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Cumhurbaşkanlığı
Yüksek İstişare Kurulu

Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın
İçişleri Bakanlığı tarafında
yürütülen soruşturma kapsa-
mında yerine kayyım atanan
HDP'li Mardin Büyükşehir
Belediye eski Başkanı Ahmet

Türk ile ilgili sözlerine Bah-
çeli çok sert tepki gösterdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli,
"İkide bir başını kaldıran ve
geçmişte kozmik odayı, koz-
metik odaya çevirip FE-
TÖ'yü buraya sokan şahıs ne
yapsa boş, ne söylese boşu-

nadır. Lüzumsuzdur. 
Kendisi artık bu konularda
konuşmaya bir son vermeli
ve bu konuya dahil olmayı
bırakmalıdır. Bizim Arınç’a
tavsiyemiz, önerimiz en net
şekilde bu yöndedir” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7

Kaya: Davutoğlu 
çöküşü gördü!

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Yıldırım Kaya, Kayse-

ri’nin İncesu ilçesinde düzenlenen
26’ncı İncesu Kültür ve Üzüm
Festivali’ne katıldı. Festival sonrası
basın mensuplarının sorularını ya-
nıtlayan Kaya, AK Parti'den ihracı
istenen eski Başbakan ve AK Parti
Genel Başkanı Ahmet Davutoğ-
lu'nun, partiden istifası hakkında
“Acaba parti kuracaklar mı onu
bilmiyoruz ama bu toplum artık
sorunların çözülmesini istiyor.
Ahmet Davutoğlu hem partisin-
deki çöküşü gördü hem de top-
luma kulak verdi” dedi. 
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İYİ Parti'de
şok istifa!

İYİ Parti İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Avukat Osman

Erusta, görevinden istifa ettiğini
duyurdu. Erusta, istifasını Twitter
üzerinden duyururken, “Gördü-
ğüm lüzum üzerine, yaklaşık 9
aydır sürdürdüğüm İstanbul İl
Başkan Yardımcılığı görevimden
istifa ediyorum” dedi. Görevinin
yanı sıra partisinden de istifa edip
etmediği konusunda açıklamada
bulunmayan Erusta’nın son dö-
nemlerde partide yaşanan yöne-
timsel sıkıntılardan dolayı istifa
ettiği düşünülüyor.
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Topkapı’daki İETT garajı
arazisi, 2011 yılında yapılan

imar planlarında ticaret alanı iken
2016 yılında mülkiyeti İBB’ye geçti
ve 2017 yılında yapılan değişiklik
ile arazi, altı otopark üzeri ise yurt
yapılmasına olanak sağlayacak şe-
kilde 'Sosyal Kültürel Tesis' alanı
olarak tanımlandı. İBB Meclisi’nin
eylül ayı toplantısında yeniden
gündeme gelen arazinin imar
planları bir kez daha değiştirildi.
Yapılan değişikliğe göre arazinin
zemin altı otopark üstü ise park
alanı olarak düzenlenecek.
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Cumartesi Anneleri eylemi-
nin 755’inci haftasında 12

Eylül 1980 askeri darbesiyle gözal-
tında kaybedilenlerin akıbetleri soru-
larak adalet istendi. İHD İstanbul
Şubesi’nin önünde gerçekleştirilen
eylemde HDP Diyarbakır İl Binası
önünde çocukları için oturma eylemi
yapan annelere de değinildi. Grup
adına açıklama yapan Maside Ocak,
“Evlat yolu gözlemenin ne demek

olduğunu bilen aileler olarak, Diyar-
bakır’daki ailelerin acılarını en İyi biz
anlarız. Onların acılarının araçsallaş-
tırılması, günlük siyasetin bir parçası
haline getirilmesi en çok bizi yaralar.
Her annenin evladına kavuşma ta-
lebi bizim de talebimizdir. Yüksek
sesle haykırıyoruz; barış olsun anne-
ler evlatlarına kavuşsun! Barış olsun
ne asker, ne polis, kimsenin annesi
ağlamasın” dedi.

ç Evlat acısının Diyarba-
kır'daki anneler için de ken-

dileri için de yakıcı bir ağırlıkta
olduğunu kaydeden Ocak, “755
haftadır söyledik, söylemeye
devam edeceğiz; evlat acısı her
anne için aynı yakıcılıktadır” diye
konuştu. Cumartesi Anneleri'nin
mağduriyetine de ses verilmesi ge-
rektiğini belirten Mikail Kırbayır
ise “Şimdi Diyarbakır’da anneler

oturuyor. İçişleri Bakanı o anaları
desteklemek için Diyarbakır’a gidi-
yor. Aynı İçişleri Bakanı bu anala-
rın sesini duyurmamak için
elinden geleni yapıyor. Bu ne
yaman çelişkidir. Cumartesi Anne-
leri anne değil mi? Anaların göz-
yaşlarının rengi aynı değil mi? Biri
9 ayda doğurdu diğeri 3 buçuk
ayda mı doğurdu. Seni de bir ana
doğurmadı mı?” diye sordu.
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NE YAPSA BOSUNADIR

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nin önünde kayıp evlatları için eylemlerini yineleyen Cumartesi Anneleri, HDP 
Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere seslendi; “Diyarbakır'daki ailelerin acılarını en iyi biz anlarız. 
Onların acılarının araçsallaştırılması, günlük siyasetin bir parçası haline getirilmesi en çok bizi yaralar” ifadeleri kullanıldı

İmza attığımız her şey
İstanbul halkına aittir

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 4 ilçedeki 11 farklı

noktada sel riski taşıyan bölgeleri
su baskınlarından kurtaracak Ay-
valıdere Yağmur Suyu Tüneli
TBM (Tünel Açma Makinesi) İn-
dirme Töreni’ne katıldı. Popü-
lizme yenik düşen topluluklarda
bu tarz işlerin bireysel marifetmiş
gibi yazılıp, çizildiğini ifade eden
İmamoğlu, “O bakımdan dünden
bugüne ve bugünden yarına
benim ve arkadaşlarımın imza
atacağı her şey İstanbul halkına
aittir. Asla benim şahsımla ilgili,
tek başıma anılmasını istemem ve
dilemem.” diye konuştu.
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Akgün: Teşekkürler 
Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece'de otobüs
sefer sayılarının artırıldığını

açıklayan Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu'na teşekkür etti. Sosyal
medya hesabından konuya ilişkin
paylaşımda bulunan Akgün, “Mi-
maroba halkının yoğun talebi üze-
rine HT48 kodlu İETT otobüs
aracı 4’e, seferleri ise 30’a çıkarıl-
mıştır. İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sn. Ekrem
İmamoğlu’na ve İETT Genel Mü-
dürü Hamdi Alper Kolukısa’ya
şahsım ve büyük Büyükçekmece
ailem adına teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. 
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Atatürk'e hakaret
etti gözaltına alındı

Lüks arabalarında çektiği vi-
deolarıyla sosyal medyada

bilinen Tuğrul Selmanoğlu'nun,
5816 sayılı, 'Atatürk aleyhine işlenen
suçları' düzenleyen yasaya muhale-
fet suçu gerekçesiyle Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda gözaltına alındığı
öğrenildi.  Nöbetçi savcıya ifade ver-
diğini belirten Selmanoğlu Çağla-
yan Adliyesi
önünde "Suç-
lama komik.
Beyaz TV'de
Atatürk'e mülteci
demişim.
Dünyanın hiçbir
yerinde mülteci
hakaret değildir"
diyerek kendisini
savundu.
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Terör soruşturması kapsamında yerine kayyım atanan HDP'li Ahmet
Türk ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı
Yüksek İştişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a, MHP Lideri Devlet Bahçeli
"Ne yapsa boş, ne söylese boşunadır" sözleriyle tepki gösterdi

FETÖ'YÜ KOZMİK ODAYA SOKTU

AILELERIN ACISINI
EN IYI BIZ BILIRIZ

BARIŞ OLSUN KİMSE AĞLAMASIN EVLAT ACISI HERKES İÇİN AYNI

Anahtar var
maymuncuk var!

Saadet Partisi (SP)
Genel Başkanı

Temel Karamollaoğlu,
İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener'in, “Biz
Türkiye’deki anahtar par-
tiyiz” sözlerini eleştirdi.
Karamollaoğlu, “Anahtarı
tarif etmek zorlaşıyor, bir
anahtar var bir de may-
muncuk var, her kapıyı
açan. Hangisi hangisidir
onu bilemem. Ama parti

liderleri kendilerinin po-
zisyonunun çok önemli
olduğunu ifade edebilir.
Anahtarlık, bir bakıma
kapı açmak, kapı açmak
da, bir bakıma farklı ma-
naya alınmalı. Yani 
birleştirici, anahtarla kapı
açarken zorlukların nasıl
üstesinden gelinir manası
da var. Bu mefhumun
üzerinde durulması 
icap eder” dedi.
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Trabzon kazanmak istiyor
Ligin ilk 3 haftasında 2 bera-
berlik bir galibiyet alarak 5

puan toplayan Trabzonspor, bugün
sahasında Gençlerbirliği’ni konuk
edecek. Ligde 15 maçtır kaybet-
meyen bordo-mavililer, bu maçı
kazanarak hem yenilmezlik se-
risini devam ettirmek, hem de
zirve yarışında kendine yer
edinmek istiyor. I SAYFA 15
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İstanbulBüyükşehir Belediyesi
eski Belediye Başkanı Kadir

Topbaş’ın döneminde, aynı bölgede 65
katlı belediye hizmet binası yapılması
planlandı. Ancak AR-GE çalışmaları ile
'İBB’nin tarihi yarımada içinde kalma-
sının daha doğru olacağı' gerekçesiyle
bu projeden 2015 yılında vazgeçildi.
İBB’nin 12 yıl önce Seyrantepe’ye yap-
mak istediği hizmet binası konusu yeni-
den gündeme geldi. 12 yıl içinde çeşitli
tarihlerde değişikliğe uğrayan Seyran-
tepe hizmet binası imar planları, 2017

yılında yapılan değişikliğe yapılan itiraz
üzerine İBB Meclisi'nin Eylül ayı top-
lantılarının gündemine alındı. İBB
Meclisi oy birliğiyle, söz konusu arazi
ile ilgili yapılmış olan imar planlarını
iptal ederek, 2007 yılında yapılan plan
koşullarına dönülmesi kararı aldı. Top-
baş döneminde söz konusu araziye, 65
katlı bir gökdelen yapılması planlan-
mıştı. Yapılaması planlanan gökdelen
içerisinde, belediye hizmet birimlerinin
yanı sıra AVM otel, kongre ve kültür
merkezi yer alacaktı. I SAYFA 9

ESKİ PLANA GERİ DÖNÜLDÜ
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İstanbul Büyük-
şehir Beledi-
yesi’nin (İBB)

yeni yönetimi,
ilk önemli imar
dosyasını Mec-
lis'ten geçirdi.

