme yetenekleri

henüz yetişkinler kadar gelişmemiştir.
Oyun terapisi, çocuklara kendi düşünce-
lerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını
onların en doğal yoluyla yani oyunla
ifade etme olanağını sağlamaktadır. Ala-
nında uzman bir oyun terapisti, çocuk-
ların problemlerini anlar ve çözer, aynı
zamanda onların baş etme becerilerinin
sağlıklı bir şekilde gelişmesine hizmet
eder.

Kişilik gelişimi için de faydalı

Oyun terapisinin çocukların ruh ve kişilik
gelişimine sağladığı faydalar şöyle sıralan-
maktadır:
Çocuğun duygularını ifade etmesini kolay-
laştırır.
Çocuğun kendine güveni artırır.
Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların
yarattığı anksiyeteyi azaltır.

Kişilerarası ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratır.

Oyun terapisi ile oyun aynı şey değil

Oyun terapisti 3-11 yaş arası çocuklarla
çalışmaktadır. Karmaşık yaşam olayları
ve psikolojik zorluklarından şikâyetçi va-
kalar üzerinde durulmaktadır. Her çocu-
ğun terapi süreci farklı bir hızla seyreder.
Çünkü bu sürenin uzunluğu ya da kısa-
lığı çocuğun yaşadığı travmanın ciddiliği
ile ilgilidir. Özetle çocuğun olayı nasıl
algıladığına göre değişiklik göstermekte-
dir. Oyun terapisi ile oyun aynı şey de-
ğildir. Oyun terapisi çocukların hayat
şartlarına doğal olarak verdiği reaksi-
yonları ortaya dökmesine imkân verir.
Oyun terapistinin varlığı çocuğun ken-
dini kabul edilmiş ve anlaşılmış ola-
rak hissetmesine, zor durumlara
uygun ortam sağlamaktadır.

Bir salkım 
üzüm bir 
ömür hayat
Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan
Çelik, üzümün sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi

En sevilen meyvelerden biri olan üzüm sağlığa
olan faydaları ile dikkat çekiyor. Yazları taze,
kışları ise kuru olarak tüketilebilen üzüm, içer-

diği 20’den fazla antioksidan sayesinde hücreleri yeniliyor
ve kansere karşı koruyor. Çekirdeği ile birlikte tüketilirse
sağladığı fayda artıyor. Şeker oranı yüksek bu meyveyi di-
yabet hastalarının ise dikkatli tüketmesi gerekiyor. Me-
morial Wellness Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik,
üzümün sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi. Yetiştirici-
liği binlerce yıl öncesine dayanan üzüm Anadolu, Yakın
Doğu ve Avrupa'da ekimi yapılan en eski meyvelerden bi-
ridir. Dünya genelinden 20‘den fazla üzüm çeşidi bulun-
maktadır. Üzüm meyvesi, asma yaprağı ve çekirdeğiyle
yüksek besleyici ve zengin antioksidan içeriğine sahiptir.
Yüksek antioksidan içeriği sayesinde diyabet, kanser,
hücre yaşlanması ve kalp hastalığı gibi hastalıklara iyi
gelmekte, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı ol-
maktadır.

Üzüm kalp sağlığını koruyor

Meyve ve sebzelere, kırmızı ve mor rengini veren antosi-
yaninler daha fazla sayıda antioksidan içermektedir. Kır-

mızı ve mor üzümde bu meyveler arasında yer alır. Anto-
siyaninden zengin gıdalar;
-Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur,
-Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirir,
-Kanserden korunmaya yardımcıdır,
-Göz sağlığı için önemli olduğunu yapılan son çalışmalar
ortaya koymaktadır. Üzüm, çekirdeğiyle tüketildiğinde
daha faydalıdır

Resveratrol göz sağlığına iyi geliyor

Kırmızı-mor renkli üzümlerde daha çok bulunan resve-
ratrolün yüksek antioksidan kapasitesinden ötürü birçok
hastalığa faydası bulunmaktadır. Resveratrol kemik, kalp,
damar ve karaciğer sağlığını korumaktadır. Aynı za-
manda yaşlanma etkilerini geciktirerek sağlıklı yaş almayı
desteklemektedir. Yapılan bir araştırma üzüm yemenin,
göz sağlığının korunmasına yardımcı olabildiğini göster-
mektedir.

Kanseri engelleyici özelliği bulunuyor

Özellikle kanser ve resveratrol arasındaki ilişkiyi araştıran
pek çok bilimsel yayın bulunmaktadır. Bu yayınlar kırmızı

üzüm çekirdeği özütü ve resveratrolün değişik kanser
hücre dizilerinde sitotoksik etki gösterdiğini ortaya koy-
maktadır. Sitotostik etki; hücreye toksik şekilde etki edip
hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran maddeler-
dir. Ancak özellikle vücuttaki bir inflamasyonla mücadele
ederken, destek olarak resveratrolu daha çok almak adına
fazla kırmızı üzüm yemek ya da üzüm suyu içmek şekeri
de arttıracağı için, antioksidan özelliğinden daha çok ya-
rarlanmak isteyenler, üzüm çekirdeği özütü tüketebilirler.

Şeker hastaları kontrollü tüketmeli

Üzümün olgunlaşmamış haline koruk denmektedir. Ba-
ğışıklık sistemini güçlendirici ve cilt hastalıklarına karşı
koruyucu etkisi bulunmaktadır. Koruk suyu özellikle Ege
bölgesinde yemeklere ekşi tat vermek için kullanılır. Üzü-
mün kurutulmuş formu ise yüksek lif içeriği sayesinde
bağırsak hareketlerini destekler. Üzüm konusunda bir
önemli nokta ise içeriğindeki fruktoz oranı yüksek bir
meyve olduğu için şeker hastalığı olanlar veya gut rahat-
sızlığı olanların kontrollü bir şekilde, doğru miktar ve
doğru zamanda tüketmeye özen göstermeleri gerekmek-
tedir. HABER MERKEZİ

Riskli gebeliğe
dikkat edin!

Riskli gebelikler anne ve bebek
hayatını tehdit eden önemli bir
problemdir.Bazı gebelikler, ta-

kibi sırasında riskli hale gelirken, bazıları
da annenin gebelik öncesindeki sağlık
problemleri dolayısıyla en başında riskli
başlar. Riskli gebeliklerin bu alanda dene-
yimli kişilerce takip edilmesi hayati önem
taşır. Gebelik öncesinde ve gebelik sıra-
sında yapılacak olan dikkatli takip doğum
komplikasyonlarını azaltırken, anne ve be-
beğine de yeni bir başlangıç yapma fırsatı
verir. Memorial Ankara Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden
Doç. Dr. Kudret Erkenekli, riskli gebelikler,
nedenleri ve takibi hakkında bilinmesi ge-
rekenleri anlattı. Hamilelik, kadınların ha-
yatlarının en önemli dönemlerinden
biridir. Normal ve doğal bir süreç olarak
sayılan bu dönemde, hafif belirtilerle or-
taya çıkan hastalıklar olabileceği gibi, hiç
belirti vermeden gelişen ve sonunda anne
ile bebeğin hayatını tehdit eden hastalıklar
da gelişebilmektedir. Anne ve bebeğin ge-
belik süresince herhangi bir sağlık sorunu
yaşama olasılığının yüksek olduğu bu gibi
durumlar riskli gebelik olarak tanımlanır.

Takibini uzmanlar yapmalı

Riskli gebeliklerin altında yatan nedenler,
gebeliğe özgü bir durum olabileceği gibi,
anne adayında öncesinde var olan bir
hastalığın gebelik sırasında seyir değiştir-
mesinden de kaynaklanabilmektedir. ha-
milelikte risk yaratabilecek sorunlar tüm
gebeliklerin yaklaşık yüzde 6-8’inde görül-
mektedir. Buna karşılık var olan sorunun
daha da kötüleşmesi ve ciddi tehlike yara-
tabilmesi olasılığı ise yüzde 50’nin üze-
rinde olmaktadır. Bu sebeple riskli gebeliği
olan bir anne adayının ehil ellerde, tam te-
şekküllü hastanelerde takip edilmesi ve
doğumunun yaptırılması anne ile bebeğin
yaşamı için çok önemlidir.

Bu travmalara dikkat etmelisiniz!
nAile ortamı çatışmalı olan, ebeveynleri boşanma
aşamasında olan ya da aile içi şiddet gören çocuklar,
nDuygusal, fiziksel ya da cinsel tacize uğramış ço-
cuklar,
nEvlat edinilmiş çocuklar,
nSevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile karşıla-
şan çocuklar,

nSınır koyamayan ailelerin çocukları,
nKardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar,
nTıbbi bir nedene bağlı olmayan baş ağrıları ya
da mide ağrıları gibi fiziksel semptomlar yaşayan
çocuklar,
nÖzgüven problemleri yaşayan çocuklar,
nKronik hastalık ile uğraşan çocuklar,

nDikkat eksikliği tanısı almış çocuklar,
nÖfke kontrol bozukluğu olan çocuklar,
nAyrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar,
nAşırı utangaçlık yaşayan çocuklar mutlaka uz-
manlar tarafından takip edilmeli ve doğru yönlen-
dirmelerle hayata yeniden sağlıkla devam 
etmeleri sağlanmalıdır.



avcılar'da sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybettiği oto-
mobil bariyerleri aştı, karşı

şeritte yan yatarak durdu. Görgü tanıkları
3 kişinin yaralandığı kazaya fıskiyeden
yola akan suyun neden olduğunu öne
sürdü.Kaza, saat 07.30 sıralarında mey-
dana geldi. Ambarlı'daki Petrol Ofisi Cad-
desi'nden Esenyurt yönüne giden 34 UV
0972 plakalı otomobil, sürücüsü direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bari-

yeri aşarak karşı şeride geçti. Otomobil
burada yan yattı. Kazada sürücü ile bir-
likte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine polis
ve sağlık  ekipleri sevk edildi. Yaralılar,
ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza
nedeniyle trafik bir süre aksadı. Görgü ta-
nıkları yol kenarında çimleri sulamak için
açılan fıskiyelerden yola akan suyun
neden olduğunu öne sürdü

Sıkıntı çıkarıyor

Kazanın bulunduğu yerden yaklaşık 100
metre geride, yerde bulunan suların üst-
teki kavşakta dikili ağaç ve yerdeki çimle-
rin sulanmasında kullanılan fıskiyeden
geldiği dikkat çekti. Günün erken saatle-
rinde sulama sisteminin devreye girmesi-
nin ardından, toprağın suya doyması veya
fıskiyenin yönünün tam ayarlanmaması
sonucu suyun hemen alttaki yola aktığı
iddia edildi.
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Merzuka Altunsöğüt (43) eşi
Soner Göztepe'den şiddetli ge-
çimsizlik yaşadığı için 2012 yı-
lında ayrıldı. Eşinden ayrılan
kadın, kızı Cennet Göztepe (23)
ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının
evinde yaşmaya başladı. 2013 yı-
lında açılan boşanma davası sü-
rerken Altunsöğüt eşinin bıçaklı
saldırısına uğradı. Yakalanan
Göztepe, ise adli kontrol şartı ile
serbest bırakıldı. Geçtiğimiz cuma
günü eski eşinin evine giden eski koca
burada aile fertleriyle tartışma yaşadı.
Kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan
oğulları için aile hastaneye gitti. Hasta-
nede Soner Göztepe cebinden çıkardığı
bıçakla eski eşini yaraladı. Bu sırada
engel olmaya çalışan 23 yaşındaki Cen-
net Göztepe de elinden aldığı bıçak
darbesiyle yaralandı. Yaşanan arbede
sırasında Altunsöğüt ve eski eşi yere
düştü. Kadın, eski eşinin elinden kurtu-

lup yerden kalkarken, adam çevredeki
vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.
Yaşanan olay güvenlik kamerasına yan-
sıdı.

Öldürmeye çalıştı

Yaşanan olayı anlatan anne Merzuka
Altunsöğüt , "Hastanede kayıt işlemle-
rini yapıyordum baktım kızımın sesi
yükseldi. Çıktım baktım Cennet'in ya-
kasına yapışmış. Yumruğu havada kıza
vuracak. İttim onu var gücümle. Yere

düştü. Kalkar kalmaz cebinden
bıçak çıkardı. Bıçağı rastgele
salladı. İlk etapta burama vur-
duğunu hissettim ama kızıma
da saldıracak korkusuyla
gözüm onu görmedi. Ben bıçak
darbesi almışım almamışım hiç
önemli değildi amacım kızımı
kurtarmaktı” dedi

Artık yeter

Altunsöğüt , "Artık yeter. Şu
anda bile bu adamın ev hapsi var.
2012'den bu yana kadar benim belki
savcılıkta 50 tane dosyam var. Her ka-
pıya gelişinde şikayette bulundum. Her
iş yerime geldiğinde şikayetçi oldum
fakat hiç birinin sonucunu alamadım.
Ev hapsi var ev hapsi saatlerinde dışa-
rıda beni öldürmeye kalkıyor. Savcı
bunu neye dayanarak serbest bırakı-
yor? İlla benim ölmem mi gerekiyor?
Lütfen sessiz kalmayın” dedi.

Sultangazi'de yaşayan ve şiddet gördüğü için eşinden boşanan Merzuka Altunsöğüt
(43), eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Altunsöğüt, “Artık yeter. İlla benim
ölmem mi gerekiyor? Yetkililerden yardım istiyorum, çaresizim” diye konuştu

Kaza sebebi fıskiye

Başkan olay yerini inceledi
Bayrampaşa'da elektrik kontağından
çıkan yangın 7 katlı bir apartmanın
çatısını sardı. Olay yerinde bulunan
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner konuyla ilgili bilgi aldı. Yan-
gın, Bayrampaşa Muratpaşa Mahal-
lesi Ayancık Sokak'ta saat 15.00
sıralarında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, 7 katlı binanın elektrik
kontağından çıkan yangın çatıya sıç-
radı. Alevler kısa süre içerisinde çatıyı

sardı. Binanın en üst katında bulunan
dubleks dairede o sırada kimsenin
olmaması olası bir can kaybını ön-
ledi. .

Allah’a şükür söndürüldü
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner de olayın yaşandığı esnada
bölgedeydi. Aydıner, “Şu anda Al-
lah'a şükürler olsun, herhangi bir 
vukuat yok. Söndürüldü” dedi.

TIRNAKÇILAR YAKALANDI
İstanbul'da "Türk parasını tanıma bahanesiyle" yanlarına yaklaştıkları üniversiteli gencin
600 lirasını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İran uyruklu iki kişi polis tarafından yakalandı

PendiK, Esenyalı mahallesinde 30
Ağustos 2019 tarihinde saat 13.45 sıra-
larında meydana gelen olay polis kayıt-
larına göre şöyle gelişti: Üniversite
öğrencisi olduğu öğrenilen H.İ.(23)'ün
yanına otomobilleriyle yaklaşan ve ken-
dilerini İran'lı turist olarak tanıtan iki kişi
'Türk parasını tanımak
istiyoruz' dedi. Turist
sandığı kişilere yardımcı
olmak için cebindeki
toplam bin lirayı çıka-
ran H.İ. onlara tek tek
tanıtmaya başladı. Bu
sırada paraları gencin
elinden tanıma bahane-
siyle alan şüpheliler, 'tır-
nakçılık' yaparak 600
lirayı alıp, fark ettirme-
den 400 lirayı geri verdi.
Şüphelilerin olay yerin-

den ayrılmasının ardından kendisine geri
verilen paraları sayan H.İ. hırsızlığı fark
ederek durumu polise bildirdi.

Cezaevine gönderildiler

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği tarafından olayla ilgili başlatı-
lan soruşturmada polis hırsızlığın gü-

venlik kameraları görüntülerine ulaştı.
Görüntülerde iki kişinin H.İ.'nin yanına
yaklaştığı ve bir süre sonra ayrıldıkları
görüldü. Polis kamera görüntülerinden
şüphelilerin kullandığı otomobilin pla-
kasına ulaştı. Sahte kimlikle kiralandığı
öğrenilen otomobilin izi Aksaray, Vatan

caddesi üzerinde bu-
lundu. Operasyon
yapan polis ekipleri şüp-
heliler Majit E.(55) ile
Mohammet A.(54)'ü
gözaltına aldı. Asayiş
Şube Müdürlüğüne geti-
rilen İran uyruklu şüp-
heliler Majit E. ile
Mohammet A. işlemleri-
nin ardından sevk edil-
dikleri mahkemede
tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA
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Bağcılar'da bir araç 24 yaşın-
daki gence çarpıp kaçtı. Gencin
ağır yaralandığı kaza saniye sa-

niye kameralara yansıdı. Kaza, geçtiğimiz
Pazar gecesi Bağcılar'da meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Rıdvan
P. cadde üzerinde bir grup gençle henüz bi-
linmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.
Gençler tartıştığı sırada Recep F. isimli
şahıs hakimiyetindeki araçla Rıdvan P.'ye
çarpıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların yardı-
mıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine kaldırılan Rıdvan P.'nin durumunun
ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Recep
F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ya-
ralanan gencin yakını Ferdi Çıtay, kazanın

tartışmayla ilgisi olduğunu ve Recep F.'nin
bilinçli olarak Pulat'a çarptığını söyledi.

Resmen ölüme sebebiyet

Acılarının büyük olduğunu ifade eden
Ferdi Çıtay, “Yukarıda bir kafe var. İzbe bir
yerde gençlerin takıldığı bir kafe, burada
15-20 kişilik bir grupla tartışıyorlar. Orada
bitiremediklerini gelip burada kardeşimize
çarparak bitiriyorlar. Kan izleri orada var.
Kamera kayıtları, polis tutanakları her şey
mevcut. Kaçıyor şu anda. Ailesi uzlaşmak
istiyor. Resmen ölüme sebebiyet bu. Bu-
rada kan izleri dururken kimse uzlaşmaz.
Kaçmasaydı yardım etseydi belki uzlaşıla-
bilirdi” diye konuştu.
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Kartal'daki Anadolu Adalet Sara-
yı'nda açık otaparkın dışında mey-
dana gelen silahlı saldırı anları

kameralara yansıdı. Saldırganı yakalamak
isteyen polis ekiplerinin silahla şahısları ko-
valama anları ve bir polisin çevik bir hare-
ketle hızla kendisine korkarak kaçan köpeğin
üzerinden atlayıp saldırgana doğru koştuğu
anlar kameralara yansıdı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı açık oto-
parkının dışında silahlı saldırı gerçekleşmiş.
Bir kişi olayda yaralanırken, saldırganlardan
biri yaralı olarak olmak üzere 6 kişi polis ta-
rafından gözaltına alınmıştı. Saldırı anı ve
polisin şahısları yakaladığı anlara ait güven-
lik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görün-
tülerde motosikletle gelen saldırgan şahsa
ateş açıyor. 

iLLA OLMEM Mi
GEREKiYOR?
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Kağıthane'de 7 katlı bir binanın en üst
katında henüz belirlenemeyen bir nedenle
çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri
tarafından söndürülen yangında can kaybı
yaşanmazken dairede maddi hasar mey-
dana geldi. Yangın, saat 13.00 sıralarında
Kağıthane Çağlayan Mahallesi Neşe
Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binada
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina-
nın en üst katında henüz belirlenemeyen

bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanlar
kısa sürede tüm eve yayıldı. Dumanları
gören vatandaşların ihbarı üzerine olay ye-
rine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ta-
rafından yangına müdahale edildi. Kısa sü-
rede söndürülen yangın sonrası sokak
üzerinde yaşanan panik sona erdi. Yan-
gında can kaybı yaşanmazken, dairede
maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıktı takla attı

Avcılar'da E-5 yan yolda sürücüsü-
nün kontrolünden çıkan otomobil
takla attı. Sürücü kazayı yara alma-
dan atlattı. Kaza, Avcılar Cihangir
Mahallesi E-5 yan yolda meydana
geldi. Avcılar'dan Küçükçekmece is-
tikametine giden sürücüsü öğrenile-
meyen 34 JG 8398 plakalı otomobil,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini

kaybetmesi sonucu yan yolda bari-
yerleri aşarak takla attı. Sürücü ka-
zayı yara almadan atlatarak araçtan
kendi imkanları ile çıkmayı başardı.
Kaza nedeni ile trafik akışı bir süre
kontrollü olarak sağlandı. Kaza
yapan araç çekici yardımı ile olay
yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile
ilgili incelemesi devam ediyor.



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve İBB iş birliği kap-

samında başlatılan “Kırtasiye Seti Dağıtım”
etkinliğini, Yenibosna Emir Sultan Ortaoku-
lu’nda başlattı. İmamoğlu’na İBB Genel Se-
kreteri Yavuz Erkut ile Genel Sekreter
Yardımcıları Yeşim Meltem Şişli ve Murat
Yazıcı eşlik etti. Okul bahçesinde kendisini
bekleyen öğrenciler tarafından alkışlarla kar-
şılanan İmamoğlu, törenin başlamasını da
onların arasında bekledi. İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı,
okul müdür Şaban Çibir yaptı. Çibir’in ardın-
dan konuşan İmamoğlu, öğrencilere, öğret-
menlere ve velilere yeni eğitim-öğretim
yılında başarılar diledi.

Akıldan yana insanlar
yetiştirmeliyiz

İBB’nin eğitim-öğretim konu-
sunda yetkili kurum olmadı-
ğına dikkat çeken İmamoğlu,
“Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) ve İstanbul Valili-
ği’nin yoğun bir çalışma içe-
risinde olduğunu biliyorum.
Okullar, bizim önceliğimiz
olacak. Senkronize çalışma
yapmak adına, okullarımızı
hem güzelleştirmek hem de
yeni okul ihtiyaçlarını katkı sun-
mak adına tüm iyiniyetli girişimle-
rimizi, Valiliğimizle ve MEB’le
yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini
yapmaya, en yüksek çabayı göstermeye,
fırsat verilirse de en yoğun katkıyı sunmaya
hazır olduğumuzu buradan duyurmak iste-
rim” dedi.Yeni teknoloji çağı ile birlikte ço-
cuklarımızı geleceğe hazırlamak adına iyi
eğitim almalarının zorunlu olduğunu kayde-
den İmamoğlu, “Her eğitim kurumunun ge-
leceği yakalaması adına, mutlaka yeniliklere
açık ve dünyayı takip eden, en ileri seviyede
akıldan ve bilimden yana olan elbette ki mille-
timizin ve bu toprakların geleneklerini ve gö-
reneklerini hisseden ama bir dünya insanı
yetişmesi noktasında eğitim kurumları olmak
için de çaba göstermeleri gerektiğinin de altını
çizmek istiyorum” diye konuştu.

