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Cuma namazını İstan-
bul'da kılan Cumhurbaş-

kanı Erdoğan çıkışta önemli
açıklamalarda bulundu. Diyar-
bakır'da gerçekleşen ve sivilleri
hedef alan terör saldırısına deği-
nen Erdoğan, “Ne olursa olsun
bu mücadelemizi yılmadan
devam ettireceğiz. Ve sonunda

biz Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti, bu işten galip geleceğiz” 
ifadelerini kullandı. Diyarbakır
HDP İl Başkanlığı önünde
nöbet tutan annelere de değinen
Erdoğan, “Evlat acısı nedir
bunu anneler gayet iyi bilir. Ağ-
larsa anam ağlar diyor ya, gerisi
boş ağlar” diye konuştu. I SAYFA 7

İttifak yeniden 
şekillenebilir!

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemi’nin
artık işlemediğini belirterek, gele-
cekte “parlamenter sistemin yeni-
den tesis edilmesi” gibi bir durum
karşısında “partisinin CHP ile
olan işbirliğinin yeniden şekillene-
bileceğini” söyledi. Akşener,
"Zaman içerisinde göreceğiz" 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Çatışma da olacak
savaş da olacak!

Diyarbakır’da konuşan
HDP Milletvekili Leyla

Güven, kayyum atamaları hak-
kında çok tartışılacak açıklama-
larda bulundu. "Savaşın sebebi
HDP değildir" diyen Güven, "Sa-
vaşı çıkaran zihniyet Kürt soru-
nunu çözümsüz bırakan zihniyettir.
Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım
da olacak savaş da olacak çatışma-
lar da” ifadelerini kullandı. 
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Kitabı poşete 
sokmadılar!

İlk ve orta dereceli okullar-
daki öğrencilere ücretsiz ders

kitapları bu yıl “Sıfır atık farkında-
lığı" kapsamında plastik poşetler
içinde verilmedi. Avcılar Milli Eği-
tim Müdürü Barış Yıldız, “Geçen
senelerde öğrencilerimize kitapla-
rını poşet içerisinde veriyorduk. Bu
sene doğaya katkıda bulunmak
amacıyla sayın bakanımızın talima-
tıyla poşetleme çalışmalarını bırak-
tık. Doğaya hassasiyet gösteriyo-
ruz” açıklamasını yaptı. I SAYFA 8
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AK Parti'de kesin ihraç 
istemiyle disiplin kuruluna

sevk edilen eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, partiden istifa etti. 
Davutoğlu, “AK Parti'nin vefakar
tabanını, ülkenin her yanında
omuz omuza iki seçim mücadelesi
verdiği ve demokrasi tarihimizin en
yüksek oyu ile birlikte büyük bir
onur yaşadığı kendi genel başkanı-

nın ihraç edildiğini görme üzüntü-
sünden kurtarmak için yıllarca alın
terimizi ve fikir emeğimizi verdiği-
miz partimizden istifa ediyoruz”
dedi. Davutoğlu, “Bütün varlığı-
mızı ortaya koyduğumuz partimiz-
den ihraç talebiyle huzurunuza
geleceğimizi tahayyül bile edemez-
dik. Ancak bunu yaşamak da ka-
derde varmış” siteminde bulundu. 

KADERDE BUNU YAŞAMAK DA VARMIŞ

ç AK Parti'nin yasaklar, yol-
suzluk ve yoksullukla müca-

dele sloganıyla yola çıktığını
anımsatan Davutoğlu, "Ancak son
yıllarda, AK Parti milletimizin gön-
lünde taht kurmasına vesile olan
değer, söylem ve politikalardan
uzaklaştı. Adaletten kalkınmaya her
alanda sorunlar baş göstermeye
başladı. AK Parti yönetiminin önce-

likleri, söylemleri ve politikaları de-
ğişti” eleştirisini yaptı. MDK’nın
tebligatlarının kendilerine ulaşma-
sıyla derin bir üzüntü ve utanç duy-
gusu yaşadığını ifade eden
Davutoğlu, “AK Parti’nin, Türkiye'yi
daha iyi bir geleceğe taşıma kapasi-
tesi kalmamıştır. İşletilen sürecin se-
naryo olduğu aşikardır”açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9

İŞLETİLEN SÜREÇ AÇIK BİR SENARYODUR

ç

30yıldan beri
bölgede esnaf-

lık yaptığını belirten
Ömer Kahraman, “Bu
konuları Necmi Kadı-
oğlu, Ali Murat Ala-
tepe ve Kemal Deniz
Bozkurt'a söyledim.
Hep birbirlerinin üze-
rine atıyorlar. Birbirle-
rine hakaret ediyorlar.
Sonra da bir araya ge-

liyorlar” dedi. Vakıf
Başkanı Saim Baha-
dır'la görüştüğünü
fakat bir sonuç elde
edemediğini ifade eden
Kahraman, “Eski baş-
kan Necmi Kadıoğlu
ile kısa bir zaman önce
görüştüm. Kadıoğlu,
Saim Bey'in beni mağ-
dur ettiğini söyledi”
ifadelerini kullandı. 

SUÇU BİRBİRLERİNE ATIYORLAR

ç “Ben basın
mensuplarını

buraya kendim için
çağırmadım” diyen
Kahraman, “Bunlar
hırsızlığı çok profes-
yenel yapıyorlar. Ben
kendi hakkımı alırım.
Bunu herkes biliyor”
dedi. Gazetemizin
İmtiyaz Sahibi Ali Ta-
rakçı'nın vurulma ola-

yının arkasında kimle-
rin olduğunu da kısa
bir zaman sonra açık-
layacağını belirten
Kahraman, “Sayın
Tarakçı'nın vurulma
talimatını vermişler,
suçu da benim üze-
rime atmak istemişler.
Atılan mesajlar ben
de kayıtlı” iddiasında
bulundu. 
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TURKIYE TERORU
MAGLUP EDECEK

MILLETI VAKIFLA 
DOLANDIRDILAR!

Marmara Fırıncılar Dernek 
Başkanı Ömer Kahraman Esen-

yurt Vakfı'nın 30'a yakın esnafı
dolandırdığını iddia etti. Vakıf

adı altında milletin arsalarının
zorla alındığını savunan 

Kahraman, “Bunlar Esenyurt'a 
uyuşturucu ve fuhuşu getiren

insanlardır” diye konuştu

Ülkemizi temsil edecekler
Bu yıl 21’incisi düzenlenen
Siemens Opera Yarışması’nın

kazananları belli oldu. Uğur Atasoy
yarışmanın birincisi olurken, Sedef
İlayda Büyükyörük ikinci, Ramazan

Karaoğlanoğlu üçüncü, Melis Gü-
nerli de mansiyon ödülünün sahibi
oldu. Dereceye giren ilk üç isim Tür-
kiye’yi dünyanın önde gelen opera
sahnelerinde temsil edecek. I SAYFA 13
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Bir daha böyle
acılar yaşanmasın

Bakırköy Belediyesi tarafından
Bakırköy Cumhuriyet Meyda-

nında vatandaşlara aşure ikram edildi.
Kendisi de dağıtım yapan Belediye Baş-
kanı Dr. Bülent Kerimoğlu, "Matem
Oruçlarının sona erdiği Muharrem

Ayı’nda bir daha acılar yaşama-
mamız umuduyla Aşuremizi

dağıttık. Başta ülkemiz
olmak üzere yakın coğ-

rafyamızdaki tüm in-
sanlara kardeşlik,
birlik ve beraberlik
diliyorum. Bugün
burada 50 bin
aşureyi sadece
Bakırköylülere
değil İstanbullu

hemşehrilerimize
de dağıttık" dedi. 

ç

AK Parti’nin ihracını istediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti. Davutoğlu'yla
birlikte AK Parti'den ihraçları istenen eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra eski 
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de istifalarını açıkladı. Davutoğlu, “Yeni bir siyasi hareketi inşa edeceğiz” diye konuştu

Davutoğlu ile birlikte yanında bulunan Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim
Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da istifalarını açıkladı. Davutoğlu'nun istifasının ardından 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Mil-
letvekili Doç. Dr. İbrahim Turhan da partisinden istifa etti. Son olarak AK Parti Konya eski vekili Ömer Ünal da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

YENİ 
PARTİNİN DE 

STARTI
VERİLDİ

IHRAC EDILMEDEN
ISTIFA ETTILER! Siyasette herkes 

kendi yolunu çizer
AK Parti'den istifa eden
eski Başbakan Ahmet Da-

vutoğlu'na ilk tepki AK Parti Is-
parta Milletvekili Recep Özel'den
geldi. Özel, "İstifa etmiş olabilir,
kendi siyasi takdiridir, herkes yo-
lunu siyasette kendisi çizer, toplu-
mun çizdiği yol daha önemli,
vatandaşın, milletin çizdiği yolun
haricinde yola sapanlar her yer-
den istifa edebilirler. Kendi 
takdiridir" dedi.
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HDP'li başkan 
gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kır-
salında PKK'lı teröristlerce

düzenlenen, 7 kişinin yaşamını yi-
tirdiği, 10 kişinin yaralandığı saldı-
rıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye
Başkanı Mehmet Fatih Taş gözal-
tına alındı. Saldırının ardından
başlatılan soruşturma kapsa-
mında, olay yerinde patlamadan
kısa süre önce belediyeye ait aracın
görüldüğü iddia edildi. 
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Yardımcısının
acısına ortak oldu

Büyükçekmece Belediye Baş-
kan Yardımcısı Başak San-

car’ın babaannesi Fatma Demir 91
yaşında vefat etti. Belediye meclis
üyeleri ve belediye personeliyle bir-
likte cenaze namazına katılan Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Merhume Fatma Demir’e yüce 
Allah’tan rahmet, ailesine ve seven-
lerine başsağlığı diliyor. Merhume
Fatma Demir’in ruhu şad, mekanı
cennet olsun” diye konuştu. 
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İBB'ye bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk
Ekmek'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü.

Günnaz Durak, “Fakir ölmüş. Zengin ilerlemiş, fa-
kiri öldürdüler. Fakir ekmeği de alamayacak demek
ki" şeklinde konuştu. Ziyettin Durak ise “Önceden
3,5 lira veriyordum. Şimdi 4 lira 75 kuruş verdim.

Fakir fukaraya günah değil mi?" diye sordu. 

Halk Ekmek 
zammına tepki

Sayfa 3

Silahla oynarken
kendini vurdu

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan 
Kahraman, 30 esnafın mağdur olduğunu söyledi. 

Milyonlarca insan 
sizinle beraberdir

Sayfa 7
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D oğru güneş gözlüğü seçimi göz
sağlığı açısından büyük önem
taşıyor. Sahte güneş gözlükleri

ise pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor.
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Göz
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Ilgaz Yalvaç, güneş gözlüğü alınırken dik-
kat edilmesi gereken yedi noktayı sıraladı.

Işınları bloke etmeli

Güneş ışınlarının, insan gözleri-
nin algılayamayacağı veya
hissedemeyeceği oranda
ultraviyole (UV) rad-
yasyonu yaydığına
dikkat çeken Prof.
Dr. Ilgaz Yalvaç,
"Gözlerimizi gü-
neşten koruma-
mızı sağlayan
güneş gözlükleri-
nin UV ışınların-
dan koruyucu
özellikte ve gözü-
müze uygun olma-
lıdır. Kaliteli bir
güneş gözlüğünde ön-
celikle camın renginin
koyu ya da açıklığından zi-
yade UV ışığını engelleyip en-
gellemediği önem taşımaktadır.
Güneş gözlüklerinin mutlaka UV ya da
morötesi ışınları kestiğine dair bir sertifi-
kası olmalıdır. Güneş gözlüklerinin ışığı
bloke etme gücü UV200, UV400 ve
UV600 gibi ibarelerle belirtilmektedir.
Özellikle deniz kenarında ve kayak yapar-
ken minimum UV400 korumalı güneş
gözlüklerinin kullanılması gerekir" dedi.

Mutlaka belgesi olmalı 

Kaliteli bir güneş gözlüğünde güvenilir
tescil belgesi olması gerektiğinin altını
çizen Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, "Gözlüğü tak-
tığınızda bulanık görmemelisiniz ve detay-
lar kaybolmamalı. Kaliteli güneş
gözlüklerinde güvenilir tescil belgesi olma-
lıdır. 1995’ten bu yana Avrupa Birliği stan-
dartlarına göre kaliteli gözlüklerin
üzerinde CE (Conformité Européene)
ibaresi bulunmaktadır. CE belgesi, ürü-
nün minimum güvenlik koşullarına uygun
olduğunu ifade etmektedir. Gözlük alırken
camların boyama ve mika olup olmadı-
ğına, camda çizik, kabarcık ve eğrilik bulu-
nup bulunmadığına dikkat edilmelidir"
diye konuştu. Kaliteyi anlamanın bir
başka yolunun gözlüğü taktıktan sonra
dikey bir çizgiye odaklanmak olduğuna
dikkat çeken Prof. Dr. Yalvaç, "Bu du-
rumda numarasız bir güneş gözlüğünü
hareket ettirdiğinizde görüntü hareket
etmez. Gözlüğü hafifçe yukarı aşağı, sağa
sola hareket ettirdiğimizde bu çizgide oy-
nama ya da kırılmalar oluyorsa o gözlük
uygun değildir" dedi.

Işık emilim oranı uygun olmalı

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Ilgaz Yalvaç, ışık emilim oranı hak-
kında ise, "Kullanım kılavuzlarında yer
alan ‘ışık emilim oranı’, gözlük camının
dışarıdan gelen ışığın ne kadarını emdi-

ğini, ne kada-
rını yansıttı-
ğını ve ne
kadarını
içeri verdi-
ğini ifade
eder. Şehir
ortamında
yüzde 40-

50, güneş
ışınlarının

daha dik gel-
diği dağlık böl-

gelerde yüzde
50-70, deniz kıyı-

sında ve kayak yaparken
yüzde 80-85 emilim uygundur"

değerlendirmesinde bulundu.

Fiyatı aldatmasın

Kaliteli bir güneş gözlüğünün mutlaka
'UV ışığını engelleyici' özellikte olması ge-
rektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ilgaz Yal-
vaç, bu özelliği olmayan güneş
gözlüğünün sadece fazla ışığın geçme-
sini engellediğini de belirterek şunları
aktardı: "Ancak bu engelleme hiçbir
fayda sağlamaz, aksine zarar verir.
Çünkü renkli cam takıldığında göz
bebeği küçülmez. Böylece zararlı UV
ışını göz içine bol miktarda girer. Ka-
liteli bir güneş gözlüğünün kalite ve
UV blokaj belgeli olması gerekir."

Cam koruma sağlamaz

Aynalı camlar göze gelen ışığın
bir kısmını geri yansıttıkları için
özellikle şiddetli ışığın olduğu
deniz kenarlarında tercih edile-
bileceğini söyleyen Prof. Dr.
Ilgaz Yalvaç, "Aynalı kaplama-
lar göze gelen ışık miktarını
düşürmekle birlikte UV blo-
kaj oranını etkilememektedir.
Polarize cam özelliğinin de
normalde ultraviyole bloka-
jıyla ilişkisi olmamakla bir-
likte hem polarize olan
hem de etkili ultraviyole
blokajı yapabilen camlar
daha emniyetli ve iyi bir
görüş konforunu sağlar-
lar. Gözlük camı rengi
ile camın içindeki UV
koruması arasında
hiçbir ilişki
yoktur" ifadelerini
kullandı.
DHA

Yaz mevsiminin yaşandığı şu
günlerde, gözlerin güneş

ışınlarına ve enfeksiyonlara
karşı savunmasız olduğunu

belirten Göz Sağlığı Uzmanı
Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, güneş

gözlüğü kullanmak gibi
basit önlemlerle göz
sağlığını korumanın

mümkün olduğunu söyledi

Güneş gözlüklerinin dikey
bir çizgiye odaklanmaması
gerektiğini ifade eden Prof.

Dr. Ilgaz Yalvaç, "Işık emilim
oranı uygun olmalı. Her

pahalı gözlük kaliteli demek
değildir. Polarize cam eksta

koruma sağlamaz. Sahtesini
takmatansa hiç takmayın"

uyarılarında bulundu

Yüzme esnasında kramplara dikkat
Ramazan Bayramı’nın ha-
ziran ayına denk gelmesiyle
birçok kişi tatilini denizde

geçirmek için sahillere akın etti. Başta
yüzme olmak üzere sportif faaliyetlerin
artması beraberinde bazı sorunlar da
doğurabiliyor. Bunlardan biri de yüzme
esnasında ortaya çıkan kramplar. Fizyo-
terapist Çağıl Ertürk, yüzme esnasında
kramp girmesi halinde neler yapılması
gerektiğini ve bunun nasıl önlenebilece-
ğini açıkladı.

Nedeni bilinmiyor

"Kas demetlerinin bir veya birden fazla-

sında görülebilen, kısa fakat bazı za-
manlarda 10 dakikaya kadar çıkabilen
kasılmalara kramp denir. Kas krampla-
rında artan hava sıcaklıklarının etki-
sinde sıvı kaybıyla birlikte mineral
eksikliği de çok önemli yer teşkil eder.
magnezyum, potasyum ve kalsiyum ek-
siklikleri kas kramplarına ortam hazır-
lar” diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Öğr. Gör. Çağıl Ertürk kramp girmesinin
kesin nedeninin bilinemediğini ifade
etti. Ertürk, "ancak magnezyum ve kal-
siyum eksikliği, sinir uçları ve kas lifleri-
nin uyarılabilirliğini artırdığından kramp

nedenidir. Beslenme bozukluğu, diyalize
giriyor olmak, idrar söktürücü kullanımı,
şeker hastalığı, dolaşım bozukluğu ve
alkol kullanımı da nedenler arasında
sayılabilir. D vitamini eksikliğinin kalsi-
yum ile ilişkisinden dolayı etkisi bulun-
maktadır. Terleme veya solunum
yoluyla aşırı sıvı ve elektrolit kaybına
neden olacak şekilde yapılan yoğun eg-
zersizler kramp nedenleri olabilir" diye
konuştu. 

Hamilelere uyarı

Kramplara gebelik dönemlerinde de
sıkça rastlandığının altını çizen fizyote-

rapist Ertürk, “Özellikle gebeliğin ilerle-
yen dönemlerinde, bebeğin de hızlı bü-
yümesi ile toplardamar üzerindeki
baskıyı artırır. Bu durum gebelerde do-
laşım problemlerine neden olur. Bebe-
ğin artan kalsiyum ihtiyacına annenin
beslenme yetersizliği ile yeterli cevap
verememesi krampları artırır. Bunun dı-
şında artan sıcaklarla birlikte gebeler
diğer kişilerden daha fazla risk taşımak-
tadırlar. Dolaşım problemi olan gebele-
rin sıcakta uzun süre kalması ve
denizde kramp durumuyla karşı karşıya
kalması anne adaylarını zor duruma dü-
şürebilir” açıklamasında bulundu. DHa

SAHTESINDEN
UZAK DURUN!

GÖz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ilgaz
Yalvaç, doğru bilinen yanlışları ise şu sözlerle sıra-
ladı: "UV koruması, gözlüğün renginin koyuluğu ile
değil yapım maddesi ile ilgilidir. Renklendirme
oranı, sadece ışığın şiddetini azaltarak görme kon-
foru sağlar. Gözlükleri giysilerin ucuyla temizlemek,
çantaya ya da cebe gelişigüzel atmak sıklıkla yapı-
lan yanlışlıkların başındadır. Bu hatalar cam üze-
rinde mikro çizikler oluşmasına neden olur. Gözle
görülmeyen bu çizilmeler zaman içinde görme kali-
tesini bozar. Gözlüğün kullanılmadığı zamanlarda

orijinal kutusunda saklanması; temizliğin ise akan
su, sabun veya ürünle birlikte verilen mikrofiber bez
ile yapılması gerekir. Kontakt lens kullanan kişilerin,
lensleri UV filtreli dahi olsa üzerine güneş gözlüğü
takmaları gerekir. Güneş gözlükleri, kontakt lens
kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı gözlerde kuruma
sorununa karşı koruma sağlar. Güneşin çok yoğun
olduğu ortamlarda güneş gözlüğü ile beraber mut-
laka siperli şapka desteği ile beraber güneş ışınları-
nın istenmeyen etkilerinden gözümüzü
korumalıyız."

'Sahte gözlük takmaktansa hiç takmamak
daha iyidir' diyen Yalvaç, "Sadece görünen ışığı

kesen ama UV ışınlarına karşı bir blokaj sağlama-
yan güneş gözlükleri, gözbebeğinin gözün kendini

doğal yolla koruma özelliğini devre dışı bırakır. Göz-
bebeği, güneş gözlüğünün sağladığı karanlık or-

tamda iyice açılacağından, görünmeyen UV
ışınları açık gözbebeğinden içeri çok fazla
oranda girer. Bu nedenle, UV filtresi ol-

mayan sahte güneş gözlükleri kulla-
nılmamalıdır" uyarısında

bulundu.

SAHTE TAKMAKTANSA 

HİÇ TAKMAYIN DAHA İYİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
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Öğrenci Üro-Andro-
loji Uzmanı Prof. Dr.
Halim Hattat, erken bo-

şalmanın Türkiye’deki en yaygın cin-
sel sağlık problemlerinin başında
geldiğini söyleyerek, kişiye özel tedavi
yönteminin seçilmesi gerektiğini be-
lirtti. Hattat Klinik’ten Üro-Androloji
Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erken
boşalmaya neden olan faktörleri sırala-
yarak tedavi yöntemini anlattı. Prof. Dr.
Hattat, erken boşalma tedavisinde başarı-
nın hastaya uygun tedavi seçilmesi ile elde
edileceğini söyleyerek, “Erken boşalma
Türkiye'deki en yaygın cinsel problemlerden
biri. Erken boşalma erkek için utanç verici
olabiliyor, endişe ve depresif hisler yaratabili-
yor. Kadınlarda uyarılma ve tatmini düşürü-
yor, orgazm problemine neden olabiliyor.
Erken boşalma ilk ilişkiden itibaren ortaya çı-
kabilir, sonradan geliştiyse altta yatan organik
rahatsızlıklara bakmak gerekir” dedi.

