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SAYFA 9Onur KARAKOÇ

Gönülden 
dillere...

Ölü doğmaktan
başka şansı yok

MHP lideri Devlet Bahçeli
partisinin MYK-MDK top-

lantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.
Bahçeli açıklamasında yeni parti
iddialarına değinerek "Siyasette
yeni arayış ve partileşme çabaları-
nın ölü doğmaktan başka şansı
olmayacaktır" dedi. CHP'yi de eleş-
tiren Bahçeli, "HDP'ye siyasi bor-
cunu taksit taksit ödeme gayesi
utançla bezenmiş alçalma halidir"
eleştirisinde bulundu. 
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AK Parti hükümetini ve 
belediyeleri israf yapmakla

suçlayan CHP’nin, kendi belediye-
lerindeki israftan haberi olmadığı 
ortaya çıktı. 2019 yerel seçim kam-
panyasında “İsraf yapmayacağız”
vaadinde bulunan Küçükçek-
mece’nin CHP’li Belediye Başkanı
Kemal Çebi, israfın anasını ağla-
tacak bir hamle yaptı, koltuğa otu-

rur oturmaz ilk iş olarak özel do-
nanımlı makam aracı sipariş etti.
CHP’li Çebi, özel olarak do-
natılması istediği son model
lüks aracında, televizyon,
buzdolabı ve taban halısı ol-
masını şart koşarken, ses sis-
teminin de standartların
üstünde ayrıcalık taşıyan bir
özellikte bulunmasını istedi.

Muharrem bizim
matem ayımızdır

Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure
ikramında bulunan Fatih 

Belediye Başkanı Ergün Turan,
“Muharrem ayı Müslümanlar için
önemli bir ay. Birçok önemli hadise-
nin vuku bulduğu mübarek bir ay
olmasının yanında, Hz. Hüseyin’in
Kerbela’da şehit edilmesinden do-
layı bizler için bir matem ayı. Aşure-
nin de bizim geleneğimizde önemli
bir yeri var” dedi. I SAYFA 8
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6 ay boyunca
kitap okuyacak

Gazeteci Uğur Dündar hak-
kında 2014 yılında yazdığı

bir köşe yazısında AK Parti İzmir
Milletvekili Binali Yıldırım'a haka-
ret ettiği gerekçesiyle yargılandığı
davada verilen 11 ay 20 günlük
hapis cezası, kitap okuma yaptırı-
mına çevrildi. Dündar, 5 ay 25 gün
süreyle haftada en az 2 saat olmak

kaydıyla mesai
saatleri içeri-
sinde Yüksek
Öğretim Ku-
rumları kütüp-
hanesinde
'şerefe karşı
suçlar' ile ilgili
makale, tez ve
kitap okuyacak.
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CHP’Lİ BAŞKANIN VIP SEVDASI

CHP’li başkanın israf hari-
tası bununla da sınırlı kal-

madı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, ihtiyaç fazlası ol-
duğu gerekçesiyle kiralık binek
araçları Yenikapı’da sergiletip
iade edileceğini söylediği sıra-
larda, Küçükçekme Beledi-
yesi’nin çıktığı araç kiralama
ihalesinde ise başka bir israf

şov yaşandı. Dönemin AK Partili
Belediye Başkanı Temel Karade-
niz, 80 kiralık binek araçla belediye
hizmetlerini yürütürken, CHP’li
Çebi, bu sayıyı azaltmak yerine
daha da arttırdı, “101 binek araç
kiralansın” talimatını verdi. AK
Partili yönetimleri israf yapmakla
suçlayan CHP’lilerin müsrif dav-
ranması dikkat çekti. I SAYFA 9

80’E “ÇOK” DEDİ, 101’E ÇIKARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 
büyükşehir belediye başkanını

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul
etti. Belediye başkanları ile tek tek tokala-
şan Erdoğan konuşmasında isim verme-
den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kendisinin
de İstanbul'da belediye başkanlığı yaptı-
ğını hatırlatan Erdoğan "Ne personelle, 
ne araçlarla ne de başka bir şeyle uğraştık.
Tüm vaktimizi ve imkanları doğrudan
şehrin sorunlarının, halkın sıkıntılarının
çözümüne teksif ettik" dedi. I SAYFA 7

Biz ne personelle
ne araçla uğraştık

Bu mücadeleyi
tarih yazacak

UNESCO Filistin Heyeti ile
bir araya gelen İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu, “Bütün insani
duygularımızla yanınızdayız. Zor
koşullarda elde edilen başarılar ve
verilen mücadeleler, tarih boyunca
unutulmaz. Şu anda Kudüs’te ve
Filistin’de verilen mücadele de
bence tarih boyunca unutulmaya-
cak” dedi. I SAYFA 5
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Cemevi inşaatında
incelemede bulundu

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Muharrem

Ayının 11’inci gününde Silivri
Cemevi’nde düzenlenen iftara ka-
tıldı. İftar öncesinde yapımı
devam eden cemevi inşaatını ince-
leyen Başkan Yılmaz, Hacı Bektaş
Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri
Şube Başkanı Süheyl Kırkıcı’dan
bilgi aldı. I SAYFA 4
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3 temel ilke
4 ana başlık

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, bugün İstan-

bul’da 5 yıllık Kentsel Dönüşüm
Eylem Planı’nı açıklayacak. Eylem
planının, 3 temel ilke, 4 ana başlık
ve 8 maddeden oluştuğu öğrenildi.
Belirlenen 4 ana başlık ise şöyle;
Afet riskli yapı ve alanların dönü-
şümü. Sanayi alanlarının taşınması
ve dönüşümü. Tarihi kent merkez-
lerinin dönüşümü. Dere yatakların-
daki yapıların taşınması.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direk-
törü Şenol Güneş, takımının Moldo-

va'yı 4-0 yendiği 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6'ncı maçı-

nın ardından basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu. Güneş, “Bugün bayram edi-
yoruz ama yarın çalışmaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 14
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Futbolda milli bayram

Diyarbakırlı annelere destek
Diyarbakır'da HDP binası önünde nöbet
tutan annelere sanatçılar Orhan Gencebay,

Hülya Koçyiğit ve Ahmet Özhan'dan destek des-
tek mesajı geldi. Hülya Koçyiğit, annelere destek
olduğunu belirterek, bu hafta içerisinde anne-
leri ziyaret edeceğini duyurdu. Ahmet Özhan
ise "Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yal-
nız zannetmesinler. Biz onların yanlarında-
yız. İstedikleri zaman fiziki olarak da
yanlarında oluruz" diye konuştu. I SAYFA 9
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Saadet Partisi 
(SP) Genel Başk-

anı Temel Karamolla-
oğlu, "Bizim için annele-
rin evlat acısı, her türlü
tartışmanın üstündedir"
diye konuştu. I SAYFA 7
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Annelerin
yanındayız

ISRAFIN ANASINI
BOYLE AGLATMIS

Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin ultra lüks araç talebinin söylemleriyle çeliştiği görüldü. 

MEHMET
MERT

HaBER
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CHP LİDERİ “İSRAF YAPMAYACAĞIZ, HARAM YEMEYECEĞİZ” DERKEN,
CHP’Lİ BAŞKAN DİLLERE DESTAN OLACAK BİR İSRAFA KAPI AÇTI!

PALYACOLAR
TACIR CIKTI!

Beylikdüzü'nde bir eve 
düzenlenen baskında 8 kilo

afyon sakızı yakalandı. 
Şüphelilerin anaokullarında

çocukları eğlendirmek için 
palyaçoluk yaptıkları öğrenildi

İstanbul Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Mü-

dürlüğü ekipleri 12 ilçede
düzenlediği uyuşturucu operas-
yonlarında 155 kilo eroin, 150
bin ecstasy hap, 3 kilo metamfe-
tamin, 70 kilo skank, 8 kilo

afyon sakızı ile 10 kilogram ko-
kain ele geçirdi. Polis ekiplerinin
yaptığı dikkat çekici bir operas-
yon ise Beylikdüzü ilçesinde bir
eve oldu. Evde bulunan şüpheli-
ler, okulların açılmasına günler
kala baskın yapan ekipler tara-

fından 8 kilo afyon sakızı ile ya-
kalandı. Polis operasyon kapsa-
mında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin anaokullarında ço-
cukları eğlendirmek için ayı kos-
tümleri giyerek animasyon
yaptıkları tespit edildi. I SAYFA 3

ç

Makamında 
saldırdılar!

Esenyurt Belediye Başkan Yardım-
cısı Cemal Güneysu'ya makamında

saldırı gerçekleştiği iddia edildi. İddiaya
göre Ferhat K. isimli şahıs belediye tara-
fından geçmişte kendisine yapılan bir tah-
sisle ilgili Güneysu ile görüşmeye gitti.
Yapılan görüşmede sözlü münakaşa ya-

şandı. Sonra-
sında Ferhat K.
ve yanındakiler
Güneysu'ya 
saldırdı. Birim 
müdürleri ve 
personelin araya
girmesi sonucu
olay yatıştırıldı.
Ferhat K. ve
adamları güven-
lik birimleri 
tarafından 
belediyeden 
dışarı çıkarıldı. 
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Boğaz'da
kara 

bir leke!

Boğaz'da
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Boğaz'da
kara 
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Boğaz'da
kara 

bir leke!

Koç Holding’in
Kuruçeşme’ye

yaptırdığı otel, inşaat
için kesilen ağaçlar ve
şehrin siluetini boz-
duğu gerekçesiyle tar-
tışma konusu oldu
ancak daha vahim
olanı ise 2 kez dur-

durma kararı çıkma-
sına rağmen, otelin ta-
rihi kalıntıların üzerine
yapılması. Komşular,
halen devam eden in-
şaattan rahatsız ol-
duklarını belirtiyor ve
yetkilileri göreve davet
ediyor.  I SAYFA 8
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Köprüde yakalandılar
cezaevine gittiler

Sayfa 3

Hamile
kadını
darp 
ettiler D
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Cemal
Güneysu

Uğur
Dündar
Uğur
Dündar
Uğur
Dündar
Uğur
Dündar
Uğur
Dündar
Uğur
Dündar
Uğur
Dündar
Uğur
Dündar
Uğur
Dündar
Uğur
Dündar

Murat
Kurum

Hülya Koçyiğit

Temel 
Karamollaoğlu

Recep Tayyip
Erdoğan

Ekrem 
İmamoğlu

Tunç 
Soyer

Ergün
Turan

Devlet
Bahçeli
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SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT Ve SArkÜTerİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Op. Dr. A. Egemen
İşgören, böbrek

tümörleri ve tedavi
yöntemi hakkında
bilgi verdi. İşgören

“Böbrekler bizim
için en önemli

organlardan biri.
Dolayısıyla özen

gösterilmeli” dedi 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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B öbrek kanseri böbreklerde kötü huylu
hücrelerin büyümesi sonucu oluşu-
yor ve son yirmi yılda, dünya ça-

pında böbrek kanseri vakalarının sayısı
giderek artıyor. Son evrelere kadar nadiren
belirti veren böbrek kanserinin nedeni ise tam
olarak bilinmiyor. Obezite, sigara tüketimi ve
yüksek tansiyon gibi nedenlerin yol açtığı dü-
şünülen böbrek kanserinden korunmak için
ise diğer kanser türlerinde olduğu gibi risk
faktörlerini azaltmak gerekiyor. Memorial
Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A.
Egemen İşgören, böbrek tümörleri ve tedavi
yöntemi hakkında bildi verdi.

İleri yaş hastalığı olarak biliniyor

Böbrek tümörlerinin %90’ı kötü huylu olma-

sına rağmen böbrek içindeki bir tümör iyi
huylu da olabilir. Son yirmi yılda, dünya ça-
pında böbrek kanseri vakalarının sayısı gide-
rek artmaktadır. Başka nedenlerle yapılan
ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi
görüntüleme yöntemlerinin daha sık kullanıl-
masıyla erken evrede daha fazla böbrek kan-
seri teşhis edilmektedir. Böbrek kanseri
sıklıkla 60-70 yaşları arasında görülür ve er-
keklerde iki kat daha yaygındır.

Yol açabilecek nedenlere 
dikkat edin?

Pek çok kanser türünde olduğu gibi böbrek
kanserinin nedeni de tam olarak bilinmemek-
tedir. Yapılan çalışmalarda bazı faktörlerin
risk oluşturabileceği gösterilmiştir.
Bunlar;
1.İleri yaş, her kanser türünde olduğu gibi

böbrek kanseri oluşumunda da önemli bir
faktördür.
2.Tütün ve tütün ürünleri kullananlarda böb-
rek kanseri iki kat daha sık görülür. Günlük
tüketilen miktar arttıkça ve tüketim süresi
uzadıkça risk daha da yükselir.
3.Özellikle kadınlarda görülen obezite kan-
sere yakalanma riskini artırır.
4.Yüksek tansiyon hastalarında üç kat daha
sık görülmektedir.
5.Böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli diyaliz
uygulanan hastalarda böbrek kistleri ve böb-
rek kanserleri daha sık görülür.
6.Kalıtımsal bazı hastalıklar ile doğan kişi-
lerde böbrek kanseri gelişme riski belirgin şe-
kilde artar. Bu hastaların ve ailelerinin yakın
takibi önerilir.
7.Daha önce tedavi amacıyla radyasyon te-
davisi uygulanmış ya da başka bir sebeple

radyasyona maruz kalmış kişilerde böbrek
kanseri gelişme riski yüksektir.
8.Çelik endüstrisi, petrol, kadmiyum, kurşun
endüstrisi çalışanları ve asbeste maruz kalan-
larda böbrek kanseri riski artar.

Yüksek tansiyon kanserin 
habercisi olabilir

Böbrek kanserleri erken evrede nadiren şika-
yetlere yol açmaktadır. Rastlantısal olarak
saptanan böbrek kanserlerinin tedavisi daha
kolaydır ve kanserden tamamen kurtulma
olasılığı yüksektir. İleri evre böbrek kanserle-
rinde hastaların ancak %6-10’unda idrarda
kanama, yan ağrısı ve ele gelen kitle gibi şika-
yetler ortaya çıkar ve hastalığın ilerlediğini
gösterir. Hastaların %30’unda yüksek tansi-
yon, kansızlık,ateş, yorgunluk, kilo kaybı gibi
şikayetler görülür.

Vertigo
dengenizi
bozmasın 

acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Ahmet Koç, bu hastalar

için "vestibüler rehabilitasyon" yönteminin kulla-
nıldığını vurguluyor. Kronik hale gelen, ilaç tedavi-
lerine yanıt vermeyen ve nedeni bilinmeyen
vertigonun tedavisinde vestibüler rehabiltasyon iyi
bir tedavi seçeneği. Bu yöntemle hastanın bey-
ninde denge algısı yeniden modüle edilebiliyor,
yani bir bebeğin yürümeyi öğrenmesi gibi, hastaya
hissettiği algıyı hafifletecek, tolere edebilecek ya da
unutturacak sonuçlara yol açan yöntemler uygu-
lanıyor.

Dengeyi nasıl sağlıyoruz?

Dengemizi; iç kulaklardaki denge organından,
gözlerden ve kas-iskelet sisteminden gelen tüm ve-
rileri toplayıp analiz ederek oluşturuyoruz. Farklı
nedenlerle beynin bu bilgileri analiz etme yeteneği
bozulabiliyor. Beynimizdeki bu algı değişikliği
bizde baş dönmesi ve denge bozukluğu hissiyatına
yol açıyor. Hasta, yaşadığı bu hissin geçmesi için
oturma ya da yatma eğiliminde oluyor. Sık sık ya-

şadığında ise düşme korkusu nedeniyle hareket et-
mekten, tek başına gezmekten uzaklaşıyor. Psiko-
lojik olarak anksiyete gelişebiliyor; bazı hastaların
panik bozukluk ve majör depresyon gibi anksiyete
bozuklukları yaşamasına neden olabiliyor.

Kimlerde uygulanıyor?

Hemen hemen tüm baş dönmeli hastalarda ya-
rarlı olan bu yöntem özellikle kronik hastalarda en
önemli tedavi olarak değerlendiriliyor. Vestibüler
rehabilitasyon kapsamında hastanın tüm denge
ölçümlerinin bilgisayar ortamında analiz edilerek
öncelikle baş dönmesine veya denge bozukluğuna
neden olan problemin ortaya konulduğunu söyle-
yen Prof. Dr. Ahmet Koç, böylece hastaya uygu-
lanması gereken en uygun test ve tedavilerin
belirlendiğini söylüyor.
Hastanın denge sistemini daha güçlü hale getir-
meyi hedefleyen vestibüler rehabilitasyon tedavisi
sonrasında hastaların denge bozulmasından kay-
naklı düşme ve yaralanma gibi günlük yaşam sı-
kıntıları belirgin bir biçimde azalıyor. 
HABER MERKEZİ

Diyabette ayak
sağlığı önemli

Ülkemiz nüfusunun yüzde
13,7’sinde görülen, yani 10 mil-
yonun üzerinde insanı doğru-

dan ilgilendiren diyabet hastalığı, en çok
ayakları vuruyor. Diyabet hastalarının
yaklaşık üçte birinde diyabetik ayak yara-
ları görülüyor. Bununla birlikte, bu kişile-
rin en önemli sorunları ve en sık
hastaneye yatış sebepleri arasında ayak
ülserleri bulunuyor. Sıcak havalarda şeker
hastalarında görülen bu tarz yaralanma-
ların, diğer zamanlara göre artış gösterdiği
biliniyor. Memorial Ankara Hastanesi En-
dokrinoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ethem
Turgay Cerit, diyabet hastalarında ayak
yaralanmaları ve korunma yöntemleri
hakkında bilgi verdi. Diyabet insülin hor-
monunun yokluğu, eksikliği ya da etkisiz-
liği sonucu ortaya çıkan ve yaşam boyu
süren kan şekeri yüksekliği ile karakterize
bir metabolizma hastalığıdır. İnsülin etki-
sinin yetersizliği sebebiyle, kandaki şeker
hücre içine girememekte ve kandaki şeker
düzeyi yükselmektedir. Kandaki şeker dü-
zeyinin yükselmesine hiperglisemi denil-
mektedir. Sık idrara çıkma, ağız kuruması,
çok su içme, halsizlik, çabuk yorulma ve
kilo kaybı diyabetin bulguları arasında yer
alırken, bu hastalık iyi tedavi edilmediği
takdirde birçok soruna neden olabilmek-
tedir.

Şikayetlerin en başında geliyor

Hiperglisemi, diyabete bağlı kronik komp-
likasyonlara sebep olmaktadır. Mikrovas-
küler komplikasyonlar arasında göz,
böbrek ve sinir hasarı, makrovasküler
komplikasyonlar içinde ise kalp krizi, inme
ve ayak ülserleri yer almaktadır. Ayak ül-
serleri, diyabetli kişilerin en önemli sorun-
ları ve en sık hastaneye yatış sebepleri
arasında bulunmaktadır. Diyabetin ayak-
lar üzerinde iki olumsuz etkisi olmaktadır.
Birincisi sinir, ikincisi ise damar hasarıdır.
Diyabet, ayak ve bacaktaki sinirlere hasar
vererek, ağrıya ve sıcak ile soğuğun algıla-
namamasına yol açmaktadır. Sinir hasarı-
nın oluşturduğu bu his kaybına “diyabetik
nöropati” adı verilmektedir. Diyabetik nö-
ropati yaşayan hastalar ayaklarında mey-
dana gelen travma, yara, kesik ve yanıkları
hissedemezken, bu durum ilerleyen aşa-
malarda enfeksiyona da kapı açmaktadır.

BOBrek IhmAle
gelmez
BOBrek IhmAle
gelmez
BOBrek IhmAle
gelmez
BOBrek IhmAle
gelmez
BOBrek IhmAle
gelmez
BOBrek IhmAle
gelmez

Ameliyat
esnasında kas

zarar görmüyor

Böbrek kanserlerinin tedavisinde standart yöntem
cerrahidir. Kanserin evresi, kitlenin büyüklüğü, kitle-
nin böbreğin hangi bölgesinde olduğu ve sayısı göz
önünde bulundurularak böbreğin tamamı ya da sa-
dece kitle kapalı yöntemle alınır. Açık olarak yapılan
böbrek ameliyatlarında bel bölgesindeki kasların ço-
ğunun kesilmesi gerekmektedir. Laparoskopik yani
kapalı ameliyatlarda ise hiçbir kasın kesilmesine

gerek yoktur. Çünkü karın boşluğuna ince tüplerle gi-
rilerek kasların arasından onlara zarar vermeden
böbrek ameliyatı yapılmaktadır. Hastanın iyileşme sü-
reci hızlıdır ve normal yaşantısına ameliyattan birkaç
gün sonra rahatlıkla dönebilmektedir. Böbrek kanseri
böbreklerde kötü huylu hücrelerin büyümesi sonucu
oluşuyor ve son yirmi yılda, dünya çapında böbrek
kanseri vakalarının sayısı giderek artıyor. Son evrelere

kadar nadiren belirti veren böbrek kanserinin nedeni
ise tam olarak bilinmiyor. Obezite, sigara tüketimi ve
yüksek tansiyon gibi nedenlerin yol açtığı düşünülen
böbrek kanserinden korunmak için ise diğer kanser
türlerinde olduğu gibi risk faktörlerini azaltmak gere-
kiyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölü-
mü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, böbrek tümörleri
ve tedavi yöntemi hakkında bildi verdi.
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Nasıl uygulanıyor?
Vestibüler rehabilitasyon programı ki-
şinin bozulan dengesini normal hale
getirmek için öncelikle kendi denge al-
gısını fark etmesini ve uzmanların yar-
dımıyla düzeltmesini amaçlıyor. Ama
bu algı ve baş dönmesinin şiddeti kişi-
den kişiye değişebildiğinden, uygula-
nan program hastaya özel hale
getiriliyor. O nedenle her hasta ve
problem için değişmekle birlikte, yak-
laşık 1’er saatlik 15 ila 18 seans uygu-
lanıyor. Seanslar sayesinde hastanın
denge sistemi daha güçlü hale getirili-
yor; dengenin oluşmasında görevli
olan tüm yapılar giderek artan oranda
uyarılarak işlevleri artırılıyor ve düzelti-
liyor. Kapsamlı bir içeriği olan vestibü-
ler rehabilitasyon programında duruş
egzersizlerine kadar dikkat edilmeli.