Büyük adımlar atacağız

Eğitimin önceledikleri konulardan biri oldu-
ğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle
tamamladı:“Çok yakın zamanda, birkaç
hafta içerisinde tanıtımlarımızı ve nasıl adım-
lar atacağımızı sizlerle de paylaşacağız. Özel-
likle, yüz binlerce çocuğumuza okul öncesi
eğitim verme konusunda büyük bir devrimi
başlatacağız. Kreş meselesini çok önemsiyo-
ruz. Bu konuda göreceksiniz bugüne kadar
ihmal edilmiş bu alana, sizlerin belediyesi

ola-
rak,

İBB beledi-
yesi olarak, çok büyük adımlar atacağız ve
yüz binlerce çocuğumuza mutlaka okul ön-
cesi eğitim almaları konusunda en üst sevi-
yede destek olacağız. Bu aynı zamanda
annelerimizin de işini kolaylaştıracak. Annele-
rimizin çocuklarını bizlere emanet ettiği her
kreş sayısını artırdığımızda, iyi biliyorum ki
annelerimiz hayata atılacaklar, üretecekler ve
kendi aile ekonomilerine de katkıda buluna-
caklar. Bu aynı zamanda mutlu yuvala-
rın sayısını şehrimizde daha da
artıracak. Bunun bilincindeyiz.”

Öğretmenlerin yanındayız

Konuşmasının ardından okul folklor
ekibinin gösterisini izleyen İmamoğlu,
onlarla toplu fotoğraf çektirdi. Öğret-
menler odasına çıkan İmamoğlu, eği-
timcilerle bir araya geldi. Okula bayrak
ve İstiklal Marşı CD’si hediye eden
İmamoğlu, öğretmelerin kıymetini tarif
edecek kelime bulamadığını belirtti.
Öğretmenlerin yaşadığı mesleki zorluk-
ları bildiğini vurgulayan İmamoğlu,

“Atanamayan, kadro sıkıntısı çeken öğ-
retmenlerimizi biliyorum. Umarım
bunları aşarız. Gerçekten şehirlerimiz
çok kalabalık ve eğitimden şikayetleri-
miz çok. Buna yetişemeyen fiziki taraf-
lar var. Şehirler adına çok büyük

atılımılar yapmamız lazım. Biz, tabi İBB
olarak, direkt bu konularla ilgili bir kurum

olamıyoruz. Ama hem MEB hem valiliği-
mizle sıkı bir koordinasyonla ihtiyaçların gi-
derilmesi konusunda biz de elimizden geleni
yapmak istiyoruz. Bir yanıyla da mesleki ola-
rak sizlerin de yanında olmak isteriz” dedi.

Kadın öğretmen sayısının fazla
olması iyi

“Toplumun en önde bireylerinin öğretmenler
olmasını isterim” diyen İmamoğlu, “Toplu-
mun birçok faaliyetlerini hazırlayan biz bele-
diyeleriz. Belediyelerin bu çalışmalarının en
ön saflarında öğretmenler olsun, bize yol
göstersin, bizimle yol yürüsün isteriz. Biz, 16
milyonun belediyesiyiz. Bu nok
tada toplumun en ön saflarında öğretmenler

olursa; oradaki akıl, çağdaş duruş ve olgun-
luk daha da büyür. O bakımdan ben sizi bu
şehrin en kıymetli en öndeki yol arkadaşları
olarak, en fedakar kişiler olarak görüyorum”
ifadelerini kullandı. Odada bulunan öğret-
menlerin çoğunluğunun kadın olmasından
duyduğu memnuniyeti dile getiren İma-
moğlu, şunları söyledi: “Gerçekten birçok
meslekte kadın sayısı iyi duruma geldi. Daha
da artmasını istiyorum. Bizim birçok kuru-
mumuzda kadın sayısını çok az görünce üzü-
lüyorum. Bizim bir iştirakimizde (İSPARK),
2500’de ‘Sıfır’ kadın sayısını görünce vurul-
dum yani. Bu hoş bir şey değil. Köylerde
zaten üretiyor. Ama şehirlerde kadın üretirse,
toplum var. Yoksa olmuyor. Dünyada bu
noktada en düşük oranlara sahip ülkelerden
birisiyiz. Bu hiç hoş bir durum değil. Halbuki
bizim kadınımız çok üretkendir. En azından
annemden ve eşimden biliyorum.”

En çok kitap okuyanı ağırlayacağım

Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen İma-
moğlu, bir eğitimcinin spor alanlarının eksik-

liği yönündeki tespitine, “Bahçeniz
küçük. Buraya bir spor salonu olmaz;
ama hızlıca modern bir spor alanı oluş-
turmak adına arkadaşlarımızı bilgilendi-
riyorum” yanıtını verdi. İmamoğlu,
öğretmenlerle görüşmesinin ardından,
aynı koridordaki 6/A ve 6/D sınıflarını
ziyaret etti. Sınıflarda öğrenciler ve öğ-
retmenleriyle anı fotoğrafları çektiren
İmamoğlu, “Okulunuza kitap hediye
edeceğim. Öğretmenleriniz en çok kitap
okuyanları tespit edecek ve ben en çok
kitabı kim ya da kimler okuduysa onları
misafir edeceğim” dedi.
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Ç ocuklarını siyasi nedenlerle kaybet-
miş insanların ortak acısı ve sessiz
haykırışıydı aslında  ”Cumartesi An-

neleri’nin oturma eylemleri”. 
Kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin

yargılanması için 754 hafta boyunca Tak-
sim İstiklal caddesinde gerçekleştirdikleri
oturma eylemlerinde adalet arıyorlardı.  
Demokratik bir ülkede hukuk aramak, 
haklarını savunmak her bireyin hakkıydı
onlar içinde…

Bir annenin, evladınının izini, akıbetini
sorgulama hakkını kimse elinden alamaz.

Hangi ideoloji bir annenin doğurup hayat
verdiği  evladına olan düşkünlüğünden daha
etkili olabilir ki?…..

Annelik karşılıksız sevginin, yuvası için
çırpan yüreğin,  fedakarlığın, mücadelenin
ve vazgeçmemenin adı değil miydi?...

Zaman zaman zorluklar, engellemeler,

tartışmalar yaşansa da toplum vijdanı cu-
martesi anneleri’ne hep hoşgörüyle baktı.
Çünkü demokratik bir ülkede  suçlu dahi
olsa herkes devletin güvencesindeydi ve
ancak  varsa cezasını devletin mahkemeleri
vermeliydi. 

Zaten bunların dışındaki her şey kaos
yada kargaşaya sebep olmaz mı?..... 

754. kez Taksim'de bir araya gelen Cu-
martesi Anneleri, çocuklarının kaçırılarak
dağa gönderildiği iddiasıyla HDP Diyarba-
kır İl Binası önünde eylem yapan anneler
için "Yanlış yerde oturuyorlar. Oturması
gerekilen yer bu ülkeyi yönetenlerin ofisle-
rinin, bakanlarının önüdür. Çünkü bu ül-
keyi bu hale getiren bunlardır, oturduğunuz
yer değildir" diye açıklama yaptılar..

İşte bu olmadı. 
O evlatlarınızın akibetini öğrenmek için

herkesten destek beklediğiniz eylemleri-

nize, annelik iç güdünüze hiç
yakışmadı….

13-18 yaş aralığında kendi hür iradesini
kullanamayacak kadar küçük çocukların
kandırılararak veya cebren dağa çıkarıl-
masına en çok onların karşı çıkıp evatlarını
isteyen annelere en büyük desteği onların
vermeleri gerekirdi ama yapmadılar ve si-
yasi idiolojilerinin çizgisinde bir tepki gös-
tererek haklılıklarına gölge düşürdüler …

Evlat acısı çeken bir annenin  aynı acı-
lar içinde kıvraran başka bir anneyi anla-
maya çalışıp desteklemek yerine siyasi bir
platforma çekmeye çalışması etik davra-
nıştan uzak, samimiyetsiz ve ard niyetli
hareket değilmidir?

Hadi bunları geçtik diyelim. Cumartesi
Anneleri için çırpınan  destekleyen veya
haklı gören kişi ve kuruluşların, Cumartesi
anneleri gibi aynı duygular içinde çocukları
için çırpınan  annelerin HDP il binasının
önünde sergiledikleri demokratik eylemle-
rine sessiz kalmaları ve acımasızca eleştir-
meleri ahlaki ve insancıl duyguların
siyasetin arkasında kalması demektir…

Her ortam ve şartta anneliğin kutsallığını
dile getiren aydınlarımızın siyasi fikir ve dü-
şüncelerine zıt bir görüş içinde olan annele-
rin evlatları için attıkları çığlıklarına  sessiz
kalmaları ayrı bir utanç tablosudur…

Birlik ve beraberliğimizi bozmak için çır-
pınan aynı coğrafyada binlerce yıl yaşayan
bizleri birimize düşürmek için çabalayan o
kadar aktör varken toplumsal  barışın önün-
deki en büyük engel olan empatinin gön-
demde ve düşüncelerimizin önünde olması
sorunlarımızı daha çabuk çözebileceğimizi
reçetesidir Başkada olmaz….

Unutmamamız gereken en önemli şeyde

sen-ben değil biz oluşumuzdur….
Şimdi gelelim kıssadan hissemize … 

Tabiki anlayana….

İki tilki can-ciğer dost olmuşlar.
Bir av bulup aç karınlarını doyurmak he-

vesiyle sahraya çıkmışlar. Hikâye bu ya;
meğer bir grup avcı da, tazılarıyla o civarda
geziniyormuş. Birbirlerine rastlayınca
tilkilerde bet-beniz kalmamış.

Tabanları yağlayıp kaçmaya başlamışlar;
lakin tazılar çok yaman, kısa sürede 
mesafeyi kapatmışlar.

Postu ele vereceklerini anlayan tilkilerden
biri:

— Arkadaş bu tazılardan kurtuluş yok.
Bundan geri seninle buluşmamız artık 
kıyamete kaldı, demiş.

Öteki acı acı gülümsemiş:
— Tasalanma bizde bu post var iken

kürkçü dükkânında mutlaka karşılaşırız,
diye cevap vermiş. 

VESSELAM

Duyulmayan çığlıklar

AYNUR CİHAN

Öğrenciler için
en iyisini istedik

Bağcılar’daki 2019-2020 Eği-
tim ve Öğretim Yılı Ragıp Akın
İlkokulu’nda düzenlenen törenle

başladı.  Törende bir konuşma yapan İlçe
Kaymakamı Mustafa Eldivan, okullarda
yalnızca öğretimin değil, eğitim boyutunun
da görülmesi gerektiğini söyledi. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın eği-
tim alanındaki gayretlerine dikkat çeken El-
divan, “Tekli eğitime geçme noktasındaki
Bağcılar, 160 bine yakın öğrenciye eğitim ve
öğretim vermeye hazır durumda bulunuyor”
dedi. Başkan Çağırıcı ise ilçenin her geçen
gün modern ve donanımlı eğitim yuvaları ile
tesislere kavuştuğunu hatırlattı. Çağırıcı,
“Kapalı Yüzme Havuzlarımız, 17 Bilgi Evi,
Gençlik Merkezi, 8 D Sinema ve Planetar-
yum gibi birçok tesisimiz çocuklara ve genç-
lere ücretsiz hizmet veriyor. Yaz Spor
Okulları, İzci ve Gençlik Kampları da yoğun
ilgi görüyor” diye konuştu. Çağırıcı, yarının
Türkiye’sini inşa ettiklerini sözlerine ekledi.
Her yeni yılın yeni bir heyecan anlamına
geldiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz ise okullarda ders verilme-
sinin ve akademik bilgilerin sunulmasının
yanı sıra ahlaklı, dürüst ve vatansever nesil-
lerin yetiştirilmesinin de önemli olduğunu
vurguladı. 

Başarılı insanlar yetişiyor

Ragıp Akın İlköğretim Okulu Kurucusu
Ragıp Akın ise Bağcılar gibi geniş bir ailenin
ferdi olmasından dolayı mutlu olduğunu
belirtti. Bir anısını paylaşan Akın, “İki yıl
önce bir delikanlı yanıma geldi. Bizim oku-
lumuzdan mezun olmuş daha sonra Tıp Fa-
kültesi’ni tamamlamış. Çok keyif aldım”
diye konuştu. Ragıp Akın İlkokulu Müdürü
Erol Karaca da okulda değişik branşlarda
atölyeleri hizmete sunduklarını kaydetti. 
BERRİN YEŞİLTEPE

Binlerce vatandaşa okuma -
yazma öğreterek eğitimini yarıda bı-
rakmış veya hiç okula gitmemiş va-

tandaşlara kurs imkanı Evden Yeniden Okula
Projesi (EYOP) kursları bu yıl 16 Eylül’de baş-
lıyor.  Yaşlısı, genci 7’den 70’e ücretsiz eğitim
veren EYOP kapsamında ders alan yüzlerce
vatandaş temel ortaokul ve lise derslerinde eği-
tim görüyor.  12 branşta eğitim veren EYOP,
hafta içi her gün Büyükçekmece Meslek Edin-
dirme Kursları (BMK) binasında vatandaşlara
ücretsiz hizmet veriyor. 

Kapılarımız her zaman açık

EYOP kapsamında çok sayıda öğrenciye
okuma ve yazma öğrettiklerini söyleyen Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün şu şekilde konuştu: “Ülkemizin en çok
ihtiyacı olan şey eğitim. Bu konuda elimizden
geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz
Meslek Edindirme Kursu ve EYOP hizmeti su-
nuyoruz. Eğitimlerin ardından kursiyerlerimi-
zin bir yerlere geldiğini görmek bizleri mutlu
ediyor ve gururlandırıyor.”

EGitim iCin bUyUk
adimlar ataCaGiz

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İBB iş birliği kapsamında başlatılan “Kırtasiye Seti
Dağıtım” etkinliğini, Yenibosna Emir Sultan Ortaokulu’nda başlattı. İmamoğlu, “Eğitim konusunda çok büyük adımlar
atacağız ve yüz binlerce çocuğumuza mutlaka okul öncesi eğitim almaları konusunda en üst seviyede destek olacağız” dedi

Cumhurbaşkanı’na

teşekkür
İmamoğlu, okuldan ayrılışı sırasında gazetecilerin, "Cumhur-

başkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya
davet etti. Gidecek misiniz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki. Neticede

bizim bireysel bir talebimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı, bütün büyükşe-
hir belediye başkanlarıyla, sanıyorum belediyelerin sorunlarını konuşmak
için ya da tartışmak üzere bir toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız.
Elbette şehrimizin, aslında bütün büyükşehirlerimizin sorunlarını kendile-
riyle paylaşma imkanımız olacak. Dediğim gibi, biz, devletin her kademe-

sinde maksimum diyalog maksimum ilişkiden yanayız. Neticede
vatandaşımız hizmet bekliyor ama bizden; ama merkezi hükümet-

ten. Dolayısıyla iş birliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı
var. Biz bundan kaçınacak ya da buna set koyacak bir an-

layışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten
anlamlı da değil. Daveti için teşekkür

ederim."

Tüm yurtta olduğu gibi Bağcılar’da da
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı düzenle-
nen törenle başladı. Ragıp Akın İlkoku-
lu’ndaki törende konuşan İlçe Kaymakamı
Mustafa Eldivan, “Öğrenciler için en iyisini
istedik ve bütün okullarımızı ilçemizdeki
160 bin öğrenciye hazırladık” dedi

ÜskÜdarBelediyesi, Muhar-
rem ayı vesilesiyle aşevinde 41
çeşit malzemeyle dev kazanlarda

yapılan aşureleri, 1 haftada 50 bin kişi ile
paylaşacak. 250’şer kilo nohut, fasulye, buğ-
day, şeker gibi temel malzemelerin yanı sıra,
kilolarca kuru incir, kuru kayısı, kuru Üzüm,
nar, tarçın, ceviz, fındık, kuş üzümü, kuru
dut, Hindistan cevizi gibi 41 çeşit malzeme
kullanılarak aşevinde yapılan kazanlar do-

lusu aşure, bu hafta boyunca tüm İstanbul-
lulara ikram edilecek. 

Birliği pekiştirsin

Geleneksel değerlerimizin bir yansıması
olan, bereketin sembolü Aşure ayı ile milli
birlik ve beraberlik duygusunun toplumun
her kesimine aşılamayı hedeflediklerini kay-
deden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, konuya ilişkin şu açıklamada bu-

lundu: “Mübarek Muharrem ayında evleri
mize bereket getiren aşureleri tüm İstanbul-
lularla paylaşarak, kardeşliğimizin, birlik ve
beraberliğimizin önemini yansıtmayı vazife
edindik. Bu sayede milli değerlerimizin bir-
leştirici gücünün pekiştirilmesine vesile ola-
cağımıza inanıyoruz. İnşallah, daha nice
Muharrem aylarının güzelliklerini milli birlik
ve beraberlik içerisinde hep birlikte yaşaya-
cağımıza inanıyorum. Bu önemli ayda ço-
cuklarımıza geleneksel değerlerimizi
aşılamak için elimizden geleni yapacağız.
Çocuklarımız, bizim geleceğimiz” ifadelerini
kullandı. BARIŞ KIŞ

Her eve aşure girecek

Şimdi okuma
yazma zamanı

Ekrem
İmamoğlu
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Y eni eğitim öğretim yılının ilk ders
zili çaldı. Okullarda tatlı bir
telaş, heyecanlı bir koşuştur-

maca vardı. Zeytinburnu’nda dersbaşı
yapan öğrencileri ziyaret edip, başarılar
dileyen Belediye Başkanı Ömer Arısoy,
okulun ilk günündeki heyecana minik-
lerle birlikte ortak oldu. Zeytinburnu
Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu’nun
konferans salonunda yapılan ‘2019-
2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’ açılış
programına Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kay-
makamı Mehmet Makas, İlçe Askerlik
Şubesi Başkanı Albay Halil Akar, Mili
Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, okul mü-
dürleri öğrenciler ve veliler katıldı. İstik-
lal Marşı ile başlayan tören protokol
konuşmaları ile devam etti. Yeni eğitim
öğretim yılı açılış töreninde öğrenciler
şiir okudu, halk oyunları, koro ve bağ-
lama performansı sergiledi. Törenin
sonunda 4’üncü sınıf öğrencileri, okula
yeni başlayan 1’inci sınıf öğrencilerine
hoş geldin seremonisi gerçekleştirdi.

Kitapları hükümet dağıtıyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy yaptığı konuşmada, “Biz her yıl

düzenli olarak bütün okullarımızın fi-
ziki ihtiyaçlarını elimizdeki imkânları
sonuna kadar kullanarak karşılıyoruz.
Her yıl bu uygulamayı düzenli olarak
devam ettireceğiz. Kaymakamımız ve
İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle bera-
ber okullarımızın her yıl daha iyi şart-
lara ulaşması ve daha verimli bir hale
gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz.
Hükümetimiz kitapları bütün okullara
dağıtıyor. Bu hafta defterlerimiz bütün
öğrencilerimize ulaşacak. İlçe Milli
Eğitim’le birlikte bu yıl ‘Temiz Okul’
kampanyasını yürüteceğiz. Konuyla il-
gili olarak Çalışma Bakanlığımızla gö-
rüşmelerimiz sürüyor. Bu hafta içinde
neticelenecek. Eğitim öğretim yılının
şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı
olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Birinci sınıf heyecanı

1’inci sınıfa başlayacak olmanın heye-
canıyla tüm gece uyuyamadığını söyle-
yen öğrenci Nagihan Akıncı, “Bugün
okula annemle beraber geldim. Gece
heyecandan uyuyamadım. İlk kez
okula başlıyorum. Öğretmenimi çok
seviyorum. Şu an çizgi çalışması yapı-
yorum. Teneffüse çıkıp, arkadaşlarımla
oynamayı bekliyorum.” şeklinde 
konuştu.

B aşkan Erdoğan'ın asker Milli Savunma Ba-
kanı ile önüne geleni pejmürde etmekle teh-
dit eden İçişleri Bakanının ve meclisteki

çoğunluğu kaptırmamak için zorunlu beraberlik
yaptığı MHP'nin yarattığı korku atmosferinin içinde
olduğunu ve bu nedenle oy ve çevre kaybı yaşadığını
tahmin değil, iddia ettiğim şu günlerde Bülent
Arınç'ın açıklamaları bomba gibi olmasa da 
gerçekler olarak gündeme düştü.

Hemde Ali Babacan'ın kuracaklarını iddia ettiği
partinin 2020'ye kalmayacağını belirttiği bir
günde..

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı çalışmalarla
bilerek yada bilmeyerek zaten zorda olan ekono-
miye katkı olduğunu düşündüğüm mücadelesini 
algılamayan AK Partili Meclis Üyeleri gibi Başkan
Erdoğan'ın da algılamasını umduğum Bülent
Arınç'ın açıklamaları çok ama çok önemli ve altına
imza attığım son demeci de masaya yatırılmalı
derim..

Bana göre Başkan Erdoğan'ın yolcu etmeye 
hazırlandığı İçişleri Bakanının hukuk ve adalet 
makamlarının vermesinin gerektiği kararları 
kendisi vermesine karşı ne diyor, Bülent Arınç?

Önce bir ona bakalım mı?!.
Bakalım;
'Çok tartışılacak açıklamalar... Bülent Arınç'tan

"Canan Kaftancıoğlu'na tahammül etmek 
zorundasınız" çıkışı

Arınç, "Verilen kararın iyi ya da kötü olduğunu
söylemekten uzağım. Kaftancıoğlu'nu sevmiyor 
olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline 
getirdiler. Attığı mesajların hiç birisine katılmıyo-
rum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız,
tahammül etmek zorundayız" dedi.

Eski TBMM Başkanı, eski AKP Milletvekili ve
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
Bülent Arınç, Habertürk'te yayımlanan programa
konuk oldu.

Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili soruya yanıt
verdi. Arınç, daha önce Sakine Cansız'ların öldürül-
mesiyle ilgili sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Arınç "Devlet adam öldürmez. Devlet yakalar
alır, getirir mahkemeye verir. Susturucuyla adam
öldürmez" dedi.

Kaftancıoğlu'nu sevmediğini, beğenmediğini,
yazdıklarına katılmadığını belirten Bülent Arınç,
"Bunlardan dolayı ceza verevek olan Adalettir, 
Hukuktur.. Ben bir hukukçuyum, bu mesajlar 
toplumu infiale sürükleyecek olsa, 2013'te bir 
soruşturma açardı savcılarımız. Ama üzerinden 
6 yıl geçtikten sonra dava açılıp hemen 2-3 celsede
karar veriliyorsa buna nasıl bakmak lazım?" 
ifadelerini kullandı.

"TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDAYIZ"
Arınç, "Verilen kararın iyi ya da kötü olduğunu

söylemekten uzağım. Kaftancıoğlu'nu sevmiyor 
olabiliriz. Seçimi kazandı, bir kahraman haline 
getirdiler. Attığı mesajların hiç birisine katılmıyo-
rum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, 
tahammül etmek zorundayız" dedi.

“GEÇMİŞ TWEETLERE BAKILIRSA BİNLERCE İN-
SANI BU İŞİN ALTINDAN KURTARAMAZSINIZ”

Arınç, “O savcıya sormak istiyorum. Niye 5 yıl
beklendi? 5 yıl sonra bu davanın açılması bir 
zorlamadır.” dedi.

Bülent Arınç ayrıca “Geçmiş tweetlere bakılırsa
binlerce insanı bu işin altından kurtaramazsınız. Bu
dava Kaftancıoğlu'nu bu günkünden 5 misli daha
fazla büyütür” ifadelerini kullandı.

"AHMET TÜRK'ÜN TERÖRLE ALAKASI YOKTUR"
Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine 

kayyum atanmasına değinen Arınç, kayyum 
kararlarının yasal olduğunu söyledi.