Kararla yeni 
belediye hizmet
binası, Seyran-

tepe metro 
istasyonunun da
içinde olacağı 68
bin metrekarelik

alanın üzerine
yapılacak
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İETT Garajı
park oluyor

Devlet
Bahçeli

Temel
Karamollaoğlu
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Yeni yapılacak İBB binasının 
gökdelen şeklinde olması planlanıyor.

Osman
Erusta

Yıldırım
Kaya
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L enf bezlerindeki şişkinlik halk
arasında ilk olarak lenfomayı
akla getiriyor. Ancak boyunda

veya vücudun herhangi bir yerinde
lenf bezlerinde yaşanan şişkinliğin
büyük bir çoğunluğu kanser dışı ne-
denlerden meydana geliyor. Yine de
bu tür şişkinliklerde zaman kaybet-
meden doktora başvurmak hayati
önem taşıyor. Memorial Ataşehir
Hastanesi Hematoloji Bölümü’nden
Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı, 15
Eylül Dünya Lenfoma Günü önce-
sinde lenfoma ve tedavisi hakkında
bilgi verdi.

Bu belirtileri önemseyin

Lenfoma, lenf sisteminin hücrele-
rinde başlayan bir kanser türüdür.
Lenf sistemi, vücudun enfeksiyon ve
hastalıklarla savaşmasına yardımcı
olan bağışıklık sisteminin bir parça-
sıdır. Lenfomanın en sık görülen be-
lirtisi, lenf bezindeki şişkinlik yani
lenf bezinin büyümesidir. Fakat lenf
dokusu tüm vücutta bulunduğundan
hemen hemen her yerde de başlaya-
bilir. Bu nedenle hastalığın belirtileri,
tutulan bölgeye ve organa göre deği-
şiklik gösterebilir:
Dalakta büyüme
Ateş, gece terlemeleri ve nefes darlığı
Halsizlik, yorgunluk, iştah ve kilo
kaybı
Özellikle kemiklerde ağrı ve karın ağ-
rısı
Kalıcı öksürük, inatçı kaşın-
tılar ve cilt döküntüleri
Alkol tüketiminden
sonra lenf bezlerinde
ağrı
Sık sık enfeksiyon
geçirmek lenfo-
mada görülebi-
len belirtiler
arasındadır.

Şişkinlikten
korkmayın
ama 
ihmal de 
etmeyin

Boyunda 1 cm.
kasık bölgesinde ise
2 cm. olan lenf bezleri
normal kabul edilebilir.
Bu boyutların üzerinde bir
büyümede lenfoma akılda tutul-
ması gereken bir hastalıktır. İster bo-
yunda ister başka bir bölgede
yaşanan lenf bezi şişkinliklerinde,
hastaların kötü huylu bir tümörü dü-
şünerek telaşlanması doğaldır.
Ancak bu tür büyümelerin büyük bir
çoğunluğu kanser dışı nedenlere
bağlıdır. Lenf bezinde lenfoma hari-
cindeki şişkinlikler; enfeksiyon, bağı-
şıklık sisteminden kaynaklanan
otoimmün hastalıklar, kullanılan
bazı ilaçlar, romatizmal hastalıklar
ve lenf dokusunu oluşturan hücrele-
rin içinde bazı moleküllerin biriki-
minden kaynaklanan depo
hastalıklardan meydana gelebilmek

tedir. Lenf
bezlerinde
şişkinlik
olması
duru-
munda
zaman
kaybet-
meden
doktora

başvurul-
ması ve bü-

yümenin
nedeninin be-

lirlenmesi gerek-
mektedir.

Lenf bezindeki
şişkinlik ağrımıyorsa

Lenf bezindeki şişkinliklerin ağrıyla
birlikte yaşanması hastaları daha
fazla endişelendirmektedir. Ancak
lenf bezi şişkinliklerinde ağrı ge-
nellikle enfeksiyon kaynaklıdır.
Lenfomadaki şişkinliklerin
büyük bir çoğunluğu ise ağrısız-
dır. 40 yaş ve üzerinde ortaya
çıkan, ağrısız ilerleyen,haftalar
veya aylardır geçmeyen, sert,
birbirine yapışık, birden çok
ve lastik kıvamında olan şiş-
kinlikler lenfoma şüphesini
artırmaktadır.

Memorial Ataşehir Hastanesi
Hematoloji Bölümü’nden

Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı,
15 Eylül Dünya Lenfoma

Günü öncesinde lenfoma ve
tedavisi hakkında bilgi verdi

Grip diye GiTTi kanser çıkTı
İstanbul’da yaşayan 2 çocuk
annesi Gülnur Beycioğlu
(58), geçtiğimiz ocak ayında

gribe yakalandı. Hastalığı devam eder-
ken karnında şişlik oluşan Beycioğlu,
doktora gitti. İlk etapta böbrekte kanama
olduğu düşünülen kadına vaskülit tanısı
ile bazı tedaviler başlandı. Bir süre kü-
çülme gösteren kitlenin tekrar büyümesi
sonrası hematoloji bölümüne başvuran
hastaya yapılan biyopside 4. evre lenf
kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi ile
tümör temizlendikten bir süre sonra
hastalık beyninde nüks etti. Beyine
nüfus edebilen akıllı ilaçlarla yapılan te-

davisi sonrasında beyin de tümörden te-
mizlendi. Takiben, lenfomadan tamamen
kurtulmak ve hastalığın tekrar nüks et-
mesini engellemek için kendi kök hücre-
sinden (otolog) nakil yapıldı.

Kuş gibi uçmak istiyorum
Nakil sonrası verilen yüksek doz kemote-
rapilerle sağlığına kavuşan Gülnur Beyci-
oğlu, “Kanser teşhis edildiğinde 4.
evredeydi. Tedavim güzel geçti nakil ol-
duktan sonra kendimi daha iyi hissettim.
Her gün daha iyi olmaya başladım. Bu
hastalığa yakalanan kişiler hiç korkma-
sınlar. Çünkü bir şekilde başarıyorsunuz.

58 yaşımda yeniden doğdum. Şimdi her
şey yapmak istiyorum. 1.5 yıldır oturuyo-
rum. Ama şimdi kuş gibi olup uçmak isti-
yorum. Yeniden doğdum diyebilirim.
Kendimi çok iyi hissediyorum. Sabah
kalktığımda artık çok mutluyum” dedi.

Zor bir süreçti
Ailecek zor bir süreç yaşadıklarını anlatan
Gülnur Beycioğlu’nun eşi Muammer Bey-
cioğlu, “Zor bir süreçti ama sonu tatlıya
bağlandı. Her şey güzel ve gayet iyiye
doğru gidiyor. Tedavilerimiz devam edi-
yor. Bir müddet daha devam edecek ve
inşallah rahatlığa kavuşacağız. Kızımız ve

oğlumuz destekçimiz oldu. Komşu ve ak-
rabalarımızın dahi desteklerini gördük.
Onların sayesinde eşim yeniden hayata
bağlandı. Artık başardık diyebiliriz. İyiyiz
ve daha da iyi olacağız” diye konuştu.

Kuru öksürüğe dikkat
Her iki böbrekte aynı anda tenis topu bü-
yüklüğünde kitle ile ortaya çıkan tümörün
alışık olunmayan bir durum olduğuna
dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşu-
yolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Hemato-
loji Uzmanı Doç. Dr. Atilla Özkan, Gülnur
Beycioğlu’nun hastalığı hakkında iyiye
gittiğini söyledi.

Kanyon Yönetim İşletim
ve Pazarlama’nın yeni Pa-
zarlama Müdürü Özge

Şahin oldu. 1998 yılında İstanbul
Üniversitesi İktisat Bölümü’nde li-
sans eğitimini tamamlamasının ar-
dından Fransa’da Louis Pasteur
Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisan-
sını tamamladı. Boğaziçi Üniversite-
si’nde katıldığı tamamladığı İşletme
doktora programını takiben, İsviç-

re’de Geneva Cenevre Üniversite-
si’nde Uluslararası Pazarlama ala-
nında doktorasını bitirdi. Şahin,
Galatasaray Üniversitesi ve Geneva
Üniversitesi’nde bulunduğu sırada
öğretim görevlisi asistanlığı yapmış,
İşletme Yönetimi ve Pazarlama ko-
nularıyla ilgili dersler vermiştir. Daha
sonra Boğaziçi Üniversitesi ve ardın-
dan Yeditepe Üniversitesi’nde dersler
vermeye devam etmiştir. 

Lenfoma tedavisinde belirli standartlar ol-
makla birlikte, tedavinin planlanmasında

hastalığın yaygınlığı, alt tipi, tümörün bazı bi-
yolojik özellikleri ve kişinin genel sağlığı da

dahil olmak üzere dikkate alınması gereken bir-
çok faktör mevcuttur. Bu nedenle her hastaya

göre tedaviyi bireyselleştirmek gerekebilir.
Lenfoma tedavisinde; kemoterapi, akıllı
moleküller denilen hedefe yönelik teda-

viler, kök hücre nakli ve radyoterapi
tedavileri 

uygulanabilmektedir.

tedavi hastaya 
göre planlanıyor Kanyon'a yeni müdür atandı
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Teknolojinin hayatımıza
getirdiği vazgeçilmezler
arasında yer alan tablet,

bilgisayar, akıllı telefonların uzun
süre kullanımı duruş bozuklukların-
dan göz problemlerine kadar birçok
problemi beraberinde getirdiği bilini-
yor. Bu cihazların ergonomik kullanıl-
mamasına bağlı ortaya çıkan
problemlerden biri de dirsek ağrısı. Or-
topedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.
Dr. Hakan Turan Çift, bu ağrılı duru-
mun erken tedaviyle yüzde 90 oranında
ameliyatsız tedavi edilebildiğini anlatıyor.
Özellikle 35-55 yaş aralığındaki genç nü-
fusta görülen dirsek sorunlarının sıklığı
teknoloji kullanımına bağlı olarak giderek
artıyor. Dirseğin dış tarafından başlayan
ağrı el bileğine kadar
ulaşabiliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Doç. Dr. Hakan Turan Çift, bununla birlikte
salon sporları yaparken kişinin kendini zorla-
ması, kapasitesinin üstünde ağırlık kaldırması
sonucunda da dirsekte ödeme bağlı ağrının ya-
şanabileceğine dikkat çekiyor.