Şeker hastalarına doktor uyarısı
Çağımızın sorunu olan obezite ve
şeker hastalığının tedavisinde en etkili
yöntemin metabolik cerrahi ameli-

yatı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Çelik, bu
ameliyatla tip 2 diyabetle beraber hipertansiyon,
gut, uyku apnesi, yüksek kolesterol gibi rahatsız-
lıklardan da kurtulmak mümkün." dedi. Tip2 di-
yabetin tedavisi için geliştirilen Metabolik
Cerrahi’yi Türkiye’ye tanıtan Prof. Dr. Alper
Çelik, dünyada bu ameliyatları uygulayan 8 cer-

rahtan biri. Çağımızın sorunu olan obezite ve
şeker hastalığının tedavisinde en etkili yöntemin
metabolik cerrahi ameliyatı olduğunu, bu ameli-
yatla tip 2 diyabetle beraber hipertansiyon, gut,
uyku apnesi, yüksek kolesterol gibi rahatsızlıklar-
dan da kurtulunabileceğini söylüyor. Mide ve
bağırsaklara yapılan müdahale ile insülinin al-
dığı yolu yani ince bağırsakları yeniden şekillen-
diren Prof. Dr. Alper Çelik, kısaca insülin
trafiğini düzenliyor.
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Olay, 1 Eylül akşamı Ataşehir'de mey-
dana geldi. Şarkıcı Rafel El Roman'ın
eski eşi olan 6 aylık hamile Ceren Kap-
lakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşil-
tepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için
özel hastaneye gitti. Bir süre sonra has-
taneye, Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel
Kankıran da geldi. Kontrolün ardından
hastaneden çıkıp annesiyle birlikte ara-
cına doğru yürüyen Ceren Kaplakars-
lan'ın yanına yaklaşan Kankıran,
"Seninle konuşmam lazım" dedi. İkili
beraber yürürken, tartışma çıktı. Tar-
tışma sırasından Temel Kankıran, be-
lindeki tabancayı çekip, Ceren
Kaplakarslan'ın başına dayadı. Araya
giren yine oyunculuk yapan Nuray De-
veci Yeşiltepe, kızını araca bindirdi.
Ancak Temel Kankıran, bu kez de sila-
hın kabzasıyla Yeşiltepe'ye vurdu. Araç-
tan inen Ceren Kaplakarslan'ın yüzüne
de tabancanın kabzasıyla vuran Temel
Kankıran, anne ve kızı yerde tekmeledi.
Bu sırada çevre sakinleri olaya müda-
hale etti. Yaralanan Ceren Kaplakars-
lan ile annesi çağırılan ambulansla
hastaneye kaldırıldı.

Kafama silah dayadı

Olayla ilgili Ataşehir Asayiş Büro Amir-
liği ekipleri çalışma başlattı. Polisin ifa-
desine başvurduğu manken ve oyuncu
Ceren Kaplakarslan, annesiyle birlikte
yaşadıkları korku dolu dakikaları an-
lattı. Kaplakarslan, "Yaklaşık 2,5 yıl

önce Temel Kankıran ile yaşamaya baş-
ladım. Kendisinden 6 aylık hamileyim.
1 yıl önce de ayrıldım. Ancak 2 ay ayrı
kaldıktan sonra beni tehdit etmeye baş-
ladı. Bunun üzerine tekrar birlikte
olduk. Olay günü annemle birlikte be-
beğin kontrolü için hastaneye gittik.
Temel beni aradı, daha sonra yanıma
geldi. Hastaneden çıktık, aracıma
doğru yürüdüğümüz sırada bana, ‘Se-
ninle bir şey konuşacağım’ dedi. Bera-
ber yürümeye başladık. Bu sırada
Instagram ile ilgili sorular sordu.
Bunun üzerine tartışmaya başladık. Be-
linden çıkardığı silahı kafama dayadı.
Bu sırada annem araya girdi. Beni

araca bindirdi" dedi.

Hamile halimle yerde tekmelendim

Kankıran'ın, kendisinin ardından bu
kez de annesiyle tartışmaya başladığını
ifade eden Kaplakarslan, "Silahın kab-
zasıyla anneme vurduğunu görünce
aşağı inip araya girdim. Silahın kabza-
sıyla yüzüme vurdu. Gözümün önü
şişti. Anneme de vurarak kolundan ya-
raladı. Ben tekrar araca bindiğim sı-
rada annemle tekrar kavga etti. Bu
sırada dışarı çıktığımda annemle ben
yere düştüm. Yerde tekmelemeye baş-
ladı" diye konuştu.

Bebeğimi korumak istedim

Bu sırada araya çevre sakinlerinin gir-
diğini kaydeden Kaplakarslan, "Ben be-
beğime bir şey olmasın derdindeydim.
Bu sırada bizi tekmelerken vatandaşlar
toplanmaya başladı. Ancak Temel'in
yanında bulunan başka arkadaşı kala-
balığın karışmasını engelledi” dedi.

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç
mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövüldü. Sevgilisinin tekmele-

yip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu Kaplakarslan ve annesi tedaviye alındı 

Terör örgütü için para topluyorlar
Terör örgütü YPG/PYD'nin Suriye'de
kontrolü altında tuttuğu bölgelerde
yerel halktan para toplamaya başla-
dığı ortaya çıktı. Toplanan paraların
karşılığında sözde makbuz veren
PYD/YPG, kağıtların üzerine 'afrin'i
kurtarmak için yardım makbuzu' yaz-
dırdı. Güvenlik kaynakları, aBD'nin
silah, mühimmat ve lojistik olarak
desteklediği YPG/PYD'nin Fırat'ın do-
ğusunda sınır hattımıza yerleşmeye

çalıştığını, afrin’de ortaya çıkarılan
tünellerin benzerlerini Fırat'ın doğu-
sunda sınır boyunca oluşturmaya ça-
lıştığını belirtti. Terör örgütünün
Suriye’de kontrol ettiği bölgede halk-
tan sözde 'afrin'i kurtarmak' amacıyla
zorla para topladığının tespit edildi-
ğini belirten kaynaklar, terör örgütü-
nün cesaret bulmasında aBD’nin
tutumunu gerekçe gösterdi.
DHa

Köprüde yakalandılar

cezaevine gittiler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde polisin operasyonuyla yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi

emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç dosyaları kabarık şüphelilerin
lüks otomobilerden yaptıkları hırsızlıkların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

istanbul'da bir gecede 10'a
yakın lüks otomobilden led
ekran, kontrol paneli parça-

ları çalan 3 hırsız cumartesi günü polis
ekiplerinin Fatih Sultan Mehmet
(FSM) Köprüsü'nde yaptığı operas-
yonla yakalanmıştı. Polisten kaçarken
köprüde kaza yapan hırsızlar polis
ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına
alınmıştı. Şüphelilerin suç dosyaları-
nın kabarık olduğu ortaya çıkarken,
şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ar-
dından mahkemeye sevk edildi. Şüp-
helilerin hırsızlık anları güvenlik
kameralarına yansıdı.

30 saniye içerisinde yakalandılar

İstanbul'da 6 ay içinde gece saatlerinde,
63 lüks otomobilin camlarını kırarak
araç içine giren şüphelilerin led ekran,
kontrol paneli, parçaları çalarak hırsız-
lık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin
hırsızlık olayını 30 saniyede gerçekleş-
tirdikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye göre
şüpheliler bir gecede en az 6 lüks oto-
mobil, en fazla 10 lüks otomobilin par-
çalarını çaldı. Piyasa değeri 10 bin lira
olan otomobil parçalarını 4 bin liraya
sattıkları tespit edildi.

FSM Köprüsü'nde operasyon

Polis, ihbarlar üzerine şüphelileri yaka-
lamak için çalışmalar başlattı. Güvenlik
kameralarını inceleyen ekipler şüpheli-
lerin kullandığı çalıntı plakalı aracı ve
eşkallerini tespit etti. Polis ekipleri, yap-
tığı takip sonucu 7 Eylül Cumartesi

günü Fatih Sultan Mehmet köprüsünü
trafiğe kapatarak şüphelileri yakalamak
için operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli-
lerin vatandaşların araçlarına çarparak
kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Asayiş
Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amir-
liğinin FSM köprüsünde yaptığı ope-
rasyonla Hünkar K.(27), Onur E.(26)
isimli şüpheliler köprüde araçlarıyla be-
raber ele geçirildi. Ardından ekipler
olaya karıştığını tespit ettiği Fatih
R.(25) isimli diğer bir şüpheliyi yaka-
ladı. Poliste çok sayıda dosyası bulun-
duğu ortaya çıkan şüpheliler adliyeye
sevk edildi.

Sabıkalı çıktılar

Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları
öğrenildi. Hünkar K.'nın 64 suç kaydı,
Onur E.'nin 76, Fatih R'nin ise 48 suç
dosyası olduğu ortaya çıktı. 

Kağıthane'de komşu iki aile
arasında taşlı, sopalı ve silahlı
kavga çıktı. Polis ekiplerinin güç-

lükle yatıştırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Harmantepe Mahallesi, Demir So-
kak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı.
Komşu iki aile arasında başlayan sözlü
tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya
dönüştü. Mahalle sakinleri, durumu polis
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. Taş, sopa ve silah kullanılan kav-

gada sokak savaş alanına döndü Kavgada
3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin si-
lahla kulağından yaralandığı, silahın ise
kurusıkı olarak tabir edilen silahlardan ol-
duğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karı-
şan aileleri yatıştırılarak kavgayı
sonlandırdı. Yaralı 2 kişiye 112 Acil Servis
ekiplerince olay yerinde müdahale edilir-
ken, silahla yaralanan 1 kişi ise hastaneye
götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürü-
yor. Yaşanan kavga anları ise bir vatanda-
şın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sevgili terörüne
MARUZ KALDI

Zehir tacirlerine büyük darbe
istanbul Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri
1–9 Eylül tarihleri arasında uyuş-

turucu satıcılarına yönelik olarak 12 ilçede
çeşitli operasyonlar yaptı. Yapılan operas-
yonlarda 276 kilo uyuşturucu madde ile
150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ope-
rasyonlar kapsamında 6’sı yabancı uyruklu
22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Nar-
kotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin Pendik, Bayrampaşa, Küçük-
çekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsul-
tan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy,
Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca ilçelerinde
bulunan adreslere düzenlediği operasyon-
larda 155 kilo Eroin, 150 bin ecstasy hap,
3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo
afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele ge-
çirildi. Operasyonlar kapsamında toplam

276 kilo uyuşturucu madde ile 150 bin
uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar
kapsamında 6’sı yabancı uyruklu 22 kişi
yakalanarak gözaltına alındı.

Okul çevresinde uyuşturucu
satacaklardı

Polis ekiplerinin yaptığı dikkat çekici bir
operasyon ise Beylikdüzü ilçesinde bir
eve oldu. Evde bulunan şüpheliler, okul-
ların açılmasına günler kala baskın
yapan ekipler tarafından 8 kilo afyon sa-
kızı ile yakalandı. Polis operasyon kapsa-
mında 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin anaokullarında çocukları
eğlendirmek için ayı kostümleri giyerek
animasyon yaptıkları tespit edildi. Afyon
sakızlarını çikolataya benzeterek satmaya
hazırlandıkları öğrenildi.

BeşiKTaş'Ta, sivil asayiş ekiplerinin
şüphe üzerine durdurmak istediği
otomobil, polisten kaçmak için oto-
yolda geri geri seyrederken bir tak-
sinin arkadan çarpması sonucu
durdu. Takside bulunan bir yolcu-
nun yaralanmasına neden olan sü-
rücü, bu kez de yaya olarak kaçmak
isterken polis ekiplerince kıskıvrak
yakalanarak gözaltına alındı.
Büyükdere Caddesi, Sarıyer istika-
metinde seyreden sivil asayiş ekip-
leri, aynı istikamette seyreden 34
UM 1747 plakalı otomobilden şüp-
helenerek durdurmak istedi. Dur ih-
tarına uymayan sürücü Muhammet
Yıldırım, polis ekiplerinin tüm uyarı-
larına rağmen kaçarak, yoluna
devam etti. Maslak mevkiine gelin-
diğinde ani fren yaparak otomobi-
lini durduran Yıldırım, polisten
kurtulmak için yolda geri geri git-
meye başladı. Geri geri giden oto-
mobil fazla uzaklaşamadan, Sarıyer
istikametinde seyreden 34 TJP 29
plakalı taksinin otomobile arkadan
çarpması sonucu trafik kazası mey-
dana geldi. Taksi sürücüsü Tahsin
Bozkurt kazayı yara almadan atla-
tırken, yan koltukta oturan yolcu
Mustafa Çınar ise yaralandı. Polis-

ten kaçmak için geri geri giderken
kazaya sebep olan sürücü Yıldırım,
kazanın ardından otomobilinden
inerek, bu kez de yaya olarak kaç-
mayı denedi.

Gözaltına alındı
Sürücü ile polis ekipleri arasında
başlayan kovalamaca kısa sürdü,
asayiş ekipleri şüpheli sürücüyü kıs-
kıvrak yakaladı. ihbar üzerine olay
yerine sağlık ekipleri sevk edilirken,
çok sayıda polis ekibi de olay yerine
geldi. Dur ihtarına uymayarak po-
listen kaçan, trafikte can güvenliğini
hiçe sayarak geri geri seyreden ve
yaralanmalı kazaya neden olan
şüpheli gözaltına alınarak, polis
merkezine götürüldü. Polisten kaçan
otomobile arkadan çarpan taksinin
yaralı yolcusu, 112 acil Servis ekip-
lerince ambulansa taşınarak, hasta-
neye ulaştırıldı. Taksi sürücüsünün
ise olay yerinde bilgisine başvu-
ruldu. Kaza yapan otomobiller çe-
kici ile çekilip yolun
temizlenmesinin ardından, Büyük-
dere Caddesi'nde trafik normal sey-
rine döndü. şüpheli Muhammet
Yıldırım'ın polis merkezindeki işlem-
leri sürüyor. DHa

CAMDAN
cama hırsızlık

Şüphelilerin
çalıntı plakalı
araçlarıyla olay
yerine geldiği
araçtan inen
bir şüphelinin

tespit ettiği aracın camını saniye-
ler içinde patlattığı görüldü. Diğer
bir şüphelinin de araçtan inerek
arkadaşının söktüğü otomobil
parçalarını kendi araçlarına taşı-
dığı görüldü. 
Diğer bir görüntüde ise şüpheli-
lerden birinin sıfır olarak yanaş-
tırdıkları araçlarının yanındaki
aracın camını kırarak içeri girdiği
söktüğü parçaları camdan cama
geçerek çaldığı görüldü.

Temel Kankıran, bir süre
sonra olayda kullandığı Glock
marka tabancayla emniyete
giderek teslim oldu. Emniyet-
teki ifadesinin ardından adli-
yeye sevk edilen Kankıran,
çıkarıldığı mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.Tu

tu
kl

an
dı

Komşu kavgasında silahlar konuştu

Kaçarken dehşet saçtı

Ceren
Kaplakarslan



M uharrem ayının başlaması ile birlikte
Muharrem orucu tutan vatandaşlar
Silivri Cemevi’nde kurulan iftar sof-

rasında buluştu. Hacı Bektaş Veli Anadolu
Kültür Vakfı Silivri Şube Başkanı Süheyl Kırkı-
cı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftara Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, MHP İlçe

Başkanı Zafer Yalçın ve vatandaşlar katıldı.
Duaların edildiği iftarda yemek dağıtımında
bulunan Başkan Yılmaz, masaları tek tek geze-
rek vatandaşlarla sohbet etti. Alevi hemşehri-
leri ile birlikte iftar yapan Başkan Yılmaz,

tutulan oruçların kabul olmasını diledi. İftar
öncesinde yapımı devam eden cemevi inşaatını
inceleyen Başkan Yılmaz, Hacı Bektaş Veli
Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şube Başkanı 
Süheyl Kırkıcı’dan bilgi aldı.
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FATMA SARIBIYIK YILDIRIM

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Muharrem Ayının 11’inci gününde Silivri Cemevi’nde
düzenlenen iftara katıldı. İftar öncesinde yapımı devam eden cemevi inşaatını inceleyen Başkan
Yılmaz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şube Başkanı Süheyl Kırkıcı’dan bilgi aldı

Rakiplerini 
geride bıraktı

ESENYURT Belediyesi’nin des-
teklediği 10 yaşındaki üstün ze-
kalı Efe Güngör başarıdan

başarıya koşuyor. Esenyurt Belediyesi Kül-
tür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bilgi ev-
lerinde eğitim gören Efe, 9 bin öğrencinin
katıldığı İstanbul Bilim Olimpiyatlarında
rakiplerini eleyerek Esenyurt’ta birinci, il
genelinde ise 33. oldu.  Minik Efe, bu yıl
içerisinde Esenyurt ve civar ilçeler arasında
düzenlenen Fen ve Matematik olimpiyatla-
rında üçüncü olurken, Avcılar Matematik
Olimpiyatları (AVMATO) takımına da se-
çildi. Okulunu birincilikle bitiren Efe Gün-
gör son olarak Türkiye’de üstün yetenekli
öğrencilerin yetiştirildiği Araştırma Geliş-
tirme Eğitim ve Uygulama Merkezi Orta-
okulu’ndan (ARGEM)  davet alarak 4 yıl
boyunca ücretsiz bir şekilde eğitim görme
imkanı kazandı. 

6 yaşında fark edildi

Üstün zekalı olduğu 6 yaşındayken sınıf
öğretmeni tarafından fark edilen Efe, o
yaşta Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi sı-
navlarına girerek başarı elde etti ve mer-
kezde eğitim görmeye başladı. Bu
merkezde güneş enerjisiyle çalışan panel
gibi birçok icat yapan Efe aynı zamanda
belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde
piyano eğitimi almaya başladı. Dört yıl
önce Esenyurt Belediyesi’nin Bilgi Evle-
ri’yle tanışarak burada Akıl ve Zeka Oyun-
ları derslerine başladı. Bu dersler onun
hem sosyalleşmesini hem de okulda aldığı
eğitime katkıda bulunmasına yardımcı ol-
manın yanında ona analitik düşünme be-
cerisi de kazandırdı. 

Efe çok başarılı çocuk

Esenyurt Belediyesi Akıl ve Zeka Oyunları
öğretmeni Muradiye Keskin, “Efe ile bu-
rada zeka oyunlarımızı oynuyoruz. Zeka
oyunları stratejik gelişmeyi öngören, öngö-
rüyü güçlendiren oyunlar Efe’de bu başarı-
sının temelinde ve devamında bu zeka
oyunlarının faydasını görüyor. Öğrencimiz
oyunlarda oldukça başarılı. Sınıfta her
hafta günün yıldızını seçiyoruz onun
günün yıldızı olmadığı bir alan yok diyebi-
lirim. Efe’nin yolunun son derece açık ol-
duğunu düşünüyorum. Nezaketiyle,
kibarlığıyla, beyefendiliğiyle arkadaşlarının
arasında son dere örnek teşkil eden bir öğ-
rencimiz. Hayatında başarılı olacağına ke-
sinlikle inanıyorum. Kendisine de
güveniyorum" dedi.

GÜRPINAR Su Ürünleri Ha-
li'nde gece yarısı yapılan dene-
timlerde boy ölçülerine uymayan

yaklaşık 6.5 Ton balığa el konuldu. Ayrıca
yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle
4 balıkçı gemisine cezai işlem uygulandı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ile Sahil Gü-
venlik Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Su
Ürünleri Hali'nde boy ölçümü denetimleri
gerçekleştirdi. Gece yarısı yapılan denetim-
lerde; boy ölçülerine uymayan 444 kasa is-
tavrit, 3 adet orkinos ve 6 kasa kefalden
oluşan yaklaşık 6.5 ton balığa el konulur-
ken, yasaklara uymayan ilgili kişilere de
idari para cezası uygulandı.

Cezai işlem uygulandı

Ayrıca Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı
kontrol tekneleriyle Marmara Denizi’nde
yasa dışı yapılan ışıkla avcılığa yönelik de-
netimler de 7 gün 24 saat esasına göre
rutin olarak devam ediyor. Bu çerçevede
gerçekleştirilen 10 günlük denetimlerde;
yasa dışı ışıklı avcılık yaptıkları gerekçesiyle
4 adet balıkçı gemisine cezai işlem uygu-
landı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca, sürdürülebilir bir
balıkçılığın ve kurallara uygun avlanmanın
yapılabilmesi için bu denetimlerin ciddiyet
içerisinde sürdürüleceğini vurguladı. 
DHA

YILMAZ CEMEVI
INSAATINI INCELEDI

MİNİKLERE OKUL ÇANTASI
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe genelinde 1. sınıfa başlayan
öğrencilere ilkokul çantası ve bir dönemlik kırtasiye malzemesi hediye etti
Silivri Belediyesi ilkokul 1. sınıfa baş-
layan öğrencilerin çanta ve kırtasiye
ihtiyaçlarını karşıladı. 2019-2020
Eğitim ve Öğretim Yılında öğrencile-
rin bir dönem içinde ihtiyaç duyduğu
kırtasiye malzemelerini ve ilk sırt çan-
talarını Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz hediye etti. Eş zamanlı
yapılan program kapsamında ilçe-
deki tüm okullarda 1. sınıfa başlayan
öğrencilere hediyeleri ulaştırıldı.

Okulları ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, çanta ve kırtasiye malzemeleri-
nin dağıtıldığı sınıfları ziyaret etti.
Başta Gümüşyaka Mahallesi Hacı
Ahmet Saliha Ölçer İlkokulu, Nurul-
lah Baldöktü İlkokulu ve Piri Meh-
met Paşa İlkokulu’nu ziyaret eden
Başkan Yılmaz, 1.sınıf öğrencilerin
misafiri olarak çocuklarla sohbet etti.
Minikler ile yakından ilgilenen 

Başkan Yılmaz, öğretmenlere ve veli-
lere güzel bir eğitim öğretim yılı te-
mennilerini iletti. Programın
devamında Yeni Mahalle’de Roman
vatandaşlarla buluşan Başkan Yıl-
maz, çocuklara çanta takdiminde bu-
lunarak sevinçlerine ortak oldu.
Belediye başkan yardımcıları, bele-
diye meclis üyeleri ve birim müdürleri
de eş zamanlı olarak tüm okullarda
miniklere eğitim setlerini hediye etti. 

6 AYDA 4 BIN ZIYARETCI
Şehrin göbeğinde, doğal yaşam parkurlarıyla heyecan dolu bir gün geçirmek isteyenler,
Küçükçekmece Belediyesi Macera Parklarını doldurdu. Son 6 ayda, toplam 4 bin 50 kişi
Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz hizmet veren Macera Parkları’nı ziyaret etti

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye-
si’nin Halkalı’ da bulunan Sel-
çuklu ve Kanarya’da bulunan

Soğuksu Macera Parkları’na Küçükçek-
meceliler ile İstanbullular büyük ilgi gös-
terdi. Son 6 ayda Küçükçekmece
Belediyesi Macera Parklarını 4 bin 50
kişi ziyaret etti. Sadece çocuklara ve
gençlere değil yetişkinlere de hitap eden
Macera Parkları’na gidenler şehrin gö-
beğinde farklı bir gün geçirme fırsatı
buldu. Özellikle çocuklarına aktivite
yaptırmak isteyen ebeveynlerin tercih et-
tiği Macera Parklarında, aileler ve ço-
cukları kaya tırmanışından serbest
düşme kulesine kadar birçok parkurda
eğlenceli vakit geçirdi.

Herkesi bekliyoruz

Macera Parklarının büyük ilgi gördü-
ğünü belirten Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi ise "Küçükçekmece
Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençle-
rimizin doğayla iç içe, eğlenceli ve eğitici
zaman geçirmesini amaçladık. Sadece
gençler ve çocuklar değil, yetişkinler de
buradan ücretsiz faydalanabilir. Ailesiyle
birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen her-
kesi bekliyoruz” diye konuştu.