Altında yatan nedenler

Prof. Dr. Hattat, erken boşalma tedavisinde ki-
şiye özel olarak bir program geliştirmek gerektiği-
nin altını çizerek, “Bu programda ilaç ve cinsel
terapi egzersizleri, boşalma refleksini kontrol
eden kasların eğitimiyle, penis damar ve sinir sis-
teminin geliştirilmesiyle tam etki gösteriyor. Ev
ödevleri ve kas çalışmalarıyla boşalma refleksini
geciktirmek öğretilebiliyor. Bazen sistemik ilaçlar
yerine lokal etkili kremler, jeller kullanılabiliyor.
Bazen de altta yatan ve erken boşalmaya yol aça-
cak bir prostat enfeksiyonunun, hormon denge-
sizliğinin, idrar yolu enfeksiyonun tedavisi
rahatlatıcı oluyor. Bu nedenle erken boşalmada
en iyi tedavi size en uygun tedavidir” ifadelerini
kullandı. Prof. Dr. Hattat, “Dönemsel veya sü-
rekli olarak sertleşme sorunu yaşamak ve sürekli
sertleşmeyi kaybetmekten korkmak, erken bo-
şalma probleminin gelişmesine neden oluyor.
Erken boşalma sorunu yaşayan her üç erkekten
yaklaşık birinde sertleşme sorunu da bulunuyor”
diye konuştu.DHA

Diyabetik ayak
kanserden tehlikeli

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Uz-
manı Doç. Dr. Mustafa Hakan

Zor, "Diyabetik ayak hastalığı kanserden
daha tehlikeli bir hastalık. Kanserli bir has-
tada 5 yıllık yaşam oranı yüzde 40 ila 50 ci-
varında bulunuyor; ancak diyabetik ayak
hastalığı sebebiyle ayağı kesilen bir hastanın
5 yıllık yaşam oranı yüzde 30'lara düşüyor"
dedi. Şeker hastalarının ayaklarında açılan
ve yaklaşık 3 ay kapanmayan yaraları 'diya-
betik ayak' hastalığı olarak tanımladıklarını
belirten ve bu hastalığın ölüm riskine dikkat
çeken Doç Dr. Zor, "Diyabetik ayak hastalığı
kanserden daha tehlikeli bir hastalık. Diya-
betik ayak hastalarında bu ilacı kullanıyo-
ruz; çünkü diyabetik ayak, kanser gibi bir
hastalık hatta 5 yıllık yaşam oranı kanserden
daha düşük. Kanserli bir hastada 5 yıllık
yaşam oranı yüzde 40 ila 50 civarında bulu-
nuyor; ancak diyabetik ayak hastalığı sebe-
biyle ayağı kesilen bir hastanın 5 yıllık yaşam
oranı yüzde 30'lara düşüyor. Bu hastaların
yaklaşık yüzde 50'sinin bacaklarında özel-
likle diz altında, damar problemi var" dedi. 

Küba'dan geliyor

Ölüm riski taşıyan bu yaraları Küba'dan
gelen bir ilaçla tedavi ettiklerini ifade eden
Doç. Dr. Zor, "Biz bu yaraları bir takım kan-
landırma işlemleri, ameliyatlar ya da anjiyo
plasti ile açtıktan sonra Küba'dan ithal edi-
len ilaçları kullanarak, hastaların yara ka-
panmasını hızlandırıp, bu süreyi
azaltıyoruz. Doğru endükasyonda kullanıl-
dığı zaman hastaların yarasını daha hızlı ve
güvenli bir şekilde kapatıyor" dedi.

Endükasyonda kullanılıyor

Ancak Küba'dan gelen bu ilaçların yüksek
maliyetli olduğunu anlatan Zor, "Biz kul-
lanmaya başladığımız dönemde 1100
dolar civarı maliyetleri vardı. Bu ilaç
1990’lı yılların ortalarında Havana’da üre-
tildi. Ülkemize de 2012 yılında getirildi ve
biz 2013 yılında bu ilacı uygulamaya baş-
ladık. Ülkemizde üretilmesi durumunda
maliyetler düşecektir. İlaca ulaşım kolayla-
şacaktır. Hem hastaların hem de devletin
faydasına olacaktır” dedi. DHA
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S ancaktepe'de 11 Eylül 'de
Kemal Türker Mahallesi, Ha-
lilbey Sokak'ta 3 katlı binanın

giriş katından kötü kokular gelmesi
üzerine harekete geçen polis içeri gir-
diğinde bir kadın cesedi ile karşılaştı.
Cesedin aynı evde oturan ve kendi-
sinden iki gündür haber alınamayan
57 yaşındaki Naciye Torunoğlu'na
ait olduğu tespit edildi.

Polis oğlunu arıyordu

Polis yaptığı inceleme sonucu başına
sert bir cisimle vurularak öldürül-
düğü tespit edilirken, cinayet şüphe-
lisi olarak oğlu Cihan T. aranmaya
başlandı. Yapılan çalışmalar sonucu
Cihan T. önceki gün akşam saatle-
rinde polis tarafından yakalandı.
Polis Cihan T.'nin arkadaşı olduğu
öğrenilen Ferdi Ş.'yi de cinayet ola-
yıyla ilgili gözaltına aldı.

Cesetle beraber 2 gün yaşamış

Cinayet Büro Amirliğinde sorgula-

nan şüphelinin annesini öldürdük-
ten sonra onunla birlikte iki gün
aynı evde yaşadığı tespit edildi.
Şüphelinin annesinin üzerine bir
battaniye örttüğü, koku olmaması
için evdeki vantilatörü çalıştırdığı
öğrenildi. Şüpheli Cihan T.'nin ay-
rıca cesedi buzdolabına da sokarak
saklamaya çalıştığı öğrenildi.

Şifresini öğrenmeye çalışmış

Öte yandan şüphelinin olaydan
sonra annesine ait banka şube-
sinde bulunan 40 bin lirayı çekmek
için, bir kız arkadaşından yardım
istediği, annesi gibi bankayı arata-
rak hesap şifresini öğrenmeye ça-
lıştığı öğrenildi. Şüpheli işlemleri
bittikten sonra adliyeye sevk edildi.
Şüpheli adliye ye götürülürken
"Ben annemi öldürecek kadar şe-
refsiz değilim" diye bağırdı. Cihan
T. ile birlikte gözaltına alınan diğer
şüpheli Ferdi Ş.'de adliyeye 
gönderildi. DHA

Sancaktepe'de annesi Naciye Torunoğlu'nu başına bir cisimle vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan oğlu Cihan T. yakalandı. 
Şüphelinin annesini öldürdükten sonra iki gün onunla birlikte aynı evde kaldığı, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştığı öğrenildi

ANNESINI OLDURUP 
CESEDIYLE YASAMIS

Arnavutköy'de orman
yangını çıkarma

hazırlığında oldukları
belirlenen terör örgütü

üyesi 3 kişi gözaltına
alındı. Şüphelilerin,

yangın çıkarmak için
ormanlık alanlara
gitmeleri güvenlik

kamerasına yansıdı

İstanbul Terörle
Mücadele(TEM) Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, terör örgütü

PKK/KCK gençlik yapılanması Devrimci
Gençlik Hareketi(DGH)'nde kayıtları bu-
lunan şüphelilerin orman yangını çıkart-
mak için çalışmalar içinde oldukları
bilgisine ulaştı.

Biri serbest bırakıldı

TEM ekipleri, Arnavutköy Şamlar

Orman Parkı mevkiinde 4 Eylül'de yangın
çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak
gözaltına aldı. Vatan Caddesi'nde bulu-
nan Terörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'ne getirilen 26 yaşındaki H.A., 25
yaşındaki K.D. ve 20 yaşındaki H.Ç.'nin
ifadelerine başvuruldu. Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü'nde detaylı sorgulama-
ları yapılan H.A., K.D. ve H.Ç.'nin terör
örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanma-
sından farklı tarihlerde kayıtlarının ol-

duğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri
tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk
edildi. H.A. ve H.Ç. çıkartıldıkları mah-
keme tarafından tutuklanırken, K.D. ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüp-
helilerin, Arnavutköy Şamlar Orman Par-
kı'na hafif ticari araçla gelmeleri güvenlik
kamera görüntülerine yansıdı. Öte yan-
dan, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
polis kameraları tarafından
görüntülendi. DHA

Orman teröristleri yakalandı

Metruk binaya baskın 
Esenyurt'ta inşaat halindeki bir binaya yapılan baskında
uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Mahalle sakinleri şüphelilerin, yıllardır bu binada kaldıklarını
ve kendilerini bıçaklarla tehdit ettiklerini öne sürdü

EsEnyurt Örnek
Mahallesi'nde bu-
lunan inşaat halin-

deki metruk bir binada bazı
kişilerin uyuşturucu kullanıp
mahalle sakinlerini bıçakla
tehdit ettiğinin ihbar edil-
mesi üzerine Esenyurt İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri
harekete geçti. Ekipler, bi-
naya baskın yaparak uyuştu-
rucu kullandıkları iddia
edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.
5 şüpheli polis merkezine
götürüldü.

Mahalleli isyan etti

Mahalle sakinleri, binayı
mesken tutan uyuşturucu
kullanıcıların kendilerini de-

falarca bıçakla ettiklerini
iddia etti. Binanın olduğu
sokakta yaşayan Saide
Demir, “Sabah akşam en az
50 kişi geliyor. Ben 'defolun
gidin' diyorum onlar merdi-
venin üzerinde zıplıyor 'sus
seni keserim' diyor. 4-5 defa
bana bunları söylediler. Ben
çamaşır asıyorum, çamaşır-
larımı toplayıp kesiyorlar
içine uyuşturucu koyup gö-
türüyorlar. Hem satan var
hem içen var" dedi.

50-60 kişi girip çıkıyor 

Diğer mahalle sakini Yener
Yılmaz, “1 hafta önce 8-10
kişi girdi buraya. 'Girmeyin
çoluk çocuk var' dedim bu-

rada, ondan sonra yerden
taş alıp attı. Pencereyi kapat-
masaydım çocuğun kafasına
gelecekti. Günde 50-60 kişi
falan girip çıkıyor buraya.
Teyze var burada, kadın ça-
maşır asarken kadınla konu-
şuyor kadın bir şey dese
bıçak var arkasında, bıçakla-
yacak kadını" diye konuştu.
Mahalle esnafı ise “Buraya
kimin girip, kimin çıktığını
bilmiyoruz. Çocuklarımızı
sokağa bırakmaya tereddüt
ediyoruz. Geçen evime gi-
derken yüzüne baktım,
'amca bir durum var' deyip
arabama vurdu. Yani beni
tehdit etti" ifadelerini 
kullandı. DHA

Otobüs durağına daldı
Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde İranlı turistleri taşıyan midibüs, yağmur ne-
deniyle kayganlaşan yolda duramayarak Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan
halk otobüsüne çarptı. Kazada midibüsteki bir turist hafif şekilde yaralandı

Kaza Beşik-
taş Çırağan
Caddesi’nde

saat 10.30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya
göre Mehmet Toprak’ın
kullandığı 34 BE 5227
plakalı Beşiktaş-Sarıyer
seferini yapan halk oto-
büsü, yolcu almak için
durağa yanaştı. O sı-
rada Sarıyer istikame-
tine giden İranlı
turistlerin bulunduğu 34

LAV 651 plakalı midi-
büs yağmur nedeniyle
kayganlaşan yolda du-
ramayarak otobüse ar-
kadan çarptı. Kazada
midibüsteki İranlı bir tu-
rist hafif şekilde yarala-
nırken, otobüsteki
yolcular ise başka bir
otobüse bindirildi. Ya-
ralı kaza yerine gelen
taksi ile hastaneye götü-
rülürken, turist kafilesi
başka bir araçla kaza

yerinden ayrıldı.

Duramadı bana vurdu

Otobüs şoförü Mehmet
Toprak, "Durakta yolcu
alıyordum, durmuştum
o sırada hızlı mı geli-
yordu bilmiyorum, du-
ramadı geldi bana
vurdu. Otobüsteki yol-
cuları da başka bir oto-
büse bindirerek
gönderdim” dedi.
DHA

Silahla oynarken
kendini vurdu

Esenyurt'ta 6 yaşındaki
çocuk silahla oynarken ken-
dini vurdu. Olay sabah saat-

lerinde Esenyurt Yunus Emre
Mahallesi 267 sokakta bulunan bir
evde meydana geldi. İddiaya göre 6
yaşındaki C.D. ailesi memleketlerinde
olduğu için kendisinden bir yaş büyük
ağabeyi ile birlikte anneannesinde kalı-
yordu. Anneannenin uyuduğu sırada
çocuk, evde bulduğu kurusıkı silahla
oynamaya başladı. Silahın aniden pat-
laması ile uyanan anneanne ile birlikte
toplanan akrabalar çocuğu hemen
kendi imkanları ile özel bir hastaneye
götürdü. Başından ağır şekilde yarala-
nan çocuğun hayati tehlikesi devam
ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma
başlattı. Ufuk ÇOBAN

Ölüme ramak kaldı

Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4
katlı binanın en üst katında işçiler
tarafından örülen duvar iddiaya
göre rüzgarın şiddetiyle devrildi.
Bu sırada yoldan çocuklu kadın-
lar tuğlaların altında kalmaktan
son anda kurtulurken bir kadın
ağır yaralandı. Olay yerine sağlık
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ya-
ralı kadın ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Olay anı güvenlik kame-
rası saniye saniye yansıdı. Görün-
tülerde yanlarında çocukları
bulunan kadınların kıl payı tuğla-
ların altında kalmaktan kurtul-
duğu görülüyor. Bir kadın tuğlalar
altında kalıp yaralanırken diğer
kadınlar ise hızla uzaklaşıyor.

Gaspa düğün 
süsü verdiler

Kol saati operasyonu

bayrampaşa'da "Evleniyo-
ruz" yazılı araçlı saldırganlar,
1,7 milyon liralık gasp yaptı.

Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ha-
dımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi,
Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi. Ban-
kaya girerek para çeken çalışanlar araçla-
rına bineceği sırada yanlarına üzerinde
"Evleniyoruz" yazısı bulunan bir araç yak-
laştı. Araçtan inen gaspçılar. Kamil Al-
dağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde
1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı.
Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan
büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken po-
lisin camında "evleniyoruz" yazısı bulu-
nan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak
için çalışma başlattı. DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri yasadışı yolarlardan getirilen
kol saati ve gözlüklerin satışının

yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Kaçak-
çılık polisleri, şüpheli H.İ.’nin yasadışı yollar-
dan ülkeye soktuğu kol saatleri ve gözlükleri
Kapalıçarşı’da bir dükkanda sergilediği, bu-
raya gelen müşterileri iş hanının arkasında bu-
lunan başka bir işyerine götürdüğü ve bir
depoda kaçak ürünleri sakladığını tespit etti.
248 gözlük ele geçirilerek şahıslar tutuklandı.



Y argıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet
Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin,
FETÖ/PDY'ye yardımdan yerel

mahkeme kararının temyiz incelemesini ta-
mamladı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi cezala-
rının infazının durdurulmasına karar verdi.
Kandıra’da bulunan 1 Nolu T Tipi Ceza-
evi’nde tutuklu bulunan Önder Çelik,
Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakan Karasi-
nir ve Mustafa Kemalgüngör saat 20.30 sı-
ralarında serbest bırakıldı. Cezaevi önünde
bekleyen yakınları ile serbest kalan yazarlar
kucaklaştı.

Engeller kaldırılmalı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yöne-
tim Kurulu 4. 5 aydır cezaevinde tutulan
Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Önder
Çelik ve avukat Mustafa Kemal Güngör’ün
tahliyesinin ardından bir açıklama yaptı.
“Gazetecilik suç değildir, basın ve düşün-
ceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller kal-
dırılmalıdır” denilen TGC Yönetim
Kurulu’nun açıklamasında, "Geç de olsa
adaletin gerçekleşmesinden mutluyuz.
Cumhuriyet Davasında yargılanan meslek-
taşlarımızdan beş yılın üstünde ceza alan
gazetecilere temyiz hakkı tanınmış, beş yılın
altında ceza alan meslektaşlarımız ise tem-
yiz yolu kapalı olduğu için Kandıra Ceza-
evi’ne girmişti. TGC olarak 4.5 ay önce
hukuk alanında yaratılan bu kargaşaya dik-
kat çekmiş ve haksız yere hapis yatmak zo-
runda olan meslektaşlarımızın bir an önce
özgürlüklerine kavuşmalarını talep etmiştik"
denildi. 

mahkumiyet bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin tahliye kara-

rına atıf yapılan açıklamada, "Yargıtay kara-
rının ardından Cumhuriyet Gazetesi’nin beş
eski çalışanı Musa Kart, Güray Öz, Hakan
Kara, Önder Çelik ve Avukat Mustafa
Kemal Güngör tutuklu bulundukları Kan-
dıra Cezaevi'nden tahliye edildi. Daire, tem-
yiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan
Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hik-
met Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki
mahkumiyet hükümlerini bozdu. Hakkında
yakalama kararı bulunan Bülent Utku’nun
yakalama müzekkeresinin kaldırılmasına,
Ahmet Şık’ın ise 301. Maddeden yargılan-
masına karar verdi" ifadeleri kullanıldı. 

insan hakkı ihlali

Açıklamasın devamında, "Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti olarak bir kez daha gazetecili-
ğin suç olmadığını, halkın haber alma,
bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için
yapılan bir meslek olduğunu hatırlatıyoruz"
denilerek, "Basın özgürlüğü sıralamasında
Türkiye’nin 157. sırada olmasından rahatsı-
zız. Türkiye’de yargı reformunun gerçekleş-
mesinin en önemli adımlarından biri basın
ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki
engellerin kaldırılmasıdır. Dün yargı pake-
tiyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 

‘Yargı reformunda birinci paketimiz dü-
şünce ve ifade özgürlüğünü daha da güven-
ceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği,
uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran
düzenlemeler içeriyor’ açıklaması kamuo-
yuna yansıdı. Şu anda sayıları 132 olan ga-
zetecinin tutuklu ve hükümlü olarak
toplumdan uzak tutulması, mesleklerini ya-
pamamaları insan hakları ihlalidir. Meslek-
lerini yapamayan ve toplumdan tecrit edilen
bu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmaları,
Türkiye'de demokrasinin yeşermesi ve top-
lum barışının sağlanması açısından önemli
bir adım olacaktır" uyarısı yapıldı. 
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H DP'ye yönelik yeni oyunların or-
taya konulmaya çalışma ve çaba-
larının yanında parti kuracağı

söylenen Davutoğlu'nun ihraç edilmeyi bekle-
meden istifa ettiği bu günlerde tabela der-
neklerimiz, sözde ve günü birlik
platformlarımız gibi uzun süredir ortalıkta
görünmeyen Ekonomi Bakanı, Damat bey
dün ortaya çıkıp, yine iddialı şeylerden bah-
sedip, ülkede yaşanan ekonomik krizi gör-
mezden geldiği şu günlerde Merkez
Bankasının faizi düşüreceğini iddia edip ve

'Bakın indirmezse o zaman görün' diyen
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına baktığı-
mız da zorda olduğu söylenen ekonomik kri-
zin iktidar cephesinde hiçte olmadığını
anlıyorduk.

Gerçi kırılması için önceden hazırlandığı
ve adeta bir suikast olduğu ima edilmeye ça-
lışılan saray da ki sandalyesi kırılan muhale-
fetin İstanbul Büyük-şehir Belediyesinin de
zam üzerine zam yaptığı şu günlerde 'eko-
nomi zorda mı?' diyerek bir soru sorup,
cevap ararken ailelere yeni bir masraf geti-

ren okulların açılmasına kar-
şın İstanbul'da ki trafiğin olağan üstü sakin-
liğinin nedenini de düşünmüyor değiliz.

Acaba dernekler, vakıf, federasyon ve
sözde günü birlik platformlar gibi araçlarda
tatilde mi yoksa tasarruf adı altında İstan-
bul Yenikapı'da parka çekilen araçlar mıydı
İstanbul trafiğini tıkayan yada yaşandığı
iddia edilen ekonomik kriz miydi bilemeyiz 

ama arabada inimp, bir caddeyi, bir so-
kağı yaya olarak gezdiğinizde bir çok dük-
kanın boşaltıldığı veya satılık yada kiralık
tabelalarının vitrinlerini süslediğini de gör-
müyor değiliz.

21 Eylül'de düzenleyeceğimiz ve üniver-
site öğrencilerine burs katkısı hedeflediğimiz
gecemizi yapacağımız ülkenin ve Avrupa'nın
ek yüksek gökdelenini ziyaretimde de gördü-
ğüm bu manzaranın nedeni, yaşandığı ve tı-
kanma noktasına geldiği ileri sürülen
ekonomik krizi fırsat bilenlerin olduğunu da
öğreniyordum.

Ve ülkelerinde vede bölgelerinde yaşanan
iç çatışma ve savaşlar dolaysıyla zorunlu

olarak terk ettikleri vatanlarında getirdikleri
paralar ile başta AVM'lerde olmak üzere da-
ralan piyasa da kelepire düşen bir çok dai-
reyi, binayı, fabrikayı, evi, arsayı aldıkları
ileri sürülen Irak, Suriye ve diğer Arap ülke
insanları olduğunu da 56 katlı gökdelende
bulunan 122 dükkanı bir kalemde aldığı
söylenen Irak'lı iş adamının yaptığı bu karlı
alış/verişini de öğreniyorduk.

Bilmem ama hükumete ve oraya da uzak-
tan başkanlık yaptığı iddia edilen Başkan
Erdoğan'ın 'faizleri düşürmezse o zaman
görün' dediği Merkez Bankasına göre ve
damat bakana göre çok iyi olan ekonomi
sanki bir hayli zorda gibi..

Ekonomi zorda mı?

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve 
yöneticilerinin Yargıtay kararı sonrası 

serbest bırakılmasının ardından TGC'den
yapılan açıklamada, "Geç de olsa adale-
tin gerçekleşmesinden mutluyuz. Basın

özgürlüğü sıralamasında Türkiye’nin
157. sırada olmasından rahatsızız. Tür-
kiye’de yargı reformunun gerçekleşme-
sinin en önemli adımlarından biri basın
ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önün-
deki engellerin kaldırılmasıdır" denildi

İstanBul Emniyet Müdürlüğü
eğitim ve öğretim yılının başla-
masıyla öğrencilerin huzur ve

güvenliğini sağlamak amacıyla okul çev-
relerini denetimlerine devam ediyor. De-
netimlere Mobil Okul Timleri, Önleyici
Hizmetler, Çocuk Şube ve Narkotik Şube
Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimler
kapsamında ekipler, Kağıthane Cendere
Caddesi’nde bulunan Profilo Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi önünde şüpheli
araçları durdurdu. Araç sürücülerinin ev-
raklarını kontrol eden ekipler sürücülere
‘GBT’ kontrolü yaptı. Araçlar ayrıca nar-
kotik köpeği tarafından didik didik arandı.
Denetimler kapsamında okul kantini per-
sonelleri de ‘GBT’ kontrolünden geçirildi.
Sancaktepe Eyüpsultan Edüstri Meslek
Lisesi önü ve çevresinde de gerçekleştiri-
len uygulamada şüpheli araç ve kişiler
durduruldu, Denetimlerde Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Mü-
dürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri
katıldı. DhA

küçükçEkmEcE Belediyesi,
ilçe genelindeki ailelere destek
olmak amacıyla kırtasiye yar-

dımında bulundu. İçi malzeme dolu
çantalarını alan çocuklar büyük mutlu-
luk yaşadı. Okulların açılmasıyla öğren-
ciler sınıflardaki yerlerini aldı. Her
çocuğun eşit yaşam hakkına sahip ol-
ması gerektiğini savunan Küçükçekmece
Belediyesi ise eğitim alanındaki destekle-
rini sürdürmeye devam ediyor. Küçük-
çekmece Belediyesi İyilik Merkezi’nde
Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden ih-
tiyaç sahibi 1000 öğrenciye kırtasiye yar-
dımı yapıldı. İçi kırtasiye malzemesi
dolu okul çantası alan çocuklar ise
büyük mutluluk yaşadı. 

her zaman destekleyeceğiz

Belediyecilikte hep bir fazlasını hedefle-
yen Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi ise, yeni eğitim öğretim yı-
lında tüm öğrencilere başarılar dileyerek,
“Küçükçekmeceli öğrencilerimizin her
zaman yanındayız. Onlara elimizden
gelen her türlü desteği vermeye çalışaca-
ğız. Bu çocuklar, gençler bizim geleceği-
miz, umudumuz” diye konuştu.
Küçükçekmece Belediyesi’nin hediye et-
tiği okul çantasında defterden cetvele,
öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her

türlü malzeme bulunuyor. Küçükçek-
mece Belediyesi İyilik Merkezi sayesinde
okul çantalarına ve eğitim malzemele-
rine kavuşan yoksul ailelerin çocukları
ise büyük sevinç yaşadı. Ailelerin du-
rumu olmadığı için okul malzemesi ala-
mayan çocuklar Küçükçekmece
Belediyesi’ne ve Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi’ ye teşekkür etti.