Şiddetli ağrı yapar

Dirsekteki ağrı yavaş yavaş ilerlediği için hasta-
lar tarafından çok önemsenmiyor. Zaman
içinde kolun kullanımının artmasına bağlı ola-
rak da şiddetleniyor. Bu nedenle hastaların he-
kime geç başvurduğunu anlatan Doç. Dr.
Hakan Turan Çift, “Hastalar genelde ağrıların
başlamasından 2-3 hafta sonra bize başvuru-
yor. Hatta bazıları ağrıyla yaşamayı öğreniyor
ve hiç hekime başvurmuyor, ağrılar günlük ya-
şantısını iyice kısıtlayıcı olunca bize geliyor. En
bilinen belirti dirseğin dış tarafında “lateral
epikondil” olarak bilinen çıkıntılı kemik üze-
rinde artan şiddetli bir ağrı görülür.” diye ko-
nuşuyor.

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

Lenf bezi şişkinLiğine
dikkat etmeLisiniz

Lenf bezinde lenfoma hari-
cindeki şişkinlikler; enfeksi-
yon, bağışıklık sisteminden

kaynaklanan otoimmün
hastalıklar meydana 

getirebilmektedir.
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O lay, Yenisahra Mahallesi
Atalay Caddesi'nde gece
yarısı meydana geldi. İs-

tanbul Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı
ekipler Ataşehir'de bir otomobilden
şüphelenerek durdurmak istedi.
Şüpheliler durmayıp otomobille
kaçmaya başladı. Sivil polis ekip-
leri ise takibe geçti. Polis ve şüphe-
liler arasında bir süre kovalamaca
yaşandı. Şüpheliler bir süre sonra
ara sokaklarda izini kaybettirirken,
polis ekipleri de bölgede aramala-
rını yoğunlaştırdı.

İkinci kez kaçmaya çalıştılar

Aramalar sırasında şüpheli araç
Alaca Sokak'ta park halinde bu-
lundu. Bu sırada otomobilden

çıkan şüpheli 3 kişinin polise ateş

açarak başka bir araca binip tekrar
kaçmaya başladığı öğrenildi. Polis
ekipleri kaçan otomobilin lastikle-
rine ateş ederek durdurmaya ça-
lıştı. Bu sırada şüpheliler
otomobilin kontrolünü kaybederek
başka bir araca çarptı. Şüpheli 3
kişi, polis ekiplerinin uyarılarına al-
dırış etmeyip yaya olarak kaçmaya
çalışırken polisin tekrar ateş etmesi
sonucu yakalandı. Yakalanan şüp-
helilerden birinin polisin açtığı ateş
sonucu yaralandığı öğrenildi. Polis
ekiplerinin ihbarı üzerine olay ye-
rine sağlık ve olay yeri inceleme
ekibi sevk edildi. Yaralanan şüpheli
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi
sonrası ambulansla hastaneye kal-
dırılırken, diğer 2 şüpheli de gözal-
tına alınarak sorgulanmak üzere
polis merkezine götürüldü. DHA

Ataşehir'de polisin şüphe üzerine
durdurmak istediği bir otomobil-

deki 3 şüpheli, bulundukları araçla
kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası

polise ateş açtıkları belirtilen 3
şüpheli, trafik kazası yapmaları 

sonucu yaya olarak kaçmaya çalı-
şırken yakanlandı. Şüphelilerden
birinin, polisin açtığı ateş sonucu

yaralandığı öğrenilirken, kullandık-
ları iki otomobil ise çalıntı çıktı

İstanbul'da kamyonetleriyle iş
yerlerinden hırsızlık yaptığı
gerekçesiyle gözaltına alınan

5 kişi adliyeye sevk edilirken birbirinden
ilginç sözler söyledi. Sultanbeyli, Pen-
dik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir'de
1 Ağustos- 10 Eylül arası 20 iş yerinden
hırsızlık yapan şüphelilerin tekstil ve
gıda ürünleri çalarak piyasa değeri al-
tında sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin

kapalı kasa kamyonetlerine çalıntı plaka
taktıkları öğrenildi.

Tek ulaşılabilir yer Gayrettepe

Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli-
ler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık
Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz
gün yakalandı. Gözaltına alınan K.B,
T.B., O.S., A.S ve F.A  bugün adliyeye
sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edi-

lirken ilginç sözler sarf etti. Gayrette-
pe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nün
merdivenlerinden polisler arasında çı-
karılan şüphelilerden her biri birbirin-
den ilginç sözler söyledi. Şüphelilerden
biri, "Hayaller Paris yaşamlar Somali"
derken bir başka şüpheli ise "Ulaşabile-
ceğimiz en büyük tepe Gayrettepe"
dedi. Şüphelilerin sözleri gülüşmelere
neden oldu. 

Hayaller Paris hayatlar Somali

BAŞSAĞLIĞI
Gazetemiz köşe yazarı; Oktay Apaydın’ın annesi

ŞadİYe özkan apaYdIn’ın

vefatını öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz...

Ailesine başsağlığı merhume hanımefendiye 
Allah’tan rahmet diliyoruz...

Mekanı cennet olsun.

Gazete damGa

BAŞSAĞLIĞI
İGD Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Apaydın’ın annesi

ŞadİYe özkan apaYdIn’ın

vefatını öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz...

Ailesine başsağlığı merhume hanımefendiye 
Allah’tan rahmet diliyoruz...

Mekanı cennet olsun.

İGd Yönetİm kURUlU

SUphelIleR kaCtI
polIS kovaladI

Otomobiller çalıntı çıktı
Olay sonrası, İstanbul Asayiş Şube Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler
ile Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri
ekipleri sokakta ve otomobillerde yaklaşık 3
saat inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri
sonrası çalıntı olduğu öğrenilen otomobiller
polis otoparkında çekildi. Öte yandan, yaka-
lanan 3 şüphelinin sabıkaları olduğu öğreni-
lirken, emniyette çok sayıda suçtan
kayıtları bulunduğu ve arandıkları da ortaya
çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yürekler ağza geldi
Şişli'de 9 katlı bir iş merkezinin çatısında izolasyon
çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Binanın en üst katında
mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

YANGIN Halas-
kargazi Cadde-
si'nde bulunan 9

katlı bir iş merkezinin çatı-
sında saat 11.00 sıralarında
çıktı. İddialara göre çatıda
izolasyon çalışması sıra-
sında yangın çıktı ve yangın
kısa sürede tüm çatıyı sardı.
Dumanları gören çevredeki
vatandaşlar durumu hemen
itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekipleri yangını
söndürme çalışmalarına
başladı. Yangın nedeniyle
Halaskargazi Caddesi Me-
cidiyeköy istikametine tra-
fiğe kapatıldı. Yaklaşık
yarım saatlik çalışma so-
nucu yangın kontrol altına
alınırken,  yangın söndürme

çalışmaları sırasında cad-
deyi yoğun duman kapladı. 

Hızır gibi yetiştiler

Yangın çıkan binanın en üst
katından mahsur kalan 4
kişi itfaiye merdiveni yar-
dımı ile bulundukları yer-
den kurtarıldı. Kurtarılan 4
kişiye ilk müdahale olay ye-
rinde bulunan sağlık ekip-
leri tarafından yapıldı.
Kurtarılan 4 kişi de her-
hangi bir yaralanma olma-
dığı, sağlık durumlarının iyi
olduğu belirtildi.  Yangın
söndürüldü. Binanın çatı-
sında soğutma çalışmaları
devam ettiği için Halaskar-
gazi Caddesi Mecidiyeköy
istikametine trafik kapalı ol-
duğu öğrenildi.

Kaza sonrası
alev aldı
Maltepe'de iki otomobilin karış-
tığı kaza sonrası araçların birin-
den alevler yükselmeye başladı.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan
otomobili söndürme çalışmaları
sırasında zor anlar yaşadı

OLAY Gülsuyu Mahallesi
Emek Caddesi üzerinde
meydana geldi. Utku Gür-

soy'un kullandığı 34 GY 7333 plakalı
otomobil dönüş yapmak istediği sırada
Zeynep U.'nun kullandığı 34 LH 3054
plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın
şiddetiyle Gürsoy'un kullandığı otomo-
bilin motor kısmından dumanlar yük-
selmeye başladı. Sürücü hemen
aracından inerek yangın söndürme tüp-
leriyle yangına müdahale etti. Sön-
dürme çalışmaları başarısız olunca
alevler kısa sürede otomobilin tamamını
sardı. Çevrede bulunanalar durumu it-
faiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye zorlandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis
ekipleri çevre güvenliğini alarak vatan-
daşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri alev
alev yanan otomobili söndürme çalış-
malarında zor anlar yaşadı. İtfaiye ekip-
leri yangına köpükle müdahale ederken
alevleri bastırmakta güçlük çekti. Bir it-
faiye erinin aracın altına müdahale
etmek istediği sırada  alevlerin bir anda
yükseldi ve kısa süreliğine alevlerin ara-
sında kaldı. Yangın ekiplerin yarım saat
süren çalışmalarını ardından tamamen
söndürüldü. Olayda herhangi bir yara-
lanma yaşanmazken, otomobil kullanı-
lamaz hale geldi. Araç sürücüsü Utku
Gürsoy, "Dönüş alacağım sırada diğer
otomobille çarpıştık. Daha sonra motor
kısmında dumanlar yükselmeye başladı.
Araç bir anda yanmaya başladı" diye
konuştu. DHA

Şüpheli 3 kişi, yaya olarak kaçmaya çalışırken polisin tekrar ateş etmesi sonucu yakalandı.