Keşke her gün gelsem

Küçükçekmece Belediyesi Soğuksu Ma-
cera Parkı’na çocuğunu getiren Selime
Özcan (50), "Ben 87 kiloyken, 13 metre
yükseklikten atladım. Çok güvenli. Adre-
nalini çok severim. Çok eğlendim. Tır-
manma duvarında ise gençlere bile taş
çıkarttım. En üste kadar çıktım. Günün
yıldızı ilan edildim. Şimdi de çocuğumu

getirdim. Kemal Çebi başkanımıza çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu. Anne-
siyle Macera Parkı’na gelen Nisa Nur
Özcan (12) da, Macera Parkı’nda çok
eğlendiğini belirterek, “Buraya her gün

gelsem sıkılmam. Çok eğleniyorum bu-
rada. Yeşilliği çok fazla eğlencesi bol.
Çocuklar için çok güzel bir yer. Çok
mutluyum. Yapanlara çok teşekkür edi-
yorum” dedi.  UFUK ÇOBAN

Öğrencilere 
büyük fırsat

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi ve
Arel Üniversitesi, üniversiteye
başlayacak öğrencilere bugüne

kadar görülmemiş bir fırsat sunuyor. Büyük-
çekmece Belediyesi ve Arel Üniversitesi işbir-
liğiyle ek kontenjan kayıtlarında Arel
Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere yüzde
80 burs imkanı tanınıyor.  Öğrenciler, gerekli
koşulların uygun olması durumunda üniver-
site hayatlarına Arel Üniversitesi’nde yüzde
80 burslu olarak başlıyor. 

Buna çok ihtiyaç var

Eğitime katkılarıyla bilinen Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Üniversi-
teye yeni başlayacak öğrencilerimiz için
kaçırılmaz bir fırsat. Arel Üniversitesi ile bir-
likte Büyükçekmece’de eğitim seferberliği baş-
lattık. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına
katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye’nin buna
çok ihtiyacı var. Ek kontenjan kayıtlarıyla Arel
Üniversitesi’ne başvuruda bulunan öğrenci-
lere yüzde 80 burs imkanı tanınıyor. Tabii be-
lirli koşulları var. Detaylı bilgi almak isteyenler
Arel Üniversitesi ile iletişime geçebilir” dedi. 

KISA
SÜRE İÇİNDE

BİTECEK

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, cemevi inşaatının kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Bu amaçla yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Volkan
Yılmaz

Balıkları ölçtüler

Küçükçekmece’deki Macera Parkı’nı ziyaret eden çocuklar keyifli anlar geçirdi.
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ZAYİ İLANI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.

Suzan BAYRAM

“ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü” (UNESCO) Filistin
Heyeti, İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi’nin (İBB) ev sahipliğinde, 2 buçuk gün
süren bir çalıştay düzenledi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, çalıştaya katılan Türk
ve Filistin heyetleriyle, dün, akşam yeme-
ğinde bir araya geldi. Küçükçamlıca’daki
Beltur Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkin-
liğe İmamoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire
Başkanı Mahir Polat, Tarihi Alanlar Alan
Başkanı Dr. Halil Onur, Ramallah
UNESCO Ofis Başkanı Junaid Sorosh-
Wali ve Ramallah Yerel Yönetim Heyet
Başkanı Bosayna Abu Eisheh ile birlikte
katıldı.

Bağlarımız çok özel

Yemeğin ardından konuşmalara geçildi. İlk
sözü alan Tarihi Alanlar Alan Başkanı
Onur, İmamoğlu’na, "Sizin ev sahipliği-
nizde, Mahir Polat Başkan’ımızın da yön-
lendirmesiyle, 2 gün boyunca Filistin
heyetiyle çalışmalar yürüttük” bilgisini
verdi. “Filistin ile bağlarımız çok özel”
diyen Onur, "Bu bağları güçlendirmek ve
deneyimlerimizi, tecrübelerimiz paylaşmak
adına, bazı toplantılar ve sunumlar gerçek-
leştirdik. Kardeş 2 ülke ve 2 şehir için de bu
toplantıların çok verimli olduğunu düşü-
nüyorum. Bu toplantıların, bundan son-
raki ilişkilerin ön aşaması olmasını
temenni ediyorum. Ramallah UNESCO
Ofis Başkanı Junaid Sorosh-Wali Bey ve
ekibine, yaptıkları sunumlardan, katılımlar-
dan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sayın
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na bu or-
tamı sağladığı, Mahir Polat’a da sürece
katkısı nedeniyle tüm ekibim adına teşek-
kür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Bu iş birliği devam etsin

İkinci sözü alan Ramallah UNESCO Ofis
Başkanı Sorosh-Wali ise "Geçen 2 günde,
gerçekten çok profesyonel teknik bir gezi
gerçekleştirdik. Bizim için çok faydalı oldu.
Bu, öncelikle Ramallah ve İstanbul ara-
sında iş birliğiydi. Bu amaçla ortaya koy-
duğunuz destekler için çok teşekkür
ediyorum. Bu iş birliğinin sadece bir baş-
langıç olmasını, devamının gelmesini dili-
yorum” dedi. Sözlerine, “2 gün süren
çalışmalar çok faydalı oldu. UNES-
CO’nun deneyimlerinden faydalanarak
buraya geldik. Burada da İstanbul’un de-
neyimlerinden faydalandık” diye başlayan
Ramallah Yerel Yönetim Heyet Başkanı

Bosayna Abu Eisheh, “Umuyorum ki, bu-
rada elde ettiğimiz bilgiler, hazırlamayı dü-
şündüğümüz politikaya katkı verir. Bu iş
birliğimiz yalnızca kültürel mirasın korun-
ması anlamında değil, kentsel planlama,
şehir planlaması gibi konularda da devam
etmesini diliyor, saygılarımı iletiyorum.
Aynı zamanda bize sunum yapan uzman-
lara da çok teşekkür ediyorum" diye ko-
nuştu.

Tarihle iç içesiniz

Etkinlikte son sözü alan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, sözlerine, "Ben, bu
güzel çalışmanın son gününde sizinle bera-
ber oldum. Zevkli bir alan çalışmanız oldu-
ğunu biliyorum. Tarihle iç içesiniz. Bu
zevkli ve aynı zamanda önemli çalışmanızı,
çok değerli buluyorum. İstanbul, dünyanın
tarihi açıdan çok önemli bir kentlerinden
birisi. Katman katman tarihle yoğrulmuş,
binlerce yıllık bir kentten bahsediyoruz.
Ben, bu binlerce yılın sorumluluğunu his-
sederek belediye başkanlığı yapıyorum. Bu
tarihi kentin, sadece bize, İstanbullulara ya
da Türkiye’ye değil, tüm dünya için bir
miras olduğunun farkındayız. Tüm dene-

yimlerin birleşmesi ve bu şehrin korunması
için çaba göstermek, dünya insanı olarak
da birer sorumluluğumuz” şeklinde baş-
ladı.

Tarihi korumak zorundayız

“Bu cümlelerimin aynısını Filistin için de ku-
rabilirim” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Çünkü Filistin, binlerce yıllık ta-
rihi ile neredeyse bütün inançların merkezi
olmuş durumda. Dolayısıyla Filistin’in ve
kadim kent Kudüs’ün her köşesinin korun-
ması, hepimiz için çok önemli. Bu duygula-
rım, sadece iki tarafın da Müslüman
olmasından kaynaklı değil. Elbette ki, Hz.
İsa’nın doğduğu yeri de Mescid-i Aksa’yı da
koruyacağız. Bütün tarihini korumak, gözet-
mek zorundayız. Her an bir gözümüz ve bir
kulağımız sizinle beraber. Ne kadar zor ko-
şullarda süreci korumaya çalıştığınızın far-
kındayız. Haksızlıkların ve yaşatılan kötü
ortamın farkındayız. Bütün insani duygula-
rımızla yanınızdayız. Zor koşullarda elde
edilen başarılar ve verilen mücadeleler, tarih
boyunca unutulmaz. Şu anda Kudüs’te ve
Filistin’de verilen mücadele de bence tarih
boyunca unutulmayacak.”

Ç atalca'da dün Çanakça Mahallesi merası
içerisinde “Bir Fidan Bin İstanbul” projesi
kapsamında fidan ekim programı vardı. Fi-

danların ekileceği alana doğru giderken ben...
Aman Allah'ım o nasıl bir görüntü! Çanakça'nın

yıkılan okul binasından sonrası var ya hani, baktığı-
nız zaman bir vadi görünümünde etraftan hiç görü-
nemeyecek kadar beride! Bildiğiniz kaçak kent
olmuş buraları.

Bu kadar kısa zamanda nasıl olur diye düşünür-
ken Çanakçalı bir ağabeyimiz "Görmüyor musun?
Hala devam edenler var" diyor bana. Bu çok ilginç
işte. İmar Barışı Kanunun Başvuruları da bitti
oysa! Hani öyle de olsa kaçak ama yine de bir şe-
kilde yapılıyordu.

Sizin anlayacağınız bin gencecik fidanımız ile
bin fidan ekmeye gittik ama bin kaçak gördük gi-
derken.

Hatta şöyle de bir espri yaptım protokole;
"Bir fidan, bin İstanbul ise buraya gelene kadar

ki gördüğümüz kaçaklar kaç Çatalca yapar"
Tabi burada Çatalca Belediyesi İmar Müdürlü-

ğüne çok iş düşüyor. Tabi bu imar müdürlüğünün
bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi
Akyüz'e de!

Nedense Çanakçalı hemşehrilerimiz “Fehmi
Bey” diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Şikayet
ettiniz mi? Diye soruyorum, “Hangi birisini” cevabı
alıyorum.

İşin özü şu Çatalca'da yasa çıktıktan sonra, usul-
süzce binlerce kaçak yapıldı. Ve hiçbirisi yıkılmadı.
“Yıkılacak mı?” derseniz eğer, benim bu konuda
hiç inancım yok. Koca koca fabrikalar, depolar ve
hatta oteller yapıldı. Fehmi bey ne yapsın şimdi?
Gelene “Hoşgeldin” dmekten başka ne gelir elin-
den.

Encümen aslında çok önemli bir kurumdur!

Encümende kimlerin olduğu ve alınan kararlara
kimlerin imza attığı önemli. Özellikle İmar Konu-
sunda işlemlere imza atan bu kurum, ki hakikaten
bir kurumdur bana göre, bu konularda ne kadar
bilgilidir buna bakmak lazım.

Belediye Başkanı Mesut Üner, daha AK Parti
İlçe Başkanı iken o zamanın mevcut belediye yöne-
timinin vatandaşları yanlış yönlendirdiğini ve
31.12.2017 tarihinden sonra yapılacak tüm yapıla-
rın yıkılacağını beyan etmişti bir mimar gözü ile.
Bence şu an için o da yanıldı, yıkılacak diyen herkes
te! Yapanın yanına resmen kar kalırken, yasadan,
kanundan korkanların ise yapmaması ENAYİ'lik mi
oldu dersin?

Fakat ne ilginçtir!
Geçtiğimiz dönemde herkes bu kaçak yapılar ile

alakalı güzel oğlanı konuşurken, bugün ise ak yüz
konuşuyor. Kim kara kim ak çözebilene aşk olsun!
Sen bak ki kimse yüzdelik konuşmuyor. Ya yüzde
elli, Yüzde Elli deseydi! Fifti fifti yani...

Resmen katliam olmuş!
Filistin mUcadelesi
UnUtUlmayacak!
UNESCO Filistin Heyeti ile bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün insani duygularımızla
yanınızdayız. Zor koşullarda elde edilen başarılar ve verilen mücadeleler, tarih boyunca unutulmaz.
Şu anda Kudüs’te ve Filistin’de verilen mücadele de bence tarih boyunca unutulmayacak” dedi

Haliç Tersanesi
kamuya açılacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi’ni gezdikten sonra, "Burası hem
kamuya açık hem üretim yapan bir şekle gelir mi, diye önerileri var arkadaşla-
rımızın. Bence kulağa iyi geliyor. Değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Genel Sekreter

Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcı-
ları Yeşim Meltem Şişli, Mehmet Ça-
kılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Orhan
Demir ve Murat Yazıcı ile birlikte
Şehir Hatları Genel Müdürlüğü’ne
bağlı Haliç Tersanesi’nde inceleme-
lerde bulundu. Kendisini karşılayan
tersane çalışanlarıyla tek tek tokalaşan
İmamoğlu, birimleri dolaşarak Şehir
Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan
Dedetaş’tan tesisle ilgili teknik bilgiler
aldı.

Çok asil bir davranış olur

İmamoğlu, tersane gezisiyle ilgili, “Bu-
rası Genel Müdürümüzün de anlattığı
gibi, 1400’lerden bugüne gelen bir
imalathane. Aynı zamanda İstan-
bul’un bütün nostaljik duygularını his-
settiren bir ortam var burada. Tarih ve
imalat, diye fikri var yönetici arkadaş-
ların. Bu fikri değerlendireceğiz. Burası
hem kamuya açık hem üretim yapan
bir şekle gelir mi, diye önerileri var ar-
kadaşlarımızın. Bence kulağa iyi geli-
yor.Değerlendireceğiz. Hem tarihin
korunması hem buradaki sistemin yü-
rümesi, bence İstanbul için çok asil

bir davranış olur" dedi.

Düzenlemeleri konuştular

Tersanedeki incelemelerin ardından
tekneye binen İmamoğlu ve kurmay-
ları, kısa bir Haliç ve Boğaz turu yaptı.
Vatandaşlar, tekne turu sırasında fark

ettikleri İmamoğlu’na el sallayarak
sevgi gösterilerinde bulundu. İma-
moğlu, tur sırasında sahil boyu yapıla-
cak düzenlemeler hakkında,
kurmaylarıyla görüş alışverişinde bu-
lundu. İmamoğlu’nun Boğaz turu,
Harem İskelesi’nde noktalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), çocukların ve gençlerin kişisel
gelişimlerinin ve özgüvenlerinin art-

masına katkı sağlamak, iletişim ve sosyal be-
cerilerini güçlendirmek, çevre bilinci aşılamak
amacıyla yılın farklı dönemlerinde izci kamp-
ları düzenliyor. Türkiye İzcilik Federasyonu
işbirliğinde düzenlenen kampların başında
Beykoz Kent Ormanı alanındaki İBB Yaz İzci
Kampı geliyor. 1 Temmuz'da başlayan kamp
bu yıl da İstanbul'dan, farklı şehirlerden ve
yurtdışından yoğun katılımla gerçekleşti.

8 Eylül’de sona erdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ziya-
ret ettiği Yaz İzci Kampı 8 Eylül’de sona erdi.
8 hafta süren kamp, İstanbul ile birlikte An-
kara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Es-
kişehir, Hatay, Kocaeli, Kayseri, Konya,
Muğla, Samsun, Sivas ve Yalova olmak üzere
Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuk ve
gençleri ağırladı. Türkiye'nin yanı sıra Gürcis-
tan, Makedonya, Mısır, Bosna Hersek, Sırbis-
tan, Tunus, Ürdün, Katar, Kuveyt, Suriye,
Ukrayna ve Filistin olmak üzere 12 ülkeden
katılımlarla gerçekleştirilen etkinlik son buldu.

6 bin çocuk 
izcilikle tanıştı

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

İstanbul 
ve Kudüs'ü
buluşturalım

“Bu yönüyle iş birliğinin, aynı za-
manda Filistin’de de devam etmesi
ve buradaki deneyimlerin buluş-
ması bizler için değerli olacaktır”
diyen İmamoğlu, konuşmasını
şöyle noktaladı: “Belki İstanbul’u,
Kudüs’ü ve Filistin’i buluşturan bir
sempozyum yapılması, geçmişte
her iki bölgenin Osmanlı toprakları
içerisinde bulunması ve bu bağ-
lantı üzerinden dünyaya mesaj ve-
rilmesi çok değerli olabilir. Bunun
üzerinde çalışılabilir. Biz, buna ha-
zırız. İstanbul buna hazır. Elbette
buradan çıkacak olan neticeler, tar-
tışmalar, konuşmalar, tarihin ve in-
sanlığın korunması adına ortaya
çıkacak mesajlar, çok değerli bir
belgeye de dönüşecektir. Bu akşa-
mın bence en değerli sonucu böyle
bir şey olmalı. Belki de bunun bir
başlangıç olmasını sağlamak
lazım. Her iki tarafı da bu yönde
çalışmaların yapılmasına dönük
bir başlangıca davet ediyorum. En
yakın zamanda böyle bir sempoz-
yum ortamı sağlanabilir. Umuyo-
rum biz de hem Filistin’i hem
sizleri ziyaret etmiş oluruz. Dünya
mirası olan bütün kentlerin, tüm
tarihi dokuların, dünyanın nere-
sinde olursa olsun, korunması ve
bize emanet edilen bu değerlerin,
bizim tarafımızdan geleceğe de
hırpalanmadan teslim edilmesini
diliyorum" açıklamasını yaptı. 

İSMEK yeni eğitim
yılına hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından üzerinde büyük bir titizlikle çalı-
şılan İSMEK, bu yıl kursiyerlerine yeni

vizyonuyla “merhaba” diyecek. 1996 yılında 3
merkezde, 3 branşta, 141 öğrenciyle başlayan eği-
timler, 2019-20 öğretim yılında, 400 binin üze-
rinde öğrenciyle devam edecek.

Kurs kayıtlarındaki yenilik

İSMEK kurslarına başvuru yapan herkesin, en az
bir branştan tam yarar sağlayabilmesi amacıyla,
bu yıl yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, bir
kursa asaleten seçilen kişi, aynı dönem içinde
ikinci kursa kayıt yaptıramayacak. Bu kararın alın-
masında, önceki yıllardaki istatistiki verilere göre,
birden fazla kursa asaleten kayıt yaptıran kursiyer-
lerin, sadece bir kursu verimli şekilde kullandığının
belirlenmesi etkili oldu. Bu uygulama sayesinde,
kurs kontenjanlarından kaynaklanan hak kayıpla-
rının önüne geçilmiş olacak. Cuma gecesi (13
Eylül) 24.00’e kadar sürecek online kayıtlardan
sonra, kontenjanını tamamlayamamış kurs ol-
ması halinde, 16 Eylül Pazartesi sabah 8.00’den
itibaren beş gün süreyle yeniden kayıt alınacak. Bu
sayede, kontenjanların en verimli şekilde doldurul-
ması amaçlandı.

Kurslar hafta sonları da olacak

Şimdiye kadar açılacak kurslar için yılda bir kayıt
dönemi imkânı sunan İSMEK, artık Eylül, Şubat
ve Haziran ayları olmak üzere üç farklı kayıt dö-
nemiyle faaliyetlerine devam edecek. Öte yandan,
eğitim taleplerine göre açılacak ilave kurslar ile
daha zengin ve nitelikli bir eğitim portföyü oluştu-
ruldu ve düzenlemeler gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz -
8 Eylül arasındaki Yaz İzci Kampı’nda
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 
6 bine yakın çocuk ve genci izcilikle tanıştırdı

İmamoğlu, Haliç Tersanesi’nde devam eden çeşitli düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

İmamoğlu, Filistin ve Türkiye arasındaki bağın çok özel olduğunu ve değerli olduğunu söyledi.
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A ynı zamarda Blockchain çözümleri sunan Pro-
ofstack ve Kurtulus&Partners'ın kurucu ortağı
olan Kurtuluş, kripto para birimleri yasal düzen-

lemelerine ilişkin DHA’nın sorularını yanıtladı. Kurtuluş,
11’inci Kalkınma Planı’nda Özel İhtisas Komitesi Üyesi
olarak yer aldığını belirterek, bu konuda yasal düzenleme
çalışmalarının bulunduğunu, fakat bu düzenlemelerin
küresel gelişmelere paralel olarak uygulamaya konulabi-
leceğini vurguladı.

Yasa dışı mı, hayır değil

Yalnızca Türk kripto para yatırımcılarından aylık 5 milyar
dolara yakın kripto para hacmi elde edilebileceğinin altını
çizen Kurtuluş, söz konusu teknolojiye yönelik düzenle-
melerle ilgili, "Kripto paralarla ilgili dünyada çeşitli regü-
lasyonlar uygulanmaya başlandı fakat baktığınız zaman
bunlar hala çok düşük seviyede ve bu tüm dünyada
böyle. Keza Türkiye’de de durum aynı; kripto para yasal
mı, değil, yasa dışı mı, hayır değil. Dolayısıyla bu konu şu
anda gri bölgede, adeta arafta. Buradaki süreç, dünya-
daki uygulamalara paralel olarak bizde de şekillenecektir.
Burada çok ciddi tasarruflardan, yalnızca Türk kripto
para yatırımcısından aylık 5 milyar dolara yakın bir
kripto para hacminden bahsediyoruz. Borsa İstanbul’un
değerine baktığınızda bunun ne kadar büyük bir para ol-
duğunu görebiliriz. Dolayısıyla eğer böyle bir durum
varsa bununla ilgili düzenleme çalışmalarını, en azından
tasarrufları koruyucu düzenlemeleri hızlandırmakta
fayda olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı. 

İrade ortaya konulmalı

Ekonomi Bakanlığı’nın 11’inci Kalkınma Planı’nda Özel
İhtisas Komitesi Üyesi olarak yer aldığını vurgulayan
Kurtuluş, bu kapsamda kripto para birimlerine yönelik
çalışmalar yapıldığını, hatta Merkez Bankası’nın kendi

kripto para birimini çıkarmasıyla ilgili maddeler bulundu-
ğunu söyleyerek, "Ekonomi Bakanlığı’nın bununla ilgili
önemli çalışmaları var. 11’inci Kalkınma Planı’nda kripto
paralar ve blockchainle ilgili çalışmalar yapıldı, ben de
Özel İhtisas Komitesi Üyesi olarak bu çalışmalara katıl-
dım. Hatta Merkez Bankası’nın bir para birimi çıkarması,
oluşturması bunun kurgulanmasıyla ilgili bir madde var.
Doların yerine alternatif bir rezerv parayla ilgili diğer ül-
kelerle ortak çalışmalar yapılmasıyla ilgili maddeler var.
Bu bir vizyon planıdır ve bu plana göre Türkiye’deki ku-
rumlar da çalışmalarını yapmak durumundalar. Bu
yönde de iradenin ortaya koymasının, bizi bu alanda
daha da hızlandıracağını düşünüyorum" değerlendirme-
sini yaptı. 

Şirketler çalışmaya başlamalı

"Ticaret Bakanlığı’nın geçenlerde açıkladığı ihracat pla-
nında ana unsurlardan biri blockchainle tasarruf yapıl-
ması ve hem yatayda hem dikeyde şirketlerin bu
teknolojiyi kullanması öncelikli bir hale getirilmiş du-
rumda" diyen Kurtuluş, "Dolayısıyla bu irade ortaya ko-
yulursa şirket ve işletmelerimizin de bu konuda
çalışmalara başlaması gerekiyor fakat burada çok ciddi
çalışmaların olduğunu pek görmüyoruz. Küçük sand-
boxların yapılması gibi bazı çalışmalar var fakat daha
büyük kapsamlı çalışmalar yok. Halbuki yakında What-
sapp’tan para transferleri başlayacak. Herkes Facebook
kullanıyor, insanlar artık birbirlerine para transferlerini
bu kanaldan yapacak. Bizim bankalarımızın kaderiyle
alakalı, varlık sebebiyle alakalı bir şey bu. Paralar wallet-
larda saklanacak, bankalar mevduat toplayamayacak,
peki nasıl olacak da onlar kredi satacaklar veya öz ser-
maye rasyolarını karşılayacak noktaya gelecekler? Dola-
yısıyla burada bir varlık meselesi varsa ona göre bir
yatırım yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Gİb'İn internet sitesinde yer alan
duyuruya göre, kurum, 30 Hazi-
ran itibarıyla 1 milyon liranın

üzerinde vergi borcu olan mükellefler liste-
sini hazırladı. Duyuruya göre, 30 Haziran
itibarıyla 1 milyon lirayı aşan vergi ve ceza-
lar listesinin başında 1 milyar 462 milyon
244 bin 129,39 lirayla Nursan Metalurji En-
düstrisi AŞ bulunuyor. Nursan Metalurji

Endüstrisi AŞ'yi Başkent Vergi Dairesine ka-
yıtlı 1 milyar 360 milyon 989 bin 27 liralık
borcuyla Mustafa Akyol, Anadolu Kurum-
lar Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 189 mil-
yon 251 bin 820 lirayla Uluslararası
Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti, Gökalp Vergi
Dairesine kayıtlı 1 milyar 181 milyon 955
bin 159 lirayla Affan Havacılık Akaryakıt
Turizm San. ve Tic. AŞ, Kahramankazan

Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 125 milyon
274 bin 592 lirayla Öztürk N-F Gres Ma-
deni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. iz-
ledi.Listede banka şubeleriyle çok sayıda
elektronik, gıda, finans, enerji, inşaat, sanayi,
kimya, otomotiv ve turizm şirketi bulunuyor.
İlk 100 sırada bulunan kişi ve kuruluşların
toplam vergi borcu ise 44 milyar 301 milyon
511 bin 513 lira olarak hesaplandı.