Arınç şu ifadeleri kullandı:
"Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona

saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki
hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur.

Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış 
olmasını isteyen biridir.'

Peki bu açıklamaların altına imza atılmaz mı?
Bilmem ama ben imzamı atıyor ve Arınç'ın bu 

açıklamalarına aylardır tartışılan, çıktı, çıkacak denen
ama geciken yeni Adalet Reformuna da Başkan 
Erdoğan'ın da bir an önce imza atmasını umarak..

Hukukçu Arınç doğru söylüyor

YAKUP TEZCAN

Biz BElEdiyE olaraK 
SEfErBErliK ilan EttiK
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders saatlerinde ilçedeki okulları ziyaret etti, öğrencilerin
heyecanına ortak oldu. Arısoy, “Biz belediye olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Şiir okurken duygulandı
Şiir okurken duygulandığı gözlemlenen ilkokul öğrencisi Hazal Zehra 

Akpınar ise; “Öğretmenlerimi çok seviyorum. Duygulu şiirler okuyunca
ağlıyorum. Öğretmenlerimin bana öğrettikler

İlçedeki çocuklarla da buluşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Burayı her
daim güzelleştirecek olan çocuklarımızın varlığıdır. Biz de onları düşünüyoruz” dedi.

Küçükçekmece
şarkılara doydu
Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Göl Şenliği’nin onuncu
gününde, 1980'li yıllardan itibaren müzik dünyasında önemli bir yer edinen
ve uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren 'Ezginin Günlüğü' sahne aldı

Grup, dillere pelesenk
olan şarkılarıyla konseri
izlemeye gelen dinleyici-

lere nostaljik ve keyifli bir gece ya-
şattı. İki saat boyunca sahnede
kalan Ezginin Günlüğü'nün seslen-
dirdiği “ Eksik Bir Şey, Kanto, Yan
Kalbim, Aşk Olsun, Martı” başta
olmak üzere tüm şarkılara hayran-
ları da hep bir ağızdan eşlik etti..
Küçükçekmece’de uzun za-
mandır konser verme-
diklerini ve seyirciyi
çok heyecanlı bul-
duklarını ifade
eden grup, “ Bizi
tanıyan, şarkıları-
mıza eşlik eden,

enerjik

ve güzel bir seyirci ile karşılaştık.
Okulların açıldığı bu ilk günde pa-
zartesi olmasına rağmen evlerine
kapanmayıp konsere gelen tüm
dinleyenlerimize teşekkür ederiz”
mesajı verdi. 

Müzikten ödün vermedik

Ezginin Günlüğü, yıllardır her yaş
ve kuşak tarafından din-

lenme ve sevilmelerinin
sebebini ise “Müzik an-

layışımızdan hiç ödün
vermedik. İşimizi se-

verek yapıyoruz. Ez-
ginin Günlüğü,
istikrarla müzik
arasındaki ilişki-

nin en güzel ör-

neklerinden biridir. İnandığımız işi
yapıyoruz ve etkilerini görüyoruz”
sözleriyle açıkladı. 

Çebi'ye teşekkür

Göl Şenliği’nin 10. akşamında, 9
Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 97. yılı
anısına Atatürk’ün sevdiği şarkılar
ve Zeybek halk oyunları gösterileri
sahnelendi. Gösterileri ilgiyle izle-
yen ve kutlamalara coşkuyla ortak
olan vatandaşlar, yazın son günle-
rinin şenlikle keyfe dönüştüğünü
ifade ederek, Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi’ye
teşekkür etti.
MEHMET ALİ
ÇATAL

Ezginin Günlüğü, söylediği
şarkılarla Küçükçekmece
halkına müzik ziyafeti yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Beyaz Masa ALO 153 Çağrı
Merkezi hızlı ve etkin çalışmaları-

nın neticesini almaya devam ediyor. İBB
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet
veren Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi,
yılın müşteri hizmetleri birimi kategori-
sinde“Aradığın An Çözüm Başlar”projesi ile
Stevie Awards’ta (International Business
Awards) bronz ödül almaya hak kazandı.
Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce firma
ve kurum, en iyiler arasında yer almak için
toplam on kategoride projelerini sundu. İBB
153 Çağrı Merkezi, küresel ölçekli rakiplerini
geride bırakarak “Aradığın An Çözüm Baş-
lar”projesi ile ödüle layık görüldü. Stevie
Awards’ta derece elde edenlerin ödülleri, 19
Ekim 2019 tarihinde Viyana’da düzenlene-
cek tören ile sahiplerine verilecek. İBB Halkla
İlişkiler Müdürlüğü çalışmaları 2016 yılın-
dan bu yana her yıl Stevie Awards’ta farklı
kategorilerde ödüle layık görülmüştü. Orga-
nizasyon, dünyanın en prestijli iş ödülleri
programlarından biri olarak kabul ediliyor.

Aradığın an çözüm başlar

“Aradığın An Çözüm Başlar” projesi, planla-
nan iletişim hedefleri doğrultusunda belirlen-
miş hedef kitle ile projenin sosyal
paydaşlarını etkileşime geçiren bir modeldir.
Proje toplumsal kalkınma, çevresel etki ve
kurumsal sosyal sorumluluk gibi kavramla-
rın geliştirilmesini amaçlamaktadır.

En iyi masa
Beyaz masa

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu,
İSKİ Genel Müdür-

lüğü görevine 
kurumda önemli 

görevlerde 
bulunan Raif 

Mermutlu’yu atadı

İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin
bağlı kuruluşların-

dan İstanbul Su ve Kanali-
zasyon İdaresi’nde (İSKİ)
Genel Müdürlük görevine 9
Eylül 2019 tarihinde Çevre
Mühendisi Raif Mermutlu
atandı.
1961 Elazığ doğan Raif Mer-
mutlu, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Çevre Mühendisliği
bölümü mezun oldu.
1983 yılında İller Bankası
Genel Müdürlüğü’nde mü-

hendis olarak göreve başla-
yan Mermutlu, Türkiye gene-
linde birçok ilin içme suyu
arıtma projelerinde görev
aldı.
1994 yılında İstanbul metro-
polünün su probleminin çö-
zümü için İstanbul’a davet
edildi ve İSKİ Genel Müdür-
lüğü’nde göreve başladı.
İSKİ Genel Müdürlüğü’nde sı-
rasıyla;
Asya Yakası Su İnşaat Müdür-
lüğü
Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı

Su Arıtma Daire Başkanlığı
Yatırımlardan sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı
İşletmelerden sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevle-
rini üstlenerek İstanbul’un
büyük içme suyu ve atıksu
projelerinin inşasında ve işle-
tilmesinde önemli katkılar
sundu.
İngilizce bilen Raif Mer-
mutlu, 2010 yılında kendi is-
teği ile emekli oldu.
Mermutlu, evli ve iki çocuk
babasıdır.

İSKİ’ye yeni genel müdür

70 bin kişilik aşure
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
(İBB) Lojistik Destek Merkezi’ne
bağlı büfeler, Muharrem Ayı’nın

10’ncu gününe denk gelen 9 Eylül’de İstan-
bul’un 8 noktasında aşure servis etti. Mecidiye-
köy, Yenikapı, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü,
Beşiktaş, Beylikdüzü ve Kocamustafapaşa gibi
İstanbul’un en kalabalık meydanlarında ko-
numlandırılan Mobil Büfeler sayesinde kısa sü-
rede on binlerce vatandaşa aşure ikram edildi.
İBB’nin 50 aşçısı tarafından, 2 günde hazırla-
nan aşureler, hijyenik koşullarda ve büyük mut-
faklarda özenle kaynatıldı. 70 bin kişiye ikram
edilen aşurelerde Alevi geleneklerine uygun ola-
rak pişirilip, hazırlandı ve dağıtıldı.

Raif
Mermutlu
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T ürkiye’nin en önemli sarımsak üretim merkezlerin-
den olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yağ-
mur ve dolu nedeniyle, 25 bin ton olarak beklenen

rekoltede yüzde 45 zarar meydana geldi. Tarlada büyüklü-
ğüne göre 5-25 lira arasında satılan sarımsak marketlerde
40-50 lirayı buldu. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur,
rekolte kaybının fiyatları arttırdığını belirterek, “Bu rakam-
lar tarladaki fiyatın 2 katı. Maalesef üreticimizin cebine
giren bir şey yok” dedi.

İki katına satılıyor

İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda yapılan üretim sonu-
cunda bu yıl yaklaşık 25 bin ton rekolte beklendiğini dile
getiren Ziraat Odası Başkanı Butur, Taşköprü sarımsağının
coğrafi işarete sahip olduğunu, tadı ve aromasıyla diğer sa-
rımsaklardan ayrıldığını belirtti. Butur, “Bu yıl 25 bin ton
rekolte bekliyorduk. Ancak dolu ve sağanak yağmur gibi
doğal afetler nedeniyle yüzde 45 rekolte kaybı yaşandı. Sa-

rımsağa hastalık bulaştı. Market ve pazarlarda 40-50 lira-
dan satılıyor ancak tarlada büyüklüğüne göre 5-25 lira ara-
sında fiyatları değişiyor. Yani esnaf 2 katına satış yapıyor.

Kredi borcu ertelensin

Sarımsakta çiftçimizin alın teri çok fazla olduğunu vur-
gulayan Başkan Mehmet Batur, doğal afetten zarar
gören çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi gerektiğini
dile getirerek, tarım sigortasına bakanlığın mecburi hale
getirmesini talep etti. Bu yıl sarımsakta rekoltenin düşük
olması fiyatlara da yansıdı. Edirne'de pazarlarda sarım-
sağın kilosu 50 TL'ye çıktı. Pazarcı esnafı Cengiz Özel,
sarımsaktaki ani fiyat artışı olduğunu belirterek, “Çünkü
sarımsağın ana vatanı Kastamonu'dur. Normal fiyatları
15 lira 20 lira civarında sattığımız sarımsak dolu yağışın-
dan sonra 50 ile 60 lira arasında satmaya başladık. İn-
sanların tepkisi çok yüksek ama yine de ihtiyaçları
olduğu için az da olsa alıyorlar” dedi.

İBB, 15 Temmuz Demokrasi Otoga-
rı’nı devralması ile birlikte ilk icraatını
faaliyete geçirdi. Buna göre; 15 Tem-

muz Demokrasi Otogarı’nda otobüs giriş-çıkış
ücretlerine yüzde 40’a yakın bir indirim yapıldı.
Daha önce otobüsçülerin 130 TL ödediği giriş-
çıkış ücreti İBB’nin kararı ile 80 TL’ye düşürüldü.
Kararın otobüsçüleri mutlu ettiğini belirten Oto-

gar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal, "Oto-
büsçülerin maliyetleri çok fazla arttı. İBB’nin bu
kararı maliyetimizi biraz olsun azaltacak. Ayrıca
bu indirim biletlere yansımaz çünkü maliyetleri-
miz çok fazla arttı" ifadelerini kullandı.

Belediye ile görüştüler

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İma-

moğlu İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz
Şehitler Otogarı’nın 15 gün içinde boşaltılaca-
ğını açıklamıştı. Otogar’ın işletmecisi Avrasya
Terminal İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu üyesi
Mustafa Yıldırım ise sozcu.com.tr’ye yaptığı
açıklamada  belediye ile görüşme halinde olduk-
larını ifade etmiş ve otogarı boşaltacaklarını
söylemişti.

Rusya zarar
ediyor

Giriş-çıkış ücretlerine indirim 

rusyA'nın petrol ihracatı
gelirleri bu yılın ilk yedi
ayında geçen yılın aynı döne-

mine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihra-
catı gelirleri yüzde 5,3 azaldı. Rusya
Federal Gümrük Servisi verilerine göre,
ülkenin petrol ihracatı gelirleri ocak-
temmuz döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 69,3
milyar dolara düştü. Bu dönemde
doğal gaz ihracatı gelirleri ise yüzde
5,3'lük azalışla 25,7 milyar dolara geri-
ledi. Bu dönemde doğal gaz ihracat
hacmi yüzde 2,5 azalarak 126,8 milyar
metreküpe düştü. Söz konusu dönemde
Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde
1,4'lük artışla 149,6 milyon tona çıktı.
İhracat hacmindeki bu artışa rağmen
uluslararası piyasada petrol fiyatlarının
düşmesi, gelirlerin azalmasında etkili
oldu. Ocak-temmuz döneminde
Rusya’nın kömür ihracatı gelirleri
yüzde 9,1 artarak 9,8 milyar dolara, ih-
racat hacmi de yüzde 9,1 artarak 118,4
milyon tona çıktı. Rusya, geçen yıl pet-
rol ihracatından toplam 129 milyar
dolar, doğal gaz ihracatından ise top-
lam 49,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

15 Temmuz Demok-
rasi Otogarı'nın

İBB'ye devredilmesi
ile birlikte otobüs

giriş- çıkış ücretleri
130 TL'den 80 TL'ye

düşürüldü

Türkiye'nin en önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu Taşköprü’de dolu yağınca yüzde
45 rekolte düşüşü yaşandı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Yaşanan bu durum normal ancak tarlada
5-25 TL arasında satılan sarımsak pazarda tam 50 TL'yi gördü. Tarladaki fiyatını 2'ye katladı

TARLADA 25
PAZARDA 50

İnşAAt Mühendisliğinin, insanların yerleşik hayata
geçip, kalıcı konut ihtiyacına gereksinim duyması ile
ortaya çıkan en eski mühendislik dallarından biri ol-
duğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, in-
şaat sektörünün yüzlerce meslek dalını etkilediğini
söyledi. Karaşahin, “Yaklaşık 200’den fazla sektörü
etkiliyor ve ülke ekonomisinde çarpan etkisi oldukça
yüksek. Lokomotif sektör diyebiliriz” ifadelerini kul-
landı. 

Çözüm mühendislikte

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi, mega şehirlerdeki
trafik problemlerinin çözümünün İnşaat Mühendis-
liğinin uğraş alanlarından birisi olduğuna vurgu

yapan Karaşahin, “Bütün kentlerimizdeki otopark
problemlerine çözüm de yine bu sektördedir ve şehir
plancılarının ortak geliştirecekleri projeler ile çözüle-
cektir. Örneğin ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri’ her geçen
gün yaygınlaşmakta ve teknolojiye bağlı olarak daha
da gelişmeye açık bir alandır. Sürücüsüz (otonom),
elektrikli araçlar, yakında yollarımızda görülmeye
başlanacak. Bu araçlara uygun altyapı geliştirme,
trafik akımında oluşturacağı problemlerin çözümü
ile yine inşaat mühendisleri uğraşacaktır" diye ko-
nuştu.  “Hemen hemen her sektörde inşaat sektörü
yer almaktadır” diyen Prof. Dr. Karaşahin, "Zira,
her sektör bir altyapıya gereksinim duymaktadır. Bu
ığında, diğer sektörlerin de ilerleme şansı bulunma-
maktadır. Şu anki konut sektörü krizinin temel ne-
deni, konut arzının talepten fazla olmasıdır" dedi.

3 liradan 6 liraya 
yükseldi

PAzArcı Tamer Mandacı ise “Domatesi 2 li-
raya satıyoruz, bunlar Eskişehir domatesi
geçen hafta ile bu hafta arasında patlıcan ve
biber de fiyat artışı oldu. Patlıcan kilosu 3 lira-
dan 4 liraya, sivri biberinde kilosu 3 liradan, 4
lira ya yükseldi. Patlıcan ve biber deki fiyat ar-
tışının sebebi fazla ürün gelmiyor. Havaların
soğumaya başlaması yerli ürünlerin azalması
sera ürünlerine dönülmesiyle fiyatlar artıyor.
Kabağın kilosunu 3 liradan satıyorduk, şuan
da kilosu 6 lira oldu” diye konuştu.

THY'ye beş yıldız
Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX)

tarafından 2020 yılının beş yıldızlı küresel havayolu seçildi
APEX / IFSA Ödül-
leri küresel seyahat
uzmanlarının katılı-

mıyla 9 Eylül tarihinde Los
Angeles Kongre Merkezi'nde
düzenlendi. Yapılan değerlen-
dirmelerde Temmuz 2018 ile
Haziran 2019 arasında, dünya
çapında yaklaşık 600 havayolu
şirketinin 1 milyonun üzerinde
uçuşunu puanlayarak 2020 yı-
lının yıldızlarını seçtiler. Hava-
yolu şirketleri, koltuk konforu,
kabin servisi, yiyecek ve içecek,
eğlence ve Wi-Fi kategorile-
rinde beş yıldız üzerinden de-

ğerlendirildi. Değerlendirme
sonucunda THY, üst üste
üçüncü kez beş yıldız ortala-
ması ile ödüllendirildi.

Üst üste üçüncü kez

Kazanılan ödül ile ilgili olarak
bir değerlendirmede bulunan
Türk Hava YollarıYönetim
Kurulu ve İcra Komitesi Baş-
kanı İlker Aycı, "Türk Hava
Yolları olarak misafirlerimize
seyahatlerinin her aşamasında
mükemmelliği sunmayı hedef-
liyoruz. Dreamliner tipi uçak-
larımızda yenilenen Business

Class kabin tasarımımız, ha-
vacılık endüstrisinde çığır açan
yeni evimiz İstanbul Havali-
manı ve bulutların üzerindeki
ayrıcalıklı hizmetlerimiz ile bir
değişim yaşıyoruz. Bu değişi-
min yolcularımız tarafından
beş yıldızla ödüllendirildiğini
görmek mutluluk veriyor.
APEX’e ve birlikte uçtuğumuz
tüm değerli konuklarımıza, bu
gayretimizi görüp takdir ettik-
leri ve bizi bu değerli ödüle üst
üste üçüncü kez lâyık gördük-
leri için sonsuz teşekkür ediyo-
ruz” dedi. DHA

Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek
Kentsel dönüşüm
yeni fırsat demek

Prof. Dr. Mustafa Karaşahin,
"Kentsel dönüşüm, inşaat

mühendisleri için önümüzdeki
yıllarda daha fazla fırsatlar 

ortaya çıkaracaktır" dedi
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M alum köşe yazarken daimi Avcılar'dan
söz etmeye çalışıyorum zira Avcılar'ı 
anlatmaya Avcılar'dan haber vermeye

ihtiyaç görüyorum. Biraz semt sakini olduğum
için Avcılar özelinde yazmayı sevdiğimi de itiraf
edebilirim...

Bugün size Belediye Başkanı Av. Turan 
Hançerli'ye dair bir taksiciden dinlediğim hatırayı 
anlatmak isterim. Makul, sıradan ve böbürlenme-
yen bir hayatın izlerini bulabileceğimiz bu 
hatırayı elbette ben de o gün dinleyeceğimi çok
düşünmüyordum. 

Avcılar'dan Beylikdüzü'ne gitmek ve işe vak-
tinde yetişebilmek adına taksi bekliyordum. Flor-
ya'dan geldiği isminden pek belli olan bir taksi el
işaretime yanıt vererek durdu. Ve Avcılar-Beylik-
düzü arasındaki kısa seyrimiz başladı. Kimi 
taksicileri bilirsiniz muhabbet etmeyi pek severler.
Bu taksici ağabeyin de muhabbet etmekten yana
hiç geri durduğu yoktu.

Hele hele gazeteci olduğumu da öğrenince 
başladı sorulara... Nihayetinde yerel seçimi
Ekrem İmamoğlu'nun başarısını ve diğer şeyleri
konuşurken; “Aaaa” dedi. “Bak ne anlataca-
ğım...” Ne anlatacaksın ağabey diye sordum 
heyecanına şaşırarak. “Hani bu Avcılar Belediye
Başkanı seçilen birisi var ya neydi ismi...” 
Düşündü, düşündü ve yardım ettim. Turan 
Hançerli dedim...

“Hah çok yaşa. O daha belediye başkanı falan
değilken benim taksime bindi biliyor musun?”
dedi. Yaa dedim. Taksici ilgimi çeken bu hatırayı
Haramidere yokuşunu çıkarken hızlı hızlı 
anlatmaya başladı;

“Reşitpaşa Caddesi üzerinde gidiyorum. Az 
ileride bir adam gördüm. Taksiye doğru başıyla
selam veriyordu. Sağa çekip durdum. Öylece bana
bakıyordu. Şaşkınlığım arttı ki kapıyı açsana
dedi. O an açtım. Öyle fark ettim kollarının protez
olduğunu. Neyse bindi. Çağlayan Adliyesi'ne gö-
türdüm kendisini. Avukatmış, davası varmış. Çok
kadirşinas adamdı. Efendiydi ve sohbeti güzeldi.
Ne bileceksin adam yarın şu koca Avcılar'a 
belediye başkanı olacak. Öyle olacağını bilseydim
var yaa...” dedi.

Ne yapacaktın diye sordum.
“Ne yapayım ya. Oğlan askerden gelecek bak

iki üç aya. İş isterdim belediyede” dedi...
Sonra Hançerli'ye dair sürdürdüğümüz bu

hatıra yerini Türkiye'deki işsizlik sorunlarını 
konuşmaya bırakmıştı.

Erdal Nas nasıl bir ilçe başkanı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde il ilçe kongreleri
yaklaşırken şimdi herkes Avcılar'da da ilçe 
başkanı kim olur yeni ilçe yönetimi nasıl olur 
kimler delege olur bunu tartışır duruma geldi.

Öncelikle mevcut İlçe Başkanı Erdal Nas'tan
söz etmek isterim.

Beyefendi bir profili var. Gazetecilerle ilişkileri
iyi. Herhangi bir ilçe programı olsun herhangi bir
çalışma olsun hiç büyüklenmeden, “ben niye ara-
yayayım canım” demeden arar bilgi verir, bilgi
paylaşır, toplantı varsa davet eder.

Bu anlamda bugüne kadar hiç böyle bir ilçe
başkanına denk gelmediğim için kendisinin ayrı
bir takdiri hak ettiğini belirtmek gerekiyor.

İyi ama peki yeni ilçe seçiminde ilçe başkanı
olmak isteyecek mi? Kendisine bu soruyu 24 
Temmuz Basın Bayramı için ilçe binasında basına
verilen kahvaltıda sormuştum. Ve şöyle yanıt 
vermişti; “Eğer parti örgütümüz isterse ve talep
ederse tabii ki de aday oluruz” demişti. Yani aday
olmam dememiş adaylık için açık bir kapı 
bırakmıştı.

Erdal Nas'ın yeniden aday olacağına hiç şüphe
yok. Belediye ile uyumlu bir ilçede görüyoruz. 
Bugüne değin belediye ile kavga eden ilçe başkan-
larını çok sık gördüğümüz için Erdal Nas'ın bu 
tutumu bir artı. Tabii Belediye Başkanı Hançer-
li'nin uyumlu profili de bu konuda başka bir artı
olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak yine de Erdal Nas'ın gelecek seçime 
şu anki mevcut yönetim listesi ile gireceğini 
düşünmüyorum. Listede büyük değişiklikler
olacağını birçok ismin yerine yeni ismin yazılaca-
ğını düşünüyorum ki bunu bir ihtiyaç olarak da
görüyorum. 

Neden derseniz onu da sonra anlatayım...
(Yazının son kısımlarında yoruluyorum ister 

istemez...)