M altepe Belediyesi’nce düzenlenen
kitap fuarı tüm hızıyla devam
ediyor. Yoğun bir ilginin gösteril-

diği fuarın beşinci gününün ilk progra-
mında, sosyal antropolog ve yazar Tayfun
Atay, “Masallardan Romanlara, Filmlere
ve Dizilere Hayallerimizin Seyri” isim bir
söyleşi gerçekleştirdi. Merak ve hayalin her
zaman insanları etkileyen unsurlar oldu-
ğundan söz eden Atay, “Kitapsız insan, in-
sansız da kitap olmaz. Fakat tüm bunların
ötesinde insanın hayal gücü her şeyin ya-
ratması için zemin hazırlamıştır. Dünyaca
ünlü bilim insanı Einstein’ın da dediği gibi
‘Hayal etmek, bilgiden daha önemlidir.’

Artık kitaplara olan ilgi az ama okumaya
değil. Yani basılı olan kitaba, dergiye, gaze-
teye olan ilgi az. Bunlar artık ekranlara,
yani mobil cihazlara kaydı” dedi.

Ha dün ha bugün

Halk destanları, destancılar ve halk aşıkla-
rından da bahseden Atay, bunların diziler,
sinema, kitap ve diğer edebi kollarla olan
ilişkisini de söyleşisinde anlatırken, sözle-
rini şöyle tamamladı: “Her masal, aslında
şu an film ve dizilerde de olduğu gibi ‘Bun-
ların gerçekle olaylarla ve kişilerle ilişkisi
yoktur’ diye başlar ama aslında biliriz ki,
hepsinin gerçek olaylarla ilişkisi vardır. Bin-
bir Gece Masalları, Manas Destanı, Gılga-
mış Destanı, Güliver’in Gezileri, Andersen

Masalları’ndan geçen yalanlar, abartılar,
şiddet ve insana dair her şey bugün dizi-
lerde ve filmlerde var.” Söyleşi esnasında
Tayfun Atay’ı dinlemeye gelen minik bir ko-
nuğun kürsüye çıkarak Atay’ın yanına otur-
ması izleyenleri gülümsetti. Atay, “Hoş
geldin, paneli birlikte yönetelim” diyerek
minik dinleyicisine sarıldı.

Felsefe nedir?

Etkinlikler kapsamında “Felsefe Nedir? Ne
İşe Yarar?” konulu bir söyleşi düzenlendi.
Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığına
seçilen ilk Türk ve ilk kadın olan Prof. Dr.
Ioanna Kuçuradi, Betül Çotuksöken, bilgi
ve düşünce farkını görmek gerektiğine dik-
kat çekerek, “Bilgi sınanabilir. Bilgisel ve

uydurma temellendirme yapılıyor. 

Fakir Baykurt anlatıldı

Günün son söyleşisinde, “Köy Enstitüleri
ve 90. Yaşında Fakir Baykurt Yaşamı ve
Eserleri” konu edildi. Köy Enstitülü eği-
timci, edebiyatçı Fakir Baykurt’ın kızı Işık
Baykurt, babasının köyü, köylülerin top-
rakla mücadelesini öne çıkaran roman ve
öyküleriyle edebi kimliği üzerine konuştu.
Söyleşide gazeteci Ömür Kurt, yazar Tahir
Şilkan ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı
Kenan Kocatürk, Fakir Baykurt’un Türk ti-
yatrosunun ve edebiyatının usta isimleriyle
tanışma öykülerini ve Türk edebiyatına bı-
raktığı unutulmaz eserleriyle ilgili payla-
şımlarda bulundu. 
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G azze savaşlarında Anadolu’dan Ku-
düs’ü korumak gelen ve bu uğurda
şehit olan Mehmetçiğin cep notla-

rında yazan; “Sakın bize Fatiha okumayın.
İntikam, ah intikam!” ifadelerinin ne anlama
geldiğini bilemedik. 

İsrail Gazze’yi bombalarken, katliam üs-
tüne katliam yaparken, bir milleti dünyanın
gözü önünde imha ederken “Gazze” diye so-
kaklara döküldük. 

Filistin bayrakları taşıdık, sapan taşlarıyla
direnenler kahramanlarımızdı. Ama
1917’deki Gazze savaşlarını hatırlamadık. 

Birileri bunu bilmemizi istemiyordu.
Çünkü bilsek en azından “Biz” oluruz diye

korkanlar vardı. Ve biz bunu  bilmiyorduk… 
Dahası, bilmek içinde hiç birşey yapmıyor-

duk…
Tuna’dan Basra Körfezi’ne, Kafkaslar’dan

Kızıldeniz’e, Kudüs ve Medine’den Bağdat ve
Şam’a kadar “Biz” vardık. O “Biz” Bal-
kan’dık, Mozopotamya’ydık, Anadolu’yduk,
Hint Okyanusu’yduk, Karadeniz’dik, Akde-
niz’dik. 

Topraklarımızdaki ırklarla mozaiktik.  Gü-
zeldik be,  çok güzeldik…

Türk’tük, Arap’tık, Kürt’tük, Çerkez ya da
Boşnak’tık, Arnavut ya da Acem’dik.
Rum’duk, Ermeni’ydik ama “Biz’dik. O
“Biz” düşüncesi varken dünyanın merkeziy-

dik, yeryüzünün ana aksıydık,
gücün ve zenginliğin kaynağıydık, küresel ikti-
dar alanını biçimlendiriyorduk.

“Biz”ken çok güçlüydük, mutluyduk….
Bizim olan şehirleri, ve o büyük coğrafyayı

savunmak, korumak, bir arada tutmak için
çok büyük mücadeleler verdik. Korumaya,
kollamaya, bir arada tutmaya çalıştığımız şey,
sadece o şehirler değildi. 

“Biz” olanı korumaya çalışıyorduk. 
“Biz” olarak kalmaya çalışıyorduk.“Biz”

kimliğini kaybettikten sonra, birbirimizi kay-

bettik. Coğrafyamız dağıldı, şehirlerimiz da-
ğıldı, gönüllerimiz dağıldı. En önemlisi de ha-
fızamız dağıldı, körleştik, unutkanlaştık.

“Biz” “ağlamayı bilmeyen” bir millettik.
Yalvarmayacaktık, zayıf olmayacaktık, guru-
rumuzdan taviz vermeyecektik, kimseden yar-
dım istemeyecektik ve asla eğilmeyecektik.

Balkan ve Kafkas trajedilerinde yanan yü-
reğimizi, dökülen kendi  kanımızla söndürü-
yorduk ama yinede unuttuk……
UNUTTURDULAR.

Kaybettiğimiz topraklardan gelen yanık
türküleri, Anadolu’dan yükselen ağıtları dinle-
dik. 

Acımasız bir sabırla sustuk. 
Türkiye’ye karşı Batı’dan, Doğu’dan, coğ-

rafyamızdan ve onlarla beraber  içeriden sal-
dırılar “Biz” olmayalım diyedir… 

Anlamadık, Anlayamıyoruz….
Şimdi zaman konuşma, “Biz” olmayalım

diye bize yapılanı okuma, anlama zamanı.
“Sakın bize Fatiha okumayın. İntikam, ah

intikam!” diyen şehit Mehmetciğin ruhunu
birliğimizle şad etme zamanı.

Zaman, sen-ben, siz-biz, o’cu-bu’cu değil
zalimlere karşı bütün mazlumlarla omuz
omuza “biz” olma zamanı.

Kısaca “Biz”den “Biz’e akma zamanı…. 
Can YÜCEL’in dediği gibi…   El Tutuşa Tu-

tuşa
Ne kadar çok elimiz varmış meğerİlkin,

senin elinle tutuşan benimkiSonra çocukla-
rınki,Gençlerinki,

Tekel işçilerininki,Sonra, ellerin elleri...Ne
kadar çok elimiz oldu, baksanaTutuşa tutuşa-
Bir orman yangını gibi VESSELAM

AYNUR CİHAN

Maltepe Belediyesi tarafından “Edebiyatın Eylül Durağı” sloganıyla düzenlenen kitap fuarı, beşinci gününde de yoğun bir katılım ve il-
giyle karşılaştı. Fuarın söyleşi bölümünde sosyal antropolog ve yazar Tayfun Atay’ı dinlemeye gelen minik bir konuğun kürsüye

çıkarak Atay’ın yanına oturması, izleyenleri gülümsetti. Atay, “Hoş geldin, paneli birlikte yönetelim” diyerek minik dinleyicisine sarıldı

Yeter ki çocuklar
oKusun

FaTih Belediyesi, önceki dönem-
lerde olduğu gibi 2019-2020 eği-
tim-öğretim döneminde de

Fatih’te ilkokula yeni başlayan dört bin iki
yüz öğrenciye okul çantası hediye etti.
Fatih Belediyesi, ‘Okul Çantası Bizden’
kampanyası ile bu yıl da Fatih İlçesi’ndeki
okullarda 1. sınıfa başlayan öğrencilerin
çanta ihtiyaçlarını karşılayarak, ailelerin
ekonomik yükünü bir nebze de olsa hafif-
letiyor.