İŞKUR’dan 10 bin 
işçi alımı ilanı! 

47 bin kişinin borcu 1 milyon

İşKur yayınladığı güncel iş
ilanları ile 10 bi işçi alımı ya-
pılacağını duyurdu. Türkiye

genelinde vasıflı veya vasıfsız iş arayan
vatandaşlar için İŞKUR güncel iş ilan-
ları 10 bin kişiye iş imkanı sunuyor. İŞ-
KUR’un verdiği son ilanlara göre, 10
bin işçi alımı yapılacak. Başvuru yap-
mak isteyenler kişisel bilgileriyle eşleşen
iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler.
İŞKUR bünyesinde yer alan ilanlara
ister internet Şubesi isterse en yakın
İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sis-
teme üye olup, öz geçmişlerini kayıt et-
tikten sonra yine İnternet Şubesini
kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş
ilanlarına doğrudan ulaşabilirsiniz.

THY'den yeni 
mobil uygulama

tHY Basın Müşavirliğinden
yapılan açıklamaya göre,
THY, uçak içi eğlence plat-

formu "Planet" ile eşleştirilebilen "Com-
panion Entertainment" uygulamasını
misafirlerinin kullanımına sundu. "Pla-
net", bu uygulama ile seyahat öncesi ve
sonrasında etkileşim kurulabilen, yolcu
memnuniyetini artıran bir platforma
dönüşüyor. THY'nin uçak içi eğlenceyi
uçak dışında da etkileşim kurulabilen
bir konsept haline getiren yeni uygula-
ması, birçok özelliği ile ilk etapta
100'den fazla uçakta kullanılabilecek.
Uygulamanın sunduğu ayrıcalıklı dene-
yim zaman içerisinde daha fazla sayıda
uçakta THY misafirleri ile buluşacak.

Her sektör bizim
için çok önemli

tİcaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, ABD Ticaret Bakanı
Wilbur Ross'un 5 günlük bu

ziyaretinin çok önemli ve aynı zamanda
ABD hükümetinin bu konuları ne kadar
ciddiye aldığını gösterir nitelikte oldu-
ğunu belirterek, “Sektörel çalışma gru-
bunun çalışması başlayacak.
Oluşturulan çalışma gruplarının rapor-
ları birbiriyle örtüşüyor. Bu doğru yolda
olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
tarafından, devlete 1 milyon
liranın üzerinde vergi borcu

bulunan mükellefler açık-
landı. Devlete 1 milyon 

liranın üzerinde vergi borcu
bulunan 47 bin 32 kişi ve

kuruluşun olduğu belirlendi

Avrasya Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, Türk kripto para yatırımcılarından
aylık 5 milyar dolara yakın bir kripto para hacmi elde edilebileceğine dikkat çekerek, Türkiye’de
söz konusu teknolojiye yönelik yasal düzenlemelerin hızlandırılması gerektiğini söyledi

5 MiLYAR DOLAR 
KRiPTO PARA

Makro anlamda
değiştirir

Kurtuluş ayrıca, blockchain teknolojisinin
tanımının değil, değiştirici özelliğinin daha
büyük önem taşıdığına dikkat çekerek,
“Blockchain makro anlamda tamamen sosyo-
lojik, politik ve değiştirici bir hadisedir. Bu tek-
nolojinin ne olduğu değil, neyi değiştireceği
önemlidir. Bu noktada da kurumların teknik
elemanları değil, en üst düzeydeki kişilerin bu
teknolojiyi anlaması ve buna yönelik stratejile-
rini ortaya koymaları gerekmektedir. İşletme-
lere geldiğimizde, Ticaret Bakanlığı’nın bu
planıyla beraber en azından banka, ihracatçı,
ithalatçı, gümrük gibi alanlarda blockchainle
ilgili ciddi çalışmalar olacaktır. Mesela AB’nin
single market yasaları var, senelik 415 milyar
euro tasarruf elde ediyorlar. AB’nin bizimle re-
kabet edebilmesi için ellerinde ekstra 415 mil-
yar eurosu var. Biz bu planla beraber yatayda
bunu karşılayabilecek ve rekabet edebilecek bir
hale geleceğiz. Dikeyde de bankalar kendi geli-
şimlerini gerçekleştirebilecekleri bir noktaya
gelecek" açıklamasını yaptı. 

DEFOLU ÜRÜN DOĞRU KARAR!
İstanbul'da internetten kapüşonlu kaban satın alan avukat Recep Kılınçarslan, “defolu” olduğu gerekçesiyle

gönderilmeyen ürünün yerine emsal üründen fiyat farkı talep edilince yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıdı
İstanbul'da internetten
kapüşonlu kaban satın
alan avukat Recep Kılın-

çarslan, "defolu" olduğu gerekçe-
siyle gönderilmeyen ürünün yerine
emsal üründen fiyat farkı talep edi-
lince yaşadığı mağduriyet sonrası
açtığı davayı kazandı. İstanbul
Anadolu 2. Tüketici Mahkemesin-
deki duruşmaya taraflardan avukat
Recep Kılınçarslan katılırken, diğer
taraf ise katılmadı. Duruşmada
Recep Kılınçarslan, mahkemeye
sunduğu dilekçesinde, tüketici sıfa-
tıyla geçen yıl ocak ayında internet-
ten satış yapan bir firmadan 149,90
liralık kapüşonlu kaban satın aldı-

ğını, parasını ödediği ürünün ken-
disine ulaşmaması üzerine firmayı
aradığını bildirdi.

Hakem heyeti reddetti

Dilekçesinde, firma tarafından
"ürünün ellerinde kalmadığını ve
defolu olduğunu" öğrendiğini belir-
ten Kılınçarslan, ürünün değiştiril-
mesini talep ettiğini, bunun
karşılığında da 50 lira fark ödemesi
gerektiğinin söylendiğini kaydetti.
Kılınçarslan, "zarara uğratıldığı"
için konuyu tüketici hakem heyetine
taşıdığını, şikayetçi olduğunu
ancak bu talebinin Pendik Tüketici
Hakem Heyeti Başkanlığı heyetince

reddedildiğini, bunun üzerine de
İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mah-
kemesine başvurduğunu belirtti.
Davalı taraf ise dilekçesinde, ürü-
nün "ayıplı" olduğunu tespit eder
etmez gönderimini durdurdukla-
rını, davacıya da derhal bilgi veril-
diğini ifade etti. Mahkeme,
"Stokları tükenmiş bir ürünü web
sitesinde yayınlayan davalının stok-
larını kontrol etme yükümlülüğü
olduğunu, web sitesinde yayınlamış
olduğu ürünü tüketiciye teslim ede-
mediği görüldüğü için davacının
ödediği 50 liralık fazla miktarın
yasal faiziyle geri ödenmesine"
hükmetti.

Emsal niteliğinde bir karar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan
avukat Recep Kılınçarslan, alışverişten
mağdur olduğunu düşünen herkesin hak-
kını araması gerektiğini söyledi. Tüketici
mahkemelerinin, alışveriş mağduriyetle-
rinde çözüm merci olduğuna dikkati çeken
Kılınçarslan, "Ben fazla ödediğim paramı
iade aldım. Vatandaşlar da kesinlikle hakla-
rını bırakmasınlar. Şu anda internet ça-
ğında yaşadığımız için alışverişleri de
internetten yapıyoruz. İnternet siteleri bazı
insanları bu şekilde mağdur ediyor. Büyük
firmalar '100 kişiden biri dava açsa, diğer
99 tanesi yanımıza kardır' mantığıyla hare-
ket etmektedir. Oysa ki vatandaşlar hakla-
rını firmadan talep etmiş olsa, tüketici
hakem heyetine gitmiş olsa bu tür mağduri-
yetleri vatandaşlara yaşatmayacak. Benim
aldığım ürün 150 liralık bir üründü ancak
bu başka bir gün bin liralık veya 5 bin liralık
bir üründe olmuş olabilir” diye konuştu.

Kadir
Kurtuluş

Kripto paralarla ilgili dün-
yada çeşitli regülasyonlar

uygulanmaya başlandı fakat
baktığınız zaman bunlar

hala çok düşük seviyede ve
bu tüm dünyada böyle. 



7SİYASET
PERŞEMBE 12 EYLÜL 2019

T ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye

Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin
çok partili hayata geçtiği 1946'dan beri ülke-
deki her seçimin bir demokrasi şöleni hava-
sında yapıldığını belirten Erdoğan, 31 Mart
2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin de aynı
coşkuyla tamamlandığını, bu seçimlerde 30'u
büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe, 386'sı belde
olmak üzere toplam bin 389 belediye başkanı-
nın milletin teveccühüyle göreve başladığını
söyledi.

Millet iradesi önplana çıktı

Ayrıca 20 bin 745 belediye meclis üyesi ve bin
271 il genel meclisi üyesi ile 50 bin 157 muhta-
rın da bu seçilerde sandıkta belirlendiğini akta-
ran Erdoğan, "Toplamda 73 bin 562 kişinin
seçildiği böylesine büyük bir seçimi başarıyla
neticelendirmiş olmamız hiç şüphesiz demok-
rasimizin bir zaferidir. Türkiye'ye karşı yönelti-
len eleştirilere verilecek en büyük cevabımız,
ülkemizdeki neredeyse her vatandaşımızın bir
şekilde içinde yer aldığı işte bu geniş demok-
rasi ve özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki
rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin
sandıktan çıkan iradesine herkesin teslim ol-
duğu bu güzel manzara geleceğimizin de en
büyük teminatıdır." diye konuştu.

Herkesin belediye başkanı olun

31 Mart seçimlerinde elde ettikleri başarılar-
dan dolayı tüm belediye başkanlarını ayrı ayrı
tebrik eden Erdoğan, "Seçildiğiniz gün itiba-
rıyla artık size oy versin vermesin, şehrinizdeki
herkesin belediye başkanı olarak görev yaptığı-
nıza, yapacağınıza inanıyorum." ifadelerini
kullandı. Kendilerinin de milletin teveccühüyle
görev alan tüm belediye başkanlarına aynı sa-
mimiyet ve hüsnüniyetle yaklaştıklarının altını
çizen Erdoğan, tüm bakanların belediye baş-
kanlarından gelecek sorulara cevap vermek ve
taleplerle ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere
toplantıya katıldıklarını, aynı şekilde ilgili poli-

tika kurulu üyelerinin de burada oldu-
ğunu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Politika
Kurulunu bunların takibini yapması için
toplantıya özellikle aldığını dile getirdi.

Farklı görüşlerde olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Si-
yasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara
sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin
ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte ha-
reket edebilme erdemini gösterebileceğimize
inanıyorum. Ülkemizin, birliğe, beraberliğe,
kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dö-
nemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı
çok çok önemli görüyorum. Özellikle de te-
rörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına
mesafe koymayı başarmış belediye başkanları-
mızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyo-
rum. Bildiğiniz gibi her fırsatta tek millet, tek
bayrak, tek vatan, tek devlet derken tam da şu
anda buradaki manzarayı ifade etmek istiyo-
rum. Milletimizin de bizlerden istediği görün-
tünün bu olduğuna eminim."

Bugüne kadar iftahar duydum

Nüfusun neredeyse 4'te 3'ünün 30 büyükşe-
hirde yaşadığını belirten Erdoğan, sözlerine
şöyle devam etti: "Sizler de büyükşehirlerimi-
zin yönetimini üstlenmiş belediye başkanları
olarak gerçekten büyük bir sorumluluğun al-
tına girmiş bulunuyorsunuz. Belediye başkan-
lığından gelme bir siyasetçi olarak sizleri en iyi
şahsımın anlayacağını düşünüyorum. 1994'te
kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığına bugüne kadar hep iftihar duydu-
ğum ve ömrüm boyunca da gururla yad ede-
ceğim bir vazife olarak baktım. Belediye
başkanlığımızın ardından üstlendiğimiz baş-
bakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle ma-
sanın her iki tarafında da bulunmuş olduk.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle devle-
tin başı olma sıfatı yanında yürütmenin de
temsilcisi konumuna gelmiş bulunuyoruz.
Dolayısıyla sizlerin her biriyle şehirlerimizin sı-
kıntıları, beklentileri, çözüm yolları ve yatırım-

ları konu-
sunda yakın
mesai içinde ol-
mamızın gereğine ina-
nıyorum."

Sıkıntılarla ilgileniyorum

Erdoğan, 11 yıllık Başbakanlık ve 5 yılı
aşan Cumhurbaşkanlığı görevleri sü-
resince, hizmet söz konusu oldu-
ğunda hiçbir belediye başkanının
partisine bakmadıklarına dik-
kati çekerek, İzmir'den Van'a,
Eskişehir'den Hatay'a, Muğ-
la'dan Mardin'e kadar hangi
şehrin ne tür bir yatırıma ih-
tiyacı varsa hepsine de alt
ve üst yapısıyla gerekli des-
teği verdiklerini bildirdi.
Kendilerine karşı aleni hu-
sumet içerisine girmeyen,
nezaketi ve insani mesafeyi
koruyan tüm belediye baş-
kanlarıyla çalıştıklarını anla-
tan Erdoğan, "Siyasi
çekişmelerin geçici, buna karşılık
ülkemize ve şehirlerimize yapılan
hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini
hiç unutmadık. Bundan sonra da aynı
anlayışla hareket edeceğimizden kimse-
nin şüphesi olmasın." dedi. Cumhurbaşkanı
olarak Türkiye'nin tüm kurumları ve meseleleri
gibi büyükşehir belediyelerinin durumlarını da
yakından izlediğine işaret eden Erdoğan, sık
sık yaptığı il ziyaretleri sırasında belediyelerle
özellikle ilgilendiğini, yürütülen çalışmaları ve
sıkıntıları doğrudan kaynağında tespit ettiğini
belirtti. Parti ayırımı olmaksızın belediyelerin
tamamının durumunu yakından bildiklerini
vurgulayan Erdoğan, "Neredeyse tüm beledi

yelerimiz
mali sıkıntı yaşıyor.

Belediyelerin bugün içinde bulunduğu duru-
mun sistemden de uygulamadan da kaynakla-
nan sebepleri var. Bu ülke 81 vilayetinin
tamamıyla hepimizin olduğuna göre bu so-
runların tespiti ve çözüm yollarının bulunması
da bizlerin ortak sorumluluğudur." diye ko-
nuştu. Erdoğan, AK Parti'nin, politika kurulu-
nun, ilgili bakanlıkların ve kurumların bu
kapsamda çeşitli hazırlıkları olduğuna dikkati
çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü; "30 büyük-
şehrimiz başta olmak üzere tüm belediye baş-
kanlarımızın tespit ve teklifleri doğrultusunda
bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kanun
değişikliği gereken konuları Mecliste, karar-
name gereken konuları Cumhurbaşkanlığında,
diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda
çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm bele-
diye başkanlarımızın ve elbette partilerinin sa-
mimi destek vermesidir. Türkiye için 81
ilimizin tamamı için bu iş birliği zeminini oluş-

turup, işletmeliyiz."

Vicdan yaralayıcı haberler var

Medyada her gün çeşitli şehir-
lerdeki belediyelerle ilgili sendika

değiştirme baskısından, işten at-
malara, tehditlere kadar pek çok

vicdan yaralayıcı habere rastlandı-
ğına işaret eden Erdoğan, "Unutmayı-

nız, kağıt üzerinde bir toplam olarak
önünüze gelen personel sayısındaki her bir

rakam, bir insana ve onun etrafında şekille-
nen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Bele-
diye başkanlarının kurumlarını yönetme
tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını ka-
zanma peşindeki insanların hayatlarını dile-
dikleri gibi altüst edebilecekleri anlamına
gelmiyor. Kapının önüne konan, canları
yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı
üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir."
diye konuştu. Kamunun diğer tüm kurumla-
rında olduğu gibi belediyelerde çeşitli statü-
lerde çalışan personelin tamamına, hakka,
hukuka, adalete ve vicdana uygun şekilde dav-
ranılmasının şart olduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, "Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane
edilerek, yüzlerce, binlerce kişinin ekmeğiyle
oynanması ne hakka ne hukuka ne adalete ne
de insanlığa sığar." dedi. Bu sebeple keyfi uy-
gulamalara maruz kalmamaları için tüm ka-
muda sayıları milyon bulan taşeron şirketler
üzerinden çalışan işçileri sözleşmeli statüyle
kadroya geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan,
"Buna rağmen son aylarda bazı belediyeleri-
mizde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip edi-
yoruz." ifadelerini kullandı. DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehirlere ve 
oralarda yaşayan insanlara yapacağınız tüm
hayırlı çalışmalarda sizlerin her zaman 
yanında olacağımı bilmenizi isterim” dedi
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İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine geldiğinde, önceki
dönemlerden kalma personelin bulunduğunu anlatan Erdoğan şöyle

devam etti: "Çalışan, birikimi ve gayretiyle bulunduğu yeri hakeden hiç
kimseye dokunmadım, dokunmadık. Hiç kimseyi yerinden, ekmeğinden,

aşından etmedik. Aynı şekilde göreve geldiğimizde kendimizi, şehrin üze-
rine kabus gibi çökmüş devasa sorunlarla ve en az onlar kadar büyük bir

borç yüküyle karşı karşıya bulduk. Şayet derdimiz hizmet etmekse, eser or-
taya koymaksa, şehrimize de deruni bir aşkla bağlıysak, çözülemeyecek

hiçbir mesele yoktur. Biz de teker teker her meseleyi çözüm yoluna koyar-
ken, borçlarımızı da sabırla ödedik. Ne personelle, ne araçlarla ne de
başka bir şeyle uğraştık. Tüm vaktimizi ve imkanları doğrudan şehrin

sorunlarının, halkın sıkıntılarının çözümüne teksif ettik. Üstlendiği-
miz diğer görevlerde de hamdolsun bu çizgiden sapmadık. Tüm

belediye başkanlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.
Şehirlerinize ve oralarda yaşayanlara hizmet için ya-

pacağınız tüm hayırlı çalışmalarda yanınızda
olacağımı tekrar tekrar ifade 

ediyorum."

Biz kimseyi
yerinden etmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi
bir siyasi parti ayrımı gütmeden
bütün büyükşehir belediye
başkanlarının çalışmalarına
destek vereceğini ifade etti.

Annelerin yanındayız
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim için annelerin evlat acısı, her türlü
tartışmanın üstündedir. Bu sebeple Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının
karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi

SP lideri Karamollaoğlu,
partisinin eğitim merke-
zinde düzenlediği basın

toplantısında gündeme ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. Karamolla-
oğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD
Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suri-
ye'de Fırat'ın doğusunda güvenli
bölge tesisi birinci safha uygulama-
ları kapsamında ilk ortak kara devri-
yesini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Karamollaoğlu, "ABD askerleri ile
bizim askerlerimiz beraberce devriye
geziyorlar. ABD'nin olduğu hiçbir
yer ne güvenlidir ne de huzurludur"
dedi.

Acılarını paylaşıyorum

Karamollaoğlu, 12 Eylül 1980 dar-
besinin üzerinden 39 yıl geçtiğini,
Türkiye'nin bu tür kalkışma ile bir
daha karşılaşmaması temennisinde
bulundu. Kendisinin de 12 Eylül
mağduru olduğunu kaydeden Kara-
mollaoğlu, şöyle konuştu: "12 Eylül
demek, aslında o zaman içinde ana-
ların, çocuklarından koparılması de-
mekti. Kimi gencimiz işkencede,
kimi gencimiz darağacında can
verdi. Bugün hala akıbeti meçhul
olanlar var. Türkiye ne yazık ki yıllar
boyu anaların yüreklerinde acının
yoğun olduğu bir ülke durumunda.
İşte bunun son örneği, Diyarba-

kır'da kaçırılan evlatları için eylem
yapan anneler. Bizim için annelerin
evlat acısı, her türlü tartışmanın üs-
tündedir. Bu sebeple Diyarbakır'da
evlatları için mücadele eden annele-
rin bu duruşlarının karşılık bulma-
sını temenni ediyor, annelerin
sonuna kadar arkasında olduğu-
muzu ifade etmek istiyorum. Anne-
lerin evlatları için yaptığı mücadeleyi
en mukaddes mücadelelerden biri
olarak gördüğümüzü de belirtmek
istiyorum. Bu sebeple Diyarbakır
annelerinin acısını da cumartesi an-
nelerinin acısını da yürekten paylaşı-
yorum."

Neden 7 sene beklendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’na yargılandığı davada
9 yıl 8 ay hapis cezasına değinen
Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bir
tweet atıyorsunuz, cezası 7 yıl sonra
kesiliyor. Eğer suç unsuru var ise
neden o zaman yargıya intikal ettiril-
medi, neden 7 yıl beklenildi. Bu so-
ruyu ister istemez kendi kendimize
sorma mecburiyeti hissediyoruz.
Suçlamalar, ceza talepleri ciddi. 5
ayrı suçtan 9 yıl 8 ay ceza kesildi, bir
il başkanına, seçimlerin hemen arka-
sından. Eğer 7 yıl önce atılan tweet-
ler ortaya dökülecekse birilerinin
insan içine çıkacak yüzü kalmaz."

Karamollaoğlu, CHP İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’na verilen
cezayla ilgili de eleştirilerde bulundu.