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürü Cumhur Er ise “Mü-
racaatlarımız hala devam ediyor. Bu
hafta sonuna kadar devam edecek.
Mümkün olduğu kadar hiç kimseyi geri
çevirmemeye çalışıyoruz. Küçükçekmece
ilçesinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi
olan herkese okul çantası ve kırtasiye
yardımı veriyoruz" açıklamasını yaptı. 

Ulu çınarların
İstanbul turu

EsEnyurt Belediyesi, ilçede ya-
şayan 60 yaş ve üzere vatandaş-
ların sosyal hayata daha aktif bir

biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla,
etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Kadın ve Aile Müdürlüğü, bünyesindeki
Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Merkezine üye
olan Esenyurtlu vatandaşlar için kültür ge-
zisi düzenledi. Vatandaşlar, düzenlenen et-
kinlikte Panorama 1453, Eyüp Sultan
Camii ve Türbesi, Gülhane Parkı, Topkapı
gibi İstanbul’un kültür ve tarih kokan me-
kanlarını gezme fırsatı buldu. Etkinlik bo-
yunca birbirinden güzel mekanlarda
doyasıya vakit geçiren vatandaşlara resto-
randa ücretsiz yemek ikramı da yapıldı. İs-
tanbul’un kültürel ve turistik yerlerini
eşleriyle birlikte gezen vatandaşlar bu tür
etkinliklerden memnun olduklarını ve de-
vamını beklediklerini dile getirdiler.
BARIŞ KIŞ

Okul önlerinde 
kuş uçurtulmuyor

Gençler bizim
umudumuzdur

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

mEhmET Ali çATAl

157. SIRADAN 
RAHATSIZIZ!

Küçükçekmece Belediyesi’nden 1000  öğrenciye okul çantası ve kırtasiye desteği verildi. Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmeceli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onlara elimizden
gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız. Bu çocuklar, gençler bizim geleceğimiz, umudumuz” diye konuştu

Sosyal tepki
atama yaptırdı

İBB’nİn iştirak şirketlerinden İs-
tanbul Bilişim ve Akıllı Kent Tek-
nolojileri (İSBAK) A.Ş. Genel

Müdürü Bahaddin Yetkin’in sosyal medya
paylaşımları nedeniyle gördüğü tepki üze-
rine istifasının ardından boşalan genel mü-
dürlük makamına yeni atama yapıldı. Yerel
seçimlerde Kadıköy Belediye Başkanlığı için
CHP’den aday adayı olan Esat Temimhan
yeni İSBAK Genel Müdürü oldu.

AK Partili olması sorun oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağustos
ayında belediye şirketlerinden İSBAK'a genel
müdür olarak atadığı Bahaddin Yetkin'in
sosyal medya paylaşımları ve AK Parti mil-
letvekili adayı olması kamuoyunda yoğun
bir tepkiye yol açmıştı. Yetkin, tepkiler üze-
rine görevinden istifa etmek zorunda kal-
mıştı. Uzun süre tartışılan atama ve istifanın
ardından İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğüne
yeni bir isim getirildi. Yerel seçim sürecinde
CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığı için
aday adayı olan Esat Temimhan, İSBAK'ın
yeni genel müdürü oldu.

Esat Temimhan kimdir?

Temimhan, 1987 yılında Boğaziçi Üniversi-
tesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. Berlin Teknik
Üniversitesi'nde yüksek lisans, Marmara
Üniversitesi'nde doktora yaptı. Temimhan,
25 yıldır iletişim ve bilişim teknolojileri ala-
nında profesyonel olarak çalışıyor.

Esenyurt’ta yaşayan 60 yaş ve üzeri 
vatandaşlar Esenyurt Belediyesi’nin
 ücretsiz olarak düzenlediği kültür gezisiyle 
İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,
okul çevrelerinde denetimlerine devam ediyor.
Uygulama kapsamında, okul çevresindeki
şüpheli araçlar durdurularak arandı
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Cavit Bayramlı, 3 yıl önce, lise
birinci sınıf öğrencisi olduğu
dönemde, trafik kazası geçirdi.
Olayın ardından bacağına pla-
tin takılan Bayramlı, kazanın
“silinen yol şerit boyası”ndan
kaynaklı olduğunu öğrenince
arkadaşı Kerem Acar'la birlikte
araştırma yapmaya başladı. Bu
süreçte Bahçeşehir Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisli-
ği'ni kazanan Bayramlı ve okul
arkadaşı Acar, “silinmeyen yol
boyası” çalışmalarını, bir yıllık
AR-GE sürecinin ardından ha-
yata geçirmeyi başardı. Bay-
ramlı ve Acar, buluşlarıyla,
“Türkiye İnovasyon ve Girişim-
cilik Haftası”nda, bin 800 şirket-
leşmiş proje arasında yarı finale
kalan tek liseli girişimciler oldu.
Bu başarının ardından gençler,

projelerini, İBB’ye teste yolladı.
İBB’den olumlu yanıt alan genç
mucitlerin icadı su bazlı çevre
dostu boya, İstanbul’un 3 ilçe-
sinde uygulanmaya başladı. Bu
süreçte Bayramlı ve Acar, İstan-
bul Ticaret Odası’nın desteğiyle
Bilgiyi Ticarileştirme Merke-
zi’ndeki çalışmalarının ardından
Silikon Vadisi’ne gitmeye hak
kazandı.

İmamoğlu'nu etkilediler

Yakın zamanda üretime geç-
meyi planladıklarını belirten ve

amaçlarının trafik kazalarını en
minimum seviyeye düşürmek,
uygulama maliyetlerini de en
düşük seviyeye indirmek oldu-
ğunu vurgulayan Bayramlı ve
Acar, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun misafiri oldu. Mucit
gençler, öğrenimlerini devam et-
tirdikleri üniversitenin akade-
misyenleri ve bir grup çalışma
arkadaşlarıyla birlikte ziyaret et-
tikleri İmamoğlu’na, çalışmala-
rıyla ilgili bilgi verdi. Gençlerin
“başarı hikayesi”nden etkilenen
İmamoğlu, konuya kayıtsız kal-
madı. 

Demir ile buluştular

Genç mucitler, İmamoğlu ile
toplantılarının bitiminin ardın-
dan, aynı binada bulunan
Demir ile de bir görüşme ger-
çekleştirdi. 

Ö zellikle büyük şehir belediyeler ve
sanayinin yoğun olduğu yerlerde
atık su arıtma tesisi kurulma zorun-

luluğu son yarım yüz yıldır gündemde. Eski-
den arazide derin bir çukur kazılarak
boşaltılan evsel ve diğer atıklar nüfusun art-
ması sanayinin eşitsiz ve bir o kadar birileri-
nin kar hırsı nedeniyle doğamız katledilmeye
başlandı. Sanayileşeceğiz diye doğa katledi-
lirken, dereler ve göller kurutulur, tarımsal
ve ormanlık alan sanayiye açılır sonra çevre
koruma yapıyoruz denir. Alınan önlemler ge-
tirilen kısıtlama ve yasaklar hep ihlal edil-
mekte.

Marmara denizi bir iç deniz olup, Av-
rupa’yı sulayarak gelen Tuna nehri başta
olmak üzere Karadeniz’in soğuk suları bura-
dan geçerek Akdeniz’e ulaşır. Marmara De-
nizi, kendisinden büyük denizleri birbirine
bağlayan doğal bir kanal görevi görmekte,
bir iç deniz de olsa yüzlerce deniz canlıları-
nın yaşadığı bir yerdi. 

Yazılı tarih ve özellikle Helen dönemi tari-
hinde önemli yere sahip olan tarihin babası
da denilen Herodot MÖ. 450 yıllarında, yine
MÖ.400 yıllarında Büyük İskender’in komu-
tanlarından Ksenofon, Anabasis ya da Onbin-
lerin Dönüşü adlı tarihi anlatımında, iç deniz
Marmara’yı anlatır. Romalılar, Bizanslılar ve
Avrupalı tüccarlar gemileriyle geçtiği yerleri
tarif eder. Bu iç denizde özellikle birçok
küçük ada bulunur buralar ya sürgün yeri ya
da sayfiye yeri olarak kullanılırdı. Cenevizli,
Venedikli ve diğer Avrupalı gemiciler anlata
anlata bitiremezlerdi. Anadolu beylikleri
içinden Umur Beyin kahramanlıkları, Os-
manlı’nın büyümesi ve özellikle devlet içinde
muhalifleri bertaraf etmek için ya canlı ya da
öldürüp Marmara Denizine atıyorlardı. IV.
Murat döneminde Hazerfen Ahmet Celebinin
Boğazı uçarak geçmesi, Lagari Hasan Cele-
binin roket yaparak paraşütle denize inmesi
önemli tarihi belgedir. Ayrıca yakın tarihi-
mizde gayet iyi bilinir ABD’nin 6.Filo asker-
leri Temmuz 1968 yılında Dolmabahçe
rıhtımından karaya çıktıklarında
devrimci/sosyalist gençlik hepsini Marma-
ra’nın sularına atmışlardı. Hatta kimileri
sonradan meclis başkanı ve devlet yöneticile-
rinin akıl hocası olacak olanlarda ABD’li as-
kerlerin gönüllü korumacılığını yapmışlardı.

Tarihte kötü anıları olduğu gibi güzel anı-
ları da bırakan Marmara Denizi yazın dünya-
mızda önemli yeri vardır. Başta dediğimiz
gibi sanayileşme sahip olma hırsı ve bencillik
kıyı şeridinde yerleşmeyi arttırdı. Deniz ula-
şımı yapan gemiler artıklarını sahilden açıl-
dıktan sonra denize dökmekte. Kıyılardaki
yerleşim birçok yerde yerini sanayiye bıraktı.
Kentleşme ve sanayinin dengesiz büyümesi
artıklarını nereye bırakacağı sorununu da
gündeme getirdi. Düne kadar dere, göl, gölet-
lere hatta çukurlara dolduran merkezi/yerel
yönetimler atık su arıtma ve katı atık depo-
ları kurup imha (!) yöntemine gitmekte. 

İnsan evladının evsel ve sanayi atıkları do-
ğanın bir sorunu olarak gündeme gelmesiyle
bunlara bir çözüm yolu aramaya başladı. So-
runun büyük olmasıyla yerel yönetimler bunu
tek başına hatta merkezi hükümetlerde başa-
rılı olamayacağından çevre/doğa sorunu ol-
duğu için BM. bünyesinde çözümler
üretilmeye başladı. Merkezi hükümetler yap-
tırımcı karar aldılar ama uyan var mı?

Marmara Denizi çevresinde ülke sanayisi-
nin önemli bir kısmına sahip kentlerinde
Büyük Şehir Belediyelerinin varlığı evsel ve
sanayi atıklarının önemli bir sorun olarak
karşımızda. Merkezi hükümetin Çevre ba-
kanlığı ile Yerel yönetimler kolaycılığa kaça-
rak devasa “derin deniz deşarj” arıtma
tesisleri kurmakta. Merkezi ve yerel yönetici-
ler günü kurtarma derdindedir, peki üniver-
site, sağlık bakanlığı ve ilgili meslek odaları
bu duruma neden alkış tutmakta?

Sayın yetkililer ve siz yurttaşlar bugün ya-
şadığımız yerlerde yarın çocuklarımız ve on-
ların çocukları yaşayacak. Özellikle
İstanbul’un Çırpıcı, Ayamama ve Harami De-
reyi duymuşsunuz buralardan şimdi araçlar
geçiyor ama ben ve benim kuşağımın insan-
ları 1950/60 lı yıllarda yüzüyorduk. Mar-
mara Denizi sözde “derin deniz deşarj” ile
deniz dibine çöpler atılmakta, deniz kirletile-
rek canlıların yok olmasına neden olmakta-
dır. Marmara denizi çöp deryasına
dönüşmeden önlem alın. Atık su arıtma ve
katı atık tesisleri kendi bulunduğu yerde arı-
tılmalı, atıkları da doğaya dönüşmelidir.

Merkezi ve yerel hükümetlerin arıtma tes-
isleri önerilerini gözden geçirmeleri, var
olanlarında “derin deniz deşarj” gibi terim-
lerle kandırılmasına izin verilmemeli. Sanayi
ve evsel atıklar yani çöpler doğamızı kirlet-
memeli. 31 Mart ve 23 Haziran 2019 yerel
seçimleri sonrası özellikle Marmara’ya sahili
olan Belediyelerin bu konuya ivedilikle ilgi-
lenmelerini, meslek odaları, duyarlı kurum ve
kişilerde bunu takip etmelidir.

Biz bu yer kürenin doğası içinde yaşıyoruz,
doğamızı yok etmeyelim kirletilmesine izin
vermeyelim, “çocuklarımızın emanetine iha-
net etmeyelim ona iyi bakalım”.

Çocuklarımızın emanetine 
iyi bakalım

HABER MERKEZİ

Herkese kısmet olmaz

gereğini yapalım

İstanBul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, kentin 37 ilçe be-

lediye başkanıyla Yenikapı’daki Av-
rasya Gösteri Merkezi’nde bir araya
geldi. Pendik ve Çekmeköy Belediye
Başkanları, mazeret bildirerek toplan-
tıya katılmadı. İmamoğlu, 14 CHP’li,
22 AK Partili ve 1 MHP’li belediye
başkanıyla tek tek tokalaştı. Toplan-
tıda, belediye başkanları dışında İBB
CHP Grup Başkanvekili Doğan Su-
başı da hazır bulundu. Organize edi-
len oturma düzeninde değişiklik yapan
İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı
ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili
Tevfik Göksu ile Subaşı’nı iki yanına
oturttu. İmamoğlu, toplu fotoğraf çe-
kiminin ardından yaptığı konuşmayla
toplantıyı başlattı.

Ortak dil kullanalım

İstanbul’a hizmet üretmek adına ortak
bir dil kullanmak zorunda olduklarının
altını çizen İmamoğlu, “İstanbul’un
her köşesindeki insanlarımıza, vatan-
daşlarımıza ve şehirlerimize hizmet
üretme noktasında iş birliği yapmak
zorundayız. Bu iş birliğiyle, kentin so-
runları, sadece ilçeler belediye başkanı
ya da büyükşehir belediye başkanı ara-
sında değil, aynı zamanda ilçelerin bir-

biriyle olan ilişkileri ile de çözülebilir”
dedi. İstanbul’un doğusundan batı-
sına, kuzeyinden güneyine dünyanın
ender coğrafyalarından bir tanesi ol-
duğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ger-
çekten böyle bir kentte yönetici olmak,
bu kentin bir parçasına yönetici olmak,
bana göre göre çok kutsal bir vazife.
Tahmin ediyorum her birimiz de aynı
şekilde düşünüyoruz. Bu kutsal vazife,
herkese kısmet olmuyor. Düşünsenize;
16 milyonluk kentte 40 arkadaş olarak,
İstanbul’umuza hizmet ediyoruz.
Bunun hem kıymetini bilmek hem de
gereğini yapmak konusunda son de-
rece iş birliğine ihtiyaç vardır” şeklinde
konuştu.

İletişim kurmak şart
“Elbette aynı fikirde olmadığımız hu-
suslar ya da her birimizin farklı dü-
şünceler üretip, o düşünceler
üzerinden yöntemler geliştirme konu-
sunda farklı metotları olabilir; ama
günün sonunda yaptığımız hizmetler-
den toplumun fayda görmesi lazım”
diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Toplumun en doğru faydayı
alabilmesi için de bence, burada farklı
görüşlerin dinleneceği ya da iletişimin
bu alanda sağlanabileceği ortak me-
kanizmalar, gerçekten çağdaş bir yö-
netim anlayışı şehrimize
kazandırılacaktır. Bugün buluşmamı-
zın temel noktası budur.”

Büyükçekmece - Avcılar gü-
zergâhında ulaşım hizmeti veren
HT 48 (Tepecik KİPTAŞ Konut-

ları – Avcılar Metrobüs) hattı İETT oto-
büslerinin sefer sayısı arttırıldı.
Büyükçekmece ilçesinde Tepecik KİPTAŞ
Konutları, Hünkartepe, Muratçeşme, Ba-
tıköy, Sinanoba, Ekinoba, Mimarsinan,
Büyükçekmece, TÜYAP gibi önemli mer-
kezlerden geçerek Avcılar Metrobüs du-
rağına kadar ulaşım hizmeti veren
İETT’in HT 48 sefer sayılı otobüslerinin
sayısı ve sefer sayıları yeniden düzen-
lendi.

Otobüs sayısı 4, sefer sayısı 30 

Mimaroba - Sinanoba halkının yoğun ta-
lebini dikkate alan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, HT48 Tepecik KİPTAŞ Ko-
nutları – Avcılar Metrobüs hattında oto-
büs sayısını 4’e, seferleri ise 30’a
çıkarttı. Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs
ve sefer sayısını arttırması ilçe halkı tara-
fından memnuniyetle karşılandı. 

İmamoğlu’na ve İETT’ye teşekkür

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Tepecik KİPTAŞ Konut-
ları – Avcılar Metrobüs hattında arttırılan
sefer sayısının bölge halkı adına çok
önemli bir ulaşım hizmeti olduğunu be-
lirterek; “Başta İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu’na ve İETT Genel Müdürü
Hamdi Alper Kolukısa’ya şahsım ve
büyük Büyükçekmece ailem adına teşek-
kür ediyorum” ifadesini kullandı.

İett otobüs
sayısını artırdı

İmamoğlu yol boyası projesine kabul ederek gençlere teşekkür etti

Gecirdiği kaza ilham oldu
silinmeyen boya yapti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini Saraçhane’deki makam odasında zi-
yarete gelen 2 genç mucidin, “silinmeyen yol boyası” projesinden etkilendi.
İmamoğlu, toplantı anında özel kalemini arayarak, ulaşımdan sorumlu İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’i kendisine bağlamalarını istedi.
İmamoğlu, kendisini arayan Demir’e, “Bu girişimin desteklenmesini istiyoruz.
Sizinle buluşmalarını sağlayacağız” dedi. Genç mucitler, İmamoğlu ile
görüşmeleri bittikten sonra, Demir ile bir araya geldi

İstanbul’un 37 ilçe belediye başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla,
Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi. İmamoğlu, “Gerçekten
böyle bir kentte yönetici olmak, bu kentin bir parçasına yönetici olmak, bana göre
göre çok kutsal bir vazife. Bu kutsal vazife, herkese kısmet olmuyor. Düşünsenize;
16 milyonluk kentte 40 arkadaş olarak, İstanbul’umuza hizmet ediyoruz”

İmamoğlu’na tebrik ziyaretleri devam ediyor
İmamoğlu, gençler mucitlerle
buluşmasından önce kendisini
ayrı ayrı tebrik ziyarete gelen
Türkiye Ermenileri Patriklik Kay-
makamı Episkopos Sahak Ma-
şalyan ve Patriklik Genel
Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan
ile MESAM Başkanı Arif Sağ,
yöneticiler Ali Rıza Binboğa,
Metin Karataş ve Zeynep Öztürk
Özkan’ı da Saraçhane’deki
makam odasında ağırladı.
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B azı vatandaşlar takı alışverişinde
altına göre daha cazip fiyatlı
olan gümüşü tercih ediyor. Yatı-

rım yapmak isteyenler ise satış aşama-
sında zarar edeceği düşüncesiyle
gümüşten uzak duruyor.
Kapalıçarşı esnaflarından gümüşçü Meh-
met Dokuzoğlu, "İnsanların altın alım
gücü kalmayınca, altın fiyatlarının yüksel-
mesi gümüşe yansıdı. Bu sefer ne yapıyor-
lar, gümüşü alıyorlar, altın yaldız
yaptırıyorlar. Mesela Trabzon set düğün-
lerde alamıyorlar, altın yaldız yaptırıp kul-
lanmayı tercih ediyorlar. Fiyat artışı oldu
gümüşte ama insanların alım gücünü etki-
leyecek seviyede değil. Altın yüzde 100 artış
gösterirken, gümüş yüzde 50 artış gösterdi.
Doğal olarak insanların gümüşü almaları

daha kolay oluyor. Yüzde 50 artış da tabii
ki az bir artış değil” dedi. 

Güvenmediğiniz yerden almayın

Sahte gümüş konusunda da uyarıda bulu-
nan Dokuzoğlu, "Arkasında 925 ayar dam-
gası olacak. Güvenilir bir yerden almaları
gerekiyor. Kaplama olayı yapılabiliyor gü-
müşlerde. Kaplama olduğunu kararma sü-
resinden anlayabiliriz. Kaplama alerji
yapar. Gümüş alerji yapmaz. Öyle anlaya-
biliriz. Anladığımız zaman iade etmemiz
gerekir. Satın almadan önce bunu anlamak
biraz zor. Ancak güvendikleri yerden alma-
larında yarar var." diye konuştu.
Gümüşteki fiyat artışının altına göre daha
az olduğunu fakat altınla orantılı yükseldi-
ğini vurgulayan gümüş malzemecisi Mus-
tafa Kurtar, "Altın kadar yükselmiyor.
Gümüşün ons fiyatı da şu anda çok pahalı.
Yaklaşık kilo olarak 580 dolar civarında.
Tabii bu bizim işi etkiliyor. Fiyat sabit ka-
lırsa daha çok alım gücü oluyor ama fiyat
oynayınca vatandaş almakta zorluk çeki-
yor. 'Fiyat düşsün de alayım' diye bekliyor-
lar. Alırken öncelikle sürekli alışveriş
yaptıkları yerden almalarını tavsiye ederim.
Ürünün gümüş kaplama olduğunu zaten
dürüst bir insan söyler fakat maalesef içi-

mizde söylemeyenler de var. Her zamanki
gümüşçülerine gitmelerini tavsiye ederim.
Onu anlayamazlar. Pirinç üzerine siyah
kaplama yapıyorlar. Gümüş gibi oluyor.
Biz bile ayırt etmekte bazen zorlanıyoruz”
şeklinde konuştu.