Desteğimiz sürecek

Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu’nda dü-
zenlenen çanta dağıtım töreninde çocuklar,
çantalarını Fatih Belediye Başkan Yardım-
cısı Hasan Durhat’ın elinden aldılar. Velile-
riyle birlikte sınıflarına gelen öğrenciler
eğitim hayatlarının ilk gününde Fatih Bele-
diyesi tarafından yapılan sürprizle keyifli
anlar yaşadı. Törende konuşan Başkan
Durhat, ‘Öncelikle Belediye Başkanımız
Sayın M. Ergün Turan’ın size sevgi ve se-
lamları ile başarı dileklerini iletiyorum.
Fatih Belediyesi olarak ilkokula başlayan
öğrencilerimize bu yıl da çanta hediye edi-
yoruz. Bunun dışında çocuklarımızın ve
gençlerimizin daha sağlıklı fiziki ortam-
larda eğitim ve öğrenim almalarını başta
Sayın Başkanımız M. Ergün Turan ve biz-
ler son derece önemsiyoruz. Bu nedenle
eğitime desteğimiz önümüzdeki süreçte ar-
tarak devam edecektir’ dedi. BARIŞ KIŞ

Türk Hava Yolları (THY)
kabin memurları, kendi arala-
rında kurdukları "İyiliğe Uçan-

lar Platformu" ile yardıma muhtaç
insanlara ulaşarak yardımlarda bulunu-
yor. Sosyal medya hesabı Twitter'dan
açıklama yapan THY Basın Müşavir
Yahya Üstün, "Dünyada çocuk kalbi
kadar renkli bir coğrafya var mı sizce?
Peki onların hayallerindeki kadar güzel
bir gökyüzü? Bizce yok. Türk Hava Yol-
ları ailemizin iyiliğe uçan kabin ekipleri
minik dostlarımızın dünyasına renk katı-
yor ve onlarla birlikte mutluluğa uçuyor"
dedi. "İyiliğe Uçanlar Platformu" kuru-
cularından Sinem Güldal, Feride Emre
ve Seray Gürdal, 12 Eylül'de Adana
Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Or-
taokulu'nu ve Mersin Akdeniz Kürkçü
Abdülkadir Perşembe Vakfı Ortaoku-
lu'nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret
sonrasında açıklamalarda bulunan Türk
Hava Yolları kabin amiri Sinem Güldal
yaklaşık 10 yıldır bayrak taşıyıcı bünye-
sinde çalıştığını, İyiliğe Uçanlar Platfor-
mu'nun 8 yıl önce hayata geçtiğini ve şu
an yaklaşık 3 bin gönüllü ile beraber
yola devam ettiklerini söyledi.

Bağcılar’da 2019-2020 Eği-
tim ve Öğretim Yılı’nın başla-
masıyla birlikte öğrenciler

arasında Kapalı Yüzme Havuzu heye-
canı başladı. Yaz tatilini Bağcılar’da
hizmete sunulan projelere katılarak de-
ğerlendiren öğrenciler, okul döneminde
de boş vakitlerini değerlendirme imkanı
buluyor. Öğrenciler, ücretsiz faydalan-
dıkları kapalı yüzme havuzlarında
beden eğitimi derslerini yapıyor ve
yüzme öğreniyor. Bağcılar Belediye-
si’nin Barbaros, Kazım Karabekir, Ke-
malpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15
Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Ma-
hallelerinde bulunan 8 kapalı yüzme
havuzu ilçe sakinlerinin ikinci adresi ol-
masının yanı sıra öğrencilere de hizmet
veriyor. Okulların açılmasıyla birlikte
havuzlarda öğrencilere yönelik ücretsiz
seanslar da başladı.  6-13 yaş aralığın-
daki öğrencilerin katılacağı kurslar,
09:00- 16:00 saatleri arasında yapıla-
cak. Haziran ayına kadar sürecek olan
eğitimler 15’er öğrenciden oluşan grup-
lar halinde gerçekleştirilecek. 09 Eylül
tarihinde başlayan kayıtlar 20 Eylül ta-
rihine kadar devam edecek.

Dersleri havuzda yapıyorlar

Bağcılar’da çocuklar ve gençler için
örnek hizmetler sunduklarını belirten
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
‘’Kapalı Yüzme Havuzlarımızda on-
lara ücretsiz hizmet sunuyoruz.

Yüzme öğreniyorlar, beden eğitimi
derslerini yapıyorlar. İnşallah, 2019-
2020 Eğitim Öğretim döneminde
6.000 öğrencimize yüzmeyi öğretece-
ğiz” diye konuştu. 
UFUK ÇOBAN
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ZeyTinburnu Belediyesi tarafın-
dan başlatılan park yenileme çalış-
maları hızla sürerken yenilenen

Merkezefendi Parkı'nda ‘Sağlıklı Hayat için
Yürüyüş Programı' başlatıldı. Zeytinburnu
Belediyesi park ve bahçeleri yenileme çalışma-
larına hız kazandırdı. ‘Sağlıklı Hayat için Yü-
rüyüş Programı' başlatan Zeytinburnu
Belediyesi, ilk olarak Merkezefendi Parkı'nda
çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Belediyenin
idari kadroları ise sabahın erken saatlerinde
yürüyüşe çıkarak Zeytinburnuluları sağlıklı
hayat için yürüyüşe davet etti.

Parklar yenilendi

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Zeytin-
burnu Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut
Kocameşe, “Merkezefendi Parkımızın içinde
bulunuyoruz. Sağlıklı yaşamın en önemli un-
surlarından biri, spor. Hepimizin ihtiyacı olan
bir faaliyet. Bunun için belediye başkanımızın
da aramızda olduğu bu tür yürüyüşleri dü-
zenli hale getireceğiz” dedi.

Yazar Tayfun Atay, söyleşisinde minik dinleyicisi ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Kabin memuru
değil melek!

Merkezde öğrencilerin kullanımına açılan 8 yüzme havuzu bulunuyor.

MALTEPE KITAP
FUARINDA GULDU

Yazarlar 
kitaplarını 
imzaladı
Türkiye’nin en çok oku-
nan yazarlarından Haldun
Açıksözlü, Aydın ve Nilgün
Ilgaz, Nehir Aydın Gökdu-
man, Mehmet Ali Çatal,
Tayfun Atay, Pınar
Güler, Cezmi
Ersöz, Bahar Çu-
hadar Özyurt,
Murat Kaplan,
Anşa Ceyno Gür,
Nuray Karadeniz,
Ahmet Ercanlar,
Suat Güzey ve Işık
Baykurt, söyleşilerin so-
nunda kitaplarını imzaladı.

Öğrencilere havuz müjdesi
Bağcılar’da kapalı yüzme havuzlarında ücretsiz öğrenci seansları da başladı.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımızın okul dışındaki vakit-
lerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için fırsat ve imkanlar sunuyoruz” dedi

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.comBiz'den biz'e...
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) de destekçileri arasında bu-
lunduğu İstanbul Kültür Sanat

Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding
sponsorluğunda düzenlenen 16. İstan-
bul Bienali, bugün başladı. Bienalde 25
ülkeden 56 sanatçının 220’den fazla eseri
sergileniyor. Bianele, Türkiye’den de 8
sanatçı katıldı. Birbirinden farklı alan-
larda çalışan sanatçıların, bienal için
özel olarak ürettiği 36 yeni eser de sanat-
severlerin beğenisine sunulacak. Sanat-
veseverler, Beyoğlu’ndaki Pera
Müzesi’nin 3, 4 ve 5’nci katlarında sergi-
lenen eserleri, diğer sergi mekanlarında
olduğu gibi ücretsiz olarak gezebilecek.
10 Kasım’a kadar sürecek olan 16. İstan-
bul Bienali, bu yıl Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve
Heykel Müzesi’nin Tophane’deki yeni bi-
nasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyü-
kada’da da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bienalin ilk konuğu oldu

Bugün başlayan bienalin ilk konukla-
rında biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
oldu. İmamoğlu’nu müze önünde İKSV
Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul
Bienali Direktörü Bige Örer ve Suna ve

İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi
Genel Müdürü Özalp Birol karşıladı.
İmamoğlu’na bienal gezisinde İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan
Arslan, Kültür Daire Başkanı Hülya Mu-
ratlı ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Ser-
dal Taşkın eşlik etti. Bienaldeki eserleri
ilgiyle izleyen İmamoğlu, yetkililerden
detaylı bilgiler aldı. Bienali gezen sanat-
severler tarafından ilgiyle karşılanan
İmamoğlu, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaplumbağaları sevdi

5, 4 ve 3’ncü katlardaki bienal kapsa-
mında sergilenen eserleri gezen İma-
moğlu, Pera Müzesi olarak faaliyetine
devam eden son 2 kattaki alandaki
sanat ürünlerini de yakından inceleme
fırsatı buldu. İmamoğlu’nun, Osman
Hamdi Bey’in ünlü “Kaplumbağa Terbi-
yecisi” adlı eserinin günümüz teknoloji-
sine uyarlanmış halini VR gözlüklerle
incelemesi, renkli anların yaşanmasına
neden oldu. İmamoğlu, “geliştirilmiş
sanal gerçeklik deneyimi” adı verilen si-
mülasyon etkinliği sayesinde, tablonun
içine girip, kaplumbağaları sevdi, bes-
ledi. İmamoğlu, ilginç sanal deneyimi,
“Ben, artık bugüne döneyim” diyerek 
bitirdi. İmamoğlu’nun bu esprisi, 
sanatseverleri güldürdü.

A BD’nin Suriye’ye saldırmak için saatle-
rin dolmasını beklediği bir sırada 
aniden gündemden düşen Suriye'nin

Kürt bölgesinde yaşananlar ardından Kürt 
televizyonlarına yönelik baskılarda arttı.

Başta Rojava’da olmak üzere Kürtlerin yaşa-
dıklarını gündemden düşürme çabaları sürer-
ken, Türkiye'nin tüm baskılara rağmen yıllardır
kıramadığı Kürtlerin haklı direnişini kırmak
için ABD ile ortak Suriye’ye yapılacak bir 
operasyona başladığını da görüyoruz.

Çünkü bacakları güzel eski ABD Dışişleri
Bakanı Rice’nin dediği gün gelmiş, ‘Suriye’ye
müdahale için 2 yıl gerekiyor’ açıklamasının
son saatlerine gelinmiştir..

Evet dünde Ardahan'a gelen ve bu ülkedeki
Kürt Sorununu 90 yıllık sistem gibi yine sakla-
yan CHP Heyetinin hazırladığı, ‘Özgürlük ve
Demokrasi Bildirgesi’ n de olduğu gibi Kürt ke-
limesi edilmeden Suriye’den bahseden ve savaş
tamtamları çalan Türkiye basını Suriye’deki
Kürtlerin ne olacağından bir satır bile bahset-
mezken, oradaki dinci gurupların Türkiye’den
gittiği iddia edilen silahlarla Esed’in askerle-
rine değil, Kürtlere saldırdığını da görmezden
gelir..

Ve Ardahan CHP’ de gördüğüm, bu ülkede
Türkler bile Kürt sorununu kabul ederken, söz
de iktidara talip olan ve Esed’in yanında yer 
aldığı söylenen  CHP’nin halen Kürt kelimesini
bildirgesine bile koyamadığıdır..

Yıllardır baskı ve zulümler ile görülmeyen,
görülmek istenmeyen Kürtlerin Suriye’de
PYD’nin önderliğinde ciddi bir direniş ortaya
koyduğunu gören Türkiye’nin Irak’ta olduğu
gibi Suriye’de yeni bir Kürdistan parçasının
oluşmaması karşısında paniklediğini ve bunu
önlemek için TBMM’sin de yeni bir tezkere
alınabileceğini yüksek sesle dile getirmeye 
başlamıştır..