Destici: HDP 
terör yuvasıdır

Kılıçdaroğlu'yla devam edilmeli
CHP Genel Başkan
Yardımcısı Gülizar
Biçer Karaca, 2018 yı-

lının Mart ayında partinin tüzük
kurallarında değişiklikler yaptık-
larını ve bu tüzük değişikliği son-
rasında yönetmeliklerin
hazırlandığını söyledi. Karaca,
"Parti Meclisi'nde bu yönetme-
liklerin kabul edilmesinden sonra
kurultaya ilişkin il ve ilçe kongre
süreçleri başlayacak. Genel baş-

kanımızdan başka adaylar çıkar
mı çıkmaz mı ya da genel başka-
nımızın adaylığı söz konusu mu
şu an bunu bilmiyoruz. Ama
genel başkanımız Kılıçdaroğ-
lu'nun da ülkenin bu süreçteki si-
yasi atmosferinde çok iyi bir
süreç yönettiğini bilmekteyiz ve
bu süreçte genel başkanlıkta
devam etmesi bizim de onur du-
yacağımız bir süreç olacaktır"
dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi
(BBP) Genel Başkanı
Mustafa Destici,

"HDP, PKK'nın siyasi şubesidir,
terör yuvasıdır. HDP, PKK'ya
eleman sağlayan bir çetedir.
Dünyanın hiçbir yerinde buna
müsamaha edilmez, müsamaha
gösterilmez. Böyle bir yapıya si-
yasi parti denmez" dedi. Parti
Genel Merkezi'nde basın toplan-
tısı gerçekleştiren BBP lideri
Mustafa Destici, gündeme dair
açıklamalarda bulundu. Destici,
Diyarbakır'da çocuklarının terör
örgütü PKK tarafından dağa ka-
çırıldığını belirterek, HDP il bi-
nası önünde oturma eylemi
yapan ailelere destek verdi. Aile-
leri bu eyleminden dolayı tebrik

eden Destici, "Bu acılı anneleri-
mizi cesaretlerinden, azim ve ka-
rarlıklarından dolayı
alkışlıyorum. Daha önce 'Cu-
martesi Anneleri'nde olduğu gibi
HDP'nin, PKK'nın ya da aşırı sol
grupların organize ettiği bu tür
eylemlerde biz CHP milletvekil-
lerini hep en ön saflarda görmek-
teydik. Devlete ve millete karşı
olanların yaptığı eylemlerde
'insan hakları', 'demokrasi' adına
yaptıkları eylemlerde hep en ön
saflarda gördük. Bugün nerede-
ler? Bazı siyasi parti genel baş-
kanları ve sivil toplum örgütü
temsilcilerinden şu sözü duyuyo-
ruz; 'bizim çocuğu dağa kaçırılan
annelere tavsiyemiz; oturacağı-
nız yer HDP'nin önü değil, mec-

lisin ya da külliyenin önüdür'
Yani HDP'ye tek kelime edemi-
yorlar. Biz bunu iyi niyetli bir gi-
rişim olarak görmüyoruz" dedi.

Erdoğan liderliğinde gerçekleşen buluşmaya
katılan büyükşehir belediye başkanları,
yönettikleri şehirlerdeki eksiklikler
ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Gülizar Biçer Karaca
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Aşureler birliğimizin

simgesidir
Tarihi Mısır Çarşısı'nda aşure ikramında bulunan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Ka-
zanlarda pişen aşureler birliğimizin, kardeşliğimizin yegane simgelerinden birisidir” dedi

Muharrem ayı dolayısıyla
Fatih Belediyesi ve Mısır
Çarşısı Esnafları Koruma

ve Yardımlaşma Derneği ile Malatya
Pazarı Palancı Kuruyemişin ev sa-
hipliğinde Tarihi Mısır Çarşısı'nda
bu yıl 23'üncüsü düzenlenen gele-
neksel aşure gününde, 20 bin kişilik
aşure ikramı yapıldı. İçerisinde 14
çeşit malzemenin bulunduğu ve usta
aşçılar tarafından dev kazanda pişiri-
len aşurenin tadına bakmak isteyen
vatandaşlar birbiriyle yarışırken, tu-
ristler ilk kez tattıkları ve ismini dahi
bilmedikleri aşureyi beğeniyle yedi.

Fotoğraf çekme yarışı

Aşure kazanlarından birinin üzerine
ay yıldız motifi yapıldı. Etkinlikte
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün
Turan, dev kazanın başına geçerek

vatandaşlara aşure ikram etti. Yakla-
şık bir ton malzeme kullanılarak pişi-
rilen aşure, vatandaşlardan ve
turistlerden tam not aldı. Aşurenin
tadına bakmak için uzun kuyruklar
oluşturan vatandaşlar, rengârenk
süslenen aşurenin fotoğrafını çek-
mek için birbirleriyle yarıştı.

Turistler ilk defa tattı

Kazanın başında vatandaşlara aşure
ikram eden Fatih Belediye Başkanı
M. Ergün Turan, aşurenin geleneği-
mizde önemli bir yerinin olduğunu
söyledi. Mısır Çarşısı’nda dünyanın
her yerinden gelenlerin aşureyi tattı-
ğını ifade eden Turan, “Muharrem
ayı Müslümanlar için önemli bir ay.
Birçok önemli hadisenin vuku bul-
duğu mübarek bir ay olmasının ya-
nında, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da

şehit edilmesinden dolayı bizler için
bir matem ayı. Aşurenin de bizim ge-
leneğimizde önemli bir yeri var. Mısır
Çarşısı da anlamlı, yıllardır buradaki
esnafımız geleneksel olarak bunu ya-
pıyor. Burada nasıl bir birinden farklı
tat bir araya gelip güzel bir lezzeti
oluşturuyorsa, şimdi dünyanın bir-
çok bölgesinden insanlar da bu
aşure kazanının etrafında ayrı bir gü-
zellik oluşturuyor. Aşure ikramını 23
yıldır geleneksel hale getiren Malatya
Pazarı Palancı kuruyemiş çalışanla-
rından Süleyman Kazan da 20 bin
kişilik aşurenin 1 saatte dağıtıldığını
söyledi. Aşure alan ve tadına bakan
vatandaşlar da aşureyi beğendikle-
rini belirtti. Hayatında ilk kez aşure
yiyen bazı turistler de aşurenin güzel
olduğunu dile getirdi. 
UFUK ÇOBAN

Fıskiyeler tehlike sıçratıyor
OtOyOlu Samandıra gi-
şeleri bağlantısında su-
lama yapılırken akan

suyun kayganlaştırdığı yolda moto-
sikletinin hakimiyetini kaybeden
polis memuru Ali Ulaş kaza yaptı.
Ulaş kaldırıldığı hastanede tüm mü-
dahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın üzerinden yaklaşık 1 ay
geçti. İBB'den kazayla ilgili yapılan
açıklamada, "Olay yerindeki vana
kutusunun kapağının kırılarak açıl-
dığı ve hafıza açılı olan sulama baş-
lıklarının da kırılarak yönünün
değiştirildiği tespit edilmiş ve ko-
nuyla ilgili tutanak tutulmuştur" de-
nilmişti. Kazanın olduğu noktadaki
fıskiyenin bu sabah çalışmadığı gö-
rüldü. Ancak yaklaşık 100 metre ile-
rideki fıskiyeler çalışır durumda. Bu
fıskiyelerden de yola su akıyor. Yol-

dan geçen bir motosikletli kendisi-
nin de aynı nedenle kaza yaptığını
kaydederek önlem alınmasını istedi.

Birçok noktada aynı görüntü

Kentin bir çok noktasında yollar
özellikle sabah 07.00-08.00 ara-

sında tuzak gibi. Fıskiyelerden akan
su sürücülerin kaza yapmasına
neden oluyor. Kazalar motosiklet
sürücüleri için ölümcül olabiliyor.
Dün de Avcılar'da yola akan suyun
neden olduğu belirtilen kazada 4
kişi yaralanmıştı. DHA

Koç'un otel inşaatı 
boğaza gölge düşürdü
Koç Holding’in Kuruçeşme’ye yaptırdığı otel, inşaat için kesilen ağaçlar ve şehrin siluetini bozduğu gerekçesiyle tartışma
konusu oldu ancak daha vahim olanı ise 2 kez durdurma kararı çıkmasına rağmen, otelin tarihi kalıntıların üzerine ya-
pılması… Komşular, halen devam eden inşaattan rahatsız olduklarını belirtiyor ve yetkilileri göreve davet ediyor

K oç Ailesi’nin, Kuruçeşme'de
yaptırdığı otelin inşaatı İstan-
bul Kültür Varlıklarını Koruma

Kurulu’nun bölgede tarihi kalıntılar bu-
lunduğu gerekçesiyle 2 kez durduruldu.
Belediye de izinsiz inşaattan dolayı Koç
Holding'e ceza kesti. Ancak Koç Grubu
bunlara rağmen kanunsuzca inşaata
devam etti. Ayrıca inşaat nedeniyle böl-
gede bulunan 87 ağacın 55’i kesildi.
Koç Holding’in Kuruçeşme'deki Divan
Oteli inşaatının bulunduğu alanda
çıkan tarihi kalıntılar, İstanbul 3 Numa-
ralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu, 9 Temmuz 2015 tarihli kara-
rıyla “Kültür varlığı” olarak tescil edildi

ve otel inşaatının da durdurulmasına
karar verildi. Ancak otel inşaatı devam
etti. Kurul ise 23 Mayıs 2019'da inşaatı
tekrar durdurdu ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Mü-
dürlüğü'nden konuya ilişkin rapor is-
tedi. 16 Ağustos 2019 tarihli kararla da
kültür varlığının zarar görmemesi için
otel inşaatının tekrar durdurulması is-
tendi. Ancak Koç Holding, kurul karar-
larına rağmen inşaata kaldığı yerden
devam etti. Belediye Encümeni tarafın-
dan izinsiz inşaattan dolayı holdinge
ceza kesildi. Ayrıca otelin yapıldığı böl-
gedeki 87 ağaçtan 55'inin kesildiği be-
lirlendi. DHA

Komşular
rahatsız

KuruçEşmE’dEKi Divan otel inşaa-
tına komşu olduğunu belirten
Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Koç
Holdingin doğaya duyarlı bir şir-
ket olarak bilindiğine dikkat çeke-
rek, "Orada tarihi eserler vardı.
Onların korunması lazımdı, inşaat
onun için gecikmişti. Onları mu-
hafaza ettiler, kaldırdılar. Ama
şimdi öyle bir demir yığını oldu ki,
bu öngörünüme de aykırı bir şey.
'Duvarları aşmayacak' dendi. Kara
bir leke gibi çıktı. Boğaz’da ön gö-
rünümde böyle bir inşaat; hepimiz
rahatsızız hakikaten komşular ola-
rak. Burası Koç’a ait, Türkiye’nin
en önemli kuruluşlarından biri…
Türkiye’nin en üst düzey şirketle-
rinden birinin bunu yapmasını 
garipsiyoruz” dedi.

BAŞKAN
KAZANIN
BAŞINA
GEÇTİ

Düşler sergide hayat buldu
BüyüKçEKmEcE Belediyesi, vatandaşları son-
bahar ayının ruhuna uygun etkileyici eserlerle bir
araya getirmeye devam ediyor.  Büyükçekmece
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İçsel &
Düşsel Öyküler” fotoğraf sergisi sanatseverlerin
ilgi odağı oldu. Prof. Dr. Mehmet Bayhan küra-
törlüğünde düzenlenen sergide yer alan çalışma-
lar özellikle fotoğraf severleri büyüledi. 

Görsel açıdan güçlü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’ü temsilen sergi açılışını gerçekleştiren Bele-
diye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, “Bu
güzel çalışmaları bizlerle paylaşan Mehmet ho-
camıza teşekkür ediyorum. Sergiyi gezerken uf-
kumuz genişledi. Görsel yönden güçlü bir sergi
olmuş. Kendi objektifinden yansıttığı içsel ve
düşsel öyküler beni fotoğrafların çekildiği o ana
götürdü. Büyükçekmece’nin sanat hayatına kat-
kıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifade-
sini kullandı. 

Kartal eğitime destek verdi
Kartal Belediyesi, Sosyal Yardım İş-
leri Müdürlüğü ekipleri; 2019-2020
eğitim öğretim yılının başlaması ile

birlikte Kartal'da bulunan ilkokul müdürleri ve
okul aile birliği temsilcileriyle yaptığı görüşmeler
neticesinde, ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek
okul çantası ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını
karşıladı. Söz konusu çanta ve kırtasiye malze-
mesi desteğiyle çocuklarını okula gönderen aile-
lerin ekonomik yükünü bir nebze olsun azaltmak
istediklerini belirten Başkan Yüksel, “Çocukları-
mız bizim geleceğimiz, istedik ki yeni eğitim öğ-
retim yılında okullarının yolunu tutarken,
hissettikleri duygular umut ve heyecan olsun sa-
dece, gerisini bizler düşünelim. Kartal Belediyesi
olarak çocuklarımızın daha donanımlı bir şe-
kilde eğitimlerine devam etmeleri için her zaman
onların yanlarında olacağız, bu vesileyle çocuk-
larımızın, ailelerinin, öğretmen ve yöneticilerimi-
zin yeni eğitim yılını kutluyorum."

Duvar çöktü bina mühürlendi
Eyüpsultan'da inşaat halindeki bir binanın
bitişiğindeki duvar çöktü. Çöken duvar ve
kayan toprak nedeniyle iki bina tedbir amaçlı
boşaltıldı. Olay saat 14.30 sıralarında İslam-
bey Mahallesi Göztepe Sokak meydana geldi.
Sokak üzerinde yapımı süren bir binanın bitişi-
ğindeki duvar henüz bilinmeyen bir nedenle
çöktü. Kimsenin zarar görmediği olayla ilgili
ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri çöken duvar altında bir canlının kalıp
kalmadığı tespit edebilmek için arama yaptı.
Belediye ekipleri ise çöken duvar ve çevresinde
bulunan binalarda incelemelerde bulundu. Be-
lediye ekipleri çöken duvarın üst tarafında
kalan 2 ve 3 katlı iki ayrı binayı tedbir amaçlı
tahliye ederek mühürledi. Binaların riskli olup
olmadıkları uzman ekiplerin incelemeleri son-
rası netlik kazanacak. Belediye tarafından bi-
nayı yaptıran kişinin istinat duvarı yapması
gerektiği aksi taktirde mevcut duvarın çökeceği
yönünde uyarıldığı öğrenildi.

Gökhan
Yüksel
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T anzimat’la başlayan batılılaşma süreci
toplumun her alanda olduğu gibi müzik
camiasında da etkisini apaçık göstermiş ve

göstermektedir. 
Anadolu’nun bağrında yetişmiş şairlerimiz,

ozanlarımız ve yararlarımız kıymet görmez hale
geldi. Anadolu irfanına, kültürümüze ve değerleri-
mize aykırı hareket eden şarkıcılar, popçular hızlı
bir şekilde çoğaldı. Şahsım olarak türküleri sever ,
fırsat buldukça dinlerim. 

Çünkü türkülerin bir hikayesi, bir yaşanmışlığı
var .. 

Neticesinde okuyanda hissediyor , dinleyende
hissediyor ...

Bunun en güzel örneğini Abdürrahim Kara-
koç'un " Mihriban " şiirinde görüyoruz. 

Mihriban türküsünü bilmeyen yoktur .Fakat
Mihriban türküsünün hikayesini bilende pek azdır. 

Gelin hep birlikte " Mihriban " türküsünün perde
arkasını aralayalım. 

1960 yılında yaşadığı ölümsüz aşkı kelimelerle
ebedi kılan Abdürrahim Karakoç ;

Köyde düğün olacaktır, civardan misafirler gel-
meye başlar. Genç Abdürrahim, köyünde genç bir
kız görür, gördüğü kız ailesiyle komşunun düğü-
nüne gelen misafir kızdır. Tanışmak nasip olur… 

Mihriban’ın kelime anlamı: Şefkatli, merha-
metli, muhabbetli, güler yüzlü, yumuşak huylu ma-
nasına gelmektedir. İşte bu kız da aynı şeyleri
kendi karakterine yansıtmıştır. Misafirlikleri ilerle-
dikçe aşk da ilerler.

Bir sabah Abdürrahim,  kalkar ve Mihriban
adını koyduğu sevdalısını görmeye gider, gider ki
misafirler gitmiştir. Abdürrahim’in dünyası artık
değişir, hayat manasızlaşmıştır, aşk acısı yüreğini
yakar… Bu halini gören ailesi, kızı bulmak için
Maraş’a gider, uzun aramadan sonra kızın ailesini
bulur ve kızı isterler. Önce “kız küçük” derler, ba-
hane bulurlar. Bakarlar ki Abdürrahim’in ailesi ıs-
rarcıdır, gerçeği söylerler: “Kız nişanlıdır…”

Ailesinin halinden olumsuzluğu sezen Abdürra-
him, kızın nişanlı olduğunu duyunca da: “Bir daha
bu evde ismi anılmayacak ve konusu geçmeyecek.”
der.

Bu şiir türküye dönüşünce de duymayan kalmaz.
Tabi Mihriban da… Bir mektup yazar Abdürra-
him’e “Unutmak kolay değil” der. Abdürrahim bu
sözden sonra ikinci olarak "Unutursun Mihriban’ım
" şiirini yazar.

Eskiden sözlerin, şiirlerin, türkülerin bir hika-
yesi vardı. Çokta eski değil yarım asır öncesiydi.
Dolayısıyla okuyanda samimi okur , dinleyen ise
dalıp giderdi maziye ..

Bugün ne söz kaldı, ne türkü..
Sözlerin bir manası yok , derinliği yok , yaşan-

mışlığı yok , hikayesi yok ...
Anlamsız , ruhsuz , kıymetsiz sözler hayatımıza

girdi. Bu söylediklerim sizi çok şaşırtmasın, aman
sende çok abartıyorsun demeyin ! En çok dinlenen ,
tıklama rekoru kıran şarkıların , kliplerin sözlerine
bir bakın ! Sorun hiçbir anlam ifade etmeyen ,
saçma sapan kelimelerden oluşan şarkıları seslen-
direnler demi ? Yoksa dinleyip, izleyenler demi ?
Son günlerde tıklanma rekoru kıran şarkıları gö-
rünce her geçen gün sanattan biraz daha uzaklaştı-
ğımızı ve sadece popüler olmak için her şeyin
yapıldığını görüyorum, görüyoruz..

Sözlerimize sahip çıkalım .. 
Şiirlerimize sahip çıkalım..
Şairlerimize, yazarlarımıza sahip çıkalım..
Değerlerimize sahip çıkalım.. 
Türküler dünyalara acılan kapılarımızdır. 

ZAYi İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Abdulmonem Haddadeh. 
99662110318.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Abdulwahap Alabdulrahman. 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Aya Sıdo. 99895905644.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Rukiye Ettar.

CHP’Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ DİLLERE DESTAN OLACAK BİR İSRAFA KAPISI AÇTI!

AK Parti hükümetini ve belediyeleri israf
yapmakla suçlayan CHP’nin, kendi bele-
diyelerindeki israftan haberi olmadığı or-
taya çıktı. 2019 yerel seçim
kampanyasında “İsraf yapmayacağız”
vaadinde bulunan Küçükçekmece’nin
CHP’li Belediye Başkanı Kemal Çebi, is-
rafın anasını ağlatacak bir hamle yaptı,
koltuğa oturur oturmaz ilk iş olarak özel
donanımlı makam aracı sipariş etti.
CHP’li Çebi, özel olarak donatılması iste-
diği son model lüks aracında, televizyon,
buzdolabı ve taban halısı olmasını şart ko-
şarken, ses sisteminin de standartların üs-
tünde ayrıcalık taşıyan bir özellikte
bulunmasını istedi.

80’E “ÇOK” DEDİ,
101’E ÇIKARDI

CHP’li başkanın israf hari-
tası bununla da sınırlı kal-
madı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, ihtiyaç fazlası ol-
duğu gerekçesiyle kiralık
binek araçları Yenikapı’da
sergiletip iade edileceğini
söylediği sıralarda, Küçük-
çekme Belediyesi’nin çıktığı
araç kiralama ihalesinde ise
başka bir israf şov yaşandı.
Dönemin AK Partili Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, 80 kiralık binek araçla
belediye hizmetlerini yürütürken, CHP’li
Çebi, bu sayıyı azaltmak yerine daha da

arttırdı, “101 binek
araç ki-

ralansın” talimatını verdi. AK
Partili yönetimleri israf yapmakla
suçlayan CHP’li yönetimlerin ta-
sarruf yerine israfa tavan yaptır-
ması oldukça dikkat  çekti.

ARABA DEĞİL 
YÜRÜYEN ÇEYİZ

Kendisinden önceki AK Par-
tili yerel yönetimi, israf ve afiş
belediyeciliği yaptığı suçla-
masıyla savurgan ilan eden
CHP’li Çebi, kiralık binek

araç sayısına 21 araç daha ilave eder-
ken, özel sipariş ettiği makam aracının
teknik özellikleri arasına koydurduğu ek
maddeler ise dudak uçuklattı. Çebi,
lükse düşkünlüğünü, “Aracın zemini ha-
lıyla kaplansın, özel ses sistemi olsun,
buzdolabı ve TV ünitesi monte edilsin”
şeklindeki talepleriyle gösterdi. CHP’li

belediye başkanının konfor merakı
bununla da sınırlı kalmadı.

Makam aracının son model
(2019) olmasını şart

koşan Baş-
kan

Çebi, 5 yıl boyunca kullanacağı 
aracında, uydu anten, otomatik kuman-
dalı açılıp kapanabilen TV ünitesi, buz-
dolabı, katlanabilir masa, özel eşya
gözleri, direksiyondan kumandalı cd ve
mp3 çalarlı radyo, elektrikli sunroof
gibi özelliklerin bulunmasını,
2019/367520 no’lu ihalenin teknik şart-
namesine dahil ettirdi. Şartnamede, be-
lediye başkanına tahis edilecek lüks
makam aracının tanımlanması için 38
maddelik ayrıntı yer alırken, CHP’li
başkanın yasayı deldiği de ortaya çıktı.

MEHMET MERT

YASAYI DELDi

kamudaki araç kiralamaları-
nın 237 sayılı Taşıt Kanunu’na
uygun yapılması gerektiği
halde, Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, lüks me-
rakı yüzünden kanunu da hiçe
sayan bir skandala imza attı.
Yasa gereği, binek araç kirala-
ması yapan kamu kurumları,
motor hacmi 1600 cc’yi aşan
araçları kiralayamıyor. Başkan
Çebi ise yasaya aykırı bir hamle
yaparak, kendisinin kullanacağı
makam aracının en az 1990cc
olmasını isterken, israfla müca-
dele yönteminin de daha çok
harcayarak mücadele etmek ol-
duğunu gösterdi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde nöbet tutan annelere sanatçılar Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve Ahmet Özhan'dan destek mesajı
geldi. Hülya Koçyiğit, annelere destek olduğunu belirterek, bu hafta içerisinde anneleri ziyaret

diyarBakır'da HDP binası önünde nöbet tutan
annelerin çağrısıyla ilgili konuşan Orhan Gencebay,
"Yüreğimiz parçalanıyor. Ben bu konuda son de-
rece duyarlıyım. Bu konuları çok evvel yazdım, çiz-
dim. Yavrularımızın zorla kaçırıldığını biliyorum.
Şunu da bilmeliyiz ki PKK ile canlarımız olan Kürt
kardeşlerimizi karıştırmasın kimse. Çünkü Ziya
Gökalp biliyorsunuz Zaza'dır. Atatürk'ün en saygı
duyduğu insanlardan biridir. Hatta Atatürk Ziya
Gökalp için 'Benim fikirlerimin babası' der. Ziya
Gökalp diyor ki 'Bir Türk ne kadar Kürt ise, bir
Kürt de o kadar Türk'. Bu vatan hepimizin. Buraya
sahip çıkalım. Ayrıca biz çok güçlü bir ülkeyiz.
Bizim değerlerimiz son derece güçlüdür. Bu gibi
olayları hiçbir zaman geleceğimizi, bekamızı ka-
ratma imkan ve ihtimal dahilinde değildir" diye ko-
nuştu.

Annelere sabır diliyorum

Gencebay, "Annelere sabırlar diliyorum. Keşke ya-
pabilecek bir şeyimiz olsa. Annenin ne olduğunu
bilirim. Ben annemi çok severdim. Bütün anneler
kutsaldır. Annelerin bu dünyada en kutsal görevi
insan yetiştirmek. Anne olmasa insan olmaz. Anne-
ler çok kutsaldır, çok acı çeker. Şu an oradaki anne-
ler de çok acı çekiyor. Son derece üzülüyoruz.
Annelerin yanında olduğumuz evvelden beri söylü-
yorum. Bilsinler bunu. Bu vatana kimse zarar ver-
mesin. Yanlış yapan da varsa bir an önce dönsün.
Bizim var olan değerlere büyük saygımız vardır.
Tüm annelere selam, saygı ve hürmetlerimi yollu-
yorum" diye ekonuştu.