Hüseyin Aksu'nun makam aracı

Günlerdir şu konuşuluyor, İBB Başkanvekili
olan ve CHP Avcılar Belediye Meclis Üyesi olan
Hüseyin Aksu'ya makam aracı verilmiş olması...

Hoş Aksu makam aracını geri çevirmiş kabul
etmemiş ama velev ki kabul etmiş olsaydı...
İBB'ye bağlı müdürlerin dahi makam aracı var-
ken ilçe belediyelerindeki müdürlerin dahi makam
aracı varken 16 milyon şehrin belediye başkanı
olan İmamoğlu'nun vekilinin makam aracı olmuş
çok mu? 

Bazen eleştirirken kimilerinin maksadı üzüm
yemek değil de bağcıyı dövmek gibi oluyor...

Taksiciyle 
Turan Hançerli anısı

Hadi oradan!
Ak PArti Çanakkale
Milletvekili ve Grup
Başkanvekili Bülent

Turan, Çanakkale'nin Bayramiç il-
çesinde sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri ve muhtarlarla bir araya
geldi. Toplantıda konuşan Turan,
"Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşır-
ken, biz terörle uğraşırken, çıkıp
karşımıza ısrarla 'Niye kayyım ata-
dın, niye bunu yaptın' dediler.
PKK’ya göz kırpan kim varsa o
gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağa-
beyimiz, Ahmet Türk’ün terörle il-
gisi yokmuş. Hadi oradan yahu.
Hiçbir adam ezbere gerekçelerle,
uyduruk gerekçelerle görevden alın-
maz. Halkın seçtiğine saygı duyulur
ama halk seçtiği zaman giderken
kandilden yanına eş başkan koyar-
san, halkın seçtiği iradeyi Kandil'e
teslim edersen, şehidin ailesini işten
kovar da, aynı göreve bir terör zan-
lısını getirirsen, belediyenin tüm

resmi kurumu olan makamından,
kimliğinden internet sitesinden
Türk bayrağını çıkartırsan, sana
devlet gelir 'Kalk oradan kardeşim'
der ve kaldırır" dedi.

PKK'ya tek laf etmiş mi?

Türk'ün şimdiye kadar PKK'ya hiç
laf etmediğini de anlatan Turan,
"Hiç kimse bana 'Ahmet Türk te-
rörle iltisaklı değil' demesin. O yaşa
gelmiş bir insan, Ahmet Türk hiç
şimdiye kadar PKK’ya bir tek laf
etmiş mi? Deyin ki bana Kandil
ona eş başkan atadığında 'Hayır
halk beni seçti, başkası bana eş baş-
kan olmaz' dedi mi? Diyarbakırlı
anneler çıktı 'Biz evlatlarımızı istiyo-
ruz, zorla dağa götürdü' dedikle-
rinde annelere destek oldu mu?
Yok efendim o adamın terörle ilti-
sakı yokmuş hayır arkadaş terörle
iltisak sadece bomba atmak demek
değildir" diye konuştu. DHA

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, ABD Ticaret Bakanı
Wilbur Ross ve beraberindeki

heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde kabul etti. Erdoğan, burada
yaptığı konuşmada, şubat ayında
Amerikan Türk Konseyi ile
Amerikan Ticaret Odası temsil-
cilerini kabul ettiğini, kısa süre-
nin ardından Amerikan iş
dünyasının önde gelen temsilci-
leriyle yeniden bir araya gelmek-
ten memnuniyet duyduğunu
belirtti. Ziyareti, "iki ülke arasın-
daki ekonomik ve ticari iş birliğinin
ilerletilmesi yönünde çok güçlü bir
irade beyanı" olarak değerlendiren Er-
doğan, "Türkiye ile ABD ortak değerlere
ve müşterek çıkarlara dayalı köklü bir müt-
tefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ittifak zaman
zaman zorluklarla sınanmış, pek çok ba-
dire de bu arada atlatılmıştır. Ancak üste-
sinden geldiğimiz her sıkıntıyla, müttefiklik
ilişkimiz daha da perçinlenmiştir." diye ko-
nuştu.

Yakın diyalog taçlanacak

Bugün de benzer bir başarıya imza atacak-
larına inandığını ifade eden Erdoğan,
"Dostum Başkan Trump ile samimi ve
güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel
konularda gerekse iki ülkeyi ilgilendiren
meselelerde sürekli temas halindeyiz. Önü-
müzdeki dönemde bu yakın diyaloğu,
Sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle
taçlandıracağımıza inanıyorum." diye ko-
nuştu. İki ülkenin siyasi, ekonomik ve as-
keri alanda her seviyede güçlü ilişkiler
içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan,
"Yaptığımız her görüşme, ülkelerimiz ara

sındaki
iş birliğinin ilerle-

tilmesinin her iki tarafa katkılarını bir kez
daha ortaya koymaktadır. Bugünkü görüş-
memizden de aynı duygular içinde ayrıla-
cağımız düşüncesindeyim." ifadelerini
kullandı.

Ticaret hacmi büyüyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını
şöyle sürdürdü: "Türkiye bölgesinde yaşa-
nan tüm kriz ve çalkantılara rağmen istik-
rarını korumakta, ekonomik ve siyasi
gücünü de artırmaktadır. Ülkemiz bugün
satın alma paritesine göre dünyanın en
büyük 13'üncü, Avrupa'nın en büyük 5'inci
ekonomisidir. Girişimcilerimiz neredeyse
dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde faali-
yet gösteriyor. Ülkemizde yatırım yapan
kişi ve kuruluşlar bakımından da benzer bir

zenginlik söz konusudur. Çünkü iş yapma
kolaylığı ve yatırımlar açısından da ol-

dukça cazip bir ülkeyiz. Türkiye ile Ame-
rika arasında 20 milyar dolar

seviyesinde seyreden ticaret hacmi
gerçek potansiyelimizin oldukça al-
tındadır. Başkan Trump ile son gö-
rüşmelerimizde ticaret hacmini
önce 75 milyar dolar olarak konuş-
muştuk. Fakat daha sonra Osaka
görüşmemizde bunun 100 milyar
dolara çıkartılması konusunda ken-
dileriyle mutabakata vardık. Bu he-

defe ulaşılması yolunda somut
adımlar atmaya da başladık. Sizlerle

burada yaptığımız görüşmenin ekono-
mik iş birliğimizin güçlendirilmesine

katkı sağlayacağına inanıyorum. Nitekim
geçenlerde Sayın Başkan ile yaptığımız te-
lefon görüşmesinin ardından hemen Sayın
Bakanı buraya göndermiş olması da bu
konudaki ciddiyetimizin, bu konudaki has-
sasiyetimizin en güzel ifadesidir, işaretidir."

Yatırımlar, 12 milyar dolara yaklaştı

"Tecrübeli bir yatırımcı olan Sayın Ross'un
bu işi ele alması, gerçekten İstanbul'da ve
burada yapmakta olduğu bu görüşmeler
bu sürecin en iyi şekilde yürütüleceğinden
benim de şüphe duymadığım bir adımdır."
diyen Erdoğan, "Dostum Trump ile serbest
ticaret anlaşması müzakerelerine başlan-
ması konusunu da gündeme aldık. Bu ko-
nuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda
çalışmalara başlayacaklardır." ifadesini kul-
landı. Türkiye'de yatırım yapan, katma
değer oluşturan, istihdam sağlayan Ameri-
kalı yatırımcılara büyük önem verdiklerini
belirten Erdoğan, Türkiye'de bin 800'ün
üzerinde Amerikan firmasının faaliyet gös-

terdiğini bildirdi. Türkiye'deki Amerika
kaynaklı doğrudan yatırımların 2002-2018
yılları arasında toplamda 12 milyar dolara
yaklaştığını dile getiren Erdoğan, bu ra-
kamları yeterli görmediklerinin altını çizdi.

Suriye'de işbirliğini önemsiyoruz

Türkiye'nin, Suriye kaynaklı yeni bir göç
dalgasını göğüslemesinin mümkün olma-
yacağını aktaran Erdoğan, şöyle devam
etti: "Son dönemde İdlib'e yönelik artan
saldırılar bizi böyle bir riskle karşı karşıya
getiriyor. Sığınmacı krizine kalıcı çözüm
ancak Suriye içerisinde terörden arındırıl-
mış bölgelerin tesisiyle mümkündür. Dos-
tum (Donald) Trump'ın da dediği gibi
Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Şu
an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de
Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde en
büyük engel PKK ve onun uzantısı olan
YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik
yapan, bölge halkını göçe zorlayan Türk
vatandaşlarının can ve mal güvenliğini teh-
dit eden bu yapı, muhakkak tehdit unsuru
olmaktan çıkarılmalıdır. Bu noktada ABD
ile Suriye'deki iş birliğimize büyük önem
veriyoruz. Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı
arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale
getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz.
Sayın Obama döneminde kendilerine tekli-
fim şuydu, 'Gelin süratle güvenli bölgeyi
kuralım.' Maalesef Sayın Obama döne-
minde bu güvenli bölge teklifimi karşılık
alamadığım için gerçekleştiremedim. Ken-
disi de olumlu baktığı halde güvenli bölge
olmadı. Sayın Trump'a da aynı teklifi yap-
tım ve Sayın Trump da buna çok olumlu
baktı. Nitekim son ana kadar da hala gü-
venli bölge olumlu yaklaştığını da ifade
etti." DHA

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı TV programında
Ahmet Türk ile ilgili "Terörle ilgisi yok" diyen Bülent Arınç'ı eleştirdi. Turan, "Hadi oradan.
Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" dedi

Anıl BODUÇ
statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

DOSTUM
TRUMP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ticari
ilişkilerin her geçen gün artarak ilerleye-

ceğini söyledi. ABD Başkanı Donald
Trump için “dostum” ifadesini kullanan

Erdoğan, “ABD'nin hem Suriye konusunda
hem FETÖ ile mücadele konusunda 

yanımızda olmasını istiyorum” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi güvenliği için
attığı bazı adımlara orantısız tepkiler verilmesi üzüntüyle

takip ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı
şekilde 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ
terör örgütü ile mücadelede yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör

örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da, 400 dönümlük bir
arazi içinde bütün ekibiyle birlikte yaşıyor. Oradan da dünya-
nın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor. Bunları defaatle

anlattık hala anlatıyoruz. Tüm bu konularda sizlerin ülke-
mize desteği bizim için çok önemlidir. İkili ticareti-
mizde ve karşılıklı yatırımlarımızda kat edeceğimiz

mesafenin diğer alandaki ilişkilerimizin
olumlu yönden seyrine de destek ola-

cağına inanıyorum."

ABD’nin 
desteğini istiyoruz

Linç etmeye çalıştılar!
CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na 21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçe-
sinde katıldığı şehit cenazesinde

gerçekleştirilen saldırıya ilişkin hazırladığı raporu
açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,
"Genel Başkanımız kalabalığın içine itildikten sonra
aynı yüzler, belli bir organizasyon içinde; kortejin
önünde kol kola girerek basınç yaratmak, işaretle
birbirlerine genel başkanın yerini göstermek, duvar
üzerinde birbirlerini yönlendirmek yoluyla linçi ger-
çekleştirmeye çalışmışlardır" dedi

Kalabalığa itildi

Cenaze namazı sonra, Kılıçdaroğlu'nun yönlendiril-
diği güzergâhta ve top arabasının arkasında hiçbir
güvenlik koridorunun yer almadığını savunan
Özkoç, "Genel Başkanımız kalabalığın içine itildik-
ten sonra aynı yüzler, belli bir organizasyon içinde;
kortejin önünde kol kola girerek basınç yaratmak,
işaretle birbirlerine genel başkanın yerini göstermek,
duvar üzerinde birbirlerini yönlendirmek yoluyla
linçi gerçekleştirmeye çalışmışlardır" diye konuştu.

Tutuklu sanık yok

Avukat ve ilgili bilirkişilerle hazırlanan bu rapordaki
verilere rağmen olaya ilişkin tutuklu tek bir sanığın
bulunmadığını belirten Özkoç, şunları söyledi: "Biz,
Çubuk Cumhuriyet Başsavcısına tüm şüphelilerin
tutuklanması talebiyle başvuruda bulunduk, sonuç
alamadık. Hâkimler Savcılar Kurulu'na şikayette bu-
lunduk, sonuç yok. Olay günü görevli İl Jandarma
Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve tüm görevlilerle
ilgili suç duyurusunda bulunduk, hala bekliyoruz.
Bizce en önemlisi, sorunun, toplumsal gerilimin ze-
minini yaratan söylemleri nedeniyle İçişleri Bakanı
hakkında da suç duyurusunda bulunduk.”

AdAnA Büyükşehir Belediyesi eski
Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü,
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel

Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Altın
Çocuk' projesini engelleyerek kurdukları
Gençlik Merkezleri'nin mevcut yönetim tara-
fından intikam almak için kapatıldığını iddia
etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel

Başkan Başdanışmanı görevine getirilen,
Adana Büyükşehir Belediyesi önceki dönem
başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Otel'de dü-
zenlediği toplantısında Adana Büyükşehir Be-
lediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın
iddia ettiği suçlamalara yanıt verdi. 5 yıllık
Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde
yaptığı icraatları sıralayan Sözlü, "Hizmet dö-

nemimizde 154 otobüs aldık. Şu anda Bü-
yükşehir Belediyesi'nin 300 otobüsü var.
Ancak 200'ü tatil yapıyor. 100 otobüsle Bü-
yükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmeti veri-
yor. Makine, araç kiralamasından tasarruf
sağladıklarını söylediler. Evinizdeki çeşmeyi,
musluğu kapatın, ihtiyaçlarınızı gidermeyin
tasarruf edersiniz. Tatil etmek tasarruf 
etmekse diyoruz ki; buyurun siz tasarruf 
etmeye devam edin. Biz bu gerçekleri 
anlatmayı sürdüreceğiz” dedi.

Sözlü: Bizden intikam alıyorlar

Recep
Tayyip
Erdoğan

Bülent
Turan



İ stanbul'da D-100 Karayolu
başta olmak üzere en işlek yol-
larda emniyet şeritlerinde duran

servislerden inenler, bariyerlerden at-
layıp, otoban kenarında yürüyerek
hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Servis-
leri kullanan vatandaşların bir kısmı
başka çarelerinin olmadığını dile geti-
rirken kimisi de bu durumdan hiç en-
dişe duymuyor.

Yapacak bir şey yok!

Bağcılar D100 Karayolu'nda emni-
yet şeridinde duran servislerden

inen vatandaşlardan bir kişi, “İşe
gidip gelenler hep buradan inip bi-
niyorlar. Yapacak bir şey yok mec-
buruz. İneceğim başka bir yer yok"
dedi. Servisinin belirli bir bölgeden
geçtiğini belirten bir kişi ise “Şartlar
neyi gerektiriyorsa biz de onu yapı-
yoruz. Burada in deniliyor burada
iniyoruz. Ancak tehlikeli olduğunun
farkındayız" diye konuştu. Servisten
inen başka bir kişi de “ Evime en
yakın yer burası. Tehlikeli olduğu-
nun farkındayız. İnerken tedirgin de
oluyoruz ama yapacak bir şey yok"

ifadelerinde bulundu.

Burada hiçbir sıkıntı yok

Durumun tehlikeli olmadığını dü-
şünenler de var. Emniyet şeridinde
indirilen bir kişi, “Bu şerit arabala-
rın park edebileceği cep. Burada
hiçbir sıkıntı yok. Biz sürekli iniyo-
ruz daha ceza yemedik. Ceza yer-
sek kullanmayız" dedi. Benzer
görüntüler sabah saatlerinde de ya-
şanıyor. Yolcular servislerinin tehli-
keye rağmen emniyet şeridinde
bekliyor. DHA
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Elektronik Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Bakım Onarım hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ay-
rıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/412819
1-İdarenin
a) Adresi :KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124991318 - 2124991309/2124991319
c) Elektronik Posta Adresi :igdas.gazdagitim@hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :39 adet Elektronik Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerine 36 ay 

süreli Arızalara Müdahale, Arıza Giderme ve Periyodik Bakım 
Onarım Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İGDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı bulunulan Hizmet Bina/Birimlerinde
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İGDAŞ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy 

34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :03.10.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel ki-
şiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler,
* TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (Elektronik Yangın İhbar Sistemi Bakımı ile ilgili) ve
* ISO 9001 "Kalite Belgesi"   veya,
* ISO 18001 "İSİG Belgesi"nden birini,
teklifleriyle birlikte sunmak zorundadır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuru-
luşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akredi-
tasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu
belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer
alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluş-
larca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı
ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir.
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafın-
dan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon
Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
"Elektronik Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Periyodik Bakım ve Arıza Onarım" işleri benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zo-
runludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir
Cad. No:4 Alibeyköy 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

ELEKTRONİK YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIM
İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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Karayolları Trafik Kanunu'na göre zorunlu haller dışında emniyet şeritle-
rinde durmak veya park etmek yasak. Ancak özellikle servis sürücüleri
hem kurallara uymuyor hem de yolcuların hayatını tehlikeye atıyor

2019-2020 Eğitim-Öğre-
tim yılı başladı. Servis fir-
maları, özellikle özel
okullardaki velilerden, İs-
tanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Ulaşım
Koordinasyon Merke-
zi'nin (UKOME) açıkla-
dığı resmi servis tarifesinin
üzerinde rakamlar alını-
yor. Özel okul ile devlet
okulu arasında servis üc-
reti konusunda fark ola-
mayacağı belirtilirken
velilere uyarıda bulu-
nuldu. Çocuğu özel bir
okulda ikinci sınıf öğren-
cisi olan Esra Adalı,
"Geçen sene de zaten ser-
vis şirketi kendilerine göre
fiyat belirlemişlerdi. Bu
sene yine kendi kafalarına
göre bir zam
oranı belirleyip,
fiyatlarını belirtti-
ler. Daha
UKOME servis
fiyatları konu-
sunda açıklama
yapmadan. Fiyat-
lar zaten fahişti

geçen sene de. Bu sene de
aynı şeyi yaşadık. Yıllık 4
bin 420 lira veriyoruz.
UKOME ve esnaflar oda-
sına şikayet ettik. Bu ko-
nunun esasında iki
sorumlusu var. Birincisi
okullar, daha yüksek ko-
misyon almak için servis
şirketlerinde. İkincisi servis
işleten firmalar tabii ki. Ve-
liler mağdur, çocuklarımız
da mağdur. Bizim okul ile
evimiz arası 1.2 Kilo-
metre, UKOME'de fiyat
aylık 359 TL belirlenmiş
durumda. Bu hostes dahil
fiyat. Dolayısıyla 3 bin 500
lira gibi bir rakam olması
gerekiyor 10 aylık bile dü-
şünseniz. Bizden alınan 4
bin 420 lira. Ve şikayet etti-

ğimiz zaman servi-
sin genel
müdürlüğüne, "is-
tediğiniz yere şika-
yet edin gibi bir şey
değiştiremezsiniz"
gibi bir tavırla kar-
şılaşıyoruz" şek-
linde konuştu

Özel okullarda yüksek 
servis ücreti ödemeyinSERVISLERIN 

OLUM SERIDI

Göksu’dan işçilere 
‘hak koruma’ sözü
Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, işten çıkarıldık-
ları için İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. İşçilere seslenen Göksu, "Sizin
hak ve hukuklarınızın korunması için AK Parti grubu olarak üzerimize düşen 
gayreti her zaman göstermeye sizlerin huzurunda söz veriyoruz" dedi

Tevfik Göksu, “Bugün İs-
tanbul Büyükşehir Bele-
diye Meclisi'nin yeni

dönem çalışma gününün ilk günüydü.
Sabah saat 10.00'da başlayan meclis
toplantımızı siz de takip ettiniz. Mec-
liste ana gündem olarak sizin sorunla-
rınızı başta AK Parti Grup Başkan
Vekili olarak kendi konuşmamda, daha
sonra meclis üyesi arkadaşlarımız
kendi konuşmalarında ve en sonunda
da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin

gündemine aldırarak bir araştırma ko-
misyonunun kurulmasına karar verdi-
rildi. Bu araştırma komisyonu bu
hafta görüşüldükten sonra resmi ola-
rak kurulmuş olacak. Bu komisyon
sizlerin bütün haklarınızla ilgili hem
belediye bürokrasisinden, hem de
mevcut atılmış olduğunuz yerden bil-
gileri almış olacak. Özellikle sizlerle il-
gili oluşturulmuş olan işte banka
memuruydu gibi negatif algılar araştı-
rılmış olacak" dedi.

Takipçisi olacağız

Seçimden önce işçilere verilen sözlerin
takipçisi olacaklarını söyleyen Göksu,
“Sizin hak ve hukuklarınızın korun-
ması için hem hukuki anlamda hakla-
rınızın korunması, hem de insani
anlamda haklarınızın korunması için
AK Parti grubu olarak üzerimize
düşen gayreti her zaman ve her ze-
minde göstermeye sizlerin huzurunda
söz veriyoruz" diye konuştu. DHA

Bu arada İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) tarafından işten çı-
karılan işçilerin Saraçhane'deki
belediye başkanlığı binası önünde
başlatmış olduğu nöbet 13. gü-
nünü tamamladı. İşçilerden biri
olan Mehmet Akarsu, sebepsiz
işten çıkarıldıklarını belirterek ken-

dilerine "bankamatik memuru"
suçlaması yapanları eleştirdi.
Akarsu, "Ben 3. ayda işe başla-
dım. Onlar iki seçim arasında işe
başladın dediler, ben 3. ayda işe
başladım. Kart memuru diyorlar.
Bununla ilgili benden şüphe du-
yuyorlarsa çalıştığım Başakşe

hir'deki birimimde günlük ve aylık
rapor tutuluyor. Hem günlük ve
hem aylık imza atılıyor. Yüz tanı-
madan geçiriliyor. O şekilde iş
başı yapılıyor ve her taraf kamera
dolu. Bunu bir incelerler bundan
sonra da ATM memuru diye bilir-
ler. Şaka yapar gibi işten çıkış se-
bebimiz bile yok. İşe gitmediğimiz
bir gün yok. İzin aldığımız bir gün
yok. Emre itaatsizliğimiz yok. Bir
mesajla güle güle, hiçbir aydın-
latma yapmadan kapının önüne
koydular" dedi.

Bize hiçbir şey demeden
kapının önüne koydular

Acil çağrıya 4 dakikada cevap
112 AmbulAns çalışan-
ları ile geçirdiğimiz bir
gece nöbetinde, acil bir

çağrı alındığında zamanla nasıl ya-
rıştıklarına şahit olduk. 21.30 sula-
rında Üsküdar bölgesinden alınan
bir ihbarın ardından Haydarpaşa
Numune Hastanesi içindeki istas-
yondan hızla yola çıkan 112 Acil
ekibi, vakaya 3 dakika 55 saniyede
ulaştı. İlk müdahaleler yapıldıktan
sonra beyin tümörü olduğu öğreni-
len hastanın şiddetli baş ağrısı şika-
yeti ile ambulans istediği, gerekli
değerlendirmelerin yapılması ile
kafa içi basınç artışı veya herhangi
bir beyin kanaması riskine karşı
hastaneye nakline karar verildi.
Hasta, 4 dakikada hastaneye ulaştı-
rıldı ve acil servise nakledildi. Has-
tanın evine gidilip hayati fonksiyon

değerlendirmelerinin yapılıp hasta-
neye ulaştırılması ise toplamda 21
dakika sürdü.