Olsun aynı senaryolar daha önce Irak’ta da
olmamış mıydı?..

Ve Irak Kürdistan’ı kurulmamışmıydı?!.
CHP’li Naif Çoban’ın Ardahan’a gelen CHP

heyetine yönelik, ‘Biz CHP olarak Kürtlere ne
diyeceğiz?’ sorusu gibi bende AK Parti’ye ve
‘Teskere meclise gelirse ülke menfaatleri ne 
gerekirse onu yaparız’ diyen MHP’ye soruyo-
rum; ‘Siz birilerinin Suriye’ye girmesine izin
vermeye, alt yapı hazırlamaya çalışırken 
Kürtleri ne edeceksiniz?’

Cevabını vermeye gerek yok biliyorum..
Ama siz de iyi bilin ki; Kürt Memed artık

kendisini korumak için nöbette hemde dost bil-
diği Amerika'nın silah, eğitim, araç desteği ile..

Umarım Kürt Memed ile düşmanlık yaparak,
Kürtleri  ABD ve BOB planının peşinde olanla-
rın kucağına istemez, savaşmadan kardeş bele
yanıma oyuna gelme deriz..

Öylede olmalıdır..
**

Dernek Başkanları Siz Ne İş Yaparsınız?
-Sayın Başkanım Merhaba..
Nasılsın, Ne iş Yaparsın?
*Merhaba Dernek Başkanıyım..
-Peki bir gün yönetimin tümüyle bir poz 

verebiliyor musun?
*Yok abi..
-Peki Kadın Kolların var mı?
*Yok abi..
-Peki Gençlik Kolların var mı?
*Yok abi..
-Peki Futbol Takımın var mı?
*Yok abi..
-Federasyona üye misin?
*Yok abi..
-Çağrııldığında 'birliktelik toplantısı'na 

gidiyor musun? 
*Yok Abi..
-Peki sen nasıl dernek başkanısın?
*Vallahi abi..
Yılda bir kaz gecesi düzenlerim,Onuda za-

rarla kapatır, kimseye de yaranamam..Ha 
unutmadan bir de Ölenler için cebimden mesaj
atarım,Hora da geçmez..Bir de bol bol cenaze
törenlerinde resim çeker, Gittiğim düğün-
lerde, bir de selfie yaparım..

-Ula bele olur mu?
*Vallahi bele olmadığını bilsem de bele işte..
-Peki, Ardahan'ın ya da İstanbul veya 

bulunduğun yerdeki valiyi tanıyor musun?
Kaymakamlık nerede biliyor musun?
*Vallahi yok..
zaten Vali ya da Kaymakamla ne işim ola

ki?
-Ula baba bele dernek başkanı olur mu?
*Vallahi olduk işte..
-Peki belediye başkanını tanıyor musun, heç

makamına gittin mi?
-Vallahi abi arada bir cenaze, piknik falan

olduğunda belediyeye gideriz, bir otobüs ya da
bir cenaze arabası alırız o kadar.. 

Zaten o işleri de belediye kendisi yapar, bize
de bir şey kalmaz..

-Peki bölgedeki siyasi partilerden haberin var
mı?

*Abi o işler bizi aşar..
-Ula seçimler geliyor, gelin el ele verek,Güçlü

bir lobi olarak, siyasilerin karşısına çıkak..
*Vallahi abi doğru diyon da..
Ne bilem işte..
-Niye ula sen dernek başkanı değil

misin?Sözüm ona büyük başkan, köy, ilçe, il
derneği değil misin?

*Off gazeteci abi,Federasyon başkanım,Niye
üyesi olmadığımı ben de anlamadığım ARDA-
FED bu işleri güzel yapıyor ya..

Bizim federasyonda heç bir şeye yaramıyor..
-Ula o zaman sende gel  ARDAFED'e katıl..
Güçlü olalım,El ele verelim..
*He abi doğru diyon da
Bir sorayım arkadaşlara..
-İyi sor..

Kürt Memed nöbette

MEHMET MERT

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Şehir hatları kış
tarifesine geçiyor

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin iştiraklerinden
Şehir Hatları AŞ, okulların

açılmasıyla toplu ulaşımda artan ta-
lebe denizden katkı sağlamak amacıyla
Kış Tarifesine geçiyor. 16 Eylül 2019
Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020
günü son bulacak tarife kapsamında,
İstanbul – Adalar arası ring sefer uygu-
laması güçlendirildi. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun talimatıyla Adalar’ın
ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı
“Adalar Ulaşım Çalıştayı”nda alınan
karar doğrultusunda, seferler sıklaştırı-
lıyor.

Geç sefer uygulaması olacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Şehir
Hatları Genel Müdürü Sinem Dede-
taş, “Çalıştayda gündeme gelen öneri-
leri araştırma sözü vermiştik. Kış

Tarifesi ile İstanbul – Adalar arasında
yapılan mevcut seferlerimizi arttırıyo-
ruz, yine geç sefer uygulamasını gelişti-
rerek Adalar sakinlerinin ana karayla
bağlantısı kesintisiz sabaha kadar sür-
düreceğiz” dedi. Kış Tarifesinde İstan-
bul – Adalar arasındaki ring seferler
43’e yükseltilirken, Bostancı – Adalar
vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu
24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna
göre Büyükada’dan gece 00.00 itiba-
riyle hareket eden vapur 01.10’da Bos-
tancı İskelesi’ne yanaşacak. 02.00’da
Bostancı’dan yolcularını alacak Şehir
Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada,
Burgazada, Heybeliada’ya uğrayıp
03.10’da Büyükada İskelesine ulaşa-
cak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı’ya
devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55
Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybe-
liada, 05.40’ta Büyükada ulaşarak gece
seferini tamamlamış olacak.

13 milyon yolcu kullandı

Beşiktaş ve Eminönü’nden Adalar se-
ferleri Kış Tarifesine göre düzenlenir-
ken, Eminönü – Adalar hattının bazı
seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.
Anadolu Kavağı bağlantılı Beykoz –
Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sa-
rıyer – Eminönü hatlarında kıyıya pa-
ralel seferler hafta içi yapılmaya devam
edecek. İstanbul’un vapurları 2019 Kış
Tarifesi ile Boğaziçi, Adalar, Haliç ve
İstinye-Çubuklu arabalı vapur hatla-
rında her gün ortalama 682 seferle ger-
çekleştirecek. Şehir Hatları, yaz
sezonunda deniz ulaşımına ilginin art-
ması nedeniyle yoğun bir sezon geçirdi.
3,5 aylık yaz döneminde, 2018 yazına
göre yolcu sayısında yüzde 11 ora-
nında artış görüldü. Şehir Hatları yaz
sezonunda 13 milyon 213 bin yolcuya
hizmet verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Çocuk Meclisi’nin Eyüpsultan
Vatan Anadolu Lisesi'nde düzenlediği

seminere 500 öğrenci katıldı. İBB Acil Yardım
ve Cankurtarma Müdürlüğü’nün ilk yardım
eğitmenleri Bahar Ekin Hacısadıkoğlu ve Hüse-
yin Sığa tarafından verilen seminerde, ilk yardı-
mın önemi ve çeşitleri anlatıldı. İlk yardımın
kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durum-
larda hayatın kurtarılması ya da durumun daha
kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapıldığını
belirten uzmanlar, ilk yardımda tıbbi araç gereç
aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız
uygulamalar yapıldığına dikkat çekti. Film, slayt
ve renkli içeriklerle öğrencilerin konuya daha
fazla ilgi duymasını sağlayan uzmanlar; yara-
lanma, yanık, kırık, çıkık, burkulma ve zehir-
lenme gibi birçok vaka türü karşısında hangi
müdahalelerin yapılması gerektiğini aktardı.

Kalp masajı anlatıldı

Seminerin sonunda öğrencilerin sorularını ce-
vaplayan İBB ilk yardım eğitmenleri, turnike uy-
gulamasının en çok hayat kurtaran ilk yardım
çeşitlerinden birisi olduğunu söyledi. Burun ka-
naması, kulaktan kan gelmesi ya da açık ka-
nama gibi farklı kanama türlerinin hepsine farklı
müdahaleler gerektiğini açıklayan uzmanlar, en
tehlikeli yaralanma türlerinin kafa ve omurilikte
meydana geldiğini belirtti. İlk yardım sırasında
en önemli şeyin ilk yardımcının soğukkanlı kala-
bilmesi olduğunun altını çizen uzmanlar, öğren-
cilere kalp masajı tekniğini uygulamalı gösterdi.

Çocuklar
tiyatroyla 
bilinçlendi

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, dün başlayan

ve 10 Kasım’a kadar
sürecek olan 16. İstan-

bul Bienali’ni gezdi.
İmamoğlu, “İstanbul'a

yakışan bir bienal
oluyor. Sanatın gücü

zaten tartışılmaz” dedi

İBB Şehir Hatları, 16 Eylül 2019 Pazartesi Kış Tarifesine geçiyor. 8 buçuk ay 
sürecek kış tarifesinde 24 hatta günlük ortalama 682 sefer düzenlenecek. Şehir
Hatları, Bostancı’dan Adalara 24 saat kesintisiz vapur seferleri başlatacak

SANATIN GUCU
TARTISILMAZ

Başkan Ekrem imamoğlu sanat eserlerini yakından inceledi, tek tek bilgi aldı.