Diyarbakır'a
giDEcEĞiM

Diyarbakır'da nöbet
tutan anneleri yakın za-
manda ziyaret edece-
ğini duyuran Hülya
Koçyiğit ise, "Bu ko-
nuyla ilgili olarak yakın
zamanda bir açıklama
yapacağım. Kendi im-
kanlarımla bireysel ola-
rak birkaç gün
içerisinde Diyarbakır'a
gideceğim" dedi. Geçti-
ğimiz gün açıklama
yapan Ahmet Özhan ise
"Yürekten yanlarında-
yız. Kendilerini yalnız
zannetmesinler. Biz on-
ların yanlarındayız. İs-
tedikleri zaman fiziki
olarak da yanlarında
oluruz" demişti. Bekle-
yişi süren ailelerin yan-
larında olduğunu
vurgulayan Ahmet
Özhan, "Meselenin bir-
kaç cephesi var. Bir
kere bir anne, empati
yapalım. Biz de evlat
sahibiyiz. Allah muha-

faza değil mi Bir anne-
nin yüreğinin ne kadar
yandığını düşünebiliriz.
Babalar da var orada,
sadece anneler değil.
Onlar adına tabii ki üz-
günüz. Bir annenin yü-
reğinin yanması bizim
de yüreğimizin yanması
demektir. Artı, mesele
çok köklü. Onlarca yıl-
lara dayanan bir acımız
var, bir meselemiz, bir
derdimiz var. Bunun bit-
mesi en büyük dileği-
miz. Annelerin
yüreklerinin sakinleş-
mesiyle, acılarının bit-
mesiyle Türkiye
Cumhuriyeti’nin acıları
bitecek. O yüzden çok
önemsiyoruz. Yürekten
yanlarındayız. Kendile-
rini yalnız zannetmesin-
ler. Biz onların
yanlarındayız. İstedik-
leri zaman fiziki olarak
da yanlarında oluruz"
ifadesini kullanmıştı.

iSRAFIN ANASINI
BÖYLE AĞLATMIŞ

Lokmasını
payLaştı
Beylikdüzü Belediyesi adına Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık tarafından Kara-
caahmet Sultan Gürpınar Cem Evi’nde
düzenlenen ve belediye başkan yardımcıları,
meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı
oruç açma lokmasında onlarca vatandaş
dualarla oruç açtı. Birlik, bereket ve hoşgörü-
nün hâkim olduğu sofralardan sonra vatan-
daşlarla sohbet eden ve iyi dileklerde
bulunan Başkan Çalık, “Çok özel anlar yaşı-
yoruz. Bugün de Gürpınar Cemevi’nde Mu-
harrem ayı lokmamızı verdik. İnşallah Allah
kabul eder” ifadeleriyle ibadetlerin yerine
ulaşmasını ve tutulan oruçların kabul olma-
sını diledi. 

Barış mesajları verildi

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan
Başkan Çalık, “Savaşmanın haram sayıldığı
bir aydan geçiyoruz. Hz. Peygamberimizin
çok sevgili torunu Hz.Hüseyin’in Kerbela’da
şehit edilmesiyle başlayan bir matemin dö-
nemindeyiz. Canlarımızın matemini paylaşı-
yor ve tutulan oruçların kabul olmasını
diliyorum. Aslında bu vesileyle bütün dünya-
mıza barışın ve huzurun hakim olmasını isti-
yoruz. Muharrem ayı barışın, kardeşliğin,
huzur ve paylaşmanın en üst düzeyde olması
gereken bir ay. Bu ayın ruhuna uygun şekilde
davranmamız, bunu 11 aya yaymamız ve
huzur ile barışı hakim kılmamız gerekir” ifa-
delerini kullandı. 

Söz şifadır , söz zehirdir. Sözde sihir tesiri vardır.
Sözün güzel söylenmesi sadra şifadır. Modern
cağda biz sözün kıymetini epey göz ardı ettik.

Şiirler , beyitler, türküler  unutturuldu, unutuldu

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

Gönülden dillere 
dillerden gönüllere 

uzanan sözler 

Sanatçılardan annelere destek

İBB Başkanı İmamoğlu, israfla mücadele edeceği vaadinde bulunurken, partidaşı ve mevkidaşı Kemal Çebi’nin
lüks oyuncağına kavuşması için sayılı günler kaldı. İhalesi 2 Eylül'de yapılan araç kiralamasında özel
donanımlı VIP makam aracı isteyen Çebi, sözleşme imzalanmasının ardından hayalindeki araca binmiş olacak

Kemal
Çebi
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A lmanya Başbakanı Angela Merkel,
2020 bütçe görüşmeleri kapsa-
mında Federal Meclis’te yaptığı ko-

nuşmada, dünyadaki köklü değişimler
karşısında Avrupa ülkelerini daha sıkı iş bir-
liğine çağırdı. "ABD ile Çin arasında artan
çekişme ve aynı zamanda Rusya'nın jeostra-
tejik olarak yeniden güçlenmesinin Avrupa
için köklü sonuçları var." diyen Merkel, İn-
giltere'nin Avrupa Birliği'nden (Brexit) ayrıl-
masının da Avrupa'yı zayıflatacağını belirtti.
Dünyada bir tarafta askeri ve siyasi olarak
güçlü olan ve tüm görüş farklılıklarına rağ-
men Avrupa'nın değerler sistemiyle bağlı ol-
duğu süper güç ABD'nin bulunduğuna
diğer tarafta yükselen ekonomisi ve askeri
gücüyle Çin'in yer aldığına işaret eden Mer-
kel, böyle bir dünyada Avrupa'nın çok taraf-
lılığı kapsayan bir düzen için çalışmalar
yapması gerektiğini vurguladı. Merkel,
ABD'nin Soğuk Savaş döneminde olduğu

gibi Avrupa'yı koruma rolü üstlenmeyece-
ğini yineleyerek, Avrupa'ya güçlü olma çağ-
rısında bulundu. Geçen hafta Çin'e yaptığı
ziyarete de değinen Merkel, burada insan
haklarına uyulmasının elzem olduğuna işa-
ret ettiğini belirterek, bunun Hong-
Kong'daki gelişmeler için de geçerliği
olduğunu ve orada bir ülke 2 sistem ilkesini
doğru bulduklarını kaydetti.

Düzenli Brexit için hala fırsat var

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin
Merkel, "Bunun (ayrılmanın) düzenli ger-
çekleşmesi için hala fırsat var. Bunun müm-
kün olması için Alman hükümeti çaba sarf
edecektir." ifadesini kullandı. Merkel, ülkesi-
nin düzensiz Brexit için de hazırlıklı olduğu-
nun altını çizdi. Suriye'de siyasi sürecin
başlaması gerektiğini ifade eden Merkel, bu
konuda Avrupa'nın sorumluluk taşıdığına
dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov,
Amerikan vatandaşlarının Rusya'ya girişleri ile
ilgili kısıtlama listesini genişleteceklerini açıkladı

rusya Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Sergey Ryabkov,
başkent Moskova'da,

ABD'nin, Surgut Bölge Soruşturma
Komitesi çalışanlarını yaptırım liste-
sine almasıyla ilgili açıklamalarda bu-
lundu. ABD'nin, Rusya'ya karşı
başarısız baskı içeren siyaset izlemeye
devam ettiğine dikkati çeken Ryabkov,
"Elbette, Amerikan vatandaşlarının ül-
kemize girişleri ile ilgili kısıtlama liste-
sini genişleteceğiz." ifadesini kullandı.
Ryabkov, ABD'nin, iki ülke arasında
yaşanan sorunlarından sorumlu oldu-
ğunu vurguladı. ABD, Rusya'nın Sur-
gut kentindeki Bölge Soruşturma
Komitesi'nin 2 çalışanını, Yehova Şa-
hitleri'nin haklarını ihlal ettikleri ve on-
lara zulüm ettikleri gerekçesiyle

yaptırım listesine almıştı.
Yehova'nın Şahitleri yasaklı
Rusya Yüksek Mahkemesi, 2017'de,
Adalet Bakanlığı'nın Yehova Şahitle-
ri'nin yasaklanması için yaptığı başvu-
ruyu değerlendirerek, grubu "aşırıcı
organizasyon" olarak kabul etmiş, tas-
fiye edilmesi ve ülke genelinde yasak-
lanmasına hükmetmişti. Kararda,
Rusya'da Yehova Şahitleri'ne bağlı 395
topluluğun faaliyetlerine derhal son
verilmesi ve mal varlıklarına el konul-
ması istenilmişti. ABD, Rusya'nın söz
konusu kararına tepki vererek, Yehova
Şahitleri'nin faaliyetlerine getirilen ya-
sağın kaldırılmasını istemişti. Yehova
Şahitleri de, karara itiraz ederek, ko-
nuyu Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesine (AİHM) taşımıştı.

İsraİl askerleri işgal altındaki
Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına
aldı. İsrail ordusundan yapılan ya-

zılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgele-
rine gece düzenlenen baskınlarda "terör
eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinli-
nin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada,
söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı
merkezine sevk edildiği aktarıldı. İşgal altın-
daki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık ev-
lere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli
iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı
Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen
gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocuk-

ların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları
günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

5 bin Filistinli var

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygula-
mayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1
ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in
güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar ve-
rilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında
bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla
kadar uzatabiliyor. Filistin resmi kaynaklarına
göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını
idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin-
den fazla Filistinli bulunuyor.

İngİltere İçişleri
Bakanlığı, 2012 yı-
lında alınan, mezun

olduktan sonra yabancı öğrenci-
lerin 4 ay içinde ülkeyi terk et-
mesini öngören kararı iptal etti.
Böylece öğrenciler, 2012 önce-
sinde olduğu gibi 2 yıl daha ül-
kede kalabilecek ve iş bulurlarsa
çalışabilecek. Değişiklik, gelecek
sene lisans ve üstü bölümlere
başlayacak yabancı öğrencileri
kapsayacak. Mezun olduktan
sonra çalışılacak iş kollarına bir
sınırlama getirilmezken, öğren-
cilerin göçmenlik durumlarını
sürekli kontrol ettiği bilinen bir
kurumda okumaları gerekecek.
Başbakan Boris Johnson, deği-
şikliğin öğrencilere "potansiyel-
lerini ortaya çıkarma" ve
İngiltere'de kariyer yapma im-
kanı sağladığını belirtti.
Gelişmeler ileri taşınacak
Johnson, ayrıca DNA'nın yakla-
şık 60 yıl önce Cambridge Üni-
versitesinde uluslararası
araştırma ekibi tarafından keşfe-
dildiğini anımsatarak, son deği-
şikliğin bu gibi bilimsel
gelişmelerin daha da ileri taşın-
masına yardımcı olacağını ifade
etti. İngiltere Üniversiteler Birliği
Başkanı Alistair Jarvis ise kara-
rın İngiltere ekonomisine fayda
sağlayacağını ve ülkeyi yeniden
"ilk tercih edilen eğitim destinas-
yonu" yapacağını dile getirdi. İn-
giltere'de geçen sene 450 bin
yabancı öğrenci eğitim görür-
ken, bunların ekonomiye katkısı-
nın 26 milyar sterlin olduğu
belirtiliyor.

Independent gazetesinin ha-
berine göre, Yeni Delhi yönetimi,
ülkenin kuzeydoğusundaki

Assam eyaletinde Ulusal Vatandaş Sicili
(NRC) tarafından oluşturulan nihai va-
tandaşlık listesinin dışında kalan çoğu
Müslüman 1,9 milyon kişi için gözetim
kampları kuruyor. Haberde, en az 10
kampın inşa edileceği, kampların her biri-
nin üç bin kişi kapasiteli ve yedi futbol sa-
hası büyüklüğünde olacağı belirtildi.
Yüksek duvarlarla çevrilmesi planlanan
kamplarda okul ve hastanenin de buluna-
cağı, güvenlik güçlerinin devriye gezeceği
bildirildi. Bu arada iktidardaki Hindistan
Halk Partisinin (BJP) bazı üyeleri, NRC
kapsamında Assam'da Hindu kökenli kişi-
lerin de liste dışı kalmasından endişe duy-
duklarını dile getirdi. Hindistan
Başbakanı Narendra Modi, NRC'yi As-
sam'daki Müslüman toplumunu hedef
almak için kullanmakla suçlanıyor. Yeni
Delhi hükümeti ise NRC'nin Yüksek
Mahkemenin kararı doğrultusunda oluş-
turulduğunu savunuyor.

Çoğunluk Müslüman nüfus

Federal hükümet ve eyalet yetkilileri, va-
tandaşlıktan çıkarılacak kişilerin "yabancı"
ilan edilmeyeceğini belirtirken Assam eya-
leti İçişleri Bakanlığı, liste dışı kalanların
120 gün içinde Yabancılar Mahkemelerine
itiraz başvurusunda bulunabileceğini
açıklamıştı. Assam Ulusal Vatandaş Sici-
linden (NRC), nihai vatandaşlık listesinde
eyalette yaşayan 31,1 milyon kişi yer alır-
ken çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi lis-
teye alınmamıştı. Assam eyaletine özel
listenin ilk hali 1951'de, o dönemde Doğu
Pakistan adıyla anılan Bangladeş'ten
gelen göçmenleri belirlemek için yapıl-
mıştı. Son hazırlanan listede ise 1951 lis-
tesinde ismi bulunanlar ve onların
soyundan gelenler ile Bangladeş'in ba-
ğımsızlığını ilan etmesinden hemen önce
24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve
merkezi hükümete ait herhangi bir bel-
gede adı bulunanlar yer alıyor.

ABD-Çin 
çekişmesi
Avrupa'yı etkiler!

Almanya Başbakanı Merkel, “ABD ile Çin arasında artan çekişme ve aynı zamanda Rus-
ya'nın jeostratejik olarak yeniden güçlenmesinin Avrupa için köklü sonuçları var” dedi

IrkçIlIkla 
mücadele

Hindistan'da
insanlık dışı
uygulama

Merkel artan yabancı düşmanlı-
ğıyla ilgili, "Her gün yahudilere
ve yabancılara karşı yaşanan
saldırılar, şiddet ve nefret dili,
bunlara karşı mücadele etmemiz
lazım." diyerek, ırkçılığa karşı
"sıfır hoşgörü" gösterilmesi ge-
rektiğini vurguladı.

İngilizlerden 
müjdeli haber

İsrail bildiğiniz gibi

Merkel, ABD-Çin 
mücadelesi 
içerisinde

Avrupa’nın
duruşuna 

dikkat çekti.
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Rusya Amerikalılara
bİlenİyoR

JAponlAR RevizyonA gitti
Japonya'da Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Şinzo
Abe, 19 bakanlıktan 17'sine yeni isimler atadı ya da görev deği-
şikliği yaptı. Başbakan Abe, siyasi "istikrarı"
sağlayabilen ve yeni "zorluklarla" baş edebilen
yeni bir ekip oluşturmak amacıyla kabine deği-
şikliğine gittiğini dile getirdi. 

En genç üye
Kabinede 13 yeni isim yer alırken, dışişleri ba-
kanlığı görevini yürüten Taro Kono savunma

bakanlığına, ekonomi politikalarından sorumlu bakan Toşimitsu
Motegi de dışişleri bakanlığına getirildi. Çevre bakanlığı gör-

evine atanan eski Başbakan Juniçiro Koizu-
mi'nin oğlu 38 yaşındaki Şinjiro Koizumi de
yeni kabinenin en genç üyesi oldu. Japonya'da
temmuz ayında yapılan, parlamentonun (Diet)
üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün
belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Abe li-
derliğindeki iktidar koalisyonu olmuştu ve Ja-
ponya siyasetinde isminden söz ettirmişti.

ZAYİ İLAN
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet Ali Çatal

Sergey
Ryabkov

Şinzo
Abe
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enli, az çıkıntılı, süslü veya düz silme. 2. Türklerin Kara-
deniz’deki ırmak kıyılarının korunmasında, Rus Kazak-
ların kıyılara saldırmada kullandıkları altı düz, yayvan 
gemi. - Otomobil. 3. İlgilendirmek. 4. Asla. 5. Vücuda 
kırmızı kan dağıtan büyük atardamar. - Değişiklik ge-
reksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına 
giren geçici yenilik. 6. ABD Hava Kuvvetleri’nde uçak-
la gezinerek hedefe doğru yönlendirmeden sorumlu 
yardımcı pilot (Bombardier/Navigator). - Sacayağı. 7. 
Muhtemel. - Amma, lakin. 8. Kur’an-ı Kerim’in 64 ayet-
ten oluşan 24. suresi. - Erkekler. 9. Çözününce hidrojen 
yükünleri veren özdek. - Karakter.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Aşılı (bitki). - Sürdürümcü. 2. Garson olma durumu. 
3. Medeni, mütemeddin. - İslam inanışına göre göğün 
en yüksek katı. 4. Atlas çiçeği. 5. Pazartesi ile çarşamba 
arasındaki gün. - Kümes hayvanları ve kuş gübresi. 6. İh-
tifal. 7. Sert bir içki. - Oya yapan veya satan kimse. 8. Kan 
taşıyan damar, şiryan, arter. 9. Kok kömürü. - Amerikan 
tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü.
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Erkek S
K A S E yeni ay H L A L Antoloji N Ü S H A olan kimse M S R L

Meyve ve
sebze satan

yer M A N A V Seryum
(Simge) G L A S E belgesi

Efilemek K A R N E Duman
kiri

100 m² S Nem

soluk Ö L
T A B

Kraliçe

Kelime
sonuna
getirilen E C E Erkek

keçi T E K E S K A L A K U K A
S N A N E R K O Ç Ham ipek F A T H E R K O Ç altta olan

K Birim N Gerçekten K L M A aktaran T U F A
Ölüm

olursa

Giysilere
geçirilen S E F L E N N A K L

M E V T Matematik- Yemek K E R E Bir tür resim

üslubu
Suyun

ivinti yeri

Litre L T
Kilometre K M Müzikle

ilgili H T A A M Çaput B A R O K
E S E M E anlatma R Engerek E F A Pot K E Z A
Engebe T merkezi Ü S M A Bir besin E T G A F T
A R Z A Bilgiçlik

taslayan U amirler Ü Rahatlama

belirtir O H Süreçler S A O kurtulan O
Çürüyerek

olan

fikir
K O F

erimi A Esnek ve
parlak tel

Ut çalan P E K olan M A N D A R Dinle
ilgili D N

Direksiyonla
tekerlek

Yemin
R O T

U F U K Büyük

zembil K A Z E V Lahza A H birim sistemi T A Erkekçe

Asker A D A M S
Mihrak

Müzekker O D A K Mitolojik L R uzun tahta K A L A S Ceylan C E R E N N
E R L "Hakter ..."

(Oyuncu) B A L A B A N Para T K R (Film) A D A L

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

  
12 PERŞEMBE 12 EYLÜL 2019



PERŞEMBE 12 EYLÜL 2019

KÜLTÜR-SANAT 13

İ stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yö-
netim Kurulu Başkanı Bülent Eczacı-
başı, "Kültür ve sanatın toplumdaki

bütün bireylerin temel hak ve ihtiyaçları ara-
sında olduğu inancıyla kültüre erişim ve katı-
lım olanaklarını arttırmak, sanatçılar için
özgür ifade platformları sağlamak için çalışı-
yoruz." dedi. İKSV tarafından 14 Eylül-10
Kasım'da düzenlenecek 16. İstanbul Biena-
li'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı
Kampüsü Osman Hamdi Bey Salonu'nda
gerçekleştirilen toplantıda Eczacıbaşı, İstan-
bul Bienali'nin, 1987'den bu yana İKSV tara-
fından düzenlendiğini anımsattı. Eczacıbaşı,
"Her biri kendi alanında önemli başarılara
imza atan uluslararası ölçekte dört festival ve
bienaller düzenledi vakfımız. Aynı zamanda
kültür politikaları alanında devrin tartışma ze-
minlerinin oluşturulması, yeni eserlerin üretil-
mesi, geleceğin sanatçı ve sanatseverlerinin
gelişmesi amacıyla faaliyet gösteriyoruz." ifa-
desini kullandı. Sanatçılara ve emeği geçen
herkese teşekkür eden Eczacıbaşı, "Kültür ve
sanatın toplumdaki bütün bireylerin temel
hak ve ihtiyaçları arasında olduğu inancıyla
kültüre erişim ve katılım olanaklarını arttır-
mak, sanatçılar için özgür ifade platformları
sağlamak için çalışıyoruz. Bugün kapılarını
siz değerli basın mensupları için açan 16. İs-
tanbul Bienali de bu noktada önemli bir
görev üstleniyor." diye konuştu.

Sanatın gelişimine destek oluyor

Bienalin sponsorluğunu üstlenen Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da
Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı olarak yal-
nızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli
çağdaş sanat etkinliklerinden olan İstanbul
Bienali'ni desteklemeye 2007'de başladıklarını
anlattı. "Bu çok değerli sanat hadisesine des-
teğimizi kuruluşumuzun 100. yılı olan
2026'ya kadar sürdürecek olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz." diyen Koç, bienalin
tüm ziyaretçilerin tüm ziyaretçiler için ücretsiz
bir sergi haline getirilmesine ve bu sayede
rekor sayıda sanatsevere kapılarını açabilme-
sine imkan tanıyan sponsorlukla Türkiye'de
sanatın gelişimine destek olmakla iftihar ettik-
lerini dile getirdi.

10 Kasım tarihine kadar ücretsiz

İstanbul Bienali'nin bu yılki temasına işaret
eden Koç, şunları kaydetti: "Okyanuslarda
yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin
verdiği isim 'Yedinci Kıta'. Pasifik Okyanu-
su'nun ortasında bulunan ve insan kaynaklı
atıkların oluşturduğu bu plastik yığınının bü-

yüklüğü 3 milyon kilometrekareden fazla. İn-
sanlığın kendi eliyle tek yaşam kaynağı olan
dünyaya verdiği büyük zararın geleceğimizi
nasıl tehdit ettiğini anlatmak için herhalde sa-
nattan daha etkili bir araç olmazdı. Gücünü
kültürden ve evrensel değerlerden alan sanat-
çıların, bizleri bu konuda daha çok sorgula-
maya ve yarınlarımıza yönelik cesur adımlar
atmaya teşvik edeceklerine inanıyorum. Hepi-
mizin ortak arzusu olan temiz dünya kendili-
ğinden var olamayacağına göre, her bireyin
buna göre kendi sorumluluk alanını belirle-
mesi gerekir. Bu gönüllülük duygusunu yara-
tabilmek için her şeyden önce durumun
vahametine yönelik farkındalığı arttırmalıyız.
İstanbul Bienali'nin tüm bu paydaşlar nez-
dinde bu amaca hizmet etmesi en büyük te-
mennimdir."