Acil hattı meşgul etmesinler

Ambulans doktoru Dr. Oktay
Erkan, her vakanın hastaneye nakle-
dilmediğini, olay yerindeki değerlen-
dirmenin ardından bu kararın
verildiğini belirtti. Öte yandan bu
yılın ilk 8 ayında sadece İstanbul’da
5 milyon kişi ambulans istemek için
112’yi aradı ancak bunların sadece
550 bininin gerçek vaka olduğu an-
laşıldı. 112 İstanbul Avrupa Ko-
muta Merkezi Başhekimi Dr. Fatih
Türkmen, İstanbul genelinde yürü-
tülen 112 Acil hizmetleri hakkında
önemli bilgiler verdi. Hayat kurtar-
mak için zamanla yarışan 112 çalı-
şanlarının en büyük sorunu asılsız

çağrılar. Bu yılın ilk 8 ayında sadece
İstanbul’da 5 milyon kişi ambulans
istemek için 112’yi aradı ancak bun-
ların sadece 550 bininin gerçek vaka
olduğu anlaşıldı.  Türkmen, bir sa-
niyelik bir gereksiz çağrının dahi 8
ayda toplam bin 250 saatlik bir
kayba yol açtığını vurguladı. DHA
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S on günlerde yine Kürtler üzerinden başlatılan
bir algı operasyonu nedeniyle neredeyse top-
lum ikiye bölündü.

Yıllardır çocuklarını arayan yüzlerce Cumartesi
Annelerinin ısrarlı ve kararlı mücadelelerine duyar-
sız kalan basın ve yandaş yazarların 2 kişiyle baş-
layan HDP il binalarının önünde sürdürülen
eylemlere olan aşırı ilgisi hayli kafa karıştırdı.

Bir siyaset mühendisliği olarak planlanan bu ey-
lemlere katılan aileler ne kadar samimidirler bile-
mem ama onların çocuklarının kaçırılmasına
neden olan ya da göz yumanların bu ilkel yaklaşım-
ları, ikiyüzlü tavırları neredeyse bizim aklımızı ka-
çırtacak.

Kaçırılan çocuklar belki geri dönerde, bizim
kaçan aklımız bir daha zor gelir yerine.

Kuşkusuz aklı başında hiç kimse gencecik insan-
ların, çocuk yaşta dağa çıkmalarını onaylamaz.

Ancak olaylara neden sonuç ilişkileri içinde bak-
mazsanız, varacağınız yer yapılan algı operasyon-
larının topluma yansıyan yüzü olur ki; bu konuda
iktidarı elinde tutanların daha avantajlı olduğu bir
gerçek.

Milyonlarca yurttaşın oylarıyla göreve gelmiş,
seçilme yeterlilikleri Yüksek Seçim Kurulu yani
yargı tarafından onaylanmış belediye başkanlarının
atanmış bir devlet memurunun bir gece yarısı ope-
rasyonuyla görevden alınmasına yönelik tepkilerin
artması üzerine başlatılan bu mağdur edebiyatı,
hayatın gerçeklerine çarpıp geri dönecek mutlaka.

Ama bu süreçte yeterli bilgi ve siyasi donanıma
sahip olmayan insanların kafasını karıştırmaya yö-
nelik bu tür eylemler kimi zaman ve kimi yerlerde
etkili olmuyor değil.

Terör örgütlerinin çocuk yaştaki bu gençleri
hedef alarak, bunlar üzerinden Kürt aileleri etkile-
meye çalışması ne kadar doğruysa, bugün yine aynı
Kürtler üzerinden toplumun duyarlılıklarını kulla-
narak iktidarın hedef saptırmaya çalıştığı, gündemi
değiştirmek istediği de bir gerçek.

Komşularımızla ilişkilerimiz ve uluslararası iliş-
kilerde uygulanan yanlış politikalar sonucu geldiği-
miz noktada; yurttaşlar nezdinde, kim dost, kim
düşman belirsiz hale geldi. 

Adalete olan güvenin sıfırlandığı, yargı ve hukuk
kurumlarının siyasetin etkisine girdiği, bürokratik
vesayetin yeniden hortladığı günümüzde, en son
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davasında ve-
rilen kararla kafalar iyice karıştı.

Yıllar öncesi atılan twitler suç sayılarak yapılan
ve kısa sürede sonuçlanan yargılamalarda 9 yılın
üzerinde bir ceza verilmesi ne hukuka, ne kamu
vicdanına ne de siyasi ahlaka sığacak konular
değil.

İktidarın giderek çıkmaza giren ekonomik, sos-
yal ve siyasal sorunlar nedeniyle toplumda güven
ve oy yitirmesi, kaybedilen belediyelerde ayyuka
çıkan israf ve rüşvet iddiaları, yandaş dernek ve va-
kıflara aktarılan paralar gibi sorunlar yüzünden yi-
tirilen prestij kaybı, onu yeni polemik alanlarına
yöneltti.

Bu konuda en çok gündeme getirilen konu beka
sorunu, terörle mücadele olunca; dağa çıkan genç-
lerin anaları üzerinden siyaset yapma zemini
oluştu.

Yalnız unutulan bir konu var ki; artık toplum ve
özellikle Kürt halkı bu tür ilkel mühendislik proje-
lerine eskisi gibi kanmıyor.

Süleyman Soylu’nun, Bülent Arınç’ın, Bekir
Bozdağ’ın geçmişte AK Parti, Erdoğan ve Fettul-
lah Gülen’le ilgili söyledikleri ortada iken, FETÖ
sanıklarının yakınları hala en özel ve önemli görev-
lere getiriliyorsa, kaybedilen Büyükşehir belediye-
lerindeki yolsuzluk, rüşvet ve israf uygulamaları
günlük sıradan haberler haline gelmişse, artık bu
iktidarın yeniden kendini sorgulamasının zamanı
gelmiştir.

Diğer yandan muhalefet partileri ve özellikle
CHP; tüm bu olanlardan sonra yerel yönetimlerde
başarılı olmaya mahkumdur.

Siyasette yapılmaya çalışılan ince ayarlara,
ayak oyunlarına prim vermeden ilkelerinin ve kad-
rolarının arkasında durmak zorundadır.

Şu saatten sonra kimsenin “İmamoğlu’nun Di-
yarbakır’da ne işi vardı, zamanı mıydı? Canan
Kaftancıoğlu da biraz sözlerine dikkat etsin! “ tü-
ründen sözler etmeye, eleştirmeye hakkı yoktur. 

Geçmişteki o mahcup, rotasını gelebilecek eleşti-
rilere göre belirleyen, sola yanaşmaktan korkan
politikaların geçerliliği kalmadı.

Gerek Kürt sorununda, gerekse kendi dışındaki
sol ve demokrasi güçleriyle ilişkilerde yeni bir sayfa
açmak zorunda olan CHP; İstanbul seçimleriyle
halkta yeniden yeşeren “iktidar olunabilirmiş!”
umut ve hayalini boşa çıkaracak söylem ve eylem-
lerden uzak durmalıdır.

AK Parti içerisinden ayrılıklar, yeni kurulacak
partiler elbette oy ve güç kaybına neden olur.
Ama gerçek anlamda demokratik bir iktidara
giden yol, kendi örgütlerinin çabasıyla ancak
mümkündür. Yani muhalefetin demokrasi dışı ara-
yışlara prim vermemesi, kendi öz gücünün dışında
alternatiflere yönelmemesi gerekir.

Cumhurbaşkanı’nın Büyükşehir Belediye
Başkanlarını Külliye’ye davet etmesi de siya-
sette ince bir taktikti. CHP li başkanlar katıl-
mayacaklar ve iktidarın eline yeni bir koz
geçmiş olacaktı. Bu oyuna gelmeyerek önemli
bir sınav veren CHP’nin bu tür ince siyaset
ayarlarına karşı çok dikkatli olması gerektiğini
düşünüyorum.
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DUYARLILIK

Siyasette ince ayarlar

İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ PARTİSİNİN İLÇE BAŞKANI VE BABASI TARAFINDAN DARP EDİLDİ

PARTI IÇI KAVGADAN 
DISIPLIN KURULUNA
İYİ Parti İlçe Başkanı Ozan Ersaraç ve babası tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olan İYİ Parti Meclis Üyesi Ümit
Seçkin Damga’ya konuştu. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Levent İnanır’ın kendisini aradığını, İlçe Başkanı Ersaraç’ın ihraç 
istemiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini belirten Seçkin, “Bu olaydan sonra siyasi hayatı bitmiştir” ifadelerini kullandı

İYİ Parti Silivri Meclis Üyesi Ümit Seçkin
partisinin İlçe Başkanı aynı zamanda avu-
kat olan Ozan Ersaraç ve babası Alptekin
Ersaraç tarafından darp edildiğini belirte-
rek şikayetçi oldu. Silivri Devlet Hastanesi
aciline başvuran ve yaralandığını belirten
Seçkin, başkan ve babasının kendisine
tuzak kurduğunu savundu. Damga'ya
açıklamalarda bulunan ve darp nedeniyle
kendisinde görme bozukluğu oluştuğunu
ifade eden Seçkin, hastanede tedavisinin
devam ettiğini ifade etti. 

Üzerime kiredi çektiler

Silivri Meclis Üyesi Ümit Seçkin, Ersaraç
ailesinin kendi üzerine 400 bin liranın üze-
rinde kredi çektiğini iddia ederek, "Parayı
onların almasına rağmen ödeme yapma-
dılar. Ben ödemek zorunda kaldım. En 
sonunda bu konuları konuşmak için bir
araya gelecektik. Normalde dışarıda bir
yerde buluşacaktık. Fakat beni yazlıklarına
çağırdılar. Yazlığa gittikten yaklaşık 15 da-
kika sonra İlçe Başkanı'nın babası karşıma
oturarak, bu borç mevzusunu sağda solda
dillendirmemem gerektiğini söyledi. Ben
de itiraz edince bir anda beni yumrukla-
maya başladı” dedi. 

İçeriye gidip silahını aldı

Yumruklanmasının ardından Alptekin
Özsaraç'ın içeriye giderek silahını aldığını
iddia eden Seçkin, “Tam bana doğrultmak

üzereyken eşi müdahale etti. O sırada 
kaçmaya çalıştım. Bu kez de İlçe Başkanı
Ozan Ersaraç beni tutarak, 'Hayır çıka-
mazsın burada duracaksın' diye bağırdı.
Babası gelirken beni bırakarak ‘hadi şimdi
git’ dedi. Babası ve kendisi arkamdan sal-
dırarak tekrar yumruk atmaya devam etti.
Arabama bindikten sonra da küfür etmeye
devam ettiler. Ben de hemen hastaneye
gittim. Tomografim çekildim. Yüzümün
çeşitli yerlerinde zedelenmeler var. Arka
tarafımda baş ağrım devam ediyor. Mide
bulantısı ve baş dönmesi var. Görme bo-
zukluğu yaşıyorum. Yaklaşık 2 saat müşa-
hedede kaldım. Tedavim devam ediyor”
açıklamasında bulundu. 

Disipline sevk edilecek

Damga'ya yaptığı açıklamada kendisini
İYİ Parti İl Başkan yardımcılarının aradı-
ğuını açıklayan Seçkin, “Hepsi aradı. İl
Başkan Yardımcımız Levent İnanır ise bu
olaydan sonra İlçe Başkanı'nın siyasi ha-
yatının bittiğini söyledi. İnanır ayrıca
Ozan Ersaraç'ın bugün ihraç istemiyle İl
Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini beyan
etti” bilgisini verdi. Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, AK Parti, CHP, MHP ilçe
başkanları ve çok sayıda kişinin kendisini
arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini
ifade eden Seçkin, “Hepsine teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. 

EKREM HACIHASANOĞLU

Babama saldırdı

Hedefteki İlçe Başkanı Ozan Ersa-
raç ise iddiaları yalanladı ve Ümit
Seçkin'i 60 yaşındaki babasına sal-
dırmakla suçladı. Ümit Seçkin'in
akşam saatlerinde evlerine geldi-
ğini, davetli olarak geldiği halde
sohbet halinde oldukları 60 yaşın-
daki babasına saldırdığını savunan
Ersaraç, "Babamı kendisini darp
etmeye çalışmıştır. Yine maalesef
bu girişiminde kısmen de olsa ba-
şarılı olmuş, olay adli mercilere de
yansımıştır" ifadesini kullandı. 

Bize iftira attı

"Ümit bey bir süredir ailemin ken-
disine yüklü miktarda borcu ol-
duğu, bunu ödemedikleri yönünde
bir dedikodu kazanı kaynatmakta
kapı kapı dolaşarak bu iftiraları ile
partimize gönül vermiş insanları
zehirlemektedir" diyen Ersaraç,
"Babamın kendisini evimize davet
etme sebebi bu konuları ve ne se-
beple kendisine borçlu olduğunu
sormaktır. Kendisine bu soru sorul-
duğunda, bizim kendisini başka
türlü muhatap almadığımızı, ancak
bu dedikoduları yapmasından
sonra onu çağırıp konuştuğumuzu
şahitler huzurunda ifade etmiş ve
bu husus da tutanaklara geçmiştir.
Tüm bunların yanında bir hukuk
devleti olan ülkemizde insanlar ala-
cakları var ise icra daireleri ya da
hukuk mahkemeleri yolu ile alacak-
larını takip ve talep edebilirler. Ken-
disinin bu saate kadar ne benim ne
de herhangi bir aile üyemin hak-
kında bu tarz bir başvurusu bulun-
mamaktadır. Bu da dikkat edilmesi
gereken en büyük noktadır. Mezkur
şahıs hem kamuoyu önünde hem
de hukuk önünde bu iddialarını
öne sürememekte, durumu tevil et-
meye çalışmaktadır" ifadelerini kul-
landı.  

Meclis davalık oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun

İBB Meclisi’nin toplantı gün sayısını 5
günden 2 veya 3 güne düşürülmesine
ilişkin açıklaması mahkemelik oldu.

Meclisin 5 gün toplanması için
sundukları önergenin oya sunulmadan
reddedilmesine karşı AK Parti Grubu

dava açtı. İstanbul 10. İdare
Mahkemesi ise yürütmeyi durdurma

kararı verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu 23 Haziran seçimlerini kazandıktan
sonra temmuz ayında toplanan İBB Meclisi'nde,
toplantı gün sayısını 5 günden 2 veya 3 güne düşü-
rülmesine ilişkin açıklaması tartışma yaratmıştı. 8
Temmuz 2019 tarihli oturumda AK Parti grubu,
eylül ayında meclisin 5 gün boyunca toplanması
için teklif sunmak istemiş ancak meclise başkanlık
yapan İmamoğlu, toplantı gün sayısını belirleme
yetkisinin mecliste olmadığını belirterek önergeyi
oya sunmayarak reddetmişti. AK Parti grubu da bu
durumun hukuka aykırı olduğunu savunarak
Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bu-
lunacağını açıklamıştı. Bunun üzerine AK Partili
Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya ve AK Parti Grup
Sözcüsü Faruk Gökkuş, eylül ayında yapılacak top-
lantının 5 gün olmasına içeren önergenin meclis
başkanı tarafından oya sunulmadan reddedilme-
sine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemi ile İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne
başvurdu. AK Partili meclis üyeleri, meclisin kaç
gün çalışacağına meclisin karar vereceğini meclis
başkanının karar organı olan meclisin çalışmasını
kısıtlayamayacağını, 2 günlük sürenin 39 ilçe bele-
diyesinin sorunlarının görüşülmesi için yeterli ol-
mayacağını savundular.

Meclisin yetkisi yok

İBB tarafından yapılan savunmada meclisin sadece
toplantılarının başlangıç günü belirleme yetkisinin
bulunduğu, kaç gün süreceğinin belirlenmesine iliş-
kin bir yetkisinin bulunmadığı kaydedildi. Dava ko-
nusunun kesin ve yürütülmesi gereken bir idari
işlem olmadığı, tek başına hüküm ve sonuç doğu-
ramayacağından dava konusu edilemeyeceği, mec-
lisin kısa süreli toplantı yapması nedeniyle ortaya
çıkabilecek hatalı işlemler ya da olumsuz işlemlerin
dava konusu edilebileceği belirtildi.

Açık bir düzenleme yok

Dosyayı inceleyen mahkeme, Büyükşehir Belediye
Kanunu'nda bir sonraki meclis toplantısının hangi

gün yapılacağına meclisin karar vereceğinin
hükme bağlandığı, meclis çalışma gün sayısı ile il-
gili yasada toplantıların 5 gün geçemeyeceğine
ilişkin bir düzenlemeye yer verilmekle birlikte top-
lantıların kaç gün süreceğinin kim tarafından be-
lirleneceği konusunda açık bir düzenleme
bulunmadığı kaydedildi.

Önergenin reddi aykırı

Dava konusu olayda meclis toplantısının kaç gün
olacağına ilişkin teklifin oylamaya sunulmadan
reddedilmesine ilişkin olduğu, toplantıların kaç gün
süreceğinin belirlenmesinin, meclis toplantısının
yapılacağı güne karar verilmesi yetkisi kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Meclis toplan-
tılarının kaç gün süreceğinin meclis çalışmaları ile
ilgili bir husus olduğu kaydedilerek yasa uyarınca
belediye işleri ile ilgili bir konuda belediye meclis
üyeleri tarafından verilen önerinin oylamaya sunul-
madan reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunma-
dığına hükmedildi. Dava konusu işlemin Eylül
ayında yapılacak meclis toplantısına ilişkin ve top-
lantıdan önceki aşamaya ilişkin olması sebebiyle te-
lafisi imkansız zararlar doğacağı belirtildi. Ve 9
Ağustos 2019 tarihinde dava konusu işlemin yürü-
tülmesi oy çokluğu ile durduruldu. Karar bir üye
hakim itiraz etti. İtirazda, kanun hükmünde öngö-
rülen “idari işlemin uygulanması halinde telafisi
güç ve ya imkansız zararlar doğması” şartının ger-
çekleşmediği belirtilerek davacıların yürütmeyi dur-
durma istemlerinin reddedilmesi gerektiği
vurgulandı.

İcrası mümkün değil

Karara İBB Başkanlığı tarafından itiraz edildi. İs-
tanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dai-
resi, 5 Eylül 2019 tarihinde aldığı karar ile itirazı
reddederek dosyayı mahkemesine iade etti. Hukuk-
çular da bu kararın meclisin kaç gün toplanacağına
ilişkin kesin bir hüküm içermediğini, temmuz
ayında verilen bir önergenin oylanmamasına ilişkin
olduğu için teknik olarak icrasının mümkün olma-
dığını kaydetti. 

Düzenleme mi
yoksa zam mı?
İBB Eylül ayı meclis ko-
misyon toplantısının ilk
oturumu dün yapıldı.
Saraçhane'deki binada
yapılan meclis oturu-
muna İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu baş-
kanlık yaptı. İmamoğlu,
bir AK Parti grup üyesi-
nin İSPARK ücretlerine
yapılan ve geri çekilen
zamla ilgili eleştirilerine
“Finansal düzenleme
doğru. Sistemin içindeki
birtakım yanlışlıkları dü-
zeltmeyle ilgili aldığımız
bir takım kararlar vardı.
Onları açıkladım. 'Zam
yanlış. Zam yapılmadı
ama yapılmayacağı an-
lamına gelmiyor

da' dedim. Zam ayrı fi-
nansal düzenleme ayrı.
Örnek olsun diye söylü-
yorum. Son bir buçuk iki
ay içinde doğalgaza
yüzde 32 zam yaptı mer-
kezi hükümet. Mesela
zamla ilgili bir örnek
daha vereyim size akar-
yakıtta yüzde 30 artış
var son 1 yılda. Ya da
son bir örnek vereyim.
Gıda fiyatlarında son bir
yıldaki artış yüzde 54.
Bir örnek daha vereyim,
köprü zammı yüzde 47
zam bu. Benim yaptığım
İSPARK'ta bir finansal
düzenlemeydi onu söy-
leyeyim" şeklinde yanıt
verdi. DHA

Ümit
Seçkin

Ozan 
Ersaraç

Silivri Devlet Hastanesi’nin
acil servisine gelen Ümit
Seçkin, İYİ Parti Silivri İlçe
Başkanı Ozan Ersaraç’ın
yazlığında dayak yediğini
iddia etti. Seçkin, partisi-
nin ilçe başkanı Ozan Er-
saraç ve babası Alptekin
Ersaraç tarafından darp
edildiği anlattı. Gerekli

tetkikleri yapılarak 2 saat
gözlem altında bekletilen
Seçkin daha sonra jan-

darma karakoluna 
giderek şikayetçi oldu.

İYİ Parti Silivri
Meclis Üyesi
Ümit Seçkin
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DIŞ HABERLER

H em ülkemizde hem dünyada hayvanlara
gerçekten büyük eziyetler ediliyor. Onla-
rın doğal yaşam alanları, vücutları, psi-

kolojileri tahrip ediliyor. İnsan, bencilliğinden
vazgeçmiyor ve dünya sadece insanlara aitmiş
gibi yaşıyor.

Hayvan haklarını savunan oluşumlar da bu
duruma bir yere kadar yetişebiliyor.

Dünyanın birçok yerinde hayvanlara yapılan
eziyet ve işkenceler ceza kanununa değil; kabahat
kanununa tabi tutuluyor.Bu da haliyle hayvanlara
zarar veren ruh hastalarını caydırmaya yetmiyor
çünkü cüzi miktarlarda para cezası alıp kurtulu-
yorlar.Hayvanlara yapılan eziyetler ceza kanu-
nuna işlenmeli ve ağır yaptırımlar uygulanmalı.
Çünkü ancak bu şekilde önüne geçilebilir. 

Hayvanların doğal yaşam alanları yok ediliyor.
Yalnızca kendi rahatımız ve zevk düşkünlüğümüz
için yaşıyoruz.Ormanları, kutupları, denizleri
mahvediyoruz.Bu bölgelerdeki yaşam çeşitliliğini
azaltıyoruz, hayvanların canlarına kastediyoruz
ve doğanın dengesini bozuyoruz.Çünkü dünya-
nın yalnızca bizlere ait olduğunu düşünüyoruz.
Böyle de bencil ve kibirliyiz. 

Bir kere daha soruyorum. Hiç orman yakan
hayvan gördünüz mü?

Evet bu soruyu soralım kendimize.Hiç orman
yakan, ağaç kesen bir hayvan gördük mü?Gerçi
kunduzlar ağaçları kemirip ev yapıyorlar ama bir
kunduz hayatı boyunca en fazla 2 ağaç kemiri-
yordurYa denizleri kirleten bir hayvan görebilir
miyiz?Peki zararlı maddelerle ozon tabakasını
delen veya kutupları eriten hayvan var mı? 

Madem bu kadar benciliz, madem sadece ken-
dimizi düşünüyoruz, hiç olmazsa doğayı, hay-
vanları ve tüm bu ekolojik dengeyi kendimiz için
koruyalım.Bu kusursuz düzeni bozmaya başladık
ve bu durum daha ciddi seviyelere ulaştığı zaman
ne hayvanlar için ne de bizim için yaşanacak bir
dünya kalmayacak... 