Altına göre daha uygun

Kapalıçarşı’ya alışverişe gelen, altına göre
gümüş takı almanın daha cazip olduğunu
dile getiren Sevil Sarıkaya ise, "Tabii ki
biraz daha uygun olması altına göre. Bir
de modeller de altın ile aynı oluyor. Gram
olarak da fiyat olarak da daha uygun al-
tına göre” dedi.

Gümüş fiyatlarındaki artış ile ilgili ise Sa-
rıkaya, "Normalde bir bileklik 100 lira ise
130 lira falan olmuştur büyük ihtimal.
Ben de fiyatları tam olarak bilmiyorum
ama altına göre tabii ki uygun. Altında
bin liranın altında doğru düzgün bir şey
alamazsınız ama gümüşte 100 lira altında
da bir şeyler alabiliyorsunuz. Açıkçası
kaplama olan ile gümüş olanı ayırt edebi-
liyorum desem yalan olur ama duyduğum
kadarıyla 925 ayar damgası oluyor. Eğer
olmazsa bile ben şöyle tahmin ediyorum
hafif kalın bir tabakası oluyor. Ama tabii
ki net bir şekilde bir şey söyleyemem” ifa-
delerini kullandı. DHA

ALTIN fiyatlarının yükselmesi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Kapalıçarşı esnafına göre, gümüş
fiyatlarındaki artış yüzde 50 dolayında. Kuyumcular sahte gümüşe dikkat edilmesi konusunda uyardı

Gümüş satışta riskli
Fiyatlardaki artıştan dolayı yatırım amaçlı gümüş almadı-
ğını ve satarken zarar ettiğini söyleyen Meryem Akyıldız
da  "Gümüş tercih etmiyoruz. Çünkü alırken çok pahalıya
alıyoruz, satarken çok zarar ediyoruz. Yatırım amaçlı daha
çok altın ya da gümüşü tercih ediyorum ben. O yüzden gü-
müşte zarar çok fazla. Geçenlerde ben elimde var olan
gümüşleri bozdurmak istedim, 300’e aldığım bir bilekliğe
bana 10-20 lira dedi. Ve bunu söyleyen gümüşçü de 'yatı-

rım için gümüş almayın' dedi bana. Aslında gümüş çok
güzel ama kullanamadığım için almıyorum” dedi.
Gümüşü çok pahalı bulduğunu belirten Azize çelik ise,
"İmitasyon kullanıyorum artık. Gümüşe gereksiz paralar
vermek istemiyorum. Uzun zamandan beri fiyatlar yüksek.
Altını en azından sattığın zaman paraya çevirebiliyorsun.
Onun için gümüşü uzun zamandan beri tercih etmiyorum”
şeklinde konuştu. 

Elektrik faturasında
yüzde 10 iade fırsatı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve Deniz Bank arasında yapılan
anlaşmaya göre elektrik faturalarını fastPay uygulaması ile ödeyen

tüketicilere yüzde 10’luk iade avantajı sağlanacağı bildirildi
CK Enerji Boğaziçi Elek-
trik ve DenizBank’ın ilk
kez geçen yıl başlattığı

elektrik faturalarını fastPay ile öde-
yenlere yönelik kampanya yeniden
devrede. İki kurum arasında yapılan
anlaşmaya göre Deniz Bank müşte-
risi olsun ya da olmasın elektrik fa-
turasını ilk kez fastPay üzerinden
ödeyen tüketicilere fatura tutarının
yüzde 10’u oranında iade yapılacak.
İki kurum tarafından yapılan ortak
açıklamada ödemenin ardından fa-
turanın yüzde 10’u kadarlık tutar,
bir hafta içinde yüklendiği, fastPay
üzerinden herhangi bir banka kartı
ile yapılan elektrik faturası ödemele-
rinde banka komisyonu ödenmediği
bildirildi.

İadeye zam yapıldı

Türkiye genelinde akıllı telefon sa-
yısı ile mobil ödeme uygulamaları-
nın hızla geliştiğine işaret eden CK
Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Mü-
dürü Halit Bakal, “Teknolojiyi ya-
kından takip eden ve hizmetlerinin
odağına yüksek müşteri memnuni-
yetini koyan bir şirket olarak attığı-
mız her adımda müşterilerimizin
hayatını kolaylaştırmayı hedefliyo-
ruz. Söz konusu kampanya da bu
hedefler doğrultusunda ortaya
kondu ve geçen yıl müşterilerimiz-
den büyük ilgi gördü. Bu yıl ise
müşteriye sağladığımız avantajları
daha da artırdık. Geçen yıl kam-
panya başladığında fastPay ile ya-
pılan ödemelerde yüzde 5’lik bir
iade yaparken bu yıl oranı yüzde
10’a çıkardık. Kampanya kapsa-
mında müşterilerimiz, ayda 10
TL’ye varan iade fırsatından fayda-
lanabilecek” dedi.

10 lira avantaj

“Uygulamayı kullanarak elektrik fa-

turasını ödeyen müşterilerimiz ayda
10 liraya varan bir avantaja sahip
oluyor” diyen Halit Bakal, “CK
Enerji Boğaziçi Elektrik faturasını
29 Şubat 2020 tarihine kadar fast-
Pay üzerinden ilk defa ödeyen kulla-
nıcılar kampanyadan yararlanacak”
ifadesini kullandı.

Hızlı ve pratik

Teknolojiyi müşteri deneyimi ve
yüksek verimlilik için maksimum
seviyede kullanarak stratejik değer
yaratmaya devam edeceklerini
vurgulayan DenizBank Dijital Dö-
nüşüm, CRM ve Değişim Yöne-
timi Grubu Genel Müdür
Yardımcısı Umut Özdoğan ise,
“DenizBank olarak ‘nasıl daha
basit ama daha etkili olabiliriz’

sorusu üzerinden, tüm ihtiyaçların
zaman ve mekândan bağımsız
karşılanabileceği, iş birliklerimizle
daha fazla insanımızın hayatını
kolaylaştırabileceğimiz bir hizmet
modeline odaklanıyoruz. Dijital
ekosistemin getirdiği fırsatlardan
herkesin yararlanmasını arzu edi-
yoruz. Bu kapsamda, fastPay üze-
rinden kredi kartı ile yapılan tüm
fatura ödemelerine 0 komisyon
avantajımızı bu sene de devam et-
tiriyoruz. Yenilediğimiz anlaşma
sayesinde CK Enerji Boğaziçi
Elektrik müşterileri fastPay ile di-
ledikleri zaman, diledikleri yerde
fatura ödemelerini rahatça yapa-
rak yüzde 10’luk daha az ödeme
avantajından yararlanmayı sürdü-
recekler” diye konuştu. DHA

GUMUS RESMEN
ALTINLA YARISIYOR

Sahtesine
dikkat!

Kobiler kampa girdi
yönetim eğitimi aldı
200'e yakın KOBİ temsilcisinin katılımıyla Antalya'dan başlayan 'İşimi Yönetebiliyo-

rum' projesinin açılış konuşmacıları arasında yer alan Batı Akdeniz Sanayi ve İş
dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya'nın

Türkiye'nin en rekabetçi sekizinci ili olduğunu söyledi
Tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile öne
çıkan Antalya'nın, son 20 yılda gerçek-
leştirdiği yatırımlar ile dünyanın önemli

turizm merkezleri arasında yer aldığını kaydeden
Erdoğan, "Günümüzde sürdürülebilir kalkınma
yerelden başlıyor. Kentlerin marka gücüyle, ülke-
lerinin rekabetçiliğine katkı yaptığı gerçeğini göz
ardı etmeden hareket etmek zorundayız. Bu ger-
çekten hareketle öncelikle özel sektörün yetkinli-
ğini, günümüz dijitalleşen dünyasına hazırlamak
zorundayız" dedi.

KOBİ'lere destek şart

Ekonominin en kırılgan yapıları olan KOBİ'lerin
dayanıklılığını artırmanın hem bölge hem de ülke
için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Erdo-
ğan, "Bunu gerçekleştirmenin yolu da KOBİ'leri-
mizin öncelikle işini yönetebilmesini sağlamaktan
geçiyor. Projenin yerel kalkınmayı ve rekabetçiliği
geliştireceğine, işletmelerimize, dijital devrimin
hız ve verimlilik esaslı yetenekler kazandıracağına
inanıyorum. İşimi Yönetebiliyorum projesinin
ulusal tanıtımının kentimizden başlatılmasını da

anlamlı ve değerli görüyorum" diye konuştu.

İstihdamın yüzde 60'ı onlarda

Projenin ortaklarından Visa Türkiye Genel Mü-
dürü Merve Tezel, dünyadaki şirketlerin yüzde
90'ını oluşturan, global ölçekteki istihdamın yüzde
50 ile 60'ını sağlayan KOBİ'lerin global ekonomile-
rin itici gücü konumunda olduğunu söyledi. Vi-
sa'nın dünya çapında 200'ü aşkın ülkede, 16 bin
banka ve finansal kuruluşla iş ortaklığında 3,4 mil-
yar Visa logolu kartı 54 milyon iş yeri ile buluştu-
ran bir ticaret ağını temsil ettiğini belirten Tezel,
"Visa olarak sadece bireylerin değil, işletmelerin de
kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilmesi ve
ödeme yapabilmesi için bir güven sistemi işletiyo-
ruz. Sunduğumuz yeni nesil ürün ve çözümlerle ti-
caretin kolaylaşmasını sağlıyoruz. İşimi
Yönetebiliyorum projesiyle KOBİ'lerin uzun vadeli
planlama yapan, hedeflerini, performans gösterge-
lerini belirleyen ve bunları bir iş geliştirme planı
çerçevesinde takip eden yapıya sahip olmalarını
sağlarken, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dün-
yasına adapte olmaları için de gereken donanımı
sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Halit Bakal
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C umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan Cuma
namazı çıkışında gazete-

cilerin sorularını cevapladı. Di-
yarbakır’daki alçak saldırı ile ilgili
önemli açıklamalarda bulunan
Erdoğan, "Bildiğiniz gibi olay
dün gece vuku buldu. Ve bu
olayda ilk etapta 4 daha sonra
oradaki şehitlerimizin sayısı 7’ye
yükseldi. Şu anda tabi bir o
kadar da 10 kadar yaralımız var.
allah yaralılarımıza şifalar, şehit-
lerimize de rahmet eylesin.
Hemen İçişleri Bakanımı oraya
gönderdik. Aynı zamanda genel
başkan yardımcımı oraya gön-
derdik. Gerek valimizden, gerek
an be an bilgileri aldığım gibi;
şehit aileleriyle bire bir görüşme
fırsatım oldu" dedi. 

Mücadele sürecek

"Fakat onların tevekkülü, zaten
biz diyor yıllardır aşiret olarak
çok şehit verdik. Bunlar diyor bizi
yıldıramaz, yıldırmayacak" diyen
Erdoğan, "Bir çılgınlık bunlarda
söz konusu. Ama ne olursa olsun
bu mücadelemizi yılmadan
devam ettireceğiz. Ve sonunda
biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
bu işten galip geleceğiz. Ve şu
anda da bildiğiniz gibi gerek
HDP İlçe Başkanı, gerekse Bele-
diye Fen İşleri şimdilik ilk etapta
bunlar alındı. Ve daha başkaları
da alınıyor, alınacak diye düşü-
nüyorum" açıklamasını yaptı. 

Üçlü Suriye zirvesi

Ankara'da gerçekleşecek olan
üçlü Suriye zirvesi hakkında da
bilgi veren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "İdlib’deki gelişmeleri
ele alacağız. Koalisyon güçleri-
nin kendilerine göre yaptığı bazı
çalışmalar var. bizim bunlarla
da yaptığımız bazı görüşmeler
var. Amerika ile yaptığımız bazı
görüşmeler var. Görüşmeler ne-
ticesinde varılan bazı noktalar
var. şu anda karşılıklı olarak he-
likopterlerimiz hep birlikte böl-
gede lojistik olarak bir hava
harekatı yürütüyorlar. Bu yeterli
mi? Değil. Çünkü burada terör
örgütü PYD YPG bunlara karşı
Amerika’nın tavrını çok önemsi-
yoruz. İstediğimiz tavır var mı
şu anda? Henüz yok. Şimdi
BM Genel Kurulu’na gidiyoruz.
BM Genel Kurulu’nda sayın
Trump ile görüşmelerimiz ola-
cak. Gerek dar kapsamlı, ge-
rekse belki de ikili. Bu
görüşmelerimizde bunları ele
alacağız" dedi. 

Binler oraya akacak

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı
önünde nöbet tutan annelerin
sorulması üzerine, "Şimdi tabi
bu annelerin duruşu sıradan bir
olay değil. Tabi burada canı
yanan anneler" cevabını veren
Erdoğan, "Evlat acısı nedir
bunu anneler gayet iyi bilir. Ağ-
larsa anam ağlar diyor ya, gerisi 

boş ağlar. Şimdi bu iş adeta ser-
best belki bırakılmış olsa bu-
rada öyle 28 aile falan değil
belki binler oraya akacak. Ama
tabi korku olayı da var. Fakat
bütün bunlara rağmen şu anda
STK’lar vesaire onlar da artık
Diyarbakır’a gelmeye başladılar.
Bu süreç daha da artacak. Ben
analara şunu söylüyorum. Biz
devlet olarak yanınızdayız. Bu
süreci biz takip ediyoruz. Bu-
rada PKK, siyasi uzantısı HDP,
bunlar yapacakları bir şey varsa
bunu yaparlar. Bu işi Meclis’e
taşımak suretiyle kendilerini
meşrulaştırma gayretine kusura
bakmasınlar biz prim vermeyiz"
diye konuştu. 

Cuma namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı
Erdoğan çıkışta önemli açıklamalarda bulundu. 

Diyarbakır'da gerçekleşen ve sivilleri hedef alan
terör saldırısına değinen Erdoğan, "Ne olursa

olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettirece-
ğiz. Ve sonunda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti,

bu işten galip geleceğiz" ifadelerini kullandı

ITTIFAK YENIDEN 
SEKILLENEBILIR!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin artık
işlemediğini belirterek, gelecekte “parlamenter sistemin yeniden tesis edilmesi” gibi bir
durum karşısında “partisinin CHP ile olan işbirliğinin yeniden şekillenebileceğini” söyledi
İyİ partİ Genel Başkanı Meral Akşener
gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
"Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da size
göre bir Katolik nikahı mıdır?" sorusu
sorulan Akşener, "Cumhur İttifakı’na
küçük ortak açısından bakıldığında Ka-
tolik nikahı olduğu görülüyor. Ama
sayın Erdoğan açısından nasıldır, ben
onu bilmiyorum. Millet İttifakı açısından
hadiseye bakarsanız, bizim işbirliğimiz
Türkiye’ye nefes aldıran sonuçlar ortaya
çıkardı. AK Parti’li seçmene de nefes al-
dırdı, başka partilere oy veren seçmen-
lere de nefes aldırdı. Demokrasinin
yüzde 100 ortadan kalktığına inanan bir
ruh halini ortadan kaldırdı; demokrasi
işledi. Biz, olumlu bir sonuç aldık, seç-
men açısından" ifadelerini kullandı. 

Sistem artık işlemiyor

"Ben, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’nin artık işlemediğini, taşınamadı-
ğını, Sayın Erdoğan tarafından da
bunun görüldüğünü düşünüyorum"
diyen Akşener, "Nasıl bir yol bulunacak,
onunla ilgili bir bilgim yok. Sistem tı-
kandı. Yani, bir valinin vermesi gereken
kararlara kadar, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin, Sayın Erdoğan tem-
sil ediyor bugün, inisiyatifine verilmiş
olması bir taraftan müthiş bir merkezi-
leşmeyi, diğer taraftan da müthiş bir be-
yinsel yorgunluğu beraberinde getirir.
Şimdi, aşırı merkezileşmeyle yetki devri-
nin demokrasi üzerinden yıllarca tartışıl-
dığı bir ülkeden, yeniden en sert
merkezileşme fiiliyatına geçmiş durum-
dayız. Türkiye bunu taşıyamıyor. Kendi
iç bünyelerinde dahi taşımıyor. Dolayı-
sıyla ben iyileştirilmiş, bunlar konuşul-

duğu için söylüyorum, parlamenter sis-
tem ile ilgili bir adım mı atılacaktır ya da
muhalefet partileri olarak bizlerin talep
ettiği “güçlendirilmiş parlamenter sis-
teme” yönelik bir adım atılabilecek midir,
onlarla ilgili henüz bir bilgimiz yok. Ama
bildiğimiz bir şey var, taşımıyor. Askersiz
orduların konuşulduğu bir dünyada, bi-
yoteknolojinin yaygınlaştığı bir dünyada,
dijital teknolojinin hayatın her alanında
yer aldığı, bacasız fabrikaların, karanlık
fabrikaların yani ışık yanmayan fabrika-
ların konuşulduğu bir dünyada, biz diş-
lerimizi sıkıp, yumruklarımız şu vaziyette
birbirimize bakıyoruz" dedi. 

Zaman gösterecek

CHP ve İYİ Parti’nin yaptığı işbirliğinin
sürüp sürmeyeceğinin gelişmelere göre
şekilleneceğini dile getiren Meral Akşe-
ner, "İkincisi, ittifaklar sistemi gayri-
resmi yapılan bir sistem bir tarafıyla
da... Kurumsallaşacak mı, nasıl bir yola
doğru gidilecek? Onları zaman içeri-
sinde göreceğiz. Ama insanların umu-
dunu, yani “Biz de başarabiliyoruz”
umudunu, 23 Haziran seçimlerinin en
büyük özelliği İstanbulllu’nun siyasetçi-
leri, seçmeni, yöneticileri elbette çalıştı,
o ayrı bir şey ama o 800 bin fark, İstan-
bullu’nun her siyasi partiye, başta AK
Parti’ye oy veren seçmenin kararıdır. İs-
tanbullu’nun sonucudur. Bütün bunları
okuduğunuz zaman, bu umudu, bu ba-
şarabilme ihtiyacını, bu kulak çekme ey-
lemini dumura uğratacak,
umutsuzluğu ortaya koyacak bir bakış
açısını hayata geçiremeyiz. Bizler açı-
sından da bağlayıcılığı bu" ifadelerini
kullandı. 

Tahliyenin önünde 
hiçbir engel kalmadı 

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski
HDP Eş Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş’ın avukatlarından

Aydın Erdoğan, Ankara 20’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nin verdiği karardan sonra De-
mirtaş’ın tahliyesi önünde herhangi bir engel
kalmadığını belirterek, “Demirtaş’ı dışarıda
özgür olarak görme şansımız var artık. Şu
anda bir engel kalmadı artık” dedi. Rudaw’a
konuşan Erdoğan, Demirtaş’ın Ankara
19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu
yargılandığı dosyada mahkemenin 2 Eylül
günü tahliye kararı verdiğini, savcılığın “ye-
niden tutuklama” talebiyle itirazının da bir
üst mahkeme olan 20’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından reddedildiğini ifade etti.

Özgür olarak görebiliriz

“Bundan sonra Selahattin Demirtaş’ın ce-
zaevinde kalması için bir sebep kalmadı”
diyen Erdoğan, "Bilindiği üzere Sayın De-
mirtaş’ın daha önce bir konuşmasından do-
layı aldığı 4 yıl 8 aylık bir cezası vardı. O
cezanın karşılığını halihazırda yatmış bulu-
nuyor. Yani bugün Türkiye’de mevcut yü-
rürlükteki yasalara göre şu anda ona verilen
cezasını yatmış durumdadır. Bazı bürokratik
işlemler var, gecikmeler oluyor. Bizim eli-
mizde olmayan nedenler, bizim tam olarak
bilemediğimiz nedenler var. Ama her an
Sayın Demirtaş’ı dışarıda özgür olarak
görme şansımız var artık. Şu anda bir engel
kalmadı artık" ifadelerini kullandı.

TURKIYE TERORU
MAGLUP EDECEK

Onlar hiçbir zaman 
Kürtleri savunmadı
Hendek terörü sırasında örgütün
yıktığı binaları yeniden inşa ettikle-
rini dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Bunları yapan biziz. Devlet
burada varlığını sürdürüyor. Ama
bunlar bugüne kadar hiçbir zaman
Kürtlerin savunucusu havasına
giren bu terör örgütü tam aksine
benim oradaki Kürt vatandaşlarımı,

Kürt kardeşlerimi her türlü cefanın
içine soktular. Onları orada sürdü-
rürken, kendi evlatlarını yakınlarını
en lüks yerlerde eğlendirdiler, en
lüks yerlerde onlara yaşam sağladı-
lar. Biz Diyarbakır’da, Süleyman bey
onları ziyaret edecek. Ve bu sabah
kendisiyle onu da görüştük. Bu
arada da peyderpey sayı artıyor,
daha da artacak diye düşünüyo-
rum" açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Cuma namazının 

ardından basın mensuplarına
gündemle ilgili konuları 

değerlendirdi

Selahattin Demirtaş’ın avukatla-
rından Aydın Erdoğan, Demirtaş’ın
tahliyesi önünde herhangi bir
engel kalmadığını söyledi

Tıbbi cihaz 
mutabakatı 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Küba 
Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi 
(CECMED) arasında mutabakat zaptının 
imzalandığını açıkladı. Anlaşma ile iki kurum
arasında etkili ve kaliteli beşeri tıbbi ürün ile
cihazlara erişimin sağlanmasını amaçlanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin Di-
yarbakır il binası önünde oturma eylemini
sürdüren aileleri ziyaretinde, "Bütün Türkiye,
sizinle tek yürek. Burada yalnız değilsiniz.
Milyonlarca insan sizinle beraberdir" dedi

Fahrettİn Koca, yaptığı yazılı açıkla-
mada, bakanlığın temel stratejik hedefle-
rinden olan yerlileşme ve millileşme

konusunda uluslararası iş birliklerini artırmaya
devam ettiklerini kaydetti. Bu hedef doğrultusunda
attıkları adımlara bir yenisi daha eklediklerini belir-
ten Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-
rumumuz (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi
Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında
Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile iki
kurum arasında etkin bir iş birliği kanalının kurul-
masını ve her iki toplumun güvenli, etkili ve kaliteli
beşerî tıbbi ürün ve cihazlara erişiminin sağlanma-
sını amaçlıyoruz" dedi.