Çevresel nedenlerle taşındı

16. İstanbul Bienali Küratörü Nicolas Bourri-
aud konuşmasına yönetmen Werner Her-
zog'un "Fitzcarraldo" filminden bir bölüm
göstererek başladı. Bourriaud, Herzog'un bir
röportajında, 1982'de filmi çektikten sonra 30
yıl içinde Amazon ormanlarının yok olacağını
söylediğini ve bu konuda haklı çıktığını be-
lirtti. Filmin sömürü, sömürgecilik ve kibri
konu aldığını ifade eden Bourriaud, "İstanbul
Bienali de bunları konu alıyor. Fakat aynı za-

manda eski güçlerin yeniden aktifleştirilme-
sinden, kurgunun gücünden, çeşitli diller ve
varlıklar arasında tercüman olan sanatçılar-
dan, insanlarla insan olmayanlar arasında bir
bağlantı oluşturan sanatçılardan bahsediyor."
dedi. Bourriaud bienal için etrafındaki tarla-
larda asbest bulunması nedeniyle asıl mekanı
geride bırakıp 40'tan fazla projeyi hiç bilme-
dikleri bir mekana aktardıklarını anlatarak,
şunları kaydetti: Bu son dakika değişikliği, ser-
ginin iç tasarımıyla gerçekleştirilirken, bana el-
bette sergiyi yeniden düşündürttü. Bir kat
üzerinde ayrıntılı bir labirentten hazır odalı
dört katlı bir binaya gitmek zorunda kaldık
ama kararımızdan pişman değilim. Bu
durum 16. İstanbul Bienali'nin, çevresel ne-
denlerle bir yerden bir yere taşınan ilk bienal
olduğu gerçeğini sürdürecek."

Hayatımıza dikkat çekecek

Bienale ev sahipliği yapan mekanlardan olan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin
rektörü Prof. Dr. Handan İnci, basın toplantı
sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada,
"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
ülkemizin en eski sanat üniversitesidir. En
köklüsüdür ve hala da en etkinlerinden biridir.
Dolayısıyla üniversitemizin İstanbul'un bu
kadar önemli bir kültürel etkinliğine destek ol-
ması, ev sahipliği yapması bizim için büyük
bir mutluluk." şeklinde konuştu. İKSV'nin dü-
zenlediği bienalin İstanbul'un en etkili kültürel
hareketlerinden biri olduğunu ve her zaman
büyük bir zevkle takip ettiğini ifade eden İnci,
"Şimdi bu değerli kurumun yöneticisi olarak
onlara ev sahipliği yapmaktan, mekanımızı
açmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyo-
rum." değerlendirmesinde bulundu. İnci, İs-
tanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin 1937'de
akademi bünyesinde kurulduğunu ancak 10
yılı aşkın bir süredir ziyarete kapalı olduğunu
hatırlatarak, "Bazı mekan sorunları vardı.

Şimdi onları aştık, Emre Arolat'ın imzasını ta-
şıyan çok güzel bir binada çok yakında açıla-
cak müzemiz. Müzemizin çalışmaları henüz
tam olarak bitmedi. Bazı eksikliklerimiz var.
Buna rağmen İKSV mekan talebinde bulu-
nunca seve seve binamızı tahsis ettik. Bunun
için Emre Arolat'a özellikle teşekkür ediyorum.
Çünkü mimarisi tamamlanmadan bir mekanı
görünüme açmak fedakarlıktır. Üniversitemi-
zin bu kadar değerli bir bienale destek olması
da çok önemliydi bizim için." açıklamasını
yaptı. Bienalin temasının "Yedinci Kıta" oldu-
ğuna dikkati çeken İnci, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Bienal gerçekten de ürpertici bir
gerçeğe dikkat çekiyor. Maalesef artık geri dö-
nüşüme alamayacağımız kadar büyük bir çöp
birikmekte. Bir kıta oluşturmakta neredeyse
bunlar. Aslında sanatın bir işlevi de bu. Kendi
dili ve üslubuyla sanat aslında hayatımıza dik-
kat çekmeli. Bienalin bu yıl bir de böyle önemli
bir işlevi var. Bu da bir parçası olduğumuz için
bizi çok mutlu ediyor."

S anat; sanatı icra edenin kendini ifade etme
biçimidir. O yüzden de sanat aslında ne top-
lum içindir, ne de sanat içindir. Sanat; kişi-

nin kendisini heykelle, yazıyla, resimle, sinemayla,
tiyatroyla, müzikle veya buna benzer bir şekilde
ifade etme biçimidir.

Dolayısıyla sanatın içinde fazlaca benmerkezci
bir durum vardır. Bunu negatif bir yorum olarak
algılamaya gerek yok, şöyle ki; ne zaman ki bir
yerde toplumsal bir kaygı ya da travma vardır,
sanat tavan yapmıştır, ne zaman ki bir sanatçı
kendini en dibe vurmuş hissetmiştir, sanat yine
tavan yapmıştır, sanat içten gelenin dışa yansıma-
sıdır. Ne zaman ki sanatçı toplumu düşünmeye
başlar, sanatın gerekliliklerini düşünmeye başlar,
o zaman işin rengi değişir. amiyane tabirle;
money talks...

Sanat içsel bir durumdur, dolayısıyla da sa-
natçı kendini ifade eder, yeri gelir açıklar, yeri
gelir savunur, yeri gelir yerer, geri kalan her şey
toplumun kendine çıkardığı paydır. sanat toplum
için yapılmaz, toplumun içinden bir zümre ancak
ve ancak pay çıkarır kendine o sanattan. Ya da çı-
karmaz. sanat, sanat için de yapılmaz, çünkü
biraz önce dediğim gibi benmerkezcidir sanat,
sanmıyorum ki bir sanatçı eserine başlamadan
önce durup desin ki kendine; "ben bu eserimde ırk-
çılığa karşı tavır takınacağım." Hayır. Bunlar dü-
şünce yoluyla olacak şeyler değildir, planlanıp
icraata dökülmesi durumu yoktur. Aksi halde
bunlar olsa olsa projelendirilmiş işler olur ki; çok
istiyorsanız gidip belediyeden ruhsat alıp sonra-
sında inşaatına başlayın şantiyenizin.

Sanat içsel bir durumun (mutluluk olur, kaygı
olur, aşk olur, savaş olur ve daha bir sürü şey olur)
sanatçının benliğindeki yansımasının dışavurumu-
dur. Yansıması diyorum ki siz anlayın, ama ters
ama düz. Dolayısıyla sanat; ne toplum içindir, ne
de sanat için. Kişinin kendi gözündeki dünyayı bir
şekilde başkalarına ifade edebilmesi, anlatabil-
mesi, tanımlayabilmesi içindir sanat. Yoksa çok
da umrumdaydı sanki Mona Lisa...

İKSV tarafından düzenlenecek 16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açacak. Bienal kapsamında
şehrin üç farklı noktasında 220'den fazla eser 10 Kasım'a kadar ücretsiz gezilebilecek

Sanat toplum için midir?
ISTANBUL BIENALI
KAPILARINI ACIYOR

YEŞİLE DAİR

Hilal Ceren VURAL

HABER MERKEZİ

İstanbul Bienali

16. İstanbul Bienali Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi'nin Topha-
ne'deki yeni binasının yanı sıra Pera
Müzesi ve Büyükada'da ziyaretçile-
rini ağırlayacak. Türkiye'den 8 sa-
natçının katıldığı bienalde, 25
ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla
eseri sergilenecek. Farklı alanlarda
çalışan sanatçıların bienal için özel
olarak ürettiği 36 yeni eser de İstan-
bul'da sanatseverlerle buluşacak.

NUfUsUNdaN cok tUrist aGirladi

unesCO Dünya Miras Listesi'nde
yer alan ve "korumanın başkenti"
unvanıyla anılan Karabük'ün 50

bin nüfuslu Safranbolu ilçesi, yılın 8 ayında nü-
fusunun 18 katı yerli ve yabancı turisti ağırladı.
18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genel-
likle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasar-
lanarak estetik biçimde şekillendirilmiş
geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, yerli ve
yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Os-
manlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü
günümüze kadar aktarmayı başaran, han,
hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle
açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu il-
çeyi, 8 ayda yaklaşık 900 bin yerli ve yabancı
turist ziyaret etti. Geleneksel yapıların yer aldığı
ilçeye gelen ziyaretçi sayısında ocak-ağustos
aylarında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 5 artış oldu.

Yerli turist sayısı da çok

Bu yılın ocak-ağustos döneminde Safranbo-
lu'da konaklamalı turist sayısı 156 bin 656 yerli,
62 bin 57 yabancı olmak üzere 218 bin 713

olarak kayıtlara geçti.  Safranbolu, günübirlik
gelen ziyaretçilerle yılın 8 ayında 874 bin 852
yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. İlçeye
bu sürede en çok yabancı turist Çin'den geldi.
Safranbolu'yu 27 bin 791 Çinli, 21 bin 900
Tayvanlı ziyaret ederken, bunları sırasıyla Ja-
ponya, ABD, Güney Kore, İtalya, Suudi Ara-
bistan, Almanya, Tayland, Irak, Polonya ve
Kuveyt vatandaşları izledi. Safranbolu Kayma-
kamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, ilçe-
nin turizmde son 3-4 yılda büyük bir atılım
gösterdiğini söyledi. Geçen yıl konaklama ve
günübirlik ziyaretlerle 1 milyon 250 bin civa-
rında turist sayısına ulaştıklarını aktaran Ürk-
mezer, "Bu sene de bu ivme devam ediyor.
Özellikle bu yıl yerli turist sayısında büyük bir
artış var. Ağustos ayının tahmini rakamlarıyla
şu anda yaklaşık 220 bin civarında konakla-
malı turistimiz var. Buna günübirlikçileri de ek-
lediğimizde Safranbolu 8 ayda yaklaşık 900
bin turiste ulaşmış durumda. Bu hızla devam
edersek bir milyonu aşacağız. Geçen seneki 
rakamı da yakalayıp üzerine de inşallah 
koyacağız." dedi. HABER MERKEZİ

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın
başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün 50 bin nüfuslu Safranbolu
ilçesini, yılın 8 ayında nüfusunun 18 katı turist ziyaret etti

Turist akını devam edecek
Ürkmezer, yaz sezonunun bittiğini,
sonbahar ve kış sezonunun başladı-
ğını ifade ederek, Safranbolu'da tu-
rizmin her mevsim devam ettiğini
kaydetti. Ekim ve kasım aylarında
safran hasadının yapılacağına işaret
eden Ürkmezer, kış mevsiminde de
özellikle eski çarşıya fotoğraf sanatçı-
ları ile yerli ve yabancı turistlerin gel-

meye devam ettiğini dile getirdi. Kay-
makam Ürkmezer, yılın 8 ayında
Safranbolu'ya 55 bin civarında ya-
bancı turist geldiğini belirterek, "Saf-
ranbolu Uzak Doğulu turistlerin
çekim merkezi. Safranbolu Ankara
ve İstanbul'a yakın bir kent. Buralar-
dan da düzenli olarak yerli turist geli-
yor” ifadelerini kullandı.

4 bin yıllık tarih
gün yüzüne çıktı

Türkiye-suriye sınırında bulunan ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en
büyük höyükleri arasında yer aldığı be-

lirtilen Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmala-
rında, 4 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen
saray kalıntısı bulundu. Gaziantep Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibi tarafından
Oylum Höyük'te sürdürülen kazılarda 4 bin yıllık
olduğu tahmin edilen saray kalıntısı ortaya çıka-
rıldı. Prof. Dr. Atilla Engin,  yaptığı açıklamada,
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Oylum
Höyük'te başlatılan kazı çalışmalarının, uzun so-
luklu proje olduğunu ve yaklaşık 30 yıldır devam
ettiğini belirtti.

Önemli bir yapı

Kilis'te, Suriye sınırına sıfır noktada yer alan hö-
yükte sürdürülen kazı çalışmalarında milattan önce
2000-1200 yıllarına ait tabakada 4 bin yıllık olduğu
tahmin edilen saray kalıntısına ulaştıklarını anlatan
Engin, şöyle konuştu: "2019 yılı kazı çalışmaları
kapsamında, Orta Tunç Çağı 1'e, MÖ 1900-1800
yıllarına yani yaklaşık 4 bin yıllık bir saray kalıntısı-
nın güneye doğru uzanan mekanlarına ulaştık.
Yapı önemli bir bina gibi görünüyor. Önceki yıl-
larda yaptığımız çalışmalarda yapının şiddetli bir
yangınla son bulduğu ve yağmalandığı anlaşılıyor.
Bu yangın sırasında ölen insanlar da olmuş. Saray,
yapısı Türkiye sınırları içerisinde açığa çıkartılan en
eski saray kalıntılardan biri. Ulaşılan kalıntıların
Oylum Höyük'ün idari bir merkez olduğunu gös-
termesi açısından da önemli bir yapı."

Ekinoks Festivali'ne davet var
Bursa'nın İznik ilçesinde, gün ve gecenin
eşitlendiği ekinoks dönemi, bu yıl ikinci kez
festival ile karşılanacak. İznik Ekinoks Festi-

vali 20- 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. İznik
Kaymakamlığı ile İznik Belediyesi’nin işbirliğinde gün
batımının en güzel görüldüğü dönem olan ekinoksun
karşılanması amacıyla 20- 23 Eylül tarihleri arasında
düzenlenecek olan İznik Ekinoks Festivali, fotoğraf ser-
gisi ile başlayacak. Ardından tarihi Lefke Kapı’dan
bando eşliğinde hareket edecek kortej yürüyüşü ile göl
kenarına gidilecek. Burada gerçekleştirilecek çeşitli etkin-
likler ile 4 gün boyunca günbatımı saatinde yüzlerce fo-
toğrafsever göl kenarında güneşin batışını bekleyecek.
Gün batımı sırasında göldeki kürek ve kayıkların eşsiz
görüntüleri de karelere yansıyacak.

Köy kültürü yaşanacak

Festivalin ikinci günü, 'Foto Safari- Kuzey Köyleri Turu'
ile başlayacak. Sansarak, İhsaniye ve Dereköy ziyaretle-
rinde katılımcılar köy kültürünü yaşayarak doğa fotoğ-
rafçılığı yapacak. Katılımcılar köy salçası, köy ekmeğinin
yapımını ve tatma fırsatını da burada bulacak.

Bu yıl Bienal’de sergilenecek eserler içerisinde gerek çevre duyarlılığına gerekse de
kadına şiddete kadar birçok konuda aydınlatıcı sanatsal ögelerin yer aldığı biliniyor.
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M açın ilk bölümünde fazla po-
zisyona giremediklerini dile ge-
tiren Şenol Güneş, şöyle

konuştu: "Andorra maçı ile bu müsaba-
kadaki düşüncemiz aynıydı. Oyun akıcı-
lığı bakımından saha zemini daha
uygundu. Oyun da skor da kendiliğinden
geldi. Böyle takımları hep yenmemiz ge-
rekiyor. Sürprize izin vermedik. İki maçta
6 puan aldık. 2020 Avrupa Şampiyona-
sı'na gitmek istiyoruz. Yolumuza devam
ediyoruz. İyi yoldayız. Gruba baktığı-
mızda yerimizi olumsuz olarak görmü-
yoruz. İzlanda'yı yenseydik daha
rahattık. Yolumuz devam ediyor. İyi du-
rumdayız. İzlanda beraberliği veya gali-
biyeti olsa bitmişti. Arnavutluk zor bir
takım. Deplasmanda da iyi oynuyorlar.
Tanıyorlar bizi. Bir ay zamanımız var.
Ekim ayında oynayacağız. Bütün oyun-
cularıma teşekkür ediyorum. İyi niyetle
oynuyorlar. Biz bir ekibiz. Aile havasını
herkese yaymak istiyoruz. Aile olmak is-
temeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli
takım hakareti hak etmiyor. Kimse yap-

masın bunu artık. Hangi oyuncu oynarsa
oynasın milli takım oyuncusu. Seçimler,
şartlara ve futbolcunun durumuna göre
değişiyor. Çağlar da, Kaan da benim için
önemli. 'Neden bu oyuncu oynamadı'
diye malzeme çıkarmak doğru değil.
Hakan ve Cenk geçen maça göre daha
iyi oynadılar. Daha da iyi bir Cenk istiyo-
ruz. Abdulkadir'i ilk defa milli olsun diye
sahaya koydum. Enes'e borçlu kaldım.
Onu da öderiz inşallah. Enes de gol ata-
rak bize cevabını verir."

Emre oynamayı çok istedi

"Tartışmamızı burada yaparsak daha iyi
olur. İki maç yapıyorsunuz. Fiziksel dü-
şüşler ve rakibe göre değiştirdiğimiz
oyuncular vardır. Bunların oynaması çok
önemli. Emre'yi geçen maçta bayağı zor-
ladık. Bugün de oynamayı çok istedi ama
bu, ona başka sıkıntı getirebilirdi. Hakan
gibi oyuncuya saygı duymakta yarar var.
Değişiklikleri normal görüyorum. Umut
bugün daha iyi oynadı. Cenk'i zorladık.
Tam maç performansı yakalamadı ama

golcü Cenk. Kazanmak lazım."

Türkiye'nin milli takımı

"Birlikte başaracağımızı söyledik. Halk-
tan bu sıcaklığı görüyorum. Eleştiri adı
altında hakarete varan şeyler oluyor. Bu,
kültürümüzün geriye gitmesine neden
oluyor. Kötü sonuçlar aldığımızda tabii
eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve iste-
memek... Geçmişten beri yapılan böyle
şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi birlikte
yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arna-
vutluk ile zor bir maç oynayacağız. Ta-
raftarla bütünleşip oyunumuzun da
üstüne koyarak daha iyi olacağımızı dü-
şünüyoruz. Bu, Türkiye'nin milli takımı.
Başarısız olduğu ve tökezlediği zamanda
da herkesin milli takımı. Ne olur saygılı
eleştiri yapalım. Buna Türkiye'nin ihti-
yacı var. Kavga etmeden konuşalım.
Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Şu
anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ih-
tiyacımız var. Evet bugün kazandık bay-
ram ediyoruz ama yarın çalışmaya
ihtiyacımız var” dedi. DHA

FerDİ’NİN Hayallerİ gerçek olDu

Zirveyi geri
istiyoruz

Sarı-Lacivertli ekibin gelecek vaat eden ye-
teneği Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon süre
alamadığı gerekçesiyle ayrılmayı düşündü-
ğünü açıkladı. Hollanda basınına konuşan
genç oyuncu, “Süre alamıyordum. Hol-

landa genç takımı, başka bir yere kiralan-
mamı istedi. Önceliğim daha fazla oyna-
maktı. Kulübede oturduğunuzda sezon
çok uzun geçiyor. Ersun Yanal ile bu sezon
daha farklı oldu. Sezon öncesi kamp çok

iyi gitti. Real Madrid’e karşı çıktım, Mar-
celo ile karşılıklı oynadım. Bunu ancak
FIFA oynarken görebilmiştim. Şimdi ger-
çek oldu. Her zaman kendime güvendim
ve karşılğını alıyorum” dedi. SP  R

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun
Yanal, takımın dünkü idmanı öncesinde
oyuncularıyla yaptığı toplantıda, oyuncula-
rına şimdiden hedefi belirledi... Tecrübeli
çalıştırıcı, pazartesi günü Aytemiz Alanyas-
por’la deplasmanda çıkacakları karşılaşma-
nın kendileri için 1 maçtan fazla anlam
içerdiğini söylediği bildirildi. Sezona şam-
piyonluk parolasıyla başladıklarını hatırla-
tan Ersun Yanal’ın, “Süper Lig’deki ilk 2
maçımızda 6 puan aldık. Ancak Trabzons-
por karşılaşmasında beklemediğimiz bir
puan kaybı yaşadık. Trabzon karşısında al-
dığımız 1-1’lik sonuçla hem 2 puan kaybet-
tik hem de ligde ikinci sıraya geriledik.
Pazartesi günü lider Alanyaspor’la karşı
karşıya geleceğiz. Alanyaspor maçını kaza-
nırsak alacağımız 3 puanla liderliği de tek-
rar elde ederiz. Şampiyonluk hesapları
yapmak için henüz çok erken ama eğer ka-
zanırsak hem liderliği hem de rüzgarı arka-
mıza alırız” sözlerini sarf ettiği kaydedildi. 

Derbiye lider çıkmalıyız

Ersun hoca, “Takımda görev alan herkes
elinden geleni yapacak. Puan kaybı yaşa-
madan yolumuza devam etmek takımdaki
olumlu havayı sürdürmemiz için çok
önemli. Ligde sırasıyla Alanya, Ankara-
gücü ve Galatasaray’la oynayacağız. Gala-
tasaray deplasmanına lider çıkmak bizim
için çok önemli” diyerek sözlerini 
tamamladığı kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı Teknik
Direktörü Şenol Güneş, 

takımının Moldova'yı 4-0 
yendiği 2020 Avrupa Futbol

Şampiyonası Elemeleri H
Grubu 6'ncı maçının ardın-

dan basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu.

Güneş, “Bugün bayram edi-
yoruz ama yarın çalışmaya

devam edeceğiz” dedi

Milli takiM
bayraM etti

Henüz işimiz
bitmiş değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baş-
kanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takı-
mı'nın Moldova'yı 4-0 yendiği
müsabakanın ardından basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. Galibi-
yetten dolayı herkesi tebrik ettiğini
kaydeden TFF Başkanı Özdemir, "Ger-
çekten bugün Türkiyemiz için muhte-
şem bir gece oldu. Yalnızca bizim
galibiyetimiz değil, Arnavutların da İz-
landa'yı yenmesi, hem de 4-2'lik bir ne-
ticeyle yenmesi, bizim de burada 4-0'lık
bir neticeyle galibiyetle dönmemiz Tür-
kiyemize gerçekten hem Türkiyemizi,
hem bizi, hem futbolarımızı, hem teknik
kadromuzu büyük bir sevince boğdu.
Tüm teknik heyeti, kadroyu ve yönetici
arkadaşlarımızı kutluyorum. Hepsini
kutluyorum tek tek. İyi bir galibiyet
oldu" ifadelerini kullandı. Daha oyna-
nacak maçlar olduğunu dile getiren
Özdemir, "Hepimizin Andorra maçın-
dan dolayı morali bozuktu. Ama Allah
bize yardım etmiş ve son dakikada golü
bulmuştuk. O moralle buraya geldik ve
burada da 4-0 gibi iyi bir neticeyle dö-
nüyoruz. Bu gruptan çıkma şanssımızı
artırdı. Ama daha oynayacak maçları-
mız var. Daha 4 maçımız var. Henüz işi-
miz bitmiş değil ama bugün alınan
neticelerle gruptan çıkma şansımız art-
mıştır. İnşallah, Allah'ın da yardımıyla
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na
Türk Milli Futbol Takımı katılmış olacak-
tır. Yolumuza devam ediyoruz" diyerek
sözlerini noktaladı. 

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugünlere gelebilmek için 
gösterdikleri sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam etmeleri
gerektiğini belirterek, “Bunu başarabilir; sabır gösterip aynı zamanda
takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye'de
değil; tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz” dedi
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu,
kulüp dergisinde yer alan yazısında, geleceğe
yönelik umutlu mesajlar verdi. Hep birlikte fut-
bol dolu günlere geri döndüklerini kaydeden
ifade eden Ağaoğlu, “Ağustos ayı Trabzonspo-
rumuz için oldukça yoğun geçti. Cemil Usta
Sezonu ile yeni bir futbol mevsimine daha
merhaba derken, Avrupa sahnesine de uzun
bir aranın ardından ilk adımı attık. UEFA Av-
rupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Çekya'nın
güçlü temsilcisi Sparta Prag'ı elemeyi başardık.
Bir sonraki etap; play-off turunda ise rakibimiz
Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK idi.
Atina'daki ilk maçta aldığımız galibiyetin ardın-
dan kendi evimizde AEK Atina'yı eleyerek
gruplara kalmayı başardık. Dileğimiz bundan
sonra hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı
merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak”
diye konuştu.