YEŞİLE DAİR

Hilal Ceren VURAL

HABER MERKEZİ
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Hiç orman yakan hayvan
gördünüz mü?

D ışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı
Srdjan Darmanovic ile ikili ve

heyetlerarası görüşmelerin ardından Dış-
işleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak
basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu,
Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak dev-
riye göreviyle ilgili, ABD ile güvenli bölge
için müzakerelere başlandığında ortak ha-
rekat merkezinin kurulmasına yönelik ilk
adımın atıldığını ve bunu iyi bir başlangıç
olarak değerlendirdiklerini hatırlattı.
Buna karşılık, ABD'ye uyarıları da net şe-
kilde açıkladıklarını vurgulayan Çavu-
şoğlu, "Neden bu uyarıya ihtiyaç duyduk?
Çünkü başka Münbiç Yol Haritası olmak
üzere ABD maalesef bu terör örgütüyle
girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tut-
mamış ve bu yol haritasını savsaklamıştır."
dedi. İkinci bir Münbiç olmaması için bu
uyarıları yaptıklarını ifade eden Çavu-
şoğlu, bugün gelinen noktada Türkiye'nin
uyarılarında ne kadar haklı olduğunu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
dile getirdiğini aktardı.

Türkiye'nin güvenlik meselesi

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Şu anda bazı ortak devriyeler var
evet ama bunun dışında atılan adımlar ya
da atıldığı söylenen adımlar kozmetik
adımlardır. ABD'nin de şekilde bir oya-
lama sürecine girmek istediğini ve Türki-
ye'yi de oyalamaya sürecine alıştırmaya
çalıştığını görüyoruz ama bizim bu ko-
nuda tutumumuz son derece nettir. Esa-
sen bu gördüğümüz tablo, terörle
mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir
ülkenin içine düştüğü durumu gösteren
bir ibretlik bir tablodur. Bir terör örgütün-
den bağımsız hareket edemeyen sözde
müttefikten bahsediyoruz." ABD'nin bir
taraftan Türkiye ile bu kozmetik adımları
atarken diğer tarafdan terör örgütleriyle
angajmanını da güçlendirerek destek ver-

diğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu
terör örgütünü bölgeden temizlemesini
sağlamasının Türkiye için ulusal güvenlik
meselesi olduğunu kaydetti.

Asla taviz vermeyiz

Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu konuda
kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil-
dir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi
daha ciddi ve büyük tehlikelerle karşı kar-
şıya bırakabilir. Cumhurbaşkanımızın da
vurguladığı gibi bu müzakerelerden ve iş
birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her
türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gi-
reriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı Bölge-
sinde DEAŞ ve YPG/PKK'dan bu
bölgeleri temizlediysek buraları da temiz-
leriz. Güvenli bölge oluşur. Diğer taraftan
istikrara kavuşturulur."

Laf olsun diye müzakere olmaz

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine iliş-
kin, Türkiye'nin hiçbir seçeneği
dışlamadığını ve başka seçe-
neklerin de değerlendiril-
mesi gerektiğini daha
önce de ifade ettiğini
söyledi. Sonuç
odaklı müzakereye
gidilmesi ve müza-
kere çerçeve bel-
gesinin net
olması gerektiği-
nin altını çizen
Çavuşoğlu,
"Bizim ve Kıbrıs
Türkü için hassas
olan ve vazgeçil-
mez olan kırmızı
çizgiler var. Bunla-
rın en önemli unsuru
ise siyasi eşitliktir, etkin
katılımdır ve dönüşümlü
başkanlıktır. Bunların da
önceden net bir şekilde belir-
lenip tartışmanın dışına çıkarıl-
ması gerekiyor." dedi. Bakan

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman çö-
zümü desteklediğini vurgulayarak, "Bun-
dan sonraki müzakere ise sonuç odaklı ve
net bir çerçeveyle olmalıdır ki artık bir ba-
şarısızlığı daha Türkiye olarak da Kıbrıs
tarafı olarak da kaldıramayız. Laf olsun
diye müzakereye başlamanın da bir an-
lamı yoktur diye düşünüyoruz." diye ko-
nuştu.

Karadağ ilişkileri

Türkiye'nin, Karadağ ile mükemmel siyasi
ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Ça-
vuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaretin ve
Karadağ'daki Türk yatırımlarının hızlı şe-
kilde arttığını söyledi. Çavuşoğlu, ekono-
mik ilişkileri her alanda geliştirmek
istediklerini vurgulayarak, "Yakın za-
manda imzaladığımız Serbest Ticaret An-

laşması hem
ticare-

timizi artıracak hem de iki ülke arasındaki
ticaretin dengelenmesine vesile olacaktır."
dedi. Güçlü Türk firmalarının Karadağ'da
yatırım yaptıklarını dile getiren Çavu-
şoğlu, Karadağ'ın bu firmalara verdiği
destek için mevkidaşı Darmanovic'e teşek-
kür etti.

Müzakereyi tamamlamak istiyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, "KEK Toplantısını da
kısa süre içinde ekim ayında inşallah ger-
çekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte bir-
likte atacağımız adımları da konuşacağız."
ifadesini kullandı. Bugüne kadar Kara-
dağ'da 330 projeyi hayata geçiren Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığının (TİKA) bu ülkedeki faali-
yetlerinin artarak devam ettiğini söyleyen
Çavuşoğlu, mevkidaşıyla TİKA'nın bazı
yeni projelerini de değerlendirdiklerini bil-
dirdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Maarif
Vakfının (TMV) Karadağ'da okul açma
isteğine değinerek, "Dolayısıyla ev sahibi
ülke anlaşmasını da bir an önce müzake-

resini tamamlayıp imzalamak istiyo-
ruz." diye konuştu.

AB sürecini destekliyoruz

Çavuşoğlu, Karadağ'ın NA-
TO'da müttefik ülke olduğu-
nun altını çizerek, Türkiye'nin,
Karadağ'ın NATO'ya üyelik
sürecine güçlü destek verdi-
ğini anımsattı. "Karadağ'ın
AB üyelik sürecini de destekli-
yoruz." diyen Çavuşoğlu, gö-
rüşmelerde Balkanlar ve
AB'nin içinden geçtiği sürecin

ele alındığını kaydetti. Çavu-
şoğlu, "En kısa zamanda ve ilk

fırsatta bu ziyaretin karşılığı ola-
rak Karadağ'ı ziyaret etmek istiyo-

rum. Cumhurbaşkanımızın (Recep
Tayyip Erdoğan) da Batı Balkanları ve

Karadağ'ı ziyaret etme isteği var. Bu ziya-
retleri de yine birlikte planlayacağız ve ger-
çekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın zorla dağa kaçırdığı çocuklar için ailelerinin şimdiye
kadar sesini fazla çıkaramadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şehirlerin içinde

PKK'nın ve yandaşlarının büyük baskısı olduğunu anımsattı. Çavuşoğlu, "Ama
artık bu anaların yüreği dayanamıyor ve biz onların çığılığı buradan görüyoruz,

hissediyoruz. Her geçen gün HDP'den çocuklarını isteyen ailelerin sayısı artıyor."
ifadesini kullanarak, bu ailelerin seslerinin, Batı toplumu tarafından da duyulma-
sını istediklerinin altını çizdi. Avrupa ve Batı'nın bugüne kadar kendilerini Kürtle-

rin haklarının savunucusu olarak göstermeye çalıştığını aktaran Çavuşoğlu,
şunları kaydetti: "Biz onlara 'Sadece PKK'nın haklarını savunmaya çalışıyor-

sunuz. Suriye'de de YPG'nin haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Bizdeki
350 bin Suriyeli Kürk'ün sesini bile duymadınız. Çocuklarını terör örgü-
tünden isteyen ailelerin seslerini neden duymuyorsunuz' diyoruz. Bu

çocukların ailelerine bir an evvel teslim edilmesi gerekiyor.
Terör örgütünün çirkin yüzünü, bizzat Kürt analarımız, ba-

balarımız, amcalarımız, kardeşlerimiz sadece Türki-
ye'ye değil, tüm dünya kamuoyuna

gösteriyor. Tabii ki görmek 
isteyene."

AnAlArın yüreği
dAyAnmıyor
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki
tutumu ile ilgili, “ABD'nin de şekilde bir oyalama 

sürecine girmek istediğini ve Türkiye'yi de oyalamaya 
sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz ama bizim 

bu konuda tutumumuz son derece nettir” dedi

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan'da özel statüsü kaldırılan
ve son 36 günde bir dizi kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'de
"acil sağlık durumu" ilan edilmesi çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler
(BM) Cenevre Ofi-
si'nde dün başlayan

BM İnsan Hakları Konseyi'nin
(İHK) 42'nci oturumu için İsviç-
re'ye gelen Pakistan Dışişleri Ba-
kanı Şah Mahmud Kureyşi,
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Genel Direktörü Tedros Adha-
nom ile bir araya geldi. Pakis-
tan'ın BM Cenevre Ofisi
Nezdindeki Daimi Temsilciliğin-
den yapılan açıklamaya göre, Ku-
reyşi, görüşmede 15 milyon
Keşmir halkının temel sağlık ihti-
yaçlarının karşılanması için Ad-
hanom'dan üzerine düşen 
görevi yapmasını istedi.

Eylemler endişe verici
Kureyşi, "Hindistan'ın işgali altın-
daki Cammu Keşmir'in" özerk
statüsünü garanti alan anayasa-
nın 35A ve 370. Madde'lerinin
Hindistan hükümetince "yasa
dışı" şekilde 5 Ağustos'ta iptal
edildiğini belirterek, Adhanom'a
Cammu Keşmir'de "acil sağlık du-
rumu ilan" edilmesi gerektiğini
vurguladı. BM İnsan Hakları
Yüksek Komiseri Michelle Bache-
let, dün İHK'da yaptığı konuş-
mada, Hindistan hükümetinin
Cammu Keşmir eyaletinde inter-
nete erişim ve barışçıl eylemlere
kısıtlama getirmesiyle yerel siya-
setçi ve aktivistleri gözaltına al

ması da dahil son günlerdeki ey-
lemlerinden derin endişe duydu-
ğunu belirtmişti.

Sorunlar gündeme gelecek

Bachelet, "Özellikle Hindistan'a
(Keşmir'deki) insanların temel
hizmetlere erişiminin sağlanması
için mevcut tecriti veya sokağa
çıkma yasağını hafifleştirmesi ve
gözaltına alınanların haklarına
saygı gösterilmesi konusunda
başvuruda bulundum." ifadesini
kullanmıştı. Öte yandan, Pakistan
Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin
bugün İHK'da yapacağı konuş-
mada, Keşmir sorununu gün-
deme getirmesi bekleniyor.

Pakistan
yardım bekliyor

Pakistan
yardım bekliyor

Pakistan
yardım bekliyor

Pakistan
yardım bekliyor

Pakistan
yardım bekliyor

Pakistan
yardım bekliyor

ABD, yaklaşık 3 bin kişinin
ölümüne neden olan ve ülkedeki
en büyük terör saldırıları 
olarak tarihe geçen 11 Eylül
saldırılarının 18. yılını anıyor

Dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül
2001 saldırılarının üzerinden 18 yıl geçme-
sine rağmen etkileri hala devam ediyor.

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından terörle mü-
cadele, demokrasi ve özgürlük götürmek adı altında
Afganistan ve Irak'ı işgali, bu ülkelerde istikrardan
çok istikrarsızlık, kargaşa, mezhep savaşları, yüz
binlerce sivilin ölümü ve yeni terör örgütlerinin oluş-
masına yol açmak ve milyarlarca dolara mal ol-
makla eleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump da
ABD'nin Afganistan ve Irak'ı işgalinin büyük bir
hata olduğunu sık sık dile getiren isimler arasında
yer alıyor.

11 Eylül 2001'de ne oldu?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11
Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarına
uyandı. Newark, Boston ve Was-
hington'dan havalanıp
San Francisco ve
Los Angeles'a
giden 4
yolcu

uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a
giden Amerikan Airlines'a ait kaçırılan yolcu uçağı,
yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki
binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde yanarken,
United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk
saldırıdan tam 17 dakika sonra canlı yayında güney
kulesine çarptı. İkiz kuleler hem ABD hem de tüm
dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından
milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir
oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.
İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer
uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bina-
sına çarptı. Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania eya-
leti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü. 11
Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan
hariç, New York, Washington and Pennsylvania'da
toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarıysa

El-Kaide terör ör-
gütünün lideri

Usame Bin
Ladin

üst-
lendi.

11 EYLUL YASI!

100 sterlin için servet kaybetti
İngiltere'de
emekli bir
mühendis,

hız sınırını aştığı gerek-
çesiyle aldığı 100 sterlin
(yaklaşık 710 TL) trafik
cezası için verdiği
hukuk mücadelesinde 3
yılda 30 bin sterlin
(yaklaşık 210 bin TL)
harcadı.
BBC'nin haberine göre,
71 yaşındaki Richard
Keedwell, 2016'da
Worcester şehrine yap-
tığı yolculuk sırasında
saatte 48 kilometre hız
sınırı bulunan bir yolda
56 kilometre hızla git-
tiği gerekçesiyle aldığı

100 sterlinlik trafik ce-
zasına karşı "hız sınırını
kesinlikle aşmadığını"
savunarak, cezayı öde-
memek için hukuk mü-
cadelesi başlattı.

Pişman oldu

Keedwell, mahkemede
hız kamerasının yakın-
dan geçen bir başka
aracın hızını algılamış
ya da bozuk olabilece-
ğini söyleyen bir video
ve elektronik uzmanı-
nın da yardımını aldı.
Davayı kaybeden Ke-
edwell'in, geçen ay yap-
tığı temyiz başvurusu
da sonuçsuz kaldı.

Mevlüt
Çavuşoğlu
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 ACUN
 ACUR
 AÇALYA
 AKAR
 AKİM
 ALMA
 AYLA
 AZRAİL
 BARIŞÇI
 BAŞÇI
 BİYE
 BOLLUK
 BUUT
 CEVAP
 CURA
 DEYİ
 DONANIM

 DONUK
 EKOL
 ERİL
 ETKİ
 FRAK
 IÇME
 INAT
 KAÇA
 KAST
 KEFE
 KLAN

 KUŞÇU
 KUŞLUK
 LAKAP

 LAKTOZ
 MAÇA
 MİKA
 NATO

 OLUMLU
 ORTAK

 PERİ
 RUBA

 SAĞLAMLAŞMAK
 SAİK
 SARP

 SİPARİŞ
 STOP

 SÜREDURAN
 ŞARK
 ŞIRA

 TEKE
 TEMİZLİK

 TOPALTI
 TÜNEK
 ULUFE

S T A N B U L N

3 HARFLİ
 AHU
 ÂLÂ
 EBE
 EĞE

4 HARFLİ
 AFAK
 AKUT
 ANAL
 ANOT
 ÂYAN
 DAVA
 HAYÂ
 İLMİ
 KATİ

 LOÇA
 NAAT
 NAŞİ
 NOEL
 RODA
 ŞUUR
 YA DA

5 HARFLİ
 BÖLGE
 DİMAĞ
 HALEN
 KÂFUR
 KESER
 MERET
 USSAL

 YÂRAN

6 HARFLİ
 DİSPEÇ

 FAKTÖR
 HEYULA

 İLİNEK
 KASTEN

 KRİTİK
 TARALI

10 HARFLİ
 DERİNBİLGİ
 İSTANBULİN

 NARKOZİTÖR
 YAKINSAMAK

Soldan Sağa:
1. Güç, kuvvet. - On iki düzine. 2. Bir ülke adı. - Kur’an-ı 
Kerim’in 24.suresi. 3. Eşlemesi bozulmuş olan. 4. Padi-
şahların, gönül almak, ödüllendirmek için birine giydir-
dikleri değerli kumaş veya kürkten yapılmış ka�an. 5. 
Pes. - Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkut-
mak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. 6. Tir. - Bir mad-
denin diğer bir maddenin içine alınması, absorbsiyon. 
7. Madenî paralara vurulan damga. - Amma. 8. Toprak 
Mahsulleri Ofisi. - İçgüdü, seziş. 9. Ödenti. - Yaşa.

Yukarıdan Aşağıya:
1. “Güneşin Sofrasında - Nazım ... Brecht” (Genco 
Erkal’ın 20. yüzyıl edebiyatının iki doruk noktasını bir 
araya getirdiği oyun). - Bir yere gelen veya bir yerden 
gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. 2. Diş tabibi. 
3. Şeytan. - Şifre. 4. Hercai. 5. Yunan alfabesinin üçüncü 
harfi. - Yiğit. 6. Kasap. 7. Fransa’da 30,59 gr, İngiltere’de 
28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi. - Satıcı, 
tezgâhtar (Macarca). 8. Görev, yetki vb.ni kötüye kullan-
ma. 9. Piyasaya mal sürülmesi. - Belirti, iz, ipucu.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Siemens Türkiye tarafından ülkedeki genç
opera sanatçılarını dünya sahneleriyle ta-
nıştırmak amacıyla ‘Yaşam için müzik,
yaşam için yenilikçi zekâ’ sloganıyla dü-
zenlenen Siemens Opera Yarışması’nın
kazananları açıklandı. Bu yıl 21’incisi ger-
çekleştirilen yarışmanın gala gecesi 9 Ey-
lül’de Sait Halim Paşa Yalısı’nda
düzenlendi. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal
opera yarışmasını kazananların açıklan-
dığı gala gecesinde, genç sanatçı Uğur
Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük
ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu ise
üçüncülük ödüllerini alırken Melis Günerli
de mansiyon ödülünün sahibi oldu. Prof.
Yekta Kara’nın başkanlığındaki Siemens
Opera Yarışması’nın jürisinde, Siemens
Sanat Programı Artistik Direktörü Prof.
Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası
Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Peter
Spühler, Karlsruhe Müzik Okulu Direktör

Yardımcısı Prof. Andrea Raabe yer aldı.
Düzenlenen törende ödüllerini alan genç
sanatçılar, gala gecesinde sergiledikleri
performanslarla davetlilerden büyük alkış
topladı.

Yurtdışında eğitim alacaklar

Profesyonel ya da henüz kariyerinin ba-
şında olan genç opera sanatçılarının katıl-
dığı yarışmanın kazananları Türkiye’yi
dünyanın önde gelen opera sahnelerinde
temsil edecek. Bu imkânın yanı sıra sanat-
çılar Siemens tarafından çeşitli ödüllere
layık görüldü. Yarışmayı birinci olarak ta-
mamlayan Uğur Atasoy, Almanya’daki
Karlsruhe Operası’nda bir yıllık eğitim
bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da dört
aylık Almanca dil eğitimi kazandı. Yarış-
manın ikincisi Sedef İlayda Büyükyörük
Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik
Akademisi’nde altı haftalık eğitim bursu ve

Goethe-Institut İstanbul’da iki aylık Al-
manca dil eğitimi alma şansı kazandı. Ya-
rışmanın üçüncüsü Ramazan
Karaoğlanoğlu ise 2 bin Euro para ödülü-
nün sahibi olurken Melis Günerli de man-
siyon ödülüne layık görüldü.

Birçok ülke için örnek oldular

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO’su Hüseyin Gelis ödül töreninde
yaptığı konuşmada, “Siemens Türkiye
olarak özellikle teknolojiyi, eğitimi ve top-
lumsal anlamda sürdürülebilirliği destekli-
yoruz. Sosyal sorumluluk alanında
yaptığımız çalışmalarda da sanat çok
önemli bir yer tutuyor. Sanat ve bilimde
üstün başarı genelde eş zamanlı olarak ya-
şanan bir durum, yani birinde üstün olup
diğerini dikkate almamak mümkün değil.
Biz bir inovasyon şirketi olarak yaratıcılık-
ları önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

H alkın iradesi ile seçilip belirli yöne-
tim makamlarına gelen siyasiler hal-
kın iradesini unutup, kendisine seçim

öncesi bağışlarda bulunan iş adamlarına, mü-
tahitlere, yandaşlara hizmete başlıyor.

Onlardan fırsat bulurlarsa halkın istekle-
rine bakabiliyorlar 

Peki, böyle halk için çalışan insanları nere-
den bulacağımız gibi bir soru akla geliyor
doğal olarak

Birçok kamu ve özel kuruluşlarda çalışa-
bilmek için cv istenir adliyeden temiz kâğıdı
istenir, eğitimi, o iş için yeterli tecrübesi var
mı, daha önce ne iş yapmış başarıları, refe-
ransları, hepsi sorgulanır ve işe öyle alınır.

Peki, siyasetçileri seçerken neden hiç yeter-
lilik aranmaz bu insan bu işi yapabilir, mi eh-
liyetli mi?

Öz geçmişi nedir bu makamlar için yeter-
limi, oturacağı koltuğun hakkını verebilir,
mi?

Bunlar siyaset kulvarın da hiç önemli değil
biraz vitrini süsle sonrasında kim daha çok
bağış yapıyor kimin daha çok seçmeni var
kim aşiretin kim cemaatin mensubu kim iş
dünyasının adamları al bunları yanına seçime
git 

Siyaset yapacak kişilerin devletimizin de-
ğerli makamlarına yönetici olacak kişileri çok
daha derin elemeler sonunda aday olmaları
gerekir tüm parti destekçileri asil delege ol-
malı ve partisindeki adayları halk önüne dele-
geler çıkarmalı.

Sıralamayı da kişileri de bu delegeler belir-
lemeli.

Parti lideri ve birkaç arkadaşı değil ya da
akrabası değil mesele budur. 

Meclis halkı temsil ediyor, ama meclisi
oluşturan parti liderleri çoğunluğun değil,
azınlığın tercihi önemseniyor ve maalesef on
yıllardır yapılan birçok meclis halkı temsil et-
miyor sadece liderlerin görüşünü temsil edi-
yor.

Peki, liyakatli o makamları hak edenler ne-
rede? İçimizde dolaşıyorlar, çalışıyorlar ya da
kahvede bulmaca dolduruyorlar.

Evet, bu düzenin değişmesi lazım kapita-
lizme savaş açıp bir devri kapatıp bir devri
açan belki Mustafa Kemal gelmeyecek ama
içimizden yeni bir Mustafa Kemalin çıkması
ve bu çürümüş düzeni halkın lehine değiştir-
mesi lazım.

Rep çi çocuklarımızın çıkardıkları SUSMA
SUSMAM SUSAMAM albümde Türkiye, nin
bütün sorunlarını o kadar güzel anlatmışlar
ki, tabi rep parçaları dinlememiş kişilerin bir
den fazla dinlemeleri gerekiyor. Yeni çıkan bir
albümün bu kadar çok dinlendiğini bilmek
içinde okumak gerekiyor.

Ben okudum, dinledim ve anladım, çok be-
ğendim okumayanın dinlemeyenin bir şeyler
bilmesi ya da anlaması pek mümkün değil
bence.

Mesela Japon halkının her biri yılda orta-
lama 20 adet kitap okuma ortalaması var mış

Türkiye’de ise merak ettiği herhangi bir
bilgiyi yi yada bir kitap okumadan ölen on
milyonlarca insanımız vardır.

Yani okumadan anlamını araştırmadan an-
layan yorum yapan insan yığınına döndü ülke-
miz

Allah Peygamber yollamış o da görevini
yapıp yaşamı boyunca bu güzel dinin güzellik-
lerini yasaklarını anlatmış.