Grup oluşturuldu

Bakan Koca, Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Por-
tal Miranda ile mayıs ayında Cenevre'de gerçekleş-
tirdiği ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında
çalışma grubu oluşturduklarını belirterek, şunları
kaydetti: "Yürütülen görüşmeler neticesinde
TİTCK ve CECMED arasında ilaç, aşı ve tıbbi
cihaz alanında Mutabakat Zaptına imza atıldı. Bu
sayede sağlık alanındaki iş birliğimizi artıracak ve
iki ülke ürünlerine karşılıklı olarak daha hızlı erişim
imkânı sağlayacağız. Mutabakat Zaptı, özellikle
inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmala-
rında önemli tecrübeye sahip olan Küba ile karşı-
lıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser
aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi payla-
şımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı gibi ko-
nuları da kapsıyor. Küba ile imzalanan anlaşmanın
hem sağlık alanında hem de ticari alandaki ilişkile-
rimize katkı sağlayacağına inanıyor ve hayırlı ol-
masını temenni ediyorum." DHA

İçİşlerİ Bakanı Soylu, Kulp'taki terör sal-
dırısında şehit olanların cenaze törenine
katıldıktan sonra HDP'nin Diyarbakır il bi-

nası önünde 11 gündür oturma eylemini sürdüren 28
aileyi ziyaret etti. Annelere desteklerini ileten Bakan
Soylu, yaptıkları eylemin önemini vurguladı. Soylu,
"Bütün Türkiye, sizinle tek yürektir. Öyle büyük bir iş
yapıyorsunuz ki yıllar geçecek, sizin burada yaptığınız
bu işi, bu millet bilecek. Öyle sonuçlar alınıyor ki siz
hiç merak etmeyin. Dün, senin kızın gibi bir kızı getir-
dik. Onun annesiyle kucaklaşmasını, sevgisini bir gör-
seydiniz. Hiç endişe etmeyin. Yürekli annelerin
sayesinde bu işi yapıyoruz. Allah sizden razı olsun.
Bütün milletimizin size selamı var. Burada yalnız de-
ğilsiniz. Milyonlarca insan sizinle beraberdir. Allah
sizden razı olsun. Sonuna kadar sizlerle beraberiz"
diye konuştu.

Demiri eritecek yürekleri var

Anneleri ziyaretinin ardından HDP Diyarbakır İl
Başkanlığı önünde açıklama yapan Bakan Soylu,
"Bütün Türkiye ve dünyaya ortaya koydukları haykı-
rışa destekleri getirdim. Kendi çocukları için burada
değiller. Bütün ülkemiz biliyor ki bundan sonraki tüm
çocuklar için ve bütün ülkemizin çocukları için bura-
dalar. Annelerin demiri eritecek yürekleri var. Bütün
ülkemiz onları destekliyor. Bu yaptıkları mesele çok
kıymetlidir. Terörle mücadele eden biri olarak söylü-
yorum.  O kadar kıymetlidir ki bu, on yıllar sonra
daha çok iyi anlaşılacak. Bu, bir siyasi partinin terör
örgütüne kendisini kullandırılmasının sonunu oluştu-
racak hem hayır bir adımdır hem de güçlü bir adım-
dır. Bu annelerin evlatlarını terör örgütünden
kurtarabileceği önemli bir adımdır. Bütün Türkiye on-
ları destekliyor" dedi. DHA

Milyonlarca insan 
sizinle beraberdir
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ISTANBUL HER AN
GOZETLENIYOR
T eknolojinin günlük hayatta kullanımına

dair verilere yer veren Comparitech
web sitesinin araştırmalarını inceleyen

Online PR ajansı B2Press, ‘kapalı devre televiz-
yon’ (CCTV) gözetimi olarak adlandırılan ka-
mera sistemleriyle takip edilen şehirleri inceledi.
Dünyanın en fazla gözetlenen şehirleri liste-
sinde ilk sırada yer alan Çin’e bağlı Chong-
qing’de her bin kişiye 168 kamera düşerken, ilk
onda Çin’den 8 şehir yer aldı. Her bin kişi ba-
şına 68,4 kameranın düştüğü Londra ve 15,6
kameranın düştüğü Atlanta ise dünyanın en
çok gözetlenen ilk 10 şehri arasında yer alan
diğer iki şehir oldu. Araştırmada ayrıca suç ve

güvenlik endeksleriyle kamera sayıları karşılaş-
tırıldı ve kamera sayısının artmasıyla güvenlik
arasında güçlü bir bağ olmadığı belirtildi.

Listede 25. sırada

120 şehrin sıralandığı araştırmada, öncelikli
olarak kamu güvenliği ve güvenlik güçleri gibi
devlet kurumları tarafından kullanılan kamera-
lara odaklanıldı. Çin’in yanı sıra ABD, Birleşik
Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve
Hindistan’ın kamera sayısının fazla olduğu şe-
hirleri barındırdığı tespit edildi. Listenin 25. sı-
rasında yer alan İstanbul’da ise bin kişi başına
düşen kamera sayısı 7,15 olarak açıklandı.

Her iki kişiye bir kamera 

Artan nüfusla birlikte şehir yönetimleri kame-
raları güvenlik amacının yanı sıra trafik kont-
rolü ve yol durumunun izlenmesi gibi birçok
amaç için de kullanıyor. Kimi uzmanlar ka-
merayla izlenmenin toplumu daha güvenli
hale getirebileceğini düşünürken, uzmanların
bir kısmı ise bunu mahremiyete ve insan hak-
larına karşı bir engel olarak görüyor. Hangi
tarafta olunursa olunsun gerçek şu ki: Kame-
ralarla gözetim dünya çapında artış gösteri-
yor. 2022 yılına kadar Çin’de her iki kişiye bir
kamera düşeceği öngörülüyor.

Suç oranını azaltıyor mu?
B2Press, Numbeo tarafından raporlanan ve
Comparitech ziyaretçilerinin anketlerine daya-
nan şehirlerin suç ve güvenlik endekslerini ka-
mera sayılarıyla da karşılaştırdı. İncelemeye
göre kamera sayısının artması ve güvenlik ara-
sında güçlü bir bağ olmadığı ortaya çıktı. Lon-
dra kamera sayısı bakımından ilk ona
girmesine karşın 100 üzerinden değerlendirilen
suç indeksinde aldığı 47,54’lük değerle dünya-
nın en güvenli 245.ülkesi olarak yer aldı. İstan-
bul ise kamera sayısı bakımından 25. sırada yer
almasına rağmen, 52,41'lik güvenlik indeksi
puanıyla 218.sırada yer aldı.

İSTANBUL

H er şey birbiri için yaşar! 
Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz...
Nehirler kendi suyunu içemez.

Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez.
Güneş kendisi için ısıtmaz.
Ay kendisi için parlamaz.
Çiçekler kendileri için kokmaz.
Toprak kendisi için doğurmaz.
Rüzgar kendisi için esmez.
Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz.

Doğanın anayasasında ilk madde şudur:
Her şey birbiri için yaşar!
Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur...
Eski çağlarda yürürlükte olan bir anlayıştı

bu.Bütünlüğü anlatırdı, özü iki cümleydi:
"Ben, biz olduğumuz zaman ben olurum."
"Ben, ben olduğum için sen, sensin." 
Merak ettim Sanal dünyada “biz” olmak

ile ilgili neler var diye aynen aktarıyorum.
- Yazıldığı kadar kolay olmayandır.

- hem ayrı karakterlere sahip olup hem bir
olabilmektir. Ellerin hiç ayrılmamasıdır. Her
daim aşkla bakmaktır. 

- Bence olmayandır. Biz diye bir şey yok,
olabilirliği dahi yok. ben varım, sen varsın
hepsi bu kadar. Ve birlikte yapılanlar...

- Gidilebilecek en uzak yolun vardığı
nokta.. kolaylıkla 'olduğu' sanılabilir ama dik-
katli olmak gerekir.. varılan yer, bir serabın
yanılsaması olabilir. Sonra gelsin hayal kırık-
lıkları, gitsin pişmanlıklar...büyük bir adım-
dır, herkes atamaz. Zira, eş zamanlı olarak
karşılıklı atılmalıdır ve asla çarpışılmamalı-
dır.. 

- Kendiliğinden olandır. kocaman bir aşkın
eşiğinden geçtikten sonra içinizi sarandır. iki
kişilik nefis bir dünyadır bu yabancı gerçek
dünyadan uzak. herşeye rağmen herşeyin üze-
rinde sevebilmenin armağanıdır. 

- Bağlayıcı olduğu düşünüldüğünden olsa
gerek, "özgürlük" yalanı ile sıvanarak saklanı-
lan, inkar edilendir çoğu zaman. "sen sen ol,
ben de ben olayım"

- İnsan sevdiği ile aşama
aşama bir şeylerini paylaşır, evini, eşyasını,
gömleğini, rüyasını, ailesini, standart fikirle-
rini, standart olmayan fikirlerini, sırlarını,
vücudunu, fantezilerini ve son olarak da her
şeyini. Bu son nokta öyle bir andır ki, artık
"benlik" tohumlarının tamamı sevgilinin pota-
sında eriyip yok olacak ve sadece "biz" kala-
caktır.aşamaların sırası değişebilmekle
birlikte, her geçişte bünye birtakım tepkiler
de verebilir. kolay değil "ben" kavramı yok
oluyor, ve en gerçek anlamı ile yepyeni bir
kavram giriyor "biz".Bu potansiyeli içinde en
gerçek hali ile hisseden sevgili, karşısındakine
son testlerini yapar istemsizce: "git", "olmasan
da olur", "tanıştığımız güne lanet olsun", "kim
oluyorsun da bana karışıyorsun" bunlardan en 

basitleridir ve ilk akla gelenleri. aslında bek-
lenti bunları işiten kişinin arkasını dönüp git-
mesi değil; potada eriyip yok olan sevgiliye ait
"ben" in son çığlıklarını duymasıdır, kucaklama-
sıdır onu, her şekilde ve her durumda biz olaca-
ğını göstermesidir.

- İkili ilişkilerin olmazsa olmazı.Galiba biz
olmayı ben unuttum. Çok uzun vakittir ben ola-
rak yaşıdığım için bireysellik içime işlemiş.Biz
olunca sorumlulukları, yaptığın davranışlarda
karşındaki ne düşünür ne hisseder vs durumlara
birden alışamadım.Biz olmayanı beceremeyen
biri ile ne yaşanabilir ki? 

- Gidilebilecek en uzak yolun vardığı nokta..
kolaylıkla 'olduğu' sanılabilir ama dikkatli
olmak gerekir. Varılan yer, bir serabın yanılsa-
ması olabilir.. sonra gelsin hayal kırıklıkları, git-
sin pişmanlıklar.büyük bir adımdır, herkes
atamaz. Zira, eş zamanlı olarak karşılıklı atıl-
malıdır ve asla çarpışılmamalıdır.. 

- Göründüğü ya da ifade edildiği kadar kolay
olmayan bir oluşumdur biz olmak. Emek ister
en başında, karşılıklı anlayış gerektirir. olaylar

karşısındaki duruşun bireysel/kişisel biçim dı-
şında tutulabilmesi gerekir. iki kişilik düşünce
gerektirir biz olmak.Ancak ben ve sen muha-
faza edebildiği ölçüde söz konusu olandır. zira
kaynağını biz'e taraf olanlardan alır, onlarla
büyür, büyütülür. Biz kimliği için feda edilen,
potada eritilen sen ve ben biz'in sonunu getire-
cek olandır. 

- Artmaktır. Biz, sen ve benin toplamından
büyüktür her zaman. başka bir varlığı, alanı
vardır. sen ve beni içine alır ama eritmez..

- Kendiliğinden olandır. kocaman bir aşkın
eşiğinden geçtikten sonra içinizi sarandır. iki ki-
şilik nefis bir dünyadır bu yabancı gerçek dün-
yadan uzak. herşeye rağmen herşeyin üzerinde
sevebilmenin armağanıdır.

- Bir masalın en son cümlesidir.
- Başarabilirseniz devamı mutlu olmak, hu-

zurlu olmak şeklinde gelir.
- Onunla var olmaya inanmaktır...yokluğunda

yarım kalmak, karşılıklı alt üst olmaktır...
Lafın kısası zor şeydir “Biz” olmak
Kalın sağlıcakla…

Her şey birbiri için yaşar Ümit BARAN

Dünya genelinde kameralarla takip edilen şehirler, bu şehirlerin güvenlik ve suç oranları incelendi. Çin, insanların en fazla
izlendiği ilk 10 şehirden sekizine ev sahipliği yaparken, İstanbul dünyanın en fazla gözetlenen 25. şehri olarak listede yer aldı

Pek çok noktası özel kamera sistemleriyle izlenen İstanbul’da bu sistem suç oranlarını belli oranda azaltmaya yardımcı oldu...

Kitabı poşete sokmadılar!
İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilere ücretsiz ders kitapları bu yıl "Sıfır atık farkındalığı" kapsamında plastik poşetler içinde verilmedi. Avcılar
Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, "Bu sene doğaya katkıda bulunmak amacıyla sayın bakanımızın talimatıyla poşetleme çalışmalarını bıraktık" dedi

avcılar Milli Eğitim Müdürü Barış Yıl-
dız, yeni eğitim ve öğretim yılı için bakan-
lıktan yaklaşık 654 bin adet kitap

gönderildiğini belirterek, "Geçen senelerde öğrenci-
lerimize kitaplarını poşet içerisinde veriyorduk. Bu
sene doğaya katkıda bulunmak amacıyla sayın ba-
kanımızın talimatıyla poşetleme çalışmalarını bırak-
tık. Amaç, ‘Okul yolunda çantam sırtımda’ projesini
desteklemek, ekolojik dengeye katkıda bulunmak.
Bu amaçla plastik poşetleri bir kenara bıraktık" dedi.

Bakanlık talimat verdi

Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki 81 il ve
bağlı ilçelere gönderilen talimatta, “2019-2020 Eği-
tim-Öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak veri-
lecek ders kitaplarının dağıtımı için plastik poşet
gönderilmeyecektir” denilmişti. Bakanlığın bu tali-
matı üzerine 18 milyon ilk, orta ve lise 1’inci sınıf
öğrencilerine ders kitapları geçen yılların aksine po-
şetsiz olarak verildi. DHA

Kadıköy'de kişisel
gelişim zamanı
Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü tarafın-
dan, Sosyal Hizmet Merkezle-
ri’nde düzenlenen hobi, kişisel
gelişim ve meslek edindirme
kurslarına başvurular başladı

İşaret dilinden, Fran-
sızcaya, senaryo yazarlı-
ğından, el nakışına,

model gemi yapımından, İspan-
yolcaya, aşçı yardımcılığından gra-
fik animasyona pek çok alanda
gerçekleşecek kursların süreleri tür-
lerine göre değişiyor. Kadıköy Be-
lediyesi Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne bağlı Rasimpaşa
Sosyal Hizmet Merkezi, Kuşdili
Sosyal Hizmet Merkezi, Hasan-
paşa Sosyal Hizmet Merkezi, Yel-
değirmeni Sosyal Hizmet Merkezi
ve Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hiz-
met Merkezi olmak üzere toplam 5
merkezde süren kursların tümü üc-
retsiz.Her yıl binin üzerinde yurtta-
şın faydalandığı kursların bazıları
Halk Eğitim Merkezleri’nin desteği
ile yürütülüyor ve eğitim sonra-
sında kursiyerlere Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı sertifika veriliyor.
Yeni dönem kurslarından bazıları
şöyle: İspanyolca, İtalyanca, İngi-
lizce, Fransızca, Senaryo Yazarlığı,
Kısa Film Yapımı, Bilgisayar İşlet-
menliği, Grafik Tasarım, Temel Fo-
toğrafçılık, Biçki-Dikiş, Makine
Nakışı, El Nakışı, İşaret Dili, İleti-
şim Yöntem ve Teknikleri, Drama,
Resim, Aşçılık, Pastacılık, Dans,
Tezhip/Minyatür, Cilt Bakımı ve
Makyaj, Model Gemi Yapımı,
Temel Bilgisayar Kullanımı.

Engellilere yönelik kurslar

Kadıköy Belediyesi’nin Koşu-
yolu’ndaki Engelsiz Sosyal Hizmet
Merkezi’nde de her yıl, başvurular
doğrultusunda, farklı alanlarda en-
gellilere yönelik eğitim, kurs ve
atölye çalışmaları yapılıyor. Engel-
siz Sosyal Hizmet Merkezinde fo-
toğraf, resim, ritim, drama, spor, el
sanatları, müzik, bilgisayar branş-
larında gruplar oluşturulacak. Ay-
rıca farklı gelişen çocuklara yönelik
3-6 yaş oyun grupları olacak.

Flört şiddeti atölyesi

Meslek edindirme ve hobi kurs-
ları yanı sıra Rasimpaşa Sosyal
Hizmet Merkezinde kadınları
güçlendirmeye yönelik atölyeler
yapılacak. Kadının İnsan Hakları
Eğitim Programı, Kadın Sağlığı,
Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi
ve Okuma Kulübü atölyeleri yıl
boyunca sürecek. Öte yandan
Kadın Sağlığı Eğitim Programı
ile kadınların bedenlerini tanıma-
sını sağlamak, temizlik, beslenme
ve doğurganlık konusunda bilin-
çlendirmeyi amaçlayan eğitim-
lerde aynı zamanda kadınlar
haklarını öğrenme ve kamu hiz-
metlerinden yararlanma konu-
sunda desteklenecek. Ayrıca
Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi
ve Her ay yeni gruplarla sürecek
okuma atölyesinde İstanbul Üni-
versitesi İspanyol Dili ve Edebi-
yatı Anabilim Dalı öğretim
üyeleri ile “Latin Amerika Edebi-
yatlarından Derlenen Kısa öykü
Seçkileriyle Okuma Kulübü”
projesi gerçekleştirilecek.

Bakanlığın
talimatıyla
öğrenciler
kitapları
çantalarına
koyarak
evlerine
götürdüler.
Devlet artık
her yardım
öncesi ku-
rumları
poşet kul-
lanılma-
ması
konusunda
uyarıyor.
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GÜNDEM

H ayatın "doğal tavrına" tekabül eden
bir siyaset ideolojisi  vardır  ve adı
da gerçekçiliktir. Hayatın olağan

akışına göre en doğal tavır Kürt meselesinin
bir an önce, hiç duraksama göstermeksizin
çözülmesidir.

Kürt sorununu çözmeden, atılacak her
adım mutlak surette, ‘’kader ağlarına’’ takı-
lıp tepe üstü düşmeye adeta mahkum olur.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı yönetim siste-
mine geçiş ile birlikte, Kürt meselesini yeni-
den üretti, üstelik bu yeniden üretim,
olabilecek en kritik siyasi giysiler içinde me-
seleyi siyasi sahneye davet etti. 50+1 Tür-
kiye’deki herkesi siyasi özne haline
getirmekle kalmadı, Kürtlere her kapıyı
açan sihirli anahtar rolünü altın tepsi de ar-
mağan etti.

Kürtleri söz konusu yeni rolü, esasen son
iki seçimde, Silvan’daki, Selahattin Eyübi
Camisinin önünde dilenen kör dilencinin de
görebileceği kadar belirgin hale geldi. Artık
dünya alem çok iyi biliyor ki, Türkiye’de, si-
yasi iktidarın kaderine Kürtler karar vere-
cek. Kürtlerin desteği ve katkısını arkasına
alan siyasi parti, mutlaka iktidar olacak ya
da iktidarda kalacak.

AK Parti iktidarı da artık bu makus talih-
ten haberdar.

Hakikat, kesinlik, gerçeklik gibi kelime-
leri kullanabileceğimiz gerçek bir siyasi ze-
minden yoksun olduğumuzu pekala bende
biliyorum. Buna rağmen bütün bu kavram-
ların anlamsız olduğunu ya da etkisiz kala-
cağını söyleyebileceğimiz, esaslı
nedenlerimiz de yok elimizde.

Her şey mümkün , her şey akıl dairesinde.
Geçen haftadan bu yana, İktidar bütün

vasıtalarıyla Diyarbakır HDP İl binasının
önünde toplanan annelerin eylemini, enerjik
biçimde savunuyor. Bana kalırsa da iyi edi-
yor. Çünkü enin de sonunda dağdan inişler
Kürt meselesinin çözüm parçalarından biri
olacak. Dağdan inişler olmadan bu sorunun
çözümü hem eksik kalacak hem de sorunun
hala tehdit altında kalmış olması algısını
yaratacak.

Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa,
2009’da başlatılan çözüm sürecinin ilk
adımı dağdan inişleri garantilemeyi öngörü-
yordu. Hatırlayın, Habur kapısında geçici ve
zorunlu mahkemeler kurulmuş, dağdan inen
gerillalar ifadelerinden sonra serbest bırakı-
lıyordu.

2013′ de yeniden başlayan çözüm süreci-
nin öncelikli hedefi ise değişmiş, bu kez
dağdan inişler yerine, ülke sınırlarını terk
etmek talep haline getirilmişti. İki süreçte
malum sebeplerden yarım kaldı ve çöktü.

İşte şimdi tam sırası; Devletin bu adımını
bir fırsat bilip onu tersine çevirmek ve ger-
çek bir barış zemini yaratmak mümkün.
HDP, devlet ile birlikte, dağdan iniş için
çağrı üstüne çağrı yapmalıdır. Cumartesi
Anneleriyle il binası önünde toplanan anne-
ler arasında bir köprü kurup, annelerin tale-
bini tek talebe indirmek, gerçek bir barışın
kapısını aralamak anlamına gelecek.

Büyük resmi görmek gerek; büyük re-
simde niyeti ne olursa olsun AK Parti ikti-
darı ya da diğer deyimle devlet aklı, Kürt
meselesiyle ilişkilenmek istiyor. Üstelik,
sanki buna mecbur gibi. Bir taraftan ABD
ile Kuzey Suriye’de üstünde mutabakata va-
rılan bölgede, güvenlik devriyelerine baş-
ladı.

Bu pratik işlemeye başladı. Kağıt üstünde
muhatap ABD gibi görünse bile, pratik
partner SDG güçleridir. Öte yandan Sela-
hattin Demirtaş, serbest bırakılıyor. Daha
önce de Öcalan aracılığıyla bir girişim de-
nenmişti.

Deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki,
üç Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına
atanan Kayyımlar, esasen AK Partinin kendi
toplumsal dayanaklarına verdiği mesajdır.
Süreci baskılayıp, kendi lehine sonuçlar
üretmektir. Dimyata giderken evdeki bulgur-
dan olmamaktır.

HDP yönetimi önce kendisine sonra hepi-
mize büyük bir iyilik yapıp dağdan inişleri
gündemine almalıdır. Bu hikayenin nasıl
başladığı, kimlerin başlattığı o kadar
önemli değildir. Önemli olan hepimizin yara-
rına büyük sonuçlar doğurmasıdır. Bazen
kötü başlangıçlar yapılabilir ama önemli
olan şey nasıl bitirdiğinizdir.