Hepimizi heyecanlandırıyor

Trabzonspor'un güçlü bir camia olduğunu
söyleyen Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sür-
dürdü: “Bugün güzel günlerden geçiyor ve ge-
leceğe daha umutlu bakabiliyorsak bunu
camiamızın büyüklüğüne; tarihimizden, ilke ve
değerlerimizden gelen güce borçluyuz. Lig ve
Avrupa maratonunun başında olmamıza rağ-
men, Trabzonspor’un kamuoyunda çizdiği po-

zitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor.
Kombine ve forma satışlarında yakaladığımız
grafik, yeni transferlerimizin takıma hızlı adap-
tasyonu, gençlerimizin azim, mücadele ve saha
dışına dahi taşan futbol coşku ve tutkusu güzel
günlerin geleceğine dair ümit veriyor.”

Dünya adımızı duyacak

Hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğini
kaydeden Ağaoğlu, “Bugünlere gelebilmek
için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve
birliği sergilemeye devam edebil-
meliyiz. Bunu başarabilir;
sabır gösterip aynı
zamanda takımı-
mıza destek ve
teşviğimizi sürdü-
rebilirsek sadece
Türkiye'de değil;
tüm dünyada adı-
mızdan çok daha
fazla söz ettirece-
ğiz. Bu kulübün
başkanı ve bir ne-
feri olarak benim
bundan en ufak
bir şüphem yok”
ifadelerini 
kullandı.

Dünya bizi konuşacak

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli teknik adamı
Ersun Yanal, dünkü idman öncesinde oyuncu-
lara hedefi gösterdi. Yanal, “Alanya maçını
kazanırsak alacağımız 3 puanla liderliği de
tekrar elde ederiz. Şampiyonluk hesapları
yapmak için erken ama eğer kazanırsak hem
liderliği hem de rüzgarı arkamıza alırız” dedi

Süper Lig gibisi yok

ÇAYKUR Rizespor’un yeni forveti Marco
Scepovic, Süper Lig’in Avrupa’nın en iyi
liglerinden bir tanesi olduğunu belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor,
Göztepe maçı hazırlıklarını Mehmet Cen-
giz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sür-
dürdü. Kondisyon çalışması ile başlayan
antrenman, çim sahada istasyon ve taktik
çalışması ile son buldu. Milli takımda olan
Gökhan Akkan, Dario Melnjak, Samudio
antrenmana katılmadı. Antrenman öncesi
basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
Rizespor’un yeni forveti Marco Scepovic,
Süper Lig’in Avrupa’nın en iyi liglerinden
bir tanesi olduğunu söyledi. Scepovic, "Sır-
bistan’da Türkiye Ligi ile sürekli maçlar,
özetler veriliyordu. Takip etme fırsatım olu-
yordu. Bana göre Avrupa’daki en iyi 6 lig-
den bir tanesi. Bununla birlikte
Beşiktaş’tan Adem Ljajic çocukluk arkada-
şım. Onunla görüştüm. O bana Türkiye ile
ilgili çok iyi şeyler söyledi. Onun netice-
sinde ben de buraya geldim” dedi.

Göztepe maçına hazırım

Göztepe maçına hazır olacağını kaydeden
Scepovic, "Beşiktaş maçında yüzde yü-
zümde değildim. Çünkü hem seyahat et-
miştim, hem sağlık testlerinde çok
yorgundum. O yüzden karşılaşmada tam
kapasite ile oynayamadım. Daha sonra bir
hafta boyunca çok yoğun bir şekilde çalış-
tım. Şimdi Göztepe maçı için kendimi tam
hazır hissediyorum" diye konuştu.

4-0’lık Moldova galibiyeti sonrası milli takımın soyunma odasında deyim yerindeyse büyük bir bayram vardı. Şenol Güneş ve oyuncular galibiyeti doyasıya kutladı.

Ahmet Ağaoğlu,
Trabzonspor’u dünyada
bir marka yapmak için
canla başla
çalıştıklarını
ifade etti.



2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme-
leri H Grubu'nda Türkiye'nin dün akşam Moldo-
va'yı deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta ikinci
golü kaydeden Deniz Türüç, karşılaşmanın ardın-
dan Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu
söyleyen Deniz Türüç, "Çok mutluyum, golden
ziyade 3 puan çok önemliydi. Oyun çok önem-
liydi. Takımda çok iyi ve sıcak bir ortam var. Daha
iyi günler görmemiz gerekiyor, Türkiye büyük bir
ülke ve yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Her şey

daha güzel olur inşallah" diye konuştu.Eşim baskı
kurduAttığı golü eşine ve yeni doğacak kızına ar-
mağan ettiğini kaydeden milli futbolcu, "Eşim ha-
mile 7 aylık, hem gelecek kızıma hem eşime
armağan ediyorum. Bana söylüyordu, 'Ne zaman
gol atacaksın, iki ay sonra çocuğu doğuracağım'
diye. Şakayla karışık baskı kuruyordu üzerimde.
Çok şükür, bir gol attım. Benim golümden önemli
3 puandı. 15 puana yükseldik, bununla beraber
İzlanda yenildi. Hepsiyle beraber çok güzel bir
akşam oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de konu futbol

Bu sezon Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye gelen
Deniz Türüç, sarı-lacivertlilerde iyi bir futbol or-
taya koymak istediklerini belirterek, "Orada ba-
şarılı olmak için iyi bir futbol ortaya koymak
istiyoruz. Ersun hoca her gün tekrarlıyor. An-
trenman başı, antrenman sonu her zaman konu
futbol. Arkadan topu oyuna sokma, boşa adam
çıkarma, iyi sonlandırma çalışmalarımız devam
ediyor. Bu milli takımda da aynı. İnşallah daha
iyi yerlere geleceğiz. 15 puana geldik. İzlanda da
yenildi. Çok önemli bizim için" açıklamasını
yaptı.Şampiyon olacağızFenerbahçe'nin bu
sezon şampiyon olacağına inandığını dile getiren
26 yaşındaki orta saha, "Geçen sene ben yok-
tum, ne desem yalan olur. Ben aralarında yok-
tum. Ama bu sene Fenerbahçe çok iyi gidiyor,
çok büyük bir camia. İnanılmaz bir taraftar at-
mosferi var. Kulüp içinde, herkes söylüyor, ger-
çekten aile ortamı var. İyi gittikçe bunların hepsi
daha iyi oluyor. İnşallah şampiyon olacağımıza
sonuna kadar inanıyorum" dedi.
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TÜrÜç: En bÜyÜK
FEnErbahçE!

Ali Koç ekibi

topluyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel, Emre

Belözoğlu ve Alex de Souza'yı kulübede görmek istiyor
Volkan Demirel’i teknik ekibe dahil
ederek ilk adımı atan Ali Koç’un,
Brezilya’da B lisansı alan Alex’e de
teklif götürmesi bekleniyor. Emre
Belözoğlu da futbolu bıraktıktan
sonra kulübede iki eski takım
arkadaşına katılacak. Fenerbahçe
başkanı seçildiği günden bu yana
kulübün efsane isimlerine hak ettik-
leri değeri vereceklerini söyleyen Ali
Koç’un en büyük hayali Alex de
Souza, Volkan Demirel ve Emre
Belözoğlu’nun yer aldığı bir kenar
yönetimini kulübede görmek...
Geçtiğimiz günlerde B lisansı alan
Alex de göreve hazır durumda... Fut-
bola devam eden Emre Belözoğlu ise
saha içinde kaptanlık yaparken

geleceğini şekillendiriyor.

Volkan şimdilik tribünde

Bursaspor ile yapılan hazırlık
maçında ilk kez eşofmanla, teknik
ekibin bir parçası olarak sahaya
çıkan ve kulübede Ersun Yanal’ın
yanında oturan Volkan Demirel buna
karşın sezon sonuna kadar tüm resmi
maçları tribünden izleyecek. Zira
tecrübeli eldivenin antrenör lisansı
yok. TFF’nin UEFA B antrenörlük
kurslarının ilkine katılacak olan
Volkan Demirel, 10 günlük bu kurstan
sonra 6 ay bekleyecek ve tekrar yeni
bir 10 günlük kursa katılıp sınava
girecek ve en erken Haziran 2020’de
antrenörlük lisansına kavuşacak.
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Ünal 
Karaman

yıldızlaşıyor
Trabzonspor’u 4 yıl sonra Avrupa’ya götüren Ünal Karaman,
Bordo-Mavililer’de ‘en iyiler’ arasına giren Şenol Güneş’i ge-
ride bıraktı. Kurt teknik adam ilk 50 maçında 91 puan toplar-
ken, Karaman 49 karşılaşmada 92 puanı hanesine yazdırdı

TRABZONSPOR'UN teknik di-
rektör Ünal Karaman tarih
yazıyor... Futbolculuk kariyeri

ile efsaneleştiği Trabzonspor’a teknik
adam olarak dönen başarılı çalıştırıcı ol-
dukça iyi bir grafik ortaya koydu. Oynat-
tığı futbolla takdir toplayan tecrübeli
hoca aldığı sonuçlarla da Fırtına’ya 4 yıl
sonra Avrupa Ligi’nde, 5 yıl sonra da
Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele et-
meye hak kazandırdı.

13 kez kaybetti

Hatta Karaman, şu anda A Milli Takımı-
mız’da görev yapan ve geçmiş dönemlerde
Karadeniz devinin başında başarılı bir
performans sergileyerek ‘en iyiler’ arasına

giren Şenol Güneş’i dahi geride bıraktı.
Kurt teknik adam, Trabzonspor’un ba-
şında çıktığı ilk 50 maçta 27 galibiyet alır-
ken, 10 kez de rakipleri ile yenişememişti.
Güneş yönetimindeki Fırtına 13 kez ise sa-
hadan mağlup ayrılmıştı. Bu istatistik
puana yansıtıldığında Güneş, 50 karşılaş-
mada 91 puana ulaştı.

9 mağlubiyet aldı

Karaman ise Bordo- Mavili takımın ba-
şına geçtiği ilk günden bu yana toplamda
49 maça çıktı. Deneyimli hoca söz konusu
karşılaşmalarda 26 galibiyet, 14 beraberlik
ve 9 mağlubiyet aldı. 49 sınavda 92 puanı
hanesine yazdıran Ünal Karaman, bu
alanda Şenol Güneş’i geride bıraktı.

Arda Turan: 
Masumum
FUTBOLCU Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in
yargılandıkları davanın üçüncü duruşması Çağla-
yan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Arda
Turan, cinsel taciz suçundan beraat ederken,
korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla
ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten
yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis ce-
zası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Arda
Turan davanın ardından sosyal medya hesabı
üzerinden açıklama yaptı, "Tüm kamuoyunun
malumu olan ve yargılaması devam eden dava
bugün neticelendi. Öncelikle; yaşanan olaylarda
üstüme atılan çirkin "sözlü taciz" iftirasını temizle-
mek niyetiyle o anda yaptığım anlık hatalardan
dolayı, ailemden, kulübümden, dostlarımdan ve
en önemlisi beni bu güne kadar örnek almış
bütün genç kardeşlerimden tekrar özür dilerim.
Bunu en samimi duygularımla söylüyorum” dedi.

Galatasaray'a saygı duyuyorum
Galatasaray'a saygı duyuyorumMilli
futbolcu ayrıca, DHA muhabirinin, Ga-
latasaray ve Fenerbahçe'nin teklifinde
kendisinin sarı-lacivertlileri seçmesini
hatırlatması üzerine, "Galatasaray'a

çok saygı duyuyorum, büyük bir kulüp.
Ama hiçbir kulüp, Fenerbahçe'den
daha büyük değil Türkiye'de. Bunu söy-
lemek istiyorum" değerlendirmesinde
bulundu.

Gururumuz gençler
A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde
deplasmanda Moldova’yı 4-0 mağlup
ettiği karşılaşmanın ardından Av-
rupa’da futbol yaşamını sürdüren
milli futbolcular Merih Demiral ile
Mehmet Zeki Çelik, özel açıklama-
larda bulundu. Moldova’yı mağlup
ettikleri için çok mutlu olduğunu be-
lirten Zeki Çelik, “İki maçta 6 puan
aldık. Gruptan çıkmak için önemli bir
adım attık. İnşallah sonucu güzel ola-
cak” dedi. Merih de Moldova karşı-
sında gereken özveriyi ve mücadeleyi
gösterdiklerini ifade ederek, “Çok
mutluyuz. Takımda ve milletimizde
çok güzel bir hava var. İnşallah bu
güveni de boşa çıkarmayıp, aynen
böyle devam edip Avrupa Futbol
Şampiyonası yolunda emin adımlarla
ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Büyük gurur duyuyoruz
Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmenin
yükten ziyade kendileri için büyük bir
gurur olduğunu vurgulayan Merih
Demiral, “Çünkü ülkemizi yurt dı-
şında temsil ediyoruz. Çok güzel bir
duygu. Gençler olarak, bu durumdan
dolayı büyük kıvanç duyuyoruz” dedi.

Deniz Türüç, "Galatasaray'a çok saygı duyuyorum, büyük bir kulüp. Ama 
hiçbir kulüp, Fenerbahçe'den daha büyük değil Türkiye'de" dedi

Milli futbolcu,
Fenerbahçe’yle
şampiyonluk
yaşamak
istediğini
belirterek,
“Bu sezon biz
şampiyon olacağız
bunu en içten
duygumla
istiyorum ve bu
hedef için
çalışacağım”
diye konuştu.

Abdullah Avcı planını yaptı
Beşiktaş'ın Gazişehir'le cumartesi günü karşı karşıya geleceği mü-

cadelede yeni transferlerden 5 ismin ilk 11’de olması bekleniyor. Ab-
dullah Avcı; savunmada Ruiz’i, ön liberoda Elneny’yi, kanatlarda;

N’Koudou ve Tyler Boyd’u, ileride ise Diaby’yi görevlendirecek
SÜPER Lig’de ilk 3 haftada yaşanan
5 puanlık kayıp, teknik direktör Ab-
dullah Avcı’yı üzmüştü. Deneyimli
çalıştırıcı, Burak Yılmaz’ın görev için
hazır olmaması sebebiyle yeni hücum
planını takımın son transferi Abdou-
lay Diaby üzerine kurdu. Başarılı tek-
nik adamın, cumartesi günü
Gazişehir’le oynanacak karşılaşma-
nın kadrosunu şimdiden belirlediği
öğrenildi. Başarılı hocanın, geri böl-
gede; Karius, Gökhan Gönül, Ruiz,
Vida ve Caner Erkin 5’lisini bozma-
yacağı, 4-1-4-1 sisteminde savunma-
nın önünde yer alacak isim olarak
yeni transfer Elneny’yi görevlendire-
ceği bildirildi.

Boyd, Lens’in önünde

Premier Lig devi Tottenham’dan ta-
kıma kazandırılan N’Kodou’yu 11’de
oynatacak olan Avcı’nın; diğer kanadı
Tyler Boyd’a vermesi ve Lens’i kulü-
beye çekmesi bekleniyor. Takımın
merkezinde Dorukhan Toköz’e şans

verecek olan deneyimli hoca, orta sa-
hanın önünde Ljajic’i, en ileride de
Abdoulay Diaby’yi görevlendireceği
düşünülüyor.



HABER MERKEZi

Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi 85
numarada bulunan ünlü bir kahve zinciri-
nin sanat platformu olarak kullandığı
bina duvarına asılan 440 kadın ayakkabısı
yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Grafik
tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna
tarafından tasarlanan proje ile 2018 yı-
lında ölüdürülen 440 kadını temsilen 440
çift kadın ayakkabısı asıldı.

Kurul onayladı

Yaptığı proje hakkında bilgi veren Proje
tasarımcısı Vahit Tuna, "Burası bir işlet-
meye ait yan köşe, sanat mekanı. İki du-
vardan oluşuyor. Bu dördüncü sergisi. Bu
sergiden önce 3 sanatçı daha 6 aylık süre-
lerle işlerini göstermişler. Yaz başlarında
verdiğim bir proje seçici kurul tarafından
onaylandı. Bu projeyi yapmak üzere geç-
tiğimiz hafta kurulumunu gerçekleştirdik.
Burada 440 çift kadın ayakkabısı bulunu-
yor. Bu geçtiğimiz yıl Türkiye'de erkekler

tarafından öldürülen kadın sayısı kadar.
Son dönemde kadınlara yönelik cinayet-
lerde farkındalık arttı ama biz toplum ola-
rak biraz unutmaya meyilli bir toplumuz.
Maalesef bu birlikteliğimizi bir türlü koru-
yamıyoruz. Aslın bu Türkiye'nin en
önemli sorunlarından birisi olabilir. Her-

kes tarafından bu konunun ele alınıp ön-
lenmesi gerektiğini düşünüyorum"dedi.
Sergilenen ayakkabıların büyük çoğunlu-
ğunun satın alındığını belirten Vahit Tuna,
“Genelde ölenlerin ayakkabıları kapı
önüne konulur, bende bu fikirden yola çı-
karak bunu yaptım” diye konuştu.

Okulların açılmasıyla bir-
likte ihtiyaç sahibi
yüzlerce öğrenciye
okul çantası hediye
eden Bayrampaşa
Belediyesi Hayır
Kapısı, kırtasiye
malzemesi için de
hediye çeki dağıttı.
Hayır Kapısı Koor-
dinasyon Merkezi Başkanı Me-
lahat Aydıner’in ev
sahipliğinde düzenlenen
çanta ve çek dağıtım progra-
mına Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner’in
yanı sıra AK Parti Bay-
rampaşa İlçe Başkanı
Ersin Saçlı, belediye
meclis üyeleri, birim
müdürleri ile öğrenci-
ler ve aileleri katıldı.

Burs vereceğiz
Programda konuşan Başkan Atila
Aydıner, “Bugüne kadar olduğu
gibi, bugünden sonra da eğitim
yolundaki yavrularımızın en
büyük destekçisi yine bize olaca-

ğız. Bugün burada yüzlerce yav-
rumuza okul çantası hediye

ediyoruz. Kırtasiye malzemesi alı-
mında kullanılmak üzere hediye çeklerini

de evlatlarımızın ailelerine takdim ettik. Bu
yıl yine binlerce öğrencimize burs vereceğiz.
Çünkü eğitime verilen her destek ve yapılan
her yatırım ülkemizin geleciğine yapılan ya-
tırımdır. Ben buradan iş insanlarını Hayır
Kapımıza destek olmaya davet ediyorum.
Şunu açıkça söylemeliyim ki, buraya yapı-
lan her yardım doğrudan gerçek ihtiyaç sa-
hiplerine ulaşıyor. Bu vesileyle Eğitim ve
Öğretim Yılı’nın ilçemiz, ülkemiz, öğrencile-
rimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için
hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bir fidan bin İstanbul
Çatalca Çanakça Mahalle-

sinde Milli Eğitim Bakanlığı
ve Orman Bakanlığı'nın des-

tekleri ile İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün dü-
zenlediği 'Bir Fidan Bin İs-
tanbul' kapsamında fidan

dikimi etkinliği bin öğrenci-
nin ve protokolün katılımı

ile gerçekleştirildi

İstanbul il genelinde gerçekleş-
tirilen fidan dikme etkinliğinin
en geniş kapsamlısı Çatalca'nın
Çanakça Mahallesi'nde bin-
lerce öğrencinin katılımı ile
gerçekleştirildi. İlçedeki okul-
larda öğrenim gören gönüllü
bin öğrencinin katıldığı etkin-
likte, toplamda bin adet fidan
dikildi. 

Yazın canımız yanıyor

Etkinliğe; Çatalca Kaymakamı
İnci Sezer Becel, Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, Başkan yar-
dımcıları ve Meclis Üyeleri,

mahalle muhtarları, İl Milli Eği-
tim Müdür Yardımcısı Levent
Özil, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Erşahin, öğretmen,
öğrenci ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Tören, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı'nın okunması ile
başladı. Sırası ile İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Musatafa Erşahin,
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Levent Özil ve Çatalca Kayma-
kamı İnci Sezer Becel birer ko-
nuşma yaptı. “Her yaz mevsimi
içimiz yanıyor” diyen Çatalca
Kaymakamı İnci Sezer Becel,
“Çünkü ormanlarımız yanıyor.

Bilinçsiz insanlar ve
bilerek ormanlarımızı
yakan insanlar tara-
fından ormanlarımız
yok oluyor. Çatalca
olarak geçtiğimiz yıl
başlatılan bu etkinliğin
ikicisine ev sahipliği yap-
mak bizler için büyük
gurur” dedi. Fidan ekim
programı sonrasında Kay-
makam İnci Sezer Becel ve
Belediye Başkanı Mesut
Üner öğrenciler ile bol bol
hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
BAHADIR SÜGÜR 

Kabataş'ta bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında
öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı. Ortaya çıkan görüntü vatandaşların ilgisini çekti
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Ünlü oyuncu Süleyman Turan,
İstanbul'da son yolculu-

ğuna uğurlandı. Kadı-
köy'deki evinde

geçirdiği kalp krizi
sonucu 83 yaşında
hayatını kaybeden
Süleyman Turan
için Şakirin Ca-
mii'nde cenaze tö-

reni düzenlendi.
Törende kızı Beliz

Sipahi taziyeleri kabul
etti. Törene çok sayıda

ünlü isim katıldı. Turan öğle
vakti kılınan cenaze namazının

ardından toprağa verildi. 

Sürekli kadın cinayetlerinin olduğunu ve artık son bulması
gerektiğini söyleyen Gürsel Turan ise "Güzel bir uygulama,
kadınlara ölmemesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Son
5 senedir durmadan kadınları öldürüyorlar. Gazete ve ha-
berlerde görüyoruz kadınlar öldürülüyor. Böyle dikkat
çeken projelerin sürekli olması lazım" diye konuştu.

Bu tarz projelerin 
sürekli olması lazım
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DÜNYANIN en çok kazanan ünlülerin-
den biri olan Kim Kardashian serve-
tine servet kattı. 38 yaşındaki 4 çocuk
annesi Kardashian, her yaştan kadının
ihtiyaç duyduğu bir ürün sayesinde sa-
dece birkaç saniye içinde 2 milyon
dolar kazandı.
Ailesinin en zengini unvanını küçük
kardeşi Kylie Jenner'a kaptıran Kar-
dashian uzun süredir kozmetik ve iç
giyim koleksiyonları da tasarlayıp satı-
yor. Zaten yeni rekorunu da bu sayede
kırdı.Kim Kardashian'ın hazırladığı
vücut şekillendirici korse koleksiyonu

dün satışa çıktı. Ürünler, kelimenin
tam anlamıyla kapış kapış satıldı ve
Kardashian da yeni bir rekora imza
atarak saniyeler içinde 2 milyon dolar
kazandı.

İsmini değiştirdi

Kardashian, bu yeni serisinin ismi ne-
deniyle eleştirilmişti. Yeni vücut şekil-
lendirici serinin ismini "Kimono"
olarak belirlemişti. Fakat Japonya'dan
gelen eleştirilerinden sonra Kardas-
hian, koleksiyonun adını SKIMS 
Solutionwear olarak değiştirdi.

DUVARA 440 ÇİFT 
AYAKKABI ASILDI

Projenin oldukça
anlamlı olduğunu
söyleyen vatandaşlar
ise “Hayatını kaybeden
kadınların adı daima
yaşatılmalı” dedi.

Bayrampaşa
Belediyesi Hayır Kapısı,

okulların açılmasıyla birlikte
ihtiyaç sahibi yüzlerce
öğrenciye okul çantası

dağıttı 

Hayır Kapısı'nda 
çanta dağıtıldı

Turan uğurlandı