“Sonrasında anlayamayan hiç bilmeyene
anlatmış”

Daha Sonrasında ise Milyonlarca kişi hayır
öyle değil sen bilmiyorsun aslı böyledir demiş.

Sonuç bir sürü mesep yüzlerce tarikat
hepsi okuyup anladığını sandığı gibi anlatıyor
ve sonuç çalmanın sevap olduğu adaletsizliğin
bir kural olduğu kul hakkı yemenin bir mec-
buriyet olduğu 7 yaşındaki bir kız çocuğu ile
evlenilebilir diyen bir sonuç ortaya çıkıyor.

Atatürk benim Türk milletine 2 emanetim
var dediği biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri
CHP, sidir demiş

Peki, biz ne yaptık Türkiye Cumhuriyeti bir
ip cambazı gibi gerici çukuruna düşmemek
için çabalar halde, diğeri CHP anlatmaktan
bile utandığım hale geldi Atatürk, ün ilkeleri-
nin hangisini kapı gibi sahip çıkılıyor sadece
atamızın Adı dillerde kaldı Mustafa Kemalin
Atatürk, ün partisi o kadar.

Yazık 

Aslanlar dünya kurulduğundan beri var
ceylanlar da var kimse bizi yıkmaya çalışmı-
yor sadece aç gezmeyi sevmeyen aslanlar var
onlara yem olmamak için çok hızlı koşan as-
lana yem olmayan bir ceylan olmalı ya da
aslan olmalıyız nasıl mı yazdık ya bilimle
ilimle okumayla araştırmak ile

Kıssadan Hisse

1892-1984 yılları arasında yaşamış alman
rahip Yahudilere karşı soykırıma karşı olma-
mış ve daha sonrasında pişmanlığını dile ge-
tirmiş.

Nazile önce komünistler için geldiler bir
şey demedim çünkü komünist değildim.

Sonra Yahudiler için geldiler bir şey deme-
dim çünkü Yahudi değildim.

Sonra Katolikler için geldiler bir şey deme-
dim çünkü ben Katolik değildim ve sonra
benim için geldiklerinde ise çevremde benim
için bir şey diyen kalmamıştı.

Gençlerin başarısının kendilerini
memnun ettiğini anlatan Gelis,
“Türkiye’de düzenlenmeye başla-
dıktan sonra Fransa ve Ame-
rika’da da benzer yarışmalar
hayata geçirildi. Bundan büyük
memnuniyet duyuyoruz. Hem
gençlerimizin potansiyellerini
geliştirmelerine destek olmak
hem de Türkiye’nin sesini yurt
dışında duyurmaya katkıda bu-
lunmak bizim için ayrı bir gurur
sebebi” dedi.

Memnuniyet
verici durum

13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür dünyanın prestijli bale okullarından Academie Princesse Grace'de eğitim hakkı kazandı

KarşıyaKa Belediyesi'nin bale
kursuna 3 yaşındayken kaydolan
13 yaşındaki bale öğrencisi Selen

Gür, daha sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi
çocuk bölümünde dans etti. Dokuz Eylül
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölü-
mü'nde öğrenimini sürdüren Gür, 1 haftalı-
ğına dünyanın prestijli bale okulları arasında
gösterilen Monako'daki Academie Princesse
Grace'in yaz okuluna katıldı. Yaz okulunda
eğitmenlerin dikkatini çeken ve okulda eğitim
görmesi için davet alan Gür, bale çalışmala-
rına yeni eğitim-öğretim yılında Monako'da
devam edecek.

Büyük bir kıvanç

Gür, yaptığı açıklamada tutkuyla bağlı ol-
duğu baleye çok iyi bir okulda devam edecek
olmanın kendisini sevindirdiğini belirtti. Bu

gelişmenin kariyeri için bir eşik niteliği taşı-
dığına işaret eden Gür, şunları söyledi: "Se-
vinçten ağladım. Bale, benim için
anlatılamayacak kadar güzel bir şey. Zorla
değil isteğimle, çok severek yapıyorum.
Okula kabul edildiğimden beri kendimi daha
özel hissediyorum. Beni layık gördükleri için
onur duydum. Ülkemi temsil etmek bana
gurur veriyor."

10 bin kişiden seçildi

Anne Rana Gür de Monako'daki okula Se-
len'in videolarını gönderdiklerini, yaz okulun-
dan 1 haftalık eğitim için davet aldıklarını
belirterek, "Selen bu yıl yaklaşık 10 bin baş-
vuru arasından kabul edilen 7 öğrenciden
biri. Ayrıca okulun ilk Türk öğrencisi. Tam
burslu olarak eğitim görecek. Selen, orada bir
nevi Türkiye'yi de temsil edecek." dedi.

Santa Harabeleri büyülüyor
Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı konutları,
her mahallede en az bir kilise ve her sokaktaki çeşmesiyle görenleri adeta büyülüyor

trabzon-Gümüşhane sı-
nırında yer alan Santa Hara-
beleri, ziyaretçilerini adeta

büyülüyor. Gümüşhane merkeze 72,
Trabzon'un Arsin ilçesine ise 42 kilo-
metre mesafedeki Dumanlı köyü sını-
rında yer alan Santa Harabeleri,
bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü

eserleri barındırıyor.
Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurul-
duğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı
olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı
konutlar ve her mahallede en az bir ki-
lise, her sokakta da bir çeşme bulunuyor.
Birbirini kuş bakışı çok net görebilen 3
ayrı yamaç üzerine kurulmuş Santa Ha-

rabelerinde mahalle olarak da 7 yerleşim
yer alıyor. Bu mahallelerde 18. yüzyılın
son yarısında inşa edilen resmi binalar
da dikkati çekiyor. Son yıllarda özellikle
fotoğraf tutkunlarını cezbeden Santa
Harabeleri, yerli ve yabancı turistlerce de
keşfedilmeyi bekliyor.

Önemli bir destinasyon

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek,
yaptığı açıklamada, Dumanlı köyü sınır-
larında bulunan Santa Harabeleri'nin
Gümüşhane için önemli bir değer oldu-
ğunu söyledi. Santa'nın, Gümüşhane'nin
kültürel ve doğal aksı içerisinde çok özel
bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Taş-
bilek, "Santa, çevresiyle beraber bir ta-
rafta Sümela, Çakırgöl, bir tarafta
Taşköprü, Karaca Mağaramız, Limni
Gölümüz, bu tarafa geçtiğimizde Örüm-
cek ormanlarımızla ülkemize sunduğu
turizm destinasyonudur." dedi.

Bu yıl 21’incisi düzenlenen
Siemens Opera Yarışması’nın
kazananları belli oldu. Uğur
Atasoy yarışmanın birincisi
olarakolurken, Sedef İlayda
Büyükyörük ikinci, Ramazan
Karaoğlanoğlu üçüncü, Melis
Günerli de mansiyon ödülünün
sahibi oldu. Dereceye giren ilk
üç isim Türkiye’yi dünyanın
önde gelen opera sah-
nelerinde temsil edecek

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

Susmayacağım (3)
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Sinemada yeni
sezon başlıyor
İstanbul Modern Sinema’da
yeni sezon 19 Eylül’de başlıyor.
Farklı ülke sinemalarından seçkile-
rin yanı sıra tür sinemasına odak-
lanan bir program da yer alıyor.
İstanbul Modern Sinema sezonu
Bir Başka Rusya ile açıyor. Seagull
Film işbirliğiyle gerçekleşen prog-
ram 21. yüzyılın sinemasına özel-
likle derin ve karmaşık psikolojik
dramlarla damgasını vurmuş çağ-
daş Rus sinemasının karanlıkta
kalan yüzüne bakıyor. Depresif ve
kayıp bir Rusya resmi yerine, Ko-
münizm sonrası yaşanan gelişme-
leri gözler önüne sürüyor. 

Selen Gür
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T rabzonspor'un 24 yaşındaki orta
saha oyuncusu Abdulkadir Parmak,
kulüp dergisine çocukluğundan sos-

yal hayatına, A Milli Takım'dan Trabzons-
por'a kadar bir çok konuda açıklamalarda
bulundu.

Nasıl bir çocukluk geçirdin? Aileni tanıyabilir
miyiz? Senin dışında başka futbolcu var mı?
Babam emekli, annem ise ev hanımı. Üç
ablam var. Akrabalar arasında benim dı-
şımda futbol oynayan kimse olmadı. Fut-
bola ilgim doğar doğmaz başladı. Tüm
zamanımı mahalle aralarında arkadaşla-
rımla maç yaparak geçiriyordum. Ailem de
futbola olan ilgimi hep destekledi, oyna-
mam için teşvik etti.

Futbolla tanışman ne zaman ve nasıl oldu?
İlk zamanlar sadece okul takımlarında oyna-
dım. Sonrasında ise mahallemin takımı olan
Yenimahallespor'da kariyerime başladım.

Amatör ligde takımın Yenimahallespor'un
kapanmasının ardından futbolu bırakma
kararı alıp bir yıl ara verdikten sonra yeni-
den başladığın futbolda 2011 yılında Trab-
zonspor altyapısına seçilmişsin. O süreçten
bahseder misin?
Yenimahallespor'da geçirdiğim 3-4 yılın ar-
dından kulübün ekonomik durumu kötü
gitmeye başladı ve bir süre sonra kapandı.
İlk zamanlar tek başıma antrenman yap-
maya devam ettim ama kulüp olmayınca
futbolu bırakmaya karar verdim. Artık tek
düşüncem okulda başarılı olmaktı. Sonra-
sında babamın Yalıspor'da yöneticilik yapan
arkadaşının yönlendirmesiyle bu kulüpte
tekrar futbol oynadım. Burada forvet olarak
başarılı dört yıl geçirdim. Bu formum Trab-
zonspor yetkililerinin dikkatini çekti. Beğe-
nilince Trabzonspor altyapısına dahil
oldum. Altyapıya geçtiğimde 18 yaşınday-
dım. O dönem forvet hattımız iyiydi. Hoca-
larım beni orta sahada oynatmaya
başladılar.

Trabzonspor altyapısındaki eğitim sürecini
bize anlatır mısın?
O dönem de şimdiki gibi altyapının başında
Hamit Cihan vardı. Takımımız ve aldığımız
futbol eğitimi çok üst düzeydeydi. A takım-
ların uyguladığı metotlarla antrenman yapı-
yorduk. Yaptığımız antrenmanların kalitesi
çok işime yaradı. O zamana kadar düzgün
çalışmadığımı anlamış oldum. Futbolun
yanı sıra başta matematik olmak üzere özel
dersler alıyorduk. Altyapımız için ders not-
ları çok önemliydi. Yaptığımız toplantılarda
hocalarımız okulun önemine vurgu yapa-
rak, futboldan daha önemli olduğunu söy-
lüyorlardı. Bu yönlendirmelerle Karadeniz
Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu'nda okumaya başladım.
Ancak maç ve antrenman yoğunluğundan
dolayı yeteri kadar zaman ayıramıyorum,
fakat eninde sonunda mutlaka diplomamı
alacağım.

Altyapıdan çıkan bir oyuncusun. Altyapıda
olan bir oyuncu neler yaşıyor, neler 
hissediyor, psikolojisi nasıl?
2011 yılında altyapıya dahil olmuştum. O
dönem A takımımız çok iyi durumdaydı.
Sürekli o oyuncularla birlikte oynamanın
nasıl bir his olduğunu düşünüyorduk. Fırsat
buldukça antrenmanları izliyorduk. Altyapı-
daki her çocuğun aklında A takım vardır.
Hep bunu düşünür ve gerçekleşip gerçekleş-
meyeceğini hayal eder. Hiç kimse altyapı-
dan çıkıp başka takıma gitmeyi aklına
getirmez.

1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve
Adana Demirspor'da forma giydikten sonra
geçtiğimiz sezon yeniden Trabzonspor'a dön-
dün. Geçtiğimiz sezon başında bu kadar başa-
rılı olacağını düşünüyor muydun?
Kesinlikle öyle bir düşüncem yoktu. Altyapı

sonrası 1461 Trabzon'a gitmiştim. Orada
hiç oynamadan da Ümraniyespor'a kiralan-
dım. Sonra tekrar 1461 Trabzon'a döndüm
ve İkinci Lig'de şampiyonluk yaşadım. Ar-
dından Birinci Lig'de de çok iyi bir perfor-
mans sergiledim. O dönem Trabzonspor
kadrosuna davet edileceğim yönünde ha-
berler çıkmıştı. Bu haberler beni çok heye-
canlandırsa da davet edilmedim.
Sonrasında Altınordu ve Adana Demirs-
por'a gittim. Artık Trabzonspor kadrosuna
davet edileceğim yönünde umudum kalma-
mış gibiydi. Çünkü yaşım da belli bir nok-
taya gelmişti. Bu duygular içindeyken geçen
sezon başında kampa çağrıldım. Bu haber
sonrası çok heyecanlanmıştım. Bana bu
şansı tanıyan yönetim ve teknik ekibimize
teşekkür etmek istiyorum. Kampa katıldı-
ğımda elimden gelen her şeyi ortaya koy-
maya ve iyi çalışmaya özen gösterdim. Yine
başka bir takıma gideceğimi bekliyordum.
Ardından yaşanan birçok gelişme sonrası
takımda kaldım ve yakaladığım şansı iyi de-
ğerlendirdim. Gelinen noktada çok mutlu
olduğumu söylemeliyim.

Geçtiğimiz sezon itibarıyla Trabzonspor'un
bir 'kolej takımı' görüntüsü çizdiği söyleni-
yor. 'Kolej takımı' olmak ne demek? Sen dı-
şarıdan ve içeriden baktığında takımdaki
havayı nasıl değerlendiriyorsun?
Takımımıza detaylı bir şekilde baktığımızda
yerli yabancı, genç deneyimli ayırmaksızın
herkesin iş ahlakının üst düzeyde olduğunu
görürüz. Herkes birbirini destekliyor ve
daha iyi olması için uğraş veriyor. Hiçbir
kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz.
Hatta takıma geldiğimde oyuncuların kari-
yerlerine de bakıp egolu olabileceklerini dü-
şünmüştüm, ama hiç öyle bir durumla
karşılaşmadım. Geçen sezon başarımızın
anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu
sezon da devam ediyor.

Sezon başı kampı sizin için nasıl geçti?
Sezon başı kampı oldukça yoğun bir şekilde
geçti. Kendi adıma çok iyi bir kamp geçirdi-
ğimi söyleyebilirim. Takım açısından da
öyle. Aramıza katılan oyuncuların kalitesi
tartışılmaz. Hepsinin katkısını görüyoruz.

Bu sezon takımın Avrupa ve ligdeki perfor-
mansını nasıl buluyorsun?
Kamp sonrası yoğun bir maç trafiği olaca-
ğını biliyorduk. Zihinsel olarak hazır olma-
mıza rağmen açıkçası fiziksel olarak

Sparta Prag ma-
çında zorlandık.
Buna rağmen
istediğimiz
skoru
aldık. Ta-
kımı bu
şekilde

değerlen-
dirdiği-
mizde hem
fiziksel hem
de zihinsel ola-
rak çok iyi bir
noktaya çıktık. İyi
bir takımız. Şu ana
kadar da iyi gittiğimizi düşü-
nüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde işler yo-
lunda gidiyor. Lige Kasımpaşa beraberliği
ile başlasak da sonrasında toparladık. İnşal-
lah her şey istediğimiz gibi devam eder."

Bu sezona efsane futbolcumuz Cemil Us-
ta'nın adı verildi. Herkesin kalbinde ayrı bir
yeri olan, müstesna karakterlerden Dozer
Cemil ile ilgili neler söylersin? Sizde ayrı bir
motivasyon oluşturuyor mu bu durum?
Kesinlikle oluşturuyor. Biz büyüklerimizden
onların hikayelerini dinleyerek büyüdük.
Gerçek manada efsane bir isim. Kulübün

bu noktalara ulaşmasında çok büyük emeği
olan kişilerden bir tanesi. Cemil Usta'nın is-
minin lige verilmesini isteyenlerden biriy-
dim. Şimdi beklentimiz gerçekleşti ve bu
bizim için büyük bir motivasyon kaynağı
oldu. Bu sezon bizim için ayrı ve ekstra
önemli bir sezon."

Bölgende çok önemli oyuncular olmasına
rağmen formayı aldığını görüyoruz. Bu ko-
nuda ve altyapıdaki oyuncu kalitesi için
neler söylersin?
Benden önce bunu başaran birçok oyuncu
var. Altyapımızdan her zaman iyi oyuncular
çıkıyor. Geçen sezon ilk devre hiç süre ala-
mamıştım, hatta ayrılmak gibi bir duru-
mum da vardı. Ancak elime geçen fırsatı iyi
değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hırslı bir
yapıya sahibim. Karakterim böyle. Asla
vazgeçmem ve teslim olmam. Çok çalıştım
ve karşılığını aldım. İnşallah böyle devam
eder."

Ünal Karaman'ı bugüne kadar çalıştığın
teknik adamlardan ayıran en belirleyici
özellikleri neler?
Hocamız çok hırslı. Bence en
büyük farkı bu. Hiçbir şeyle
yetinmeyen, galibiyet alsak
bile eksiklerimizi dile geti-
ren bir teknik adam. Teknik
ekip ve oyuncu grubu du-
ruma aynı gözle bakıyor
diyebilirim. Hepimiz her
zaman daha fazla başarı
istiyoruz.

Takım arkadaşların ara-
sında yetenekleri ya da pro-
fesyonelce yaşamasıyla seni
en çok etkileyen kim oldu?
Yetenek anlamında Abdülkadir
Ömür. Çok özel bir oyuncu. Pro-
fesyonel yaşantı anlamında
ise Pereira'yı söyleyebilirim.
İnanılmaz bir oyuncu.

Bundan sonraki hedeflerin neler? 
Futbol kariyerinde neler bekliyorsun?
Benim en büyük hedefim Trabzonspor'da
oynamaktı. Bu hedefime ulaştım. Şimdi bu
forma altında büyük başarılar yaşamak is-
tiyorum. Bu başarıları elde ettikten sonra
da Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum el-
bette. Zaten bu formaya geç kavuştum,
çabuk ayrılamam. Ayrıca milli takım haya-
lim devam ediyor.

Biraz da sosyal hayattan bahsedelim...
İnatçısın, mücadelecisin, zeki ve esprili de
bir yönün var. Trabzon şehrinin karakteris-
tik özelliklerini taşıyorsun di-
yebiliriz. Biz dışarıdan bakınca
böyle görüyoruz, sen Abdulka-
dir Parmak'ı nasıl tanımlarsın?
Ben has Trabzonluyum. Ço-
cukluğunu taraftar gruplarıyla
maçlara giderek geçiren biri-
yim. Her Trabzonlu gibi fut-
bolla yatıp futbolla
kalkıyordum. Evim de Hüse-

yin Avni Aker Sta-
dı'nın

yanındaydı.
Gelinen
noktada
yine aynı
kişiyim
ve beni
ben

yapan
bu
özellik-
lerimi
asla kaybetmek

istemiyorum. DHA

Abdulkadir Parmak, “Geçen sezon ortaya koyduğumuz performans
sonrası taraftarlarımızın bizden beklentilerinin yüksek olması normal.
Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz.
Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak. Avrupa'da,
ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu” dedi

TRABZON’U
çok seviyorum
Trabzon'daki hayatından bize biraz söz
eder misin? Burada neler yapıyorsun,
nelerden hoşlanıyorsun?

Futbolun yanı sıra sosyal medyada yap-
tığın tiplemelerle de beğeni topluyorsun.

Trabzon'u çok seviyorum. Benim için
yaşanılacak bir yer. İnsanımız sıcak-
kanlı ve genelde bu insanların arasın-
dayım. Ailemle, takım arkadaşlarımla,
mahalledekilerle ve nişanlımla birlikte
bol bol şehirde vakit geçiriyorum. En

çok da yaylalarda gezmeyi
seviyorum.

Yaptığım tiplemeler aslında benim
küçüklüğüm. Eskiden dönemin oyun-
cularından Mehmet Yılmaz bizim alt
sokağımızda oturuyordu. Arabasıyla
mahalleden geçerken ben arkasından
koşuyordum. Genelde durmazdı. En
son dayanamadım ve "La bir dur-

sana diye bağırdım" (Gülüyor). O
da durdu. Hemen gidip forma ve
imzalı fotoğrafını istedim.
Sonra bir yemek çıkışı Yusuf
Yazıcı'yı görünce aynısını yap-
mak istedim. Bu kısa video ta-
raftarlarımızın hoşuna gitti.

La bir dur dedimAbdulkadir,
Trabzonspor 

formasını 
giymekten

dolayı gurur
duyduğunu

söyledi.

ŞAMPİYONLUK
HASRETİNİ

BİTİRECEĞİZ...
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Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun
4’üncü haftasında Cuma günü evinde
Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Galata-

saray’da yeni transfer Radamel Falcao, an-
trenman öncesinde basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Sözlerine Türkçe olarak
“Günaydın, iyiyim” diyerek başlayan Falcao,
Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadı-
ğını ifade ederek, “Türkiye’de başka bir ta-
kımdan teklif almadım  Avrupa ve Amerika
Birleşik Devletleri’nden teklifler vardı.. Gala-

tasaray, Avrupa’da söz sahibi bir takım. Avru-
pa’da başarı elde edebilmek benim için
önemli. Monaco’da bunu başarmıştık. Gala-
tasaray’da şu an inanılmaz iyi bir kadro var.
Çok iyi bir teknik direktörümüz var ve bu ta-
raftarla birlikte Avrupa’da çok iyi işler yapabi-
liriz” ifadelerini kullandı.O karşılamayı
bekliyordumİstanbul’a ayak bastığında taraf-
tarın kendisine yaşattığı karşılamayı bekledi-
ğini vurgulayan Kolombiyalı oyuncu,
“Öncelikle ilk günle başlayayım. İnanılmaz

bir karşılama oldu. Bu karşılamayı tahmin
ediyordum. Daha önce Galatasaray taraftar-
larını izleme fırsatım oldu. Geçtiğimiz yıllarda
buradan yolu geçmiş oyuncularla konuştum.
İlk geldiğimde de ailemle geldim ve onlarında
bu anı yaşamasını istedim. İstanbul ile ilgili
çok güzel şeyler duydum, şehirle ilgili övgüler
yağdırdılar. Güney Amerikalılar gibi Türkler
de çok tutkulular. Adaptasyon sürecim bun-
ları bir araya getirince çok daha kısa sürecek-
tir” şeklinde konuştu.

Taraftarı mutlu etmek istiyorum
Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkür
eden Radamel Falcao, “İlk günden bu yana
bana çok güzel şeyler yaşattılar. Atacağım
gollerle onları mutlu etmek istiyorum. Bu sü-
reçte hep yanımdaydılar. Galatasaray taraftarı
en güzel şeyleri hak ediyor. Türk futbolunda
da çok büyük potansiyel var. Vereceğim des-
teklerle beraber önce Galatasaray taraftarını
mutlu edeceğim, daha sonra da Türk futbo-
luna bir şeyler katmak istiyorum” dedi.
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Radamel Falcao, “Galatasaray’ın teklifi Haziran ayı başında geldi. İlk konuşulmaya başlandığında çok
pozitiftim. Fatih Terim faktörü çok önemliydi. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynama şansı da elime
geçmişti. Taraftarların etkisi de bir diğer önemli faktördü. Galatasaray taraftarını daha önce 
duymuştum. Onları mutlu edebilme şansı beni çok mutlu etmişti. Buraya hep pozitiftim” dedi
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Beşiktaş
yetmezliği!