AK Parti'de kesin ihraç istemiyle disip-
lin kuruluna sevk edilen eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu, partiden istifa etti.
Davutoğlu, "AK Parti'nin vefakar taba-
nını, ülkenin her yanında omuz omuza
iki seçim mücadelesi verdiği ve de-
mokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile
birlikte büyük bir onur yaşadığı kendi
genel başkanının ihraç edildiğini
görme üzüntüsünden kurtarmak için
yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi
verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz"
dedi.

Tahayyül bile edemezdik

Ahmet Davutoğlu, Beysukent’teki ça-
lışma ofisinde basın toplantısı düzen-
ledi. Davutoğlu, kürsüye eski
milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan
Sefer Üstün, Abdullah Başçı ile eski
AK Parti il başkanları Selim Temurci
ve Nedim Yamalı ile çıktı. Dün Diyar-
bakır’da gerçekleştirilen bombalı saldı-
rıda yaşamını yitiren vatandaşlara
Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dile-
yerek sözlerine başlayan Davutoğlu,
"Bir gün hayatımıza anlam katan de-
ğerlerin bir siyasi yapı şeklinde tarihe
yansıması olarak gördüğümüz ve ba-
şarısı için emeğimiz, terimiz ve bütün
varlığımızı ortaya koyduğumuz parti-
mizden ihraç talebiyle huzurunuza ge-
leceğimizi tahayyül bile edemezdik.
Ancak bunu yaşamak da kaderde var-
mış" dedi.

Ahdimize hep sadık kaldık

AK Parti'nin yasaklar, yolsuzluk ve

yoksullukla mücadele sloganıyla yola
çıktığını anımsatan Davutoğlu, "Ancak
son yıllarda, AK Parti milletimizin
gönlünde taht kurmasına vesile olan
değer, söylem ve politikalardan uzak-
laştı. Adaletten kalkınmaya her alanda
sorunlar baş göstermeye başladı. AK
Parti yönetiminin öncelikleri, söylem-
leri ve politikaları değişti"diye konuştu.
22 Nisan’dan bu yana yaptığı eleştiri-
lerle, AK Parti yönetimini muhasebe
yapmaya davet etmeyi amaçladığını
aktaran Davutoğlu, "Ne tespit ve eleş-
tirilerimize 'yanlış' ya da 'yalan' denildi
ne çağrılarımıza kulak verildi. Konuş-
malarımızda, açıklamalarımızda ve
ifadelerimizde hiçbir hakaret, ima,
tahkir ve tehdidin olmadığı görülecek-
tir. Genel başkanlığı bıraktığımız gün
dile getirdiğimiz ahdimize hep sadık
kaldık. Bu ahdin muhataplarının da
aynı olgunluk ve ahlakla davranmala-
rını bekledik. Sözlerimiz açık, tespitle-
rimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi.
Konuşmalarımızda 'partimiz', 'Sayın
Cumhurbaşkanımız', 'ülkemizin gele-
ceği', 'davamız' dememize rağmen
'ihanet', 'bölücülük', 'fitne' ve 'proje'
gibi ithamlara maruz bırakıldık ve
bedel ödeme ile tehdit edildik" şeklinde
konuştu.

Somut gerekçeye dayanmıyor

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'nun
(MDK) tebligatlarının kendilerine
ulaşmasıyla derin bir üzüntü ve utanç
duygusu yaşadığını ifade eden eski
Başbakan Davutoğlu, "Bir siyasi parti
için en ağır kararlardan birini içeren
bu metin hiçbir somut gerekçeye da-
yanmıyor, dahası birçok tutarsızlık,

gerçek dışı ifadeler barındırıyordu ve
son derece özensiz hazırlanmıştı. Bize
iletilen gerekçeler, AK Parti yönetimi-
nin yaşanan gerçeklikten ve temel ilke-
lerden koptuğunu, sağlıklı bir
muhakeme ve delillendirme sürecini
bile yürütmekten aciz olduğunu açık
bir şekilde ortaya koymaktadır" diye
konuştu.

Partimizden istifa ediyoruz

AK Parti'nin aldığı ihraç kararıyla, "18
yıl önce kurulan AK Parti'yi tasfiye et-
miştir" diyen Davutoğlu, "Bugünkü
yönetim ve siyaset anlayışıyla dar bir
kadronun kontrolüne girmiş olan AK
Parti’nin, Türkiye'yi daha iyi bir gele-
ceğe taşıma kapasitesi, ülkemizin ve
milletimizin sorunlarına çare olma
imkan ve ihtimali kalmamıştır. Bu ge-
lişmeler bize siyasi hayatımızda sa-
vunduğumuz temel ilkelerin ve
hedeflerin her iyiniyetli eleştiriyi ve
tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak
gören mevcut yönetim altında, AK
Parti'de gerçekleştirmenin imkanı kal-
madığını göstermiş bulunmaktadır. İş-
letilen sürecin tüzük kurallarının
uygulandığı hukuki bir işlem değil, so-
nucu baştan yazılmış bir senaryo ol-
duğu aşikardır. Bu çerçevede, AK
Parti’nin vefakar tabanını ülkenin her
yanında omuz omuza iki seçim müca-
delesi verdiği ve demokrasi tarihimizin
en yüksek oyu ile birlikte büyük bir
onur yaşadığı kendi genel başkanının
ihraç edildiğini görme üzüntüsünden
kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve
fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden
istifa ediyoruz" açıklamasında 
bulundu.

HABER MERKEZİ

Birlikte çalışma
daveti yaptı

DAvUtoğlU, yeni bir siyasi
hareket inşa etmek için yola çı-
kacağını belirterek, "Bu çerçe-
vede, hangi siyasi görüşe
mensup olursa olsun, bu ülke-
nin geleceği için yüreği çarpan
ve sorumluluk hisseden herkesi
ve her kesimi ortak akıl çerçeve-
sinde bir araya gelmeye ve bir-
likte çalışmaya davet ediyoruz"
ifadelerini kullandı. Davutoğlu
ile birlikte yanında bulunan Sel-
çuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün
ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra
AK Parti eski İstanbul İl Baş-
kanı Selim Temurci ile eski An-
kara İl Başkanı Nedim Yamalı
da istifalarını açıkladı.

AK Parti’nin ihracını istediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti. Davutoğlu'yla
birlikte AK Parti'den ihraçları istenen eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra eski İs-

tanbul İl Başkanı Selim Temurci de istifalarını açıkladı. Davutoğlu, "Yeni bir siyasi hareketi inşa edeceğiz" dedi
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KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

HDP sorunu 
fırsata çevirmelidir

SiZ KOVAMAZSINIZ
BiZ iSTiFA EDiYORUZ

Turhan da istifa etti

DAvUtoğlU'NUN istifasının ardın-
dan partiden ayrılanlara bir yenisi
daha eklendi. 25. ve 26. Dönem AK
Parti İzmir Milletvekili Doç. Dr. İb-
rahim Turhan da partisinden istifa
ettiğini açıkladı. Doç. Dr. İbrahim
Turhan, sosyal medya hesabından,
“AK Parti yönetimi partiyi istişareye
ve eleştiriye açık kurumsal bir siya-
sal yapı olarak değil, ancak bir nesil
devam edecek aile şirketi olarak
gördüğünü belli etmiş oldu" diyerek
istifa ettiğini duyurdu.

ZAYİ İLAN
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

NARIMAN AKRAA 99116048198

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
HAYDAR HALİL 99812117952

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
ZAID ZIDAN 99515668560

Aşure ayı bereket getirsin

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım, cuma namazı çıkışı Alem-
dağ Caddesi Çarşı Mevkii’nde 10
bine yakın vatandaşlara aşure da-

ğıttı. Yıldırım, "Aşure ayımız mübarek olsun,
bereket getirsin" dedi.
Hicri takvime göre Muharrem ayının 10’uncu
günü olan Aşure Günü dolayısıyla Ümraniye
Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası
Alemdağ Caddesi’nde aşure ikram edildi.

70 bin aşure dağıtımı
3 kazanda pişen aşure, Mehter Takımı'nın gös-
terisi ve ilahiler eşliğinde 10 bin kişiye dağı-
tıldı. Programa, AK Parti milletvekilleri,

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,
Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu'nun
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Geleneksel olarak aşure programlarını devam
ettirdiklerini söyleyen Ümraniye Belediye Baş-
kanı İsmet Yıldırım, "Aşure ayı bolluk ve bere-
ket ayı. Hepimizin birliğe, beraberliğe ve
kardeşliğe bir kez daha ihtiyacımız olduğunu
hissettiğimiz bir ay. Önce Alemdağ Cadde-
si'nde 10 bin kişiye sonra da camilerimizde 60
bin vatandaşımıza aşure dağıtacağız. Kardeşli-
ğimize, beraberliğimize dikkat etmemiz lazım.
İslam coğrafyası netameli bir coğrafya, bizim
bizden başka dostumuz yok. Aşure ayımız mü-
barek olsun, bereket getirsin" diye konuştu.

Erdoğan atık defter dağıttı
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Er-

doğan, Esenler'de geri
dönüşüm tesislerinde atıktan
elde edilen defterleri öğrenci-
lere dağıttı. 
Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda
düzenlenen Defter Dağıtım
Töreni'ne katılan Emine Erdo-
ğan, belediyenin geri dönü-
şümle ilgili yaptığı çalışmaların
sergilendiği okul bahçesini ge-
zerek atıktan elde edilen ürün-
leri inceledi. Emine Erdoğan,
geri dönüşüm kumbarası, atık
yağdan elde edilen deterjan,
atık pil değerlendirme kutusu
ve Mavi Kapak Projesi'ne iliş-
kin Esenler Belediye Başkanı

Tevfik Göksu'dan bilgi aldı.
Esenler'deki bütün okullarda
atıktan elde edilen defterlerin
öğrencilere ücretsiz dağıtıldı-
ğını öğrenen Erdoğan, Gök-
su'yu tebrik etti Emine
Erdoğan, öğrencilerden sıfır
atık projesine destek olmaları
için evde anne ve babalarını
çöpleri ayrıştırmaları konu-
sunda uyarmalarını istedi. Er-
doğan, geri dönüşüm
tesislerinde atıktan elde edilen
defterleri öğrencilere dağıttı,
defterlerini alan öğrencilerle
toplu fotoğraf çekildi. Proje
kapsamında, atıktan elde edi-
len 500 bin defter, ilçedeki tüm
okullarda eğitim gören 90 bin
öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.

Ahmet Davutoğlu
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İspanYa’da günlerdir devam
eden şiddetli yağışlar sele neden
oldu. Albacete bölgesinde ise 2

kişi, içinde bulundukları aracın, sel sularında
sürüklenmesi sonucu hayatını kaybetti.İs-
panya’da günlerdir etkili olan şiddetli yağış-
lar sonucu birkaç şehirde sel meydana geldi.
Albacete bölgesinde bir kadın ve bir adam,
bulundukları aracın sel sularında sürüklen-
mesi sonucu hayatını kaybetti. Meydana
gelen selde birçok araçta ve yapıda maddi
hasar meydana gelirken, bazı kişiler de evle-
rine sel sularının girmesi sonucu, evlerinde
mahsur kaldı. 

Helikopterle alındılar

Caudete şehrinde ise arama kurtarma çalış-
maları sırasında, araç  ve evlerde mahsur
kalan 13 kişinin kurtarıldığı belirtildi.Öte yan-
dan sosyal medyada paylaşılan görüntü-
lerde, kendi evinin çatısında mahsur kalan iki
kişinin helikopterle kurtarıldığı görüldü. 

İspanya'da sel 
canlı aldı

KKTC yönetimi, zanlının ivedi ola-
rak iade edilmesi çağrısı yaptı. Bir-
leşmiş Milletler aracılığıyla Rum
tarafına başvuru yapan KKTC yö-
netimi, bayrağı ve fotoğrafı çalan ki-
şinin 'Savvas Koulendoru' adlı Rum
olduğunu belirtti. 
KKTC Başbakan Yardımcılığı ve
Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama
yapıldı; “Akdoğan köyünde bulunan
Panagia Kilisesi’nde 8 Eylül Pazar
günü 07.30’da kilisenin isim günü
nedeniyle Kıbrıslı Rumlarca düzen-
lenen dini ayin sırasında Akdoğan
Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda bulu-
nan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını
ve okul koridorunda bulunan cam
dolap içerisindeki Kurucu Cumhur-
başkanı Rauf Raif Denktaş fotoğra-
fını sirkat eden şahsın Kıbrıslı Rum
Savvas Koulendrou olduğu kamera
kayıtlarından tespit edilmiştir. Ko-
nuya ilişkin Bakanlığımız süratle
Birleşmiş Milletler Barış Gücü nez-
dinde girişimde bulunmuş, sözko-
nusu şahsın sirkat etmiş olduğu
Türkiye Cumhuriyeti bayrağının ve
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif
Denktaş fotoğrafının tarafımıza ive-
dilikle iade edilmesi talep edilmiş-
tir. Ayrıca 8 Eylül tarihinde saat
13.45’te Beyarmudu Kara kapısını
GKRY’ne çıkış yaptığı tespit edilen 

Savvas
Kou-
lendoru
aleyhine
mahkeme-
den tutuk-
lama emri
temin edilmiş ve
aranan şahıs ilan edil-
miştir. BM Barış Gücü’ne
GKRY nezdinde girişim başlatıl-
ması talebimiz de iletilmiştir.”

Bir genç her şeyi bozdu

Rum medyası da, yaşanan olayı
manşetlere taşıdı. Alithia gazetesi iki
toplum arasındaki ilişkilerin olum-
suz etkileneceğini yazdı. 
Rum medyası, 1996'da biri
Türk bayrağını indirmek isterken
vurulan, 2 Rum'un hadiselerini
hatırlatarak, “Solomu’yu taklit etti
ve ateş attı. Bir genç olumlu or-
tamı bozdu” manşetini attı. Sözde
Akdoğan Belediye Başkanı An-
dreas Kauris de, binlerce Akdo-
ğan’lının geçtiğimiz Pazar günü
topluca Akdoğan’a gitmesiyle olu-
şan sevgi selini, 16 yaşındaki bir
kişinin anlamsız bir hareketinin
gölgeleyemeyeceği belirtti. Kauris,
bayrağın Türk tarafına iade edil-
mesini istedi.

HABER MERKEZİ

Polisle zanlı

boks yaPtı!

Fransa’da bir polis memuru, gözaltına
almaya çalıştığı adamı sokak

ortasında darp etmeye çalışırken
görüntülendi. Karşılıklı yumrukların

konuştuğu olayın görüntülenerek 
medyada yayınlanması sonrası, polisle

ilgili soruşturma başlatıldı

Zanlı polisin dövüştüğü görüntü-
ler Fransa'nın başkenti Paris'in
kuzeydoğusunda yer alan Sevran

bölgesinde kaydedildi. Amatör bir kamera
tarafından kaydedilen olayda, bir polis me-
murunun, ana caddede durdurduğu bir sü-
rücü ile kısa bir süre tartıştığı ardından onu
yere düşürmek için bacaklarına hamle yap-
tığı görülüyor.

Boksör gibi dövüştüler

Adamın kendisini geri çekmesi sonrası,
polis bu kez adamı yumruklamaya çalışı-
yor. Adam da buna karşılık olarak polisi
yumrukluyor ve polis sendeliyor. Polisin
saldırgan tutumuna karşı, ‘ne yapıyorsun’
gibi tepki gösteren adama, polisin ısrarla
yumruk atmaya çalıştığı görülüyor. Adam
da aynı şekilde karşılık veriyor ve polis
yumruğu yiyor. Adamı bir türlü alt edeme-
yen polisin imdadına ise meslektaşları yeti-
şiyor. Diğer polislerin de müdahale ettiği
adam yere yatırılıp kelepçeleniyor.

Soruşturma açıldı

Fransız medyası, görüntülerin yayınlan-
ması sonrası polis teşkilatından ‘polis me-
muru ile ilgili soruşturma başlatıldığını’
duyurdu.

Trump'la çalışmak
çok eğlenceli

BEYaZ Saray’ın bahçesinde
gazetecilerin sorularını yanıt-
layan ABD Başkanı Donald

Trump, Bolton'dan boşalan koltuk için
çok sayıda aday olduğunu belirterek,
"Bu işi isteyen çok kişi var. Harika bir
iş. Harika bir iş, çünkü Donald
Trump’la çalışmak çok eğlenceli"
dedi.Trump, Maryland eyaletinde yer
alan Baltimore şehrine ziyareti öncesi
Beyaz Saray’ın bahçesinde açıklama-
larda bulunup, gazetecilerin sorularını
yanıtladı.

İran görüşmek istiyor

Trump, bir gazetecinin kendisine yö-
nelttiği soruya, "Kuzey Kore’nin bi-
zimle görüşmek istediğini
düşünüyorum. Size diyebilirim ki İran
da bizimle görüşmek istiyor ve Çin de
bir anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini
kullanarak yanıt verdi.

Tüm kararları ben veriyorum

Öte yandan Trump, John Bolton'dan
boşalan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik
Danışmanlığı koltuğu için 15 adayın
olduğunu söyleyerek, gelecek hafta
Bolton yerine kimin getirileceğine karar
vereceklerini açıkladı. Trump, açıkla-
masında "Bu işi isteyen çok kişi var.
Harika bir iş. Harika bir iş, çünkü Do-
nald Trump’la çalışmak çok eğlenceli
ve kolay da bir iş. Neden kolay biliyor
musunuz? Çünkü tüm kararları ben
veriyorum" ifadelerini kullandı. DHA

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve polis büyük tepki çekti

Şeytana uydum
KUZEY Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin
(KKTC)

Başkenti Lefkoşa’da 75 yaşın-
daki İshak Yalman Y., komşu-
sunun 13 yaşındaki kız
çocuğuna cinsel tacizde bulun-
duğu iddiasıyla gözaltına alındı.
İddialara göre, İshak Y.,  2019
yılı Şubat-Nisan ayları içinde kız
çocuğuna birçok kez benzeri ta-
cizlerde bulundu.

Suçunu kabul etti

Kız çocuğunun yaşananları ha-
lasına anlatması üzerine konu
polise intikal etti. Şikayet üze-
rine İshak Yalman Y. gözaltına
alındı. Cinsel saldırı suçlaması
yapılan İshak Yalman Y., dün
mahkemeye çıkarıldı. Mahke-
mede bilgi veren polis yetkili-
leri, "Zanlı suçunu kabul etti"
dedi.  Mahkemede söz alan
İshak Yalman Y., “Özür dilerim.
Şeytana uydum” dedi. 

Bayrağı Çalan
rum'u Bulduk

KUZEY
Kıbrıs Türk Cumhuri-

yeti (KKTC) Başbakan Yar-
dımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı,

Akdoğan köyündeki okuldan Tür-
kiye Cumhuriyeti bayrağı ve Kurucu

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın
fotoğrafını çalan 16 yaşındaki
Kıbrıslı Rumun tespit edildi-

ğini duyurdu

Çalınan bayrağın yerine
yenisi asıldı ancak yaşa-
nan bu olay Türk Rum 
ilişkilerinde gereksiz 

bir yara açtı.
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1. Ufak parçalar biçiminde doğranmış sebzelerin, 
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lerden, beyaz çiçekli bir ağaç. 8. Gemilerde oda. 9. 
Oldukça beyaz, beyazca. - Takım.
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Siemens Türkiye tarafından ülkedeki
genç opera sanatçılarını dünya sahnele-
riyle tanıştırmak amacıyla ‘Yaşam için
müzik, yaşam için yenilikçi zekâ’ sloga-
nıyla düzenlenen Siemens Opera Yarış-
ması’nın kazananları açıklandı.
Bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen yarışma-
nın gala gecesi 9 Eylül’de Sait Halim
Paşa Yalısı’nda düzenlendi. Türkiye’nin
ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kaza-
nanların açıklandığı gala gecesinde,
genç sanatçı Uğur Atasoy birincilik,
Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ra-
mazan Karaoğlanoğlu ise üçüncülük
ödüllerini alırken Melis Günerli de man-
siyon ödülünün sahibi oldu.
Prof. Yekta Kara’nın başkanlığındaki
Siemens Opera Yarışması’nın jürisinde,
Siemens Sanat Programı Artistik Direk-

törü Prof. Dr. Stephan Frucht, Karls-
ruhe Operası Genel Müdürü ve Sanat
Yönetmeni Peter Spühler, Karlsruhe
Müzik Okulu Direktör Yardımcısı Prof.
Andrea Raabe yer aldı. Düzenlenen tö-
rende ödüllerini alan genç sanatçılar,
gala gecesinde sergiledikleri perfor-
manslarla davetlilerden büyük alkış 
topladı. 

Opera eğitimi alacaklar

Profesyonel ya da henüz kariyerinin ba-
şında olan genç opera sanatçılarının ka-
tıldığı yarışmanın kazananları Türkiye’yi
dünyanın önde gelen opera sahnele-
rinde temsil edecek. Bu imkânın yanı
sıra sanatçılar Siemens tarafından çeşitli
ödüllere layık görüldü. Yarışmayı birinci
olarak tamamlayan Uğur Atasoy, Al-
manya’daki Karlsruhe Operası’nda bir
yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İs-

tanbul’da dört aylık Almanca dil eğitimi
kazandı. Yarışmanın ikincisi Sedef
İlayda Büyükyörük Avusturya Salzburg
Mozarteum Müzik Akademisi’nde altı
haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut
İstanbul’da iki aylık Almanca dil eğitimi
alma şansı kazandı. Yarışmanın üçün-
cüsü Ramazan Karaoğlanoğlu ise 2 bin
Euro para ödülünün sahibi olurken
Melis Günerli de mansiyon ödülüne
layık görüldü.

Bizim için büyük gurur

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ödül tö-
reninde yaptığı konuşmada, “Siemens
Türkiye olarak özellikle teknolojiyi, eği-
timi ve toplumsal anlamda sürdürülebi-
lirliği destekliyoruz. Sosyal sorumluluk
alanında yaptığımız çalışmalarda da
sanat çok önemli bir yer tutuyor. Sanat

ve bilimde üstün başarı genelde eş za-
manlı olarak yaşanan bir durum, yani
birinde üstün olup diğerini dikkate al-
mamak mümkün değil. Biz bir inovas-
yon şirketi olarak farklı alanlardaki
yaratıcılıkların değerlendirilmesi gerekti-
ğine inanıyoruz. Buradan yola çıkarak
1998 yılından bu yana düzenlediğimiz
Siemens Opera Yarışması ile gençleri
sanata yönlendirmeyi ve teşvik etmeyi
amaçlıyoruz. Yarışmamızla Siemens’in
faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de
örnek olduk. Türkiye’de düzenlenmeye
başladıktan sonra Fransa ve Amerika’da
da benzer yarışmalar hayata geçirildi.
Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Hem gençlerimizin potansiyellerini ge-
liştirmelerine destek olmak hem de Tür-
kiye’nin sesini yurt dışında duyurmaya
katkıda bulunmak bizim için ayrı bir
gurur sebebi” dedi. 