Bienalin gerçekleşmesine emeği geçen her kişi ve
kuruma teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Sanat, aynı
zamanda toplumla buluştuğu ölçüde değerini kazanı-
yor ve anlamına kavuşmuş oluyor. Toplum bundan et-
kileniyor. O anlamda gerçekten Suna-İnan Kıraç
Vakfı’na çok teşekkür ediyorum” dedi. Bienalin bu yıl
verdiği mesajı iyi okumak gerektiğini vurgulayan
İmamoğlu, “Hem ekolojiyi gözlem altında tutuyor

hem de dünyadaki iklim değişikliği ile mesajları çok
kuvvetli. Hepimizin aslında ilgilenmesi gereken bir
kıtadan bahsediyor. Gitmek istemediğimiz ama bir
taraftan varlığı, kirliliği büyüyen, deniz altında varlığı
büyüyen; ama ne yazık ki bir kıtaya dönüşmüş bir
kirliliğin farkındalığını arttırıyor. Bu konuda bize
büyük bir mesaj var. Belediyeleri ve büyükşehirleri
yöneten anlayışlara mesajları var. Hem dünyanın kir-

lenmemesi adına hem yaşadığımız şeylerin doğaya
ve özellikle insanların iklim değişikliğine karşı neler
yapacağına dönük bir bilinçlendirme ve seferberliğin
başlangıcı önemli. Biz de bir nevi bir mesaj alarak
buradan ayrılıyoruz belediye başkanı olarak, dünya-
nın en büyük kentlerinden birini yöneten birisi ola-
rak. Sanatın bu anlamdaki gücü zaten tartışılmaz.
Bazen siz sırf bilimle ya da sırf teoriyle yakalayama-
dığınız bilinci, sanatla bir günde, bir anda, bir sani-
yede yakalayabiliyorsunuz. O yaratıcılık muazzam bir
şey. Bu açıdan, bu gözle izledim” diye konuştu.

Sanat belediyelere mesaj veriyor

Kış tarifesiyle birlikte sefer 
sayılarında da artış gerçekleşti.

İBB Çocuk Meclisi “Dünya İlk Yardım
Günü” dolayısı ile seminer düzenledi.
500 lise öğrencisinin katıldığı semi-
nerde; ilk yardımın önemine, hastalık
ve yaralanma durumlarında yapılması
gereken ilk yardım türleri anlatıldı
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I stanbul'da hurdacılardan aldığı cam
atıkları bir fabrikaya satan, ardından
3 kentte kurduğu tesislerde pet

levha, ambalaj ve plastik atıkları dönüştü-
ren girişimci İzzet Tanrıkulu, ham madde
haline getirilen atıkları hem iç piyasaya sa-
tıyor hem de 4 kıtada 21 ülkeye gönderiyor.
Tanrıkulu, 1989 yılında hurdacılardan top-
ladığı cam atıkları bir fabrikaya satarak
geri dönüşüm faaliyetlerine başladı. Bir
süre sonra plastik ve diğer atıkların geri dö-
nüşümü için yatırım yapmaya karar veren
Tanrıkulu, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da
pet levha, ambalaj ile plastik atık geri dö-
nüşüm tesisleri kurdu. Tanrıkulu, geri dön-
üştürdüğü atıkları ham madde halinde
Estonya, İspanya, Portekiz, İsrail, İngiltere,
Şili, Tunus, Makedonya, Libya, Irak, Mısır,
Hollanda, Sırbistan, Kosova, Ukrayna,

Fas, Çin, Lüksemburg, Çekya, Bosna Her-
sek ve Karadağ'a ihraç ediyor. Kocaeli, İs-
tanbul ve Sakarya'da 100 bin metrekare
alanda üretim yapan Tanrıkulu, 500 kişiye
de iş imkanı sağlıyor. Tanrıkulu Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Tan-
rıkulu, yaptığı açıklamada, geri dönüşüm
sektörüne İstanbul'da 1989 yılında kam-
yonla hurdacılardan cam atıkları toplaya-
rak başladığını söyledi.

21 ülkeye ihraç ediyoruz

Ham atıkları Marmara Bölgesi'nden alıp
bir fabrikaya satan Tanrıkulu, 10 yılın ar-
dından bu fabrikayla anlaşmazlığa düştü-
ğünü anlattı. Tanrıkulu, daha sonra
plastik ve diğer atıkların geri dönüşümü
için yatırım yapmaya karar verdiğini dile
getirerek, "2 bin metrekarede kurduğu-
muz tesiste faaliyete başladık. O zaman
sanayileşmeye doğru bir yol alma hede-
fim vardı. Ülkemizdeki plastik ham
madde açığını görerek bunun üzerine ça-
lışmaya başladık. Bu işi benimsedik ve
sanayileşme o zamanlarda bu alanda pek
yoktu. Bu alanda kendimizi geliştirdik. Şu
anda 60 bin metrekaresi kapalı, 100 bin
metrekarelik tesislerimizde entegre olarak
yıllık 60 bin top plastik ham madde işli-
yoruz” şeklinde konuştu.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'daki tesislerinde pet levha, ambalaj ve plastik atıkları dönüştüren firma,
ham madde haline getirilen atıkları iç piyasaya satmanın yanı sıra 4 kıtada 21 ülkeye ihraç ediyor

Eskisini kullanmayı
bilmek lazım

Ambalaj ve plastik atıklarının çöp olarak görülmemesi
gerektiğini belirten Tanrıkulu, bunları tekrar tekrar dön-
üştürüp ekonomiye kazandırabildiklerini söyledi. Tanrı-
kulu, geri dönüşümün ekonomiye katkısına işaret ederek
şunları söyledi: "Kullanıp attığımız için elimizdeki ürünü
çöp haline getiriyoruz. Bunun değerini anlamalıyız. Şu
anda 500'ün üzerinde çalışanımız var. 500 kişiye istihdam
sağlıyoruz. Bunu toplanmasında, ayrıştırılmasında bir

sürü insan daha istihdam ediliyor. Buna çöp olarak bak-
mamak gerekiyor. Eskisini kullanmayı bilmeyen yenisini
kullanmayı bilmez. Bunları okullarda ders olarak anlat-
malıyız. Çocuklarımızın tasarrufu bilmesi gerekiyor. Çöp-
ten elde ettiğimiz ürünler, yaptığımız katma değerler bir
tasarrufun kazanımıdır. 21 ülkeye ihracatımız var. Ülke-
mize ihracatla katkı yapabilir seviyeye geldik. Çöpümüzü
bile satabiliyoruz. Daha çok desteğe ihtiyacımız var.” 

Tarımda verim için
kaliteli tohum şart
TÜRKTOB Başkanı Akcan, "Çiftçilerin sertifikalı tohum kullanmaları
halinde çeşit ve yetiştirme koşullarına göre verim yüzde 25'e kadar

artabilir. Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart." dedi
Türkiye Tohumcular
Birliği (TÜRKTOB)
Başkanı Savaş Akcan,

yaptığı açıklamada, sertifikanın,
tohumun kimlik kartı olduğunu
söyledi. Çiftçilerin sertifikalı
tohum kullanarak sadece verimi
değil, kaliteyi de artıracağını vur-
gulayan Akcan, aynı zamanda
tarımsal sanayinin ihtiyacı olan
standartlara uygun ürünün sağ-
lanacağını ifade etti. Akcan, üre-
ticilerin, ürünlerini pazar ve
borsalarda yüksek fiyatla satmak
istiyorsa mutlaka sertifikalı
tohum kullanması gerektiğinin
altını çizerek, "Çiftçilerin sertifi-
kalı tohum kullanmaları halinde
çeşide ve yetiştirme koşullarına
göre verim yüzde 25'e kadar ar-
tabilir. Verim ve kaliteli ürün için
sertifikalı tohum şart." değerlen-
dirmesinde bulundu. Sertifikalı
tohumların tarlada ve laboratu-
varda test edildiğine dikkati
çeken Akcan, bu tohumların,
toprak neminden ve bitki besin
elementlerinden yararlanma ka-
biliyetinin sertifikasızlara oranla
çok daha yüksek olduğunu vur-
guladı. Çiftçilerin sertifikalı to-
humda belirli türlerde devletten
destek aldığına da değinen
Akcan, tohumculuk piyasasının
sık sık denetlendiğini anımsattı.

Kaçak tohumlar hastalık
bulaştırabiliyor

Tohumculuk sektörünün en

önemli problemlerinden birinin
kayıt dışı tohumluk üretimi ve
satışı olduğunu dile getiren
Akcan, şunları kaydetti: "Bu
kaçak ürünlerin maliyetleri daha
düşük olduğundan sertifikalılara
göre daha ucuza satılabiliyor.
Haksız ticarete konu olan bu
kaçak tohum, fide ve fidanlar
sertifikalı materyallerin satışını
olumsuz etkiliyor. Ayrıca vergi-

lendirilemeyen kaçak satışlar ne-
deniyle milli ekonomimiz büyük
zarar görüyor. Bazen bu ürünle-
rin paketlenerek satıldığını bile
tespit ediyoruz. Çiftçimiz aldan-
masın. Ayrıca hastalık ve zararlı-
larla mücadele için harcanan
zaman, emek ve para da cabası.
Hatta bu sahte ürünlerin toprak-
larımıza hastalık bulaştırma ihti-
mali çok yüksek." DHA

Adana’da pamuk
hasadı başladı!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin mahallelerinde sezonun ilk pamuk hasadına
başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat bazı arazilerde tarım işçileriyle
bazılarında da makinelerle sürdürülüyor. Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar

alana ekilen pamuktan 2,6 milyon ton civarında ürün alınıyor
ADANA Çukurova'da pamuk hasadı
başladı. Bu yıl 450 bin dekarlık ekili
alandan 250 bin-270 bin tonluk pamuk

rekoltesi bekleyen üretici, fiyatlardan da memnun.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin mahallele-
rinde sezonun ilk pamuk hasadına başlandı. Sa-
bahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat bazı arazilerde
tarım işçileriyle bazılarında da makinelerle sürdü-
rülüyor. Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar
alana ekilen pamuktan 2,6 milyon ton civarında
ürün alınıyor. Son yıllarda verilen destekleme pri-
miyle ekim alanı 270 bin dekardan 450 bin dekara
yükselen pamuk, Adana'da ortalama 270 binler-

den 2018'de 450-500 bin dönüme yükseldi. Bu yıl
450 bin dekarlık ekimin yapıldığı Adana'da 250-
270 bin ton pamuk üretimi bekleniyor.Çiftçi ha-
linden memnunBölgede 'beyaz altın' olarak nite-
lendirilen, kozmetik, gıda ve yem sektöründe
kullanılan pamuğun bu yılki rekoltesi çiftçileri
memun etti. Mevsimin normal gitmesiyle rekolte-
den memnun kaldıklarını belirten çiftçi İsmail
Telli (29), "Bu yıl mevsim iyi geçince pamuk da iyi
yetişti. Bir taraftan pamuğu topluyoruz. Diğer ta-
raftan fabrikalara gönderiyoruz. Ürünler, istediği-
miz standartta ve boyutta. Fiyatlar da
beklediğimiz gibi oldu" dedi. DHA