Beşiktaş'ta 2003-2006 yılları arasında forma giyen Mısırlı eski fut-
bolcu Ahmed Hassan, "Beşiktaş'ı takip etmezsem doktorlar bana 'Be-

şiktaş yetmezliği' diye tanı koyar" dediTürkiye'de Kocaelispor,
Denizlispor ve Gençlerbirliği'nde de futbol oynayan 44 yaşındaki

Ahmed Hassan, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlılarda 2003-2006 yılları
arasında top koşturan eski futbolcu,
Beşiktaş'ı unutamadığını ve halen
yakından takip ettiğini dile getirdi.
Beşiktaş'ın ikinci ailesi olduğunu
söyleyen Ahmed Hassan, giydiği tüm
formaları sakladığını ve kulüple ilgili
gelişmeleri takip ettiğini belirtti.
Mısırlı eski oyuncu, en çok
"arkadaşlarım" dediği taraftarları
özlediğini vurguladı.

Ailemden kopmak kolay

DeğilVodafone Park'ta taraftarların
arasında maç izlemenin hayalini
kurduğunu anlatan Ahmed Hassan'ın
açıklamalarından bazı bölümler
şöyle: "Beşiktaş'la sözleşmem sona
eriyordu ve yaş gereği son bir heye-
can yaşamak istedim. Fulham, Glas-
gow Rangers ve Anderlecht beni
istedi ve sonuncusu daha ciddi
ilgilendiği için onlara gittim. Beşiktaş
ailem, bunu anlayışla karşıladı.
Birkaç sezon onlar için her şeyimi
verdim. Sadece bir sezon Avrupa'ya
gidip, maddi olarak ailemin
geleceğini sağlama almak istedim.
Yoksa hayatımda ikinci defa, ikinci
ailemden kopmak çok kolay değildi."

Beşiktaş büyük bir onur

Beşiktaş'ta oynamanın büyük bir
onur olduğunu anlatan Hasan,

"Beşiktaş'ın stadında oynamak çok
büyük bir onurdur. Oranın

havası ayrı bir

şey. Bir daha geldiğimde boş bir şişe
ile gelip, bir tutam hava
dolduracağım içine, arada bir insanın
canı çekiyor. Taraftarların
tezahüratları ve destekleri öylesine
inanılmaz ki, maçın kendisi tuzu
biberidir, asıl olay tribün. Bir-iki kere
Türkiye'yi tekrar ziyaret ettim ve
dışarıdan stadı gördüm. Sanki daha
büyük. Ama maç günü değildi, o yüz-
den taraftarsız gitmemin anlamı
yoktu benim için. Beni ancak
aralarına alacaklarsa, bir davete
bakar, koşa koşa gelirim” dedi.

Golleri kaçırmam

Beşiktaş'ın her maçını takip ettiğini
de anlatan Mısırlı oyuncu, “Beşiktaş'ı
takip etmezsem doktorlar bana her-
halde 'Beşiktaş yetmezliği' diye tanı
koyardı. Maçlardan kısa süre sonra
goller YouTube'a iniyor, onları asla
kaçırmam. Tabii telefonumda
uygulamaların hepsinde Beşiktaş
işaretli. Bir değil, birçok Beşiktaş
formamı saklıyorum. Maç sonu takas
etmezdim formamı. Beşiktaş
formasından daha değerlisi mi var?
Evimde ise kupayı kazandığımız
maçın forması asılıdır. Tüm takım
imzalamıştı. Tezahürattan daha çok,
tezahürat sırasında yerin titremesini
hatırlıyorum. Yer yarılıp düşmekten
korkuyordum! Ama en sevdiğim
karşılıklı siyah-beyaz çek-

ilirkendi” dedi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Naz Aydemir Akyol, hem 10

aylık bebeğine annelik yaptı, hem de 'milli forma' ile Avrupa ikincisi oldu
Başkent Anka-
ra'da düzenlenen
2019 Kadınlar Av-
rupa Voleybol Şam-
piyonası'nda
Avrupa ikincisi olan
A Milli Kadın Vo-
leybol Takımı'nın
yıldız oyuncuları
Naz Aydemir Akyol
ve Meliha İsmai-
loğlu, İstanbul Sa-
biha Gökçen
Havalimanı'nda De-
mirören Haber
Ajansı'na (DHA)
özel açıklamalarda
bulundular. Başkent
Ankara'nın yanı sıra
Macaristan'ın baş-
kenti Budapeşte,
Slovakya'nın baş-
kenti Bratislava ve
Polonya'nın Lodz
kentinde ortaklaşa
düzenlenen ve 21
gün süren Avrupa
Voleybol Şampiyo-
nası boyunca 10
aylık bebeği Pamir'i yanından ayırmayan
Naz Aydemir Akyol, turnuva boyunca
hem annelik yaptı, hem de 'milli forma' ile
final oynayarak Avrupa ikincisi oldu. 10
aylık bebeği kucağında DHA'ya özel açık-
lamalarda bulunan Naz Aydemir Akyol,
"Doğum yaptıktan 10 ay sonra sahalara
dönmek benim için çok kolay olmadı.
Pamir bizimle birlikte kamptaydı. Anne-
min büyük desteği oldu. Maçta ve antren-
manda olduğumuz zamanlarda annem
destek verdi. Annelerin evde oturmasına,
çalışmamasına gerek yok. 
Kadınlar güçlü. İsteyen kadınlar her şeyi
yapabilirler. Buradan ben yolu açmış ola-
yım. Arkamızdan bütün kadınlara bir
ilham olmayı umuyorum. Ben inanıyorum
ki geçtiğimiz 21 gün boyunca birçok kız
çocuğunun yollarına ışık tuttuk. İlham
olduk. Hepsine sporun bir yerinden doku-
nabildiysek ne mutlu bize. 2003'te ablala-
rını izleyerek büyüyen nesil şimdi 2019'da
Avrupa ikincisi oldu. Umarım bizleri izle-
yerek voleybola başlayan genç jenerasyon
bayrağı devralarak şampiyon olurlar" dedi.

Buruk bir sevinç yaşıyoruz

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya
aldıkları için buruk bir sevinç yaşadıklarını
söyleyen Naz Aydemir Akyol, "Geçtiğimiz
gün Türk spor tarihine adımızı yazdırdık.

İki sayı farkla
Dünya Şampiyo-
nuna ve son Avrupa
Şampiyonuna yenil-
dik. Aslında buruk
bir sevinç yaşıyoruz.
Avrupa Şampiyona-
sı'nda gümüş bir
madalya kazandık.
Bu bizim için büyük
bir gurur. Bizleri
destekleyen, televiz-
yon karşısında, sa-
hada destek veren
herkese teşekkür
ediyoruz. Takım ar-
kadaşlarım, federas-
yon, teknik ekip ve
bütün sporcu ailele-
rine buradan sevgi-
lerimi
gönderiyorum" ifa-
delerini kullandı.

Tarihin en uzun
şampiyonasıydı

A Milli Kadın Voley-
bol Takımı'nın

Bosna Hersek asıllı yıldızı Meliha İsmai-
loğlu ise DHA'ya yaptığı özel açıklama-
larda, "İlk kez dört ülkenin ortaklaşa
düzenlediği bir Avrupa Şampiyonası oldu.
O yüzden tarihin en uzun şampiyonası
oldu. Neredeyse 21 gün süren oldukça zor
ve uzun bir turnuvaydı. Maçları tek tek oy-
nayarak, rakiplerimizi tanıyarak, her gün
artan performans sergilediğimizi düşünü-
yorum. Bu yüzden bu takımla gurur duyu-
yorum. Çeyrek finalde de çok zor bir
rakiple karşılaştık. Kağıt üzerinde belki
bizden daha güçlü görünen Hollanda ile
oynadık. Maçı kazanarak yarı finale çıktık.
Yarı finalde 'acaba olur mu?' diyerek finale
çıktık. Son 2 sayı farkla finali kaybettik.
İçimizde biraz buruk duygular var ama
Avrupa ikincisi olmak da büyük bir gurur
gerçekten" diye konuştu.

Hayalinizin peşinden gidin

Tüm kız ve erkek çocuklarının hayalleri-
nin peşinden gitmesi gerektiğini belirten
Meliha İsmailoğlu, "Spor ile uğraşan tüm
kız ve erkek çocuklarına 'hayalinizin pe-
şinden gidin' demek istiyorum. Her
zaman çok çalışın. Çalışmayı bırakmayın.
İnanın ki birçok kez düşebilirsiniz, ikinci
olabilirsiniz belki de yenilebilirsiniz ama
hepsi bir ders olsun. Hiçbir zaman vaz-
geçmeyin ve hayalinizin peşinden koşun"
açıklamasını yaptı.

Efes'ten dev
transfer
BasketBol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu
Efes, ABD'li oyuncu Chris Singleton'ı kadrosuna
kattığını açıkladı. Basketbol Süper Ligi'ni geçen
sezon şampiyon olarak tamamlayan ve Eurolea-
gue'de de final oynama başarısı gösteren Anadolu
Efes, ABD'li oyuncu Chris Singleton ile 1+1 yıllık
sözleşme imzaladığını duyurdu. Adrien Moer-
man'ın sakatlık sebebiyle ameliyat olmasından
dolayı dört numara pozisyonunda bir oyuncuya
ihtiyaç duyan lacivert-beyazlı ekip, bu bölgedeki
boşluğu geçen sezonu Barcelona formasıyla ta-
mamlayan Chris Singleton ile doldurdu. Geçen
sezon İspanya Ligi’nde 40 maçta 24.45 dakika or-
talama süre alan 29 yaşındaki oyuncu, maç ba-
şına 9,6 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,8 asist ortalamaları
ile mücadele etti. Singleton, Euroleague'de ise 35
maçta 24,58 dakika ortalama süre alarak, maç
başına 8,0 sayı, 4,4 ribaunt ve 0,9 asist ortalama-
ları yakaladı.

Ahmed Hassan,
Beşiktaş’ı çok
özlediğini 
söyledi.

Büyük bir
gururdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı An-
trenörü Giovanni Guidetti ile çalış-
manın bir onur olduğunu kaydeden
Meliha İsmailoğlu, "Hepimizin tanı-
dığı gibi neredeyse 10-11 yıldır bu-
rada çalışan bir antrenör. Vakıfbank
Kulübü'yle büyük başarılara imza
atan bir çalıştırıcı. Son 10 yılda kim-
senin yapmadığı başarıları yaptı
diye düşünüyorum. Böyle bir antre-
nör ile Milli Takım'da çalışmak bir
onurdur. Bizim için büyük bir gurur.
Ondan bir şeyler öğrenmek, bize bir
katkı vermesi bizim için çok önemli
bir durum. Bizim buralara gelme-
mizde O'nun çok büyük payı var"
dedi. Öte yandan havalimanı çalı-
şanları da oyuncuları ellerinde çi-
çeklerle karşıladı.

Kasımpaşa maçında oynayacak
Öte yandan Falcao, cuma günü oynanacak Kasım-
paşa maçında forma giymek istediğini dile getire-
rek, “Bu hafta çok iyi idman yaptım. Fiziksel
olarak iyi hissediyorum. Monaco’da da idman ya-
pıyordum. Fatih hocamız bana forma şansı verirse
tabii ki oynayabilirim” diye konuştu.

VAR aslında yok gibi
DemirGrup Sivasspor Teknik Direk-
törü Rıza Çalımbay, "Bence VAR siste-
mindeki arkadaşların maç
yönetmemesi gerekiyor. VAR sistemi-
nin başında Barış Şimşek varsa onun
kendine göre bir ekibi olması gereki-
yor. Hatta VAR sistemindeki hakem-
leri kimsenin bilmemesi gerekiyor"
dedi. Süper Lig ekiplerinden Demir
Grup Sivasspor'da teknik direktör
Rıza Çalımbay kentte görev yapan
medya temsilcileri ile basın toplantı-
sında bir araya geldi. Kulüp tesisle-
rinde düzenlenen toplantıda
Çalımbay açıklamalarda bulundu.
Önlerinde final niteliğinde üç maçın
bulunduğunu belirten Çalımbay, "Ba-
şakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor.
Biz bu maçlara tabii ki farklı yaklaşı-
yoruz. Bu karşılaşmaları kendi gele-
ceğimiz için final maçı gibi görüyoruz.
Buradan mutlaka çok iyi şekilde çık-
mamız gerekiyor. Bir de gerçek var ki
şu an hiçbir takım birbirini tanımıyor.
Ligin 6'ncı ya da 7'nci haftasından
sonra mutlaka herkes birbirini tanıya-
caktır. Ondan sonra da gerekli her
şeyi yapacaktır. Şu anda takım olarak
iyi bir havamız var” dedi.

Rıza
Çalımbay



HABER MERKEZi

Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla
210 kişilik Suriyeli daha memleketlerine
döndü. Esenyurt Belediyesi’ne ait araç-
larla Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere
Esenyurt Belediyesi eski binası önünden
Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cil-
vegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı.
Kesin dönüş yapan Suriyelilerin eşyaları
da Esenyurt Belediyesi tarafından ayrı bir
araçla memleketlerine gönderildi. Sınır
kapılarına ulaşan Suriyeliler güvenli böl-
gelerden ülkelerine ulaştırılacak.

Bin 127 kişiyi gönderdik

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi uğurlayan
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt yaptığı konuşmada göreve gel-
dikleri günden bu yana Esenyurt’tan 1127
kişinin Esenyurt Belediyesi aracılığıyla ül-
kelerine döndüğünü vurgulayarak, hem
Suriyeli misafirlerin hem de Esenyurt’ta
yaşayan vatandaşların iyiliği için bu orga-

nizasyonu yürüttüklerini belirtti.  Başkan
Bozkurt, “Suriye’ye geri dönmek isteyen
konuklarımız güvenli bir şekilde ülkelerine
geri dönmeleri için bu organizasyonu ya-
pıyoruz. Aksi takdirde dönerken çok ciddi
sıkıntı çekiyorlar hem de onlar için mali-

yetli oluyor. Belediyemiz gerekli hazırlık-
ları yaparak ücretsiz bir şekilde Suriyeli
misafirlerimizi taşıyor. Bugün beş ayrı
bölgeye 210 Suriyeli misafirimizi gönderi-
yoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren
1127 kişiyi memleketine gönderdik” dedi. 

MEKAN SAHiBi
TANIK DiNLENDi

Reina saldırısı sonrasında sosyal payla-
şım sitesi Twitter'dan yaptığı öne sürülen
bir paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşka-
nı'na hakaret" suçundan oyuncu Meh-
met Aslan'ın yargılandığı davada, tanık
dinlendi. Söz konusu tweetlerin payla-
şıldığı gece Mehmet Aslan'ın bulun-
duğu mekanın sahibi tanık Ahmet
Önder Öztarhan, Aslan'ın telefon
çekmediği için telefonunu aracına
gönderdiğini belirtti. Mahkeme,
sanık avukatına esas hakkındaki
savunmasını yapması için süre
verilmesine karar vererek du-
ruşmayı erteledi.

Sakin bir yer istemiş

İstanbul 8. Asliye Ceza
Mahkemesi'ndeki duruş-
maya tutuksuz sanık Meh-
met Aslan katıldı.
Duruşmada, paylaşımla-
rın yapıldığı gün Meh-
met Aslan'ın

bulunduğu gece kulübünün sahibi Ahmet
Önder Öztarhan tanık olarak dinlendi.
Tanık Öztarhan, "Mehmet Aslan olay günü
sakin bir yer istedi. Mekanın en dip kısmını
onlara ayırdım. Orada telefon çekmez.
Gelen müşterileri bu konuda uyarıyoruz.
Çoğu bara ya da aracına gönderiyor. Meh-
met'e de bu uyarıyı yaptım. O da garson-
lardan biri vasıtasıyla aracına gönderdi"
dedi. Sanık Mehmet Aslan'ın avukatı, esas
hakkındaki savunmayı yapmak için süre
talep etti.

'Tweetleri ben atmadım' demişti

Sanık Mehmet Aslan önceki duruşmada
verdiği ifadesinde de "Bu tweetleri ben at-
madım. Savunmam değerlendirilmeden
hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i
atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma
dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde
orada bulunan şoföre veya asistana telefo-
numuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ay-
rıca atılan tweet'te eleştireldir. Siyasi kişiler
de eleştirilebilir" demişti.

BiR YILDIZ DAHA KAYDI
Sinema sanatçısı Süleyman
Turan'ın Kadıköy'deki evin-
den 2 gün boyunca dışarıya
çıkmadığını fark eden kom-
şularının ihbarı üzerine eve

gelen polis, Turan'ın yaşa-
mını yitirdiğini tespit etti.
Kesin ölüm nedeninin bu-
lunması için cesedi adli tıp

kurumuna kaldırdı

Süleyman Turan’ın kapında biri-
ken gazeteleri ve postaları al-
madığını gören komşuları
durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sabah saatlerinde binaya gelen
polis, çilingir yardımıyla eve
girdi ve Turan’ın cansız bede-
niyle karşılaştı. Yapılan ilk ince-
lemede Turan’ın kalp krizi
geçirdiği anlaşıldı. En az 48 saat
önce yaşamını yitirdiği değer-
lendiren Turan’ın cesedi, kesin
ölüm nedeninin anlaşılması için
adli tıp kurumuna gönderildi. 

Herkes tarafından seviliyordu
Turan'ın Kadıköy'deki evinde

kimse bulunmazken, komşusu
Sinem Akıneri, "Süleyman abi
bizim hayatımızda çok güzel bir
yeri olarak kalacak. Benim sınıf
arkadaşımdı. Öyle takılırdık bir-
birimize. Eşim ve benim çok çok
iyi arkadaşımdı. Çok neşeli, son
derece beyefendi, çocukla
çocuk, büyükle büyük olan biri-
siydi. Herkes tarafından sevili-
yordu. Yolda yürürken fotoğraf
çekilmek için çevirirlerdi" dedi.

Gayet dirayetli bir insandı
"Onu çok çok iyi hatırlayacağız"
diyen komşu Akıneri, "Her za-
manda çok seveceğiz. En son bir

hafta on gün kadar
önce görüşmüştük.
Bir hastalığı vardı. O
hastalığın yaş ile bera-
ber belki birtakım zor-
luklarını yaşamaya
başlamış olabilir. Çok
dinç bir adamdı. Ne yaşlı
nede hasta psikolojisi hiç-
bir zaman onda olmadı.
Gayet dirayetli bir insandı.
Bizimle de çok konuşmak
istemezdi bu tarz şeyleri.
Her ölüm erken ama bizim
için çok daha erken. Çünkü
çok sevdiğimiz biri olduğu
için” diye konuştu.

Esenyurt’tan memleketlerine kesin dönüş yapan Suriyelilere 210 kişi daha eklendi. Belediye Başkanı
Bozkurt, “Belediyemiz gerekli hazırlıkları yaparak ücretsiz bir şekilde Suriyeli misafirlerimizi taşıyor” dedi
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Harbiye’yi salladı
Süperstar Ajda Pekkan, önceki gün Harbiye
Açıkhava Sahnesi'ndeki konseriyle müzikse-
verlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne-
deki şıklığıyla göz kamaştıran süperstar,
Emma
Shapp-

lin’in 'Spente Le Stelle' şarkısıyla giriş yaptı.
Daha sonrasında 'Aynen Öyle, Yakar Geçe-
rim, Canın Sağolsun, ve Sen İste' gibi geç-
mişten günümüze en sevilen parçalarını
sırasıyla söyleyerek dinleyicilerine unutul-
maz bir gece yaşattı.

Herkesin ayağına sağlık

Ajda Pekkan,"Herkesin ayaklarına sağ-
lık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip
zaman geçireceğiz diye umuyorum.
'Aşklayalım' şarkısını yıllar önce Şeh-
razat yazmıştı. Bu güzel parçayı
benim sesimden albümünde yer ve-
recek olması beni ayrıca mutlu etti.

Ben bu şarkıyı tekrar söylemek istiyo-
rum." diyerek üst üst iki defa söyledikten

sonra Şehrazat, için seyircisinden alkış is-
tedi. Pekkan, "Sen çok iyi bir söz yazarısın,
ve bu şarkıların nesilden nesile devam ede-

Esenyurt’ta kayıt dışı 120 bin civarında Suriyeli misafirin
bulunduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, "Bunun 60 bin ta-
nesi ilçe nüfusuna kayıtlı, gerisi de Türkiye’nin diğer bölge-
lerinden gelen vatandaşlar. Kendi vatandaşlarımız ve
Suriyeliler arasında kültürel olarak bir uyumsuzluk oluşu-
yor, bir de bu bölgede vatandaşlarımızın çalışacağı işlerde
çalışıyorlar öyle bir sorun da var. En önemlisi sosyal alanlar

ve okullardan burada ki vatandaşlar yeterince faydalana-
mıyor. Bunun doğurduğu sorunlardan dolayı vatandaşları-
mız Suriyeli konuklarımızın gitmesini daha yararlı olacağını
düşünüyor. Onlarda mutlular aslında oradaki olaylar bi-
tince kendi evlerinde daha da rahat yaşayacaklar. Bu süreç
devam edecek. Düzenli olarak Suriyeli misafirlerimizi mem-
leketleri göndereceğiz" diye konuştu.
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Dünyanın en çok kazanan modeli
unvanına sahip olan Kendall Jenner,
geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen
Jimmy Fallon’un programına katıldı.
Sohbet sırasında ise ünlü oyuncu Brad
Pitt hakkında ilginç bir itirafta bu-
lundu. Eniştesi Kanye West’in Sunday
Service ayininde Brad’i gördüğünü
söyleyen Kendall, "Ayine o da gelmişti.
Bildiğim kadarıyla daha önce de katıl-

mıştı ancak ilk defa benim de katıldı-
ğım bir ayinde oradaydı. Bu yüzden
biraz erken ayrıldım. Yıllandıkça daha
da yakışıklılaşıyor. Görür görmez ‘Git-
meliyim’ diye düşündüm. ‘Asla süper
kahramanınla tanışma’ derler. Bilemi-
yorum. Onu çok seviyorum. Ben de
‘Bunu bu seviyede bırakacağım ve gi-
deceğim’ diye düşündüm. Geriliyo-
rum" dedi. 

210 KiŞiLiK KAFiLE
SURiYE’YE DÖNDÜ
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Mehmet
Aslan

Resim
yapmayı

çok severdi
Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 ta-

rihinde İstanbul Kadıköy’de

doğdu. Gerçek Adı Süleyman Baş-

turan’dır. İlk, orta ve liseyi Kadı-

köy’de okudu. Liseyi Haydarpaşa

Lisesi’nde bitirdi. Daha küçük yaş-

larda sanata karşı meraklı olduğu

için halkevlerine girer çıkardı. Ora-

larda çalışmalar yapan resim hoca-

larının atölyelerine katılır resim

yapmayı öğrenirdi.

Kemal
Deniz
Bozkurt