H ayata hazırlık sürecinin iki mimarı var-
dır.. Biri ailedir... Diğeri ise okul... Biri
manevi değerlerin temeli diğeri ise ça-

lışma düzeninin hazırlık bilgilerinin oluşturulduğu
kurumlar.. Aile değerlerimizin ne denli zarara uğ-
ratıldığını 90'lı yıllardan bakarak gözler önüne
sermeye çalışmıştım...
Okulların yeni öğretim yılına başladığı bu hafta
da çocuklarımızı çalışma hayatına hazırlayan eği-
time değinmek isterim..
Sistemde Eğitim ile istihdam bağlantısının düz-
gün kurulması gerekiyor...
Eğitim hayatı tamamlanan bireyler iş hayatına
atıldıklarında, eğitim süresince almış oldukları
bilgileri işlerinde kullanıyor olması yani bir nevi
fayda sağlıyor olması gerekiyor.. Ama malesef
okullarımızda verilen bilgiler kuru kuru havada
kalıyor.. Oysaki okullarda öğretilen bilgiler uygu-
lanabilir nitelikte olsa ve okulda da uygulamalı
eğitim verilebilecek ortamlar oluşturulsa işimiz
daha kolay olacak.. Hem eğitim istihdam bağlan-
tısı kurulacak..Hem işsizlik azalacak.. Hem de
daha mutlu bir toplum haline geleceğiz...
Bir okulun gücünü binalarının büyüklüğü oluştur-
maz.. Öğretmenlerinin kalite ve motivasyonu ya-
nında, tüm paydaşların oluşturduğu kaliteli
hizmetlerin, aidiyet duygusunun ve işbirliği orga-
nizasyonlarının gücü oluşturur...
Ben bu satırları sizler için toparlarken ülkede son
24 saatte trajik olaylar yaşanmaya devam etti;
Türkiye'nin en ciddi ve önem arz eden kurumu
TÜBİTAK'ta; 'Sahte diplomaları bulmakla görevli
kişinin diplomasının  sahte  olduğu  ortaya  çıktı..
Bir diğer olay ise bugüne kadar duyanınız var mı
bilmiyorum ama Sosyal Medyanın şeffaf haberci-
liği gereği ortaya çıktı..
Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni başlayan öğren-
cilere simit parçaları atma geleneği varmış. Oku-
lun simgesi 'Martı' olduğundan martılara atılan
simitlerden yola çıkarak liseye yeni başlayan öğ-
rencilere 'hoş geldin' merasimi yapılıyormuş.. Üs-
telik bir gelenek halinde yıllardır.. 
Bu nasıl bir gelenektir ki anlayan varsa beri gel-
sin..
Gelen ağır eleştirilere ve tepkilere karşın okulun
yetkilileri de açıklamalarda bulunmuş; 'Bayat si-
mitleri atıyorlarmış!' Ayrıca üstüne basılmadığını
ifadeyle; 'atılan simit parçalarını görevliler hemen
süpürüyormuş'.. Ne yani şimdi ayakta mı alkışla-
yalım istiyorlar bu açıklama karşısında.. Bir de
bassaydınız bari.. Ayrıca atılan simitler 'bayat-
mış!'
Simidin de bayatta olsa nimet olduğunu, yerlere
atılmaması gerektiğini bugüne kadar çıkıpta bir
Allah'ın kulu söylememiş mi bunlara? Olay karşı-
sında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ince-
leme başlattı.. Başlattı başlatmasına da, biz ne
zaman yerde ekmek görünce alıp, üç kere öpüp
alnına koyan bir nesilden; liseye yeni başlayan öğ-
rencilere "simit atma töreni" düzenleyen bir nesile
doğru hızla yörüngeden kaydık?

İlkeli Sözün kısası; 'Allah'ın insana bahşettiği en
büyük nimet akıldır.. Aklını kullanan hak ettiğini
yaşar, kullanmayansa ne yaşıyorsa onu hak edi-
yordur!..'

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

Yok artık

HABER MERKEZİ

'Spiral Jetty' ile
sezon açılıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2019-2020 sanat sezonunu ‘Spiral
Jetty’ sergisi ile açıyor. Dört sanatçının eserlerini İKÜSAG çatısı altında bir araya getire-

İstANbul Kültür Üniversitesi
Sanat Galerisi (İKÜSAG),
2019-2020 sanat sezonunun ilk

sergisinde Gökçe Erhan, Alper Aydın,
Yüksel Dal ve Ahmet Duru’nun eserlerin-
den oluşan seçkiye ev sahipliği yapacak.
25 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’da
İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek
açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğeni-
sine sunulacak ‘Spiral Jetty’ adlı karma
sergi, aynı zamanda 16. İstanbul Biena-
li’yle de paralel olarak ilerleyecek.

Sergide yer alan eserler

Doğa ve insan birliğini onarmayı yaşam-
sal bir problem olarak gören dört sanat-
çıyı bir araya getiren sergide; Ahmet Duru
ve Yüksel Dal’ın farklı bakış açılarını yan-
sıtan eserleriyle, Gökçe Erhan iki yağlı
boya resmi ve bir videosuyla, Alper Aydın
ise buluntu ağaç ve metal konstrüksiyon-
dan oluşan Corpus Membratim başlıklı
yerleştirmeyle yer alıyor.  Sergideki eser-
ler; Robert Smithson’un efsanevi Spiral
Dalgakıran’ın da olduğu gibi yolculuk,
kayıt, tanıklık, deneyim gibi temsili aşan
yöntemleriyle, insan ömrünün sonlulu-
ğunu doğanın sonsuzluğu içinde anlam-
landırmayı öneriyor. İşlerin her biri
performatif arka planları, güncel kaygıları
ve zamana dair derin kavrayışlarıyla bir-
birine dokunuyor.
Bu yıl ‘7. Kıta’ temalı 16. İstanbul Bie-
nali’yle paralel olarak ilerleyecek sergi, 23
Ekim Çarşamba gününe kadar ziyarete
açık kalacak.
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Süper kahraman Batman 80.
yaşını kutluyor. Yaratıcı firma

bu özel yıla özel kampanyalar
sürprizler düzenledi

WARNER Bros. & DC, po-
püler kültürün vazgeçilmez
ikonlardan biri haline gelen
süper kahraman Batman’in

80’inci yılını kutluyor. Kutlamaya
dahil olan Hepsiburada farklı kate-
goride birçok ürünü Batman sever-
lerle buluşturuyor.
Batman’in 80’inci yılına özel olarak
Amerika'da başlayan kutlamalar dünya
geneline yayılırken Hepsiburada da def-
terden okul çantasına, kıyafetten figür
oyuncaklara kadar Batman temasıyla
sunduğu ürünlerle bu heyecana katıldı.
Warner Bros. & DC, 1939 yılında bir
çizgi roman karakteri olarak hayata ge-
çirdiği Batman’in 80’inci yıl kutlamala-
rına ek olarak, Eylül ayında dünya
genelinde etkinlikler olacağını duyur-
muştu. E-ticaret platformu Hepsibu-
rada da Batman’in 80’nci yıl
dönümünü kutlamalarının ve 21 Eylül
Batman Günü sürprizlerinin bir parçası
olarak ‘Çok Yaşa Batman’ temasıyla
tekstilden legolara, kırtasiyeden çizgi ro-
manlara kadar çeşit çeşit Batman lisan-
slı ürünlerini Batman tutkunlarıyla
buluşturuyor.

İlke DUYAN

ilkeduyan@gmail.com

Türkiye'yi dünyada
TemsIl edecekler

Fotoğraf severlere
ücretsiz kurs
Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçek-
mece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirli-
ğiyle düzenlenen temel eğitim fotoğraf
kursu başlıyor. 
22’inci dönem temel fotoğraf eğitimleri
Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi
Suna Pekuysal Salonu’nda Pazar günleri
10.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleş-
tirecek. Fotoğraf sanatına ilgi duyan kur-
siyerler fotoğraf eğitiminden ücretsiz
olarak yararlanabilecekler.

Binlerce kişi eğitim gördü

Fotoğraf sanatının Büyükçekmece’de
yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Büyükçekmece halkı okumayı, sanatı,
kültürü ve fotoğrafı çok sever. Bu zamana
kadar BÜFOD sayesinde binlerce fotoğ-
raf severi mezun ettik. Kurs bitiminde ser-
tifika almaya hak kazanılıyor. BÜFOD’la
fotoğraf çekmeye başlayanlar arasından
fotoğraf sanatçıları çıktı diyebilirim. Fo-
toğrafa ilgi duyan herkesi ücretsiz 22’inci
dönem temel eğitim fotoğraf kurslarına
bekliyoruz” dedi. 
Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar
883 00 40 numaralı telefonu arayabilir. 
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türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan ve şu anda bursaspor
forması giyen Selçuk Şahin, kariyerini sona erdirdikten sonra teknik
direktörlük koltuğunda hizmet etmek istediğini dile getirildi.
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F utbol yaşamına Bursas-
por'da devam eden Selçuk
Şahin açıklamalarda bu-

lundu. Bursa'ya gelişi için, "Bursas-
por gibi büyük bir camiadan teklif
almak beni de heyecanlandırdı, gu-
rurlandırdı" sözleriyle anlatan tec-
rübeli orta saha, "Gençlerbirliği ile
geçen sene şampiyonluk yaşadım.
Bu dönem içerisinde değişik kulüp-
lerden bazı teklifler oldu ama Bur-
saspor, camia olarak, şehir olarak
her zaman futbolun önde olduğu
bir yer. O yüzden burayı tercih
ettim. Burada olmaktan dolayı da
çok mutluyum. Şu an her şey iyi
gidiyor. Hem şehir olarak hem ta-
kımın havası oldukça iyi gözükü-
yor" şeklinde konuştu.

Gidişat iyi

Bursaspor'un Süper Lig'e veda
ederek yoluna TFF 1'inci Lig'de
devam etmesini değerlendirirken,
şehrin böyle bir pozisyonu hiçbir
zaman hak etmediğini belirten
Şahin, "Geçen sene maalesef bir
talihsizlik oldu ama önemli olan
düştüğün yerden kalkabilmek. Bu
sene, bu hedef doğrultusunda
güzel işler yapıyoruz. Özellikle yö-
netim ve şehir elinden gelen her
şeyi yapmaya çalışıyor. Bazı sıkın-
tılar var evet ama biz takım içeri-
sinde bu tarz sıkıntıları çok
yaşatmak istemiyoruz. Şu anlık gi-
dişat iyi gözüküyor, 3 maçta 6
puan aldık. Yeni gelen arkadaşlarla
beraber daha iyi bir takım havasına
gireceğiz. Umarım bu yolun sonu
şampiyonluk olur" diye konuştu.

Burada kaptanlık büyük bir gurur

Yeşil-beyazlılarda kaptanlığa getiri-
len 38 yaşındaki oyuncu, "Belli bir
yaş ve tecrübemiz var. Bizden bunu
takıma yansıtmamız ve takıma yar-
dımcı olmamız istendi. Çok önemli
ve güzel bir şey kaptanlık. Özellikle
Bursaspor gibi bir camiada kap-
tanlık büyük bir gurur. Biz de bu
sorumluluğu elimizden geldiğince
yerine getirmeye çalışacağız. Bu-

rada takım arkadaşlarımın da bana
çok yardımcı olacağını biliyorum,
o konuda şüphem yok. Umarım
bize verilen bu görev sezon sonu
layıkıyla yerine getirilir ve kupayı
kaldırarak tekrar Süper Lig'e çıka-
rız. Şu an tek isteğimiz, tek düşün-
düğümüz sezon sonu kupanın
elimizde olduğu görüntüyü verebil-
mek. Umarım bunu başaracağız"
ifadelerini kullandı.

Aşılamayacak problemler yok

Kariyeri boyunca 5 Süper Lig şam-
piyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3
de Süper Kupa zaferi yaşayan de-
neyimli oyuncu, "Kariyerimde
şampiyonluklar yaşadım. Umarım
bir tanesi de Bursaspor'da olur.
Camia olarak bu şampiyonluğa
çok fazla ihtiyacımız var. Biz, bu
ligde çok fazla kalmak istemiyoruz,
bir an önce Süper Lig'e geri dön-
mek istiyoruz. Bunu da sağlayacak
bütün şartlar aslında oluşmuş du-
rumda takımda. Bazı sıkıntılar var
ama aşılamayacak sıkıntılar değil.
Bursa şehri, çok büyük bir camia
ve takımına sahip çıkacaktır. Uma-
rım bir şampiyonluk da bu sene
elde ederim, kariyerimde unutul-
maz bir an olur. Bunun için elim-
den gelen her şeyi yapacağım"
dedi.

Sahaya çıkınca soru 
işaretleri kalkacak

38 yaşın, futbol için ciddi bir yaş
olduğunu ancak insanların yaşa
çok fazla takılmaması gerektiğini
vurgulayan Selçuk Şahin, "Oyun-
cunun biraz kendi elinde, kendine
baktığı an vücut götürüyor. Geçen
sene sakatlık yaşamadan 30 maça
yakın oynadım, şampiyon olduk.
Bu sene de umarım bu şekilde
devam ederim. İşimi seviyorum.
Kendime bakmaya çalışıyorum
çünkü bu yaşta çok kolay olmuyor.
O mücadeleyi verebilme adına eks-
tra kendime daha iyi bakmaya çalı-
şıyorum, bu tarz şeylere özen
gösteriyorum. Belki camiada da '38

yaşında bir oyuncu nasıl olacak?'
şeklinde soru işaretleri oluşabilir
ama bu soru işaretlerini kaldıraca-
ğım, bunu sahaya çıktığımda her-
kes görecektir" diye konuştu.

Şehir kulübe sahip çıkmalı

Kulübün forma kampanyasına
destekte bulunan ve 116 forma
satın alan Şahin, şunları söyledi:
"Ben bir heyecan, bir akım, bir ışık
yakmak istedim. Ben forma alana
kadar da kulübe çok destek
olundu. Bu desteğin sürmesi
adına, takım kaptanlığına da geti-
rildim ve öncülük yaratma adına
böyle bir şey yapma isteği oldu
içimde. Kulübe küçük de bir kat-
kım olsa da şehri heyecanlan-
dırma, uyandırma adına bir etken
olabilir diye düşündüm. Böyle bir
kampanya başlattık. Daha fazla
yardımcı olabileceğimiz konular
olursa da elimizden geleni yaparız.
Bursa şehri kulübe sahip çıkmak
zorunda çünkü maddi anlamda sı-
kıntılar var, bu bir gerçek, bunu
aşma adına önemli yardımlar gere-
kiyor. Olacaktır da. İlk etapta
transferi açarak bunu çözdük.
Borçlar hâlâ devam ediyor ama
şehir bir şekilde sahip çıkarak, Bur-
saspor bunların altından kalkacak-
tır. Kaptan olarak üzerime düşeni
yaptım."

Milli takıma heyecan geldi

A Milli Takım'ın formasını da uzun
yıllar terleten ve ay-yıldızlıların dep-
lasmanda Moldova'yı 4-0 yenerek
2020'deki Avrupa Şampiyonası'na
katılma şansını artırmasına dair de
düşüncelerini paylaşan Selçuk
Şahin, şöyle dedi: "Şenol hoca gel-
dikten sonra milli takımda yeni bir
heyecan oluştu. Çok daha takip edi-
len bir milli takım var. Çünkü Türk
halkı biraz daha uzaklaşmıştı ama
şimdiki milli takım biraz daha heye-
canlı, biraz daha ses getirecek gibi
gözüküyor. Son sonuçlardan sonra
büyük ihtimalle Avrupa Şampiyo-
nası'na gideceğiz gibi gözüküyor.
İçerideki İzlanda maçını aldığımız
takdirde zaten ilk 2'ye gireriz diye
düşünüyorum. Kolay olmayacaktır
tabii ama milli takımın havası,
oyun, takım içerisindeki arkadaşlık
güzel. Umarım iyi bir jenerasyon
yakalamışızdır ve başarılı maçlar çı-
karırlar çünkü Türk halkı olarak
milli takımı da özledik. Şampiyo-
naya da giderek orada bir heyecan
yaratırız."

Hedefi hocalık

Bursaspor ile 1 yıllık sözleşme imza-
layan Şahin, aktif futbol yaşantısını
sonlandırmasının ardından teknik
direktörlüğü düşündüğünü belirte-
rek, sözlerini şöyle tamamladı: "Tek-
nik direktörlük yapmak istiyorum.
Birçok teknik direktör ile çalıştım,
tecrübe edindim. Onları üst üste ko-
yarak kendi adıma bir şeyler yap-
maya çalışacağım. Burada Yalçın
Koşukavak da benim için büyük bir
avantaj olacaktır çünkü çok farklı bir
hoca gibi gözüküyor. Hem oyun
planları hem de oynatmak istediği
oyunla standartların dışında bir
hoca. Ondan da çok şey öğrenece-
ğimi düşünüyorum. Sonraki ama-
cım hoca olarak futbolun içerisinde
kalmak. Türk futboluna o anlamda
hizmet etmek istiyorum." DHA

Göz göre göre sakatlık
trabzonspor ve türk futbolunun gelecekteki en önemli değerlerinden biri olan 
abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlıkta ortaya koyulan ihmaller genç oyuncunun adeta
göz göre göre yakıldığını gösterdi. İhmal silsilesini ise Dr. ufuk Şentürk ortaya çıkardı 
TRABZONSPOR'DA son günlerde
yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken
özellikle Abdülkadir Ömür için
ciddi ihmaller yapıldığı iddia
edildi. Bordo-mavili yönetimin 25
milyon Euro'yu bulan tekliflere
rağmen satmadığı genç futbolcu
sol dizindeki menisküs yırtığı ne-
deniyle dün Almanya'da ameliyat
olurken, sahalara dönüşünün 6 ayı
bulacağının açıklanması sinirleri
gerdi. 20 yaşındaki futbolcunun
sakatlığı ile ilgili gelişmeler şöyle
olmuştu: Yeni Malatyaspor ile oy-
nanan lig maçında dizinde ağrı
hisseden Abdülkadir kendini yere
bırakmış ve 72. dakikada da oyun-
dan alınmıştı.

Malatya maçında başladı

Trabzonspor'da son günlerde ya-
şanan sakatlıklar dikkat çekerken
özellikle Abdülkadir Ömür için
ciddi ihmaller yapıldığı iddia
edildi. Bordo-mavili yönetimin 25
milyon Euro'yu bulan tekliflere
rağmen satmadığı genç futbolcu
sol dizindeki menisküs yırtığı ne-
deniyle dün Almanya'da ameliyat
olurken, sahalara dönüşünün 6 ayı
bulacağının açıklanması sinirleri
gerdi. 20 yaşındaki futbolcunun
sakatlığı ile ilgili gelişmeler şöyle
olmuştu: Yeni Malatyaspor ile oy-
nanan lig maçında dizinde ağrı
hisseden Abdülkadir kendini yere
bırakmış ve 72. dakikada da oyun-
dan alınmıştı. Abdülkadir'i 6 ay sa-
halardan uzak tutacak hatalar da
bununla başladı. Bordo-mavili fut-
bolcu dinlendirildikten sonra

UEFA Avrupa Ligi play-off tu-
runda AEK ile oynanan rövanş
maçında sahaya sürüldü ancak
daha ilk yarıda ağrılar yüzünden
kenara alındı.

Bir sonraki gün idman

Maçın ardından kulüpten yapılan
açıklamada ise oyuncunun sol di-
zinde ödem oluştuğu ve tedavisine
başlandığı belirtildi. Ancak Abdül-
kadir bir sonraki gün yapılan an-
trenmanda da yer aldı. Genç
futbolcu bu süreçte ağrılarının bir
türlü geçmediğini belirterek eski
kulüp doktoru ve şu an Milli Ta-
kım'da görev yapan Ufuk Şen-
türk'e gözüktü ve skandal burada
ortaya çıktı. Şentürk kısa bir MR
incelemesinin ardından oyuncu-
nun sol dizinde menisküs yırtığı

olduğunu ve hemen ameliyat edil-
mesi gerektiğini belirtti.

Dikkate almamışlar!

Fanatik'in haberine göre tetkiklerin
derinleşmesiyle Abdülkadir
Ömür'ün menisküs yırtığının ol-
dukça derin olduğu ve buna, yapı-
lan ihmallerin neden olabileceği
iddia edildi. Bunun üzerine de yö-
netim Abdülkadir'in MR sonucuna
bakarak ödem olduğunu iddia
eden kulüp doktoru Hakan Boz-
doğan'ın savunmasını istedi ve ar-
dından görevden uzaklaştırdı.
Yıldız futbolcunun ilk MR'ını
çeken hastanedeki radyologların
da, MR raporunda oyuncunun sol
dizinde yırtık olduğuna vurgu yap-
tığı ancak bu uyarının dikkate alın-
madığı ifade edildi.

Gloria Cup'ta ikinci gün bitti
Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm
Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da
düzenlenen Gloria Cup'ta ikinci gün maçları
tamamlandı. Basketbol Süper Ligi ekiplerin-
den TEKSÜT Bandırma, Anadolu Efes, Ga-
latasaray Doğa Sigorta ve TOFAŞ'ın yanı

sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA
Moskova ve Litvanya ekibi Zalgiris Kau-
nas'ın yer aldığı turnuvanın ikinci gününde
TOFAŞ, CSKA Moskova'ya 87-85 mağlup
olurken; Galatasaray Doğa Sigorta ise Zalgi-
ris Kaunas'a 71-70'lik skorla yenildi. 

tosun’un sırrı 
barselona’da!
Fransa maçı öncesi sakatlanan ve
diz çapraz bağları kopma noktasına
gelen milli yıldız Cenk Tosun'un,
Everton'dan takım arkadaşı Sigurds-
son ve eski Beşiktaşlı Andres Beck'in
tavsiyesi üzerine bıçak altına yatmak
yerine Barselona'da tedavi olduğu
ve tamamen iyileştiği ortaya çıktı
A Milli Takım’ın Moldova’yı 4-0
yendiği maçta 2 gole imza atan Cenk
Tosun, geçtiğimiz aylarda dizinden
yaşadığı ciddi sakatlığı; Manchester
City Menajeri Guardiola’nın eski
doktoru, Everton’dan takım arkadaşı
Gylfi Sigurdsson ve Beşiktaş’ta bera-
ber oynadığı Andres Beck’in tavsiye-
leriyle geride bırakırken adeta
yeniden doğdu. Sözcü'nün haberine
göre Fransa maçı öncesi dizinden
sakatlanan ve çapraz bağları kopma
noktasına gelen Cenk ameliyat seçe-
neğini bırakarak Barselona’da teda-
viye girdi. Aynı sakatlığı yaşayan
Beck ve Sigurdsson’un ameliyat ol-
madan futbol hayatlarına devam et-
tiklerini öğrenen milli golcü bu
konuyu doktor Ramon Bertomeo’ya
açtı. Cenk’e geniş kapsamlı bir ince-
leme yapan doktor, diz kaslarının
güçlü olduğunu söyleyerek ameliyat-
sız tedaviyi denemesini tavsiye etti.

Sılva’dan destek

Uzun tedavi sürecinin ardından an-
trenmanlarda sıkıntı yaşamayan ba-
şarılı oyuncu için Moldova ve
Andorra maçları deyim yerindeyse
test sürüşü niteliğindeydi. Futboldan
uzun bir süre uzak kalmasına rağ-
men Moldova maçında 2 gol kayde-
den Cenk Tosun’un performansı
Everton’ı da sevindirdi. 
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Türk futbolu ve 
Galatasaray'ın unutulmaz

oyuncularından "Taçsız
Kral" lakaplı Metin 

Oktay, vefatının 28. yıl 
dönümünde Kozlu 

Mezarlığı'ndaki 
kabri başında anıldı

Anma törenine kulüp başkanı Mus-
tafa Cengiz, yönetim kurulu ve
divan kurulu üyeleri katıldı. Sarı-
kırmızılı bir grup taraftarın da hazır
bulunduğu törenin ardından başkan
Mustafa Cengiz, basın mensupla-
rına konuştu. Mustafa Cengiz, bazı

isimlerin kelimelerle tarif edileme-
yeceğini vurgulayarak, "Bazı sem-
boller vardır, bazı isimler vardır,
gerçekten siz sorduğunuzda ben
onları tam anlamıyla tanımlayacak,
tarif edecek kelimeleri bulamam.
Hele bizim kuşak için Metin Oktay

adı çok farklı. Eğer bugün Galata-
saray, Türkiye ve dünya çapında bir
marka, bir isim olmuş ise bunda
Metin Oktay'ın varlığı ve ilk adım-
ları kesinlikle belirleyici olmuştur"
dedi.

O günleri özlüyoruz

Metin Oktay ile tanışma onuruna
eriştiğini belirten Cengiz, "Metin
Oktay'ı seyretme onuruna da erdim.

O günler belki futbolun romantik
çağlarıydı. Metin Oktay, Turgay
Şeren, Can Bartu, Lefter gibi isim-
leri hatırlamamak mümkün değil.
Metin Oktay o kadar düzgün, bey-
efendi ve idol bir kişilikti ki yaşamı
boyunca bir kere kırmızı kart gördü,
onda da kendiliğinden sahayı terk
etti. Belki biz Can Bartu ile Metin
Oktay'ın forma değiştirdiği o günleri
özlüyoruz" şeklinde konuştu. DHA

TAÇSIZ KRAL ANILDI

Galatasaray Kulübü Başkanı
Mustafa Cengiz, "Devletimiz

asla bir sivil toplum
kuruluşuna cephe almaz ve

devletle kavga ederek hiçbir
yere varamazsınız. Bütün
spor kulüpleri olduğu gibi

Galatasaray da devletimize
çok şey borçludur" dedi

G alatasaray’ın efsane ismi Metin
Oktay’ın vefatının 28’inci yılı nedeniyle
kabri başında düzenlenen anma töre-

ninin ardından açıklamalarda bulunan Gala-
tasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz,
"Adil ve maçların sahada kazanıldığı bir lig di-
liyorum. Bu sertlikler, oyun demeye dilim var-
mıyor ama bu anlamsız tepkiler son bulacak.
Şu da bilinsin ki Galatasaray camiası hiçbir
zaman durup dururken, şampiyonluğu kay-
betse bile hiçbir camiaya, hiçbir şampiyonluğa
laf etmemiştir. Galatasaray, kendine saldırıl-
madıkça beyefendiliğini, asaletini korumuştur.
Biz bütün rakiplerimizden bunu bekliyoruz.
Lig giderek zorlu hale geliyor. Rakiplerimiz de
çok değerli transferler yaptı. Biz de elimizden
geleni yaptık. Sahada mertçe, adil, düzgün,
hak edenin kazandığı bir yarış diliyoruz. Dia-
gonal VAR’lar, top ayaktan çıktıktan sonra çiz-
giler çizilmesin diliyoruz. Teknolojinin bile
dürüstçe kullanılmasını diliyoruz. Kimseye taş
atmıyorum. Sadece dilek ve temenni. Hem
Galatasaray için bu temennilerim hem de ra-
kiplerimiz için. Çünkü rakiplerimiz ne kadar
yücelirse, biz o kadar yüceliriz. Rakiplerimiz
ne kadar güçlüyse ve düzgünse biz o kadar
düzgün ve güçlüyüz" diye konuştu.

Bildiride her şeyi söyledik

Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Tahkim Kurulu’nun teknik direktör
Fatih Terim’in cezasını 4 maçtan 3 maça indir-
mesiyle ilgili ise, "Dün gece 11’de kulüpten ay-

rıldım. O konuda bir bildiri yayınladık. O bil-
diride her şeyi söyledik. Ben tekrar tekrar ger-
mek istemiyorum. Adil bir yarış istiyorum.
Çok fazla söylenecek şeyin değerini azaltaca-
ğının da bilincindeyim. Sadece o bildiriye
odaklanmanızı istirham edeceğim" şeklinde
konuştu.

Terk edilen arazı sakat

Riva ve Florya arazileri projelerinin Emlak
Konut tarafından feshi işlemlerinin başlatıldı-
ğının hatırlatılması üzerine de başkan Cengiz,
"Biz Galatasaray’ı temsil ediyoruz. Atılan her
adımda, söylenen her söylemin, özellikle divan
kürsülerinde rastgele hitabete çok dikkat edil-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Ben de baktım
sabah, çok şaşırdım. Birtakım görüşmeler ya-
pıyoruz, dün de Emlak Konut genel müdürü
ve yönetim kurulu başkanıyla bir araya geldik,
Kemerburgaz’ı anlattım. Bazı şeylere komplo
teorisi demiyorum ama son divanda durup
dururken Kemerburgaz konusunun neden
gündeme geldiğini o anda çözememiştim. Ben
yine ihtimal vermiyorum ama izliyoruz, görüş-
meler devam ediyor, biz bir çözüm yolu arıyo-
ruz. Kim bizim çözüm yolu aradığımız;
devletimiz. Ben de devletten geldim, bir kere
bizim için öncelikli olan devlettir ve onu oluş-
turan millettir. Bizim devletimize en ufak bir
zarar gelsin istemiyoruz. Ama maalesef anlat-
tığım gibi Kemerburgaz’ın üzerinde bize terk
edilen arazı sakat. Buradaki madenciyle ilgili
tedbir kararı alındığını devletin ilgili kurumla-

rının geç öğrendiğini öğrendik. Sanki Kemer-
burgaz boş, Galatasaray gitmiyor gibi bir aldı
oluşturulmuş. Biz bunu da gördük, dinlendik"
dedi. 

Çözüm bulmaya çalışıyoruz

"Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşuna
cephe almaz ve devletle kavga ederek hiçbir
yere varamazsınız" diyen Cengiz, "Bütün spor
kulüpleri olduğu gibi Galatasaray da devleti-
mize çok şey borçludur. Hele biz her gün, her
saat yaşadığım son iki yıl dahil olmak üzere
devletimize tekrar çok teşekkür ederim. Stat
inşaatından Riva ve Florya için yapacakları
dahil. Fakat Riva ve Florya’da maalesef bek-
lentilerimizi bulamadık, Emlak Konut da bu-
lamadı. Bunun en adil, makul çözümü nedir,
buna çalışıyoruz. Çünkü Kemerburgaz adli bir
sürece girdi. Bu adli sürecin Türk hukuk sis-
temi içinde ne kadar süreceği meçhul. Bu
meçhullük karşısında tabii ki Emlak Konut da
kendi pozisyonunu almaya çalışıyor. Ama
bizim pozisyonumuz, Galatasaray’ın pozis-
yonu. Biz Galatasaray’a zarar getirecek hiçbir
eylem, işlem ve olayın içinde asla olmayız.
Buna da izin vermeyiz. Zaten devletimizin de
öyle bir amacı yok. Devletimiz her zaman Ga-
latasaray’a yardımcı olmuştur. Ben tekrar te-
şekkür ediyorum ve inşallah bu sorunu
çözeceğiz. Görüşmeler devam ediyor ama biz
çeşitli yollar arıyoruz bu fesih sürecinde. Her
iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya ça-
lışıyoruz" açıklamasını yaptı. DHA

Her şey Türk futbolu için
Kulüpler Birliği hakkında da konuşan Cengiz,
"Benim direkt temasım yok. Ben Kulüpler Birli-
ği’nin direkt bulunduğu eyleme Galatasaray’ı
temsilen katılmıyorum ama teknik kadro düze-
yinde Türk futbolunun yürümesi için lisan-

slama faaliyetlerine biz büyük katkıda bulun-
duk. Bütün sistemin ilerlemesi için ne varsa biz
orada varız. Şundan emin olun; Galatasaray’ın
profesyonel kadroları, elinden gelenin çok faz-
lasını Türk futbolu için yapmakta" dedi.

Durumu belirsiz!
Spor Toto Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun durumu Pazar günü yapılacak antrenmanda belli olacak
Fenerbahçe’nin tecrübeli fut-
bolcusu Emre Belözoğlu sırt
ve bel ağrıları nedeniyle
bugün yapılan antrenmanı
düz koşuyla tamamlarken son
durumu Pazar sabahı yapıla-
cak kontroller sonrasında belli
olacak. Sercan Hamzaoğ-
lu’nun haberine göre; A Milli
Takım’ın Moldova ile oyna-

dığı maçta ağrıları nedeniyle
forma giymeyen 39 yaşındaki
tecrübeli orta saha oyuncusu-
nun Aytemiz Alanyaspor ma-
çında forma giyip giymeyeceği
belirsizliğini koruyor.

Yarın belli olacak

Cuma günü yapılan sabah
antrenmanını düz koşu ve

özel program eşliğinde takım-
dan ayrı yapan Emre Belö-
zoğlu, Pazar sabahı
kontrolden geçecek ve maç
kadrosunda olup olmayacağı
netlik kazanacak. Ligde oyna-
dığı ilk 3 maçı kazanan Alan-
yaspor zirvede yer alırken sarı
lacivertliler ikinci sırada 
bulunuyor.
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Lens kesik yedi
Milli takım arası dönüşünde Süper
Lig'in 4. haftasında bu akşam Gazişe-
hir Gaziantep ile deplasmanda karşıla-
şacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu
belli oldu. Yeni transferler ile Atiba kad-
roda yer alırken, sakatlıkları bulunan
Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup
kadroda yok. Jeremain Lens de 12 ya-
bancı sınırına katılarak Abdullah Avcı
tarafından kadroda dahil edilmedi.

Hazırlıklar tamam

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında
yarın deplasmanda Gazişehir Gazian-
tep ile yapacağı maçın hazırlıklarını
sabah antrenmanıyla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıkla-
maya göre teknik direktör Abdullah

Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir
Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda
oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşularıyla başlayan antren-
man, pas, top kontrolü ve taktik prog-
ramın yer aldığı çalışmayla sürdü.
İdman, çift kale taktik maç ve şut çalış-
ması ile sona erdi.

Atiba kadroda

Beşiktaş’ın maç kadrosu da belli oldu.
Yeni transferler Elneny ve Diaby kad-
roda yer alırken, Lens kadroda 12 ya-
bancı futbolcu sınırı olduğu için teknik
direktör Abdullah Avcı tarafından Ga-
ziantep’e götürülmedi. Sakatlığı geçen
ve son günlerde takımla çalışan Atiba
da kadroda yer aldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın dünya yıldızı
oyuncusu Kevin Prince Boateng, İngiltere’de Totten-
ham forması giydiği günlerde yaşadığı zorlukları an-
lattı. 2007 yılında altyapısında yetiştiği Hertha
Berlin’den Tottenham’a transfer olan Gana asıllı
Alman futbolcu 7.90 milyon Euro’ya büyük umutlarla
transfer edilmişti. İngiltere’de kaldığı iki yılda bekle-
nileni veremeyen Boateng, sadece 14 maçta forma gi-
yerken Ocak 2009’da Dortmund’a kiralık olarak
gönderildikten sonra sezon sonunda Portsmouth ile
sözleşme imzaladı.

Spor salonuna gitmezdim

La Repubblica’ya özel bir röportaj veren tecrübeli fut-

bolcu Tottenham’daki günleri ve takımdan ayrılış süre-
ciyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Geçmişte futbolu
bir iş olarak görmediğini söyleyen Boateng, “Aptalın
tekiydim. Yetenekliydim ama antrenmanlarda çok az
çalışıyordum. Sahada en fazla 1 saat kalıyorum. İd-
mana son gelen ve ilk çıkan ben oluyordum. Arkadaş-
larımla dışarı çıkıyordum. Param vardı ve kral
gibiydim. Asla spor salonuna gitmezdim. Bunlar kari-
yerimi değiştirdi” ifadelerini kullandı.

Ailevi sorunlarım vardı

Tottenham’da mutsuz olduğunu ve bunu parayla telafi
etmeye çalıştığını söyleyen Boateng, “Tottenham’day-
ken bir günde 3 araba aldım. Lamborghini, Hummer

ve Cadillac. Gençlere şunu söyleyebilirim; mutluluğu
satın alamazsınız” yorumunda bulunarak yaptığı hata-
ların farkında olduğunu dile getirdi. Ailevi problemleri
olduğunu da ekleyen yıldız futbolcu, “Oynamıyordum,
ailemle ilgili sorunlarım vardı ve kadro dışı kalmıştım.
Mutluluğu materyal şeylerde arıyordum. O yüzden
araba satın alıp duruyordum” dedi. Kariyeri boyunca
yaklaşık 12 takım değiştiren Boateng, son yıllarda
formda bir görüntü sergiliyor. Portsmouth’tan
sonra Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas,
E. Frankfurt, Sassuolo, Barcelona gibi ta-
kımlarda forma giyen deneyimli isim
bu sezon başında Fiorentina ile söz-
leşme imzaladı.

Mutlu olmak için 3 araba alıyordum



HABER MERKEZİ

Gayrimenkul veri analizi platformu En-
deksa, en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve
Arnavutköy'de olduğunu açıkladı. İstanbul
ilçelerinde konut fiyatlarını ele alan araştır-
maya göre, kentte en düşük fiyatlı konut, or-
talama metrekare fiyatının 2 bin 209 lira
olduğu Esenyurt ilçesi. Esenyurt'u takip
eden ilçeler arasında ise 2 bin 240 lirayla Ar-
navutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322
lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancak-
tepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409
lirayla Avcılar ve 2 bin 493 lirayla Sultan-
beyli yer aldı.

Yabancıların sayısı artıyor

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini
aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya
uzatması, bir süredir beklemeye geçen gay-
rimenkul piyasasını hareketlendirdi. Türki-
ye’deki faiz artışları sebebi ile yabancı
yatırımcılar, İstanbul başta olmak üzere

diğer bölgelerde gayrimenkul yatırımlarını
artırdı. İlerleyen aylarda tamamlanması
beklenen ve İstanbul'un doğu ucu ile batı-
sını Edirne ve Çanakkale'ye bağlayan Kuzey
Marmara Otobanı ile arazi fiyatlarında artış
yaşandı. İstanbul'un Kuzey Marmara Oto-

banı ve İstanbul Havalimanının batısına
doğru ilerleyen ilçelerde gayrimenkul piya-
sası değerleniyor. Yeni Havalimanı civa-
rında olan Arnavutköy Bölgesi başta olmak
üzere Çatalca ve Silivri ilçeleri de alım ve sa-
tımların yoğun olduğu mevkiler arasında.

30 bin kişilik aşure
Bu yıl altıncısı dü-
zenlenen ve ilçede

geleneksel hale
gelen Muharrem

ayı’nda vatandaş-
lara aşure ikra-
mında bulunan

Beylikdüzü Beledi-
yesi geleneğini bu
yıl da sürdürüyor

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve ilçede ge-
leneksel hale gelen Muharrem Ayı’nda
vatandaşlara aşure ikramında bulunan
Beylikdüzü Belediyesi geleneğini bu yıl
da sürdürüyor. ‘Aşure Günü’ olarak bili-
nen Muharrem ayının 10. günü dolayı-
sıyla aşure ikramına Beylikdüzü Fatih
Sultan Mehmet Camii’nde başlayan
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, ilçede 13 – 23 Eylül tarih-
leri arasında 16 noktada ikramın devam
edeceğini belirtti. Beylikdüzü Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ta-
rafından, birlik, beraberlik ve paylaşım-
ların arttığı Muharrem ayında aşure
ikramı yapıldı. 13-23 Eylül tarihleri ara-

sında cami, cemevi, pazar alanları ve
sosyal tesis olmak üzere 16 noktada
toplamda 30 bin kişilik aşure dağıtımı
yapacak olan Müdürlük ilk günkü dağıtı-
mını ilçede bulunan yedi cami ve cem-
evinde gerçekleştirdi. Beylikdüzü Fatih
Sultan Mehmet Camii’nde gerçekleşen
aşure dağıtımında ise Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın
yanı sıra; Beylikdüzü Belediyesi Meclis
üyeleri ve birim müdürleri kazanın ba-
şına geçerek vatandaşlara aşure ikra-
mında bulundu. Vatandaşlara kendi
elleriyle aşure ikramı yapan Başkan
Çalık, Muharrem ayının dayanışma ve
paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

İlçe halkının yoğun olarak
bulunduğu noktalarda ger-
çekleşecek aşure dağıtım
programın ise şöyle: 13 Eylül
Cuma günü; Fatih Sultan Meh-
met Camii, Kavaklı Yeni Camii,
Hz. Halit Camii, Gürpınar Merkez
Camii, Sacit Ateş Camii, Bilal Ha-
beşi Camii, Abdulvahap Yedi Kar-
deşler Camii, Gürpınar Cemevi, 15
Eylül Pazar Günü; Beylik Pazar Alanı,
Kavaklı Pazar Alanı, 20 Eylül Cuma
Günü; Yakuplu Merkez Camii, Yaşar
Cimilli İhlas 2.Kısım Camii...
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kamuoyunda Kamufle
olarak tanınan rap sa-
natçısı Basri Fırat
Bayraktar, sosyal
medyada büyük
yankı uyandıran
'Susamam'ın nasıl
ortaya çıktığını an-
lattı.
"Kamufle" adıyla ta-
nınan rap sanatçısı
Basri Fırat Bayraktar, Yayın-
landıktan hemen sonra YouTube
trend listesine giren 'Susamam' adlı
şarkının nasıl ortaya çıktığını BBC
Türkçe'ye anlattı. Bayraktar, "Şanı-
şer aradı. 20 tane toplumsal konuyu

20 farklı MC (şarkıcı)
yapsa nasıl olur

dedi, valla süper
olur dedim.
Voltran oluştur-
duk" dedi.
Kamufle'nin

verdiği bilgiye
göre, çalışmalar

iki ay önce başladı
ve konular başlangıçta

belirlendi. Bunun üzerine
şarkıcılar, işleyecekleri toplumsal ko-
nuyla ilgili sözleri yazdı, klipler çe-
kildi. Daha sonra hazırlanan şarkılar
ve klipler, Şanışer tarafından bir
araya getirildi.

2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festi-
vali kapsamında, “Çerveçe 2”, “Be-
nerci Kendini Niçin Öldürdü?”,
“Öpücük”, “Keloğlan Mutluluk Or-
manında”, “Nina’nın Rüyası” ve
“Gölgesinde Çınarın” isimli oyunlar

sahnelendi.  Maltepe Belediyesi’nce
bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası
Maltepe Tiyatro Festivali, Prof. Dr.
Türkan Saylan Kültür Merkezi ve
parklarda büyük bir coşku ve katı-
lımla devam etti. 

Maltepe'de 
tiyatro haftası

Ağlatan sahneAğlatan sahneAğlatan sahneAğlatan sahneAğlatan sahneAğlatan sahneAğlatan sahneAğlatan sahneAğlatan sahneAğlatan sahne

Bekaret sahnesiyle gündeme gelen
Zalim İstanbul'un Ceren'i paylaşımıyla
olay oldu. Kanal D'nin iddialı dizisi
Zalim İstanbul yeni sezonuyla seyirci
karşısına çıktı. Farklı senaryosuyla far-
kını ortaya koyan dizinin genç yetenek-
lerinden Bahar Şahin, göğüs dekolteli
cesur paylaşım yaptı. Şahin'e binlerce
beğeni ve yorum yağarken, bazı takip-
çileri verdiği pozu eleştirdi.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde di-
zinin 2. bölümünde Ozan Dolunay'ın
canlandırdığı Cenk Karaçay ile öpüş-
tüğü sahneye gönderme yapmış ve çok
utandığını ifade etmişti. Sahnenin çe-
kimi sırasında yönetmen Cevdet Mer-
can'a dönüp "Hocam siz bakmasanız"
diye seslenen Bahar Şahin, ayrıca "Evi
gidince çok ağladım, çok utandım" ifa-
delerini kullandı.

EN UCUZ iLÇE 
ESENYURT!

Başkandan vatandaşa
kase kase aşure

Susamam 2 ayda çıktı

Şahin, 
açıklamalarından
sonra dekolteli

pozlarını 
paylaşınca bütün

inandırıcılığını 
yitirdi.

En uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğu açıklandı. İşte İstanbul’un ucuzluk haritası

16 noktada aşure ikramı

Başkan Atila Aydıner, Muharrem
ayı dolayısıyla vatandaşlara kase
kase aşure dağıttı. Aydıner, ilçe ge-
nelinde ise toplam 20 bin kişiye
aşure ikram ettiklerini söyledi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner, birlik ve beraber-
lik duygularının arttığı Muhar-
rem ayı münasebetiyle Cuma
namazı sonrası Hoca Hayri
Efendi Merkez Camii
önünde vatandaşlara ve be-
lediye personeline aşure
ikramında bulundu.
Her yıl Muharrem
ayında vatandaşlara
aşure ikram ettiklerini

hatırlatan Başkan Aydıner, “Muhar-
rem ayı çok önemli hadiselerin cere-
yan ettiği önemli bir ay. Bu aydaki
tarihi hadisleri hatırımızda tutarak
birlik ve beraberlik duygularını ön
plana almalı ve birbirimizi hoşgörü
içinde kucaklamalıyız.” dedi. Başkan
Aydıner, ilçe genelinde ise toplam 20
bin kişiye aşure ikram ettiklerini sözle-
rine ekledi.

20 bin aşure dağıtıldı

Öte yandan belediyeye bağlı ekipler
tarafından Bayrampaşa’daki diğer ca-
milerin önünde de vatandaşlara aşure
dağıtıldı. İlçe genelinde ise toplam 20
bin kişiye aşure ikram edildi.