COPTEN SERVET
KAZANIYOR 21 ülkeye

çöp satıyor

Doğalgaz yaygınlaşacak
Türkiye'nin 81 iline geçen
yıl sonu itibarıyla doğal
gaz götürülmesinin ar-
dından genişleme ça-
lışmalarında ilçe ve
beldelere ağırlık ve-
rildi. Yıl sonuna
kadar doğal gaz
ulaştırılacak ilçe ve
belde sayısı 550 ola-
rak belirlendi. Enerji Pi-
yasası Düzenleme
Kurumundan (EPDK) edindiği
bilgiye göre, EPDK, Boru Hatları İle
Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Doğal Gaz
Dağıtıcıları Birliği ve ilgili dağıtım şir-
ketlerinin üst düzey yetkilileri, geniş-
leme yatırımlarının 2019 yılı
değerlendirmesi ve 2020-2022 yılları
yatırımlarının planlanması amacıyla
bir araya geldi. Toplantıda, doğal gaz
genişleme çalışmalarının planlanan
takvime riayet edilerek hızlı ve koordi-
neli bir şekilde yürütülmesinin önemi
vurgulandı. Teknik ve ekonomik açı-
dan doğal gaz ulaştırılacak en uygun

ilçelerin belirlenmesi ama-
cıyla yapılan toplantıda,

ilçelerin iletim hatlarına
uzaklığı, coğrafi yapısı,
nüfusu, sanayisi,
enerji tüketimi ve tu-
rizm potansiyeline
ilişkin veriler dikkate

alınarak verimlilik
analizleri yapıldı. EPDK

tarafından değerlendirile-
cek toplantı sonuçları gele-

cek dönemde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına iletilecek.

7 yerleşim yeri daha gaza kavuştu
Yılın başından bu yana Çankırı'nın Şa-
banözü, Diyarbakır'ın Çermik, Sam-
sun'un Kavak, Diyarbakır'ın Silvan,
Şanlıurfa'nın Birecik, Kütahya'nın Ku-
ruçay ve Hisarcık yerleşim yerlerine
doğal gaz götürüldü. Böylece eylül ayı
itibarıyla doğal gaz hizmetinden ya-
rarlanan ilçe ve belde sayısı 517'ye
ulaştı. Yıl sonuna kadar bu rakamın
550'ye yükselmesi öngörülüyor. 

Çeyrek altın ne kadar?
ALTIN fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fi-
yatları bugün ne kadar oldu? 13 Eylül 2019 Çar-
şamba gününün gram altın, çeyrek altın ve
cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Gram altın 274
lira, çeyrek altın 447 lira ve Cumhuriyet altını 1.830
liradan işlem görüyor.  Düşüş eğilimini Merkez
Bankası'nın faiz kararı sonrası da devam ettiren al-
tının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ar-
dından 274,2 lira seviyesinde seyrediyor. Dün,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB)
politika faizini 325 baz puan indirmesinin ardından
düşüşü hızlanan dolar/TL günü yüzde 1,6 değer
kaybıyla tamamlarken, Avrupa Merkez Bankası'nın
(ECB) da mevduat faizini 10 baz puan düşürmesi

sonrası altının
ons fiyatı 1.520
doların üzerini
test etti. ABD
ile Çin arasın-
daki ticaret sa-
vaşlarına ilişkin
olumlu gelişmelerle gevşeyen ons altın ve dolar ku-
rundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın
dün, yüzde 1,4 azalışla 272,8 liradan kapanış yaptı.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet al-
tını 1.830 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki
kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.504 do-
lardan alıcı buluyor.

İzzet Tanrıkulu, 
çöp ihraç ederek
büyük bir servetin
sahibi olmayı
başardı.

Savaş
Akcan
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S on yıllarda üst üste çok seçim atlattık.
Referandumlar. Üst üste genel seçim-
ler. Erken seçimler. Yerel seçimler.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ve en son 2109
yerel seçimleri Türkiye’de bir takım değişik-
likleri işaret etti.

*

Cumhuriyet Halk Partisi’ni bekleyen büyük
kurultay.
Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip çıkacak mı?
Muharrem İnce yine genel başkan adayı ola-
cak mı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da
mı kalacak yoksa Ankara’ya doğru yola çıka-
cak mı?

*

Yeni kurulacak partiler ne yapacak?
Ali Babacan’ın, Ahmet Davutoğlu’nun kura-
cağı partiler ne kadar oy oranına sahip ola-
cak?
Adalet ve Kalkınma Partisi yolda nasıl devam
edecek?
Son yerel seçimlerde yaşadığı oy kaybı süre-
cek mi, yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan du-
rumu yine toparlamayı başaracak mı?

*

Bütün bu soruların cevabını 2020 yılında al-
maya çalışacağız.
Bu arada  El Cezire, Babacan ve Davutoğlu
parti çalışmaları sonrasında, AKParti'de ola-
bileceklere ilişkin bir analiz yayımladı.
El Cezire Arapça yayınında, “Babacan ve
Davutoğlu'nun Erdoğan'dan ayrılmasından
sonra Adalet ve Kalkınma partisini hangi ge-
lecek bekliyor” başlıklı bir analiz yayımladı.
El Cezire yayınında, eski AKP’li liderler Ab-
dullah Gül ile Ali Babacan ve Ahmet Davu-
toğlu’nun yeni parti kurma çalışmalarına
dikkat çekerek, “analistler artık iktidardaki
Adalet ve Kalkınma partisinin geleceği hak-
kında sorular ortaya koyuyorlar” ifadelerini
kullandı.

*

El Cezire’nin analizinde, Abdullah Gül ve Ali
Babacan’ın öncülük ettiği partide AKP’den
güçlü isimlerin yer aldığı ifade edilirken,
“ikinci akım” denilen Ahmet Davutoğlu’nun
hareketinde de AKPart’li eski il başkanları
olduğunu belirtildi ve şöyle denildi:
“Bugün, partide önceden lider olan iki akı-
mın yeni partiler kurmaya hazırlandıklarına
dair konuşmalar ortalıkta dolaşıyor. Birinci
akımı Adalet ve Kalkınma partisinin kurucu
üyelerinden, dışişleri ve ekonomi bakanlığına
ek olarak başbakan yardımcılığı görevlerini
de yürütmüş olan Babacan liderliğinde çok
sayıda önde gelen isim oluşturuyor. En önem-
lileri: Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Eski
Adalet Bakanı Sadullah Ergün, Eski Milli
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve onları uzak-
tan destekleyen Eski Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül.
…
İkinci akımı ise Ak Parti Eski Başkanı Ahmet
Davutoğlu liderliğinde partide bazı illerde
ileri gelen isimler ve eski il başkanları oluştu-
ruyor.”

El Cezire AKP içinden çıkacak iki parti son-
rasında, “Bu ayrılıkların Adalet ve Kalkınma
Partisinin popülaritesi ve geleceği üzerine ne
denli bir etkisi olur?” diye sorarak analizine
şöyle devam ediyor:
“Partisinden istifasından sonra Babacan, bu
yılsonuna kadar iktidar partisine muhalif yeni
bir siyasi parti kuracaklarını ifade etti. Ay-
rıca bazı raporlar ve sızıntı bilgiler, Davutoğ-
lu'nun sessizce yandaş topladığı, parti plan ve
projesini hazırladığına işaret etti. Ancak en
önemli soru şu: Bu ayrılıkların Adalet ve Kal-
kınma Partisinin popülaritesi ve geleceği üze-
rine ne denli bir etkisi olur?
Ali Babacan Türk Basınına yaptığı açıklama-
larda ‘Abdullah Gül bizim bütün hareketleri-
mizi destekliyor ve kendisiyle periyodik
olarak görüşüyoruz ancak kendisi tarafsız
Cumhurbaşkanı izlenimi sergilediği için parti-
lerin dışında kalmayı tercih ediyor. Davutoğlu
hatırı sayılır bir akademik kişilik ve dosttur
ancak biz kendisiyle yol ve yöntemlerde ayrı-
şıyoruz’ dedi. 
Özetle Türkiye'nin başlıca problemleri özgür-
lükler, adalet ve ekonomi üzerine açıklama-
larda bulundu…

*

El Cezire’nin analizine katılıp katılmamak
tabi ki sizlerin elinde.
Ancak benim öngörüm 2020 çok şeye gebe ve
2020’den sonra her an erken seçim olabilir.
Sistem değişikliği olmasa bile Cumhurbaş-
kanlığı sisteminde düzenlemelere gidilebilir.
MHP ve İYİ Parti’de bir araya gelme eğilim-
leri başlayabilir.
CHP’de yönetim değişikliği yaşanabilir…

*

Bakalım bekleyip göreceğiz…
İyi haftalar diliyorum…

2020 çok şeye gebe

Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.comMhp genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, “Milli

meseleler siyaset üstü ele
alınmalı, gizli ajandaların,

sinsi müzakere ve
mutabakatların yörün-

gesinden kurtarılmalıdır.
Milli güvenliğimiz oy
hesaplarına kurban 

verilmemelidir” dedi

M HP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, 31 Mart Yerel Seçimlerinin
ardından partisinin kazandığı

belediye başkanlıklarına başlattığı teşekkür
ziyaretleri kapsamında Bayburt'a geldi.
Bahçeli, kent girişinde Bayburt Belediye
Başkanı Hükmü Pekmezci ve partililer ta-
rafından karşılandı. Bahçeli ardından Bay-
burt Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada
Belediye Başkanı Pekmezci'den yapılacak
çalışmalarla ilgili bilgi alan Bahçeli, daha
sonra Cumhuriyet Caddesi'nde kendisini
bekleyen vatandaşlara hitap etti.

İhtilafları körelteceğiz

Bayburt'un 31 Mart’ta huzuru seçip,
umuda omuz verdiğini belirten Bahçeli,
"Millet ve vatan sevdası Bayburt’un diriliş
ve şahlanış ruhuyla birleşmiş, şehrin ema-
neti beş yıllığına Milliyetçi Hareket Par-
tisi’ne geçmiştir. Hepinize müteşekkirim,
hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bay-
burt’un güvenini boşa çıkarmamak ama-
cıyla gece demeyeceğiz, gündüz
demeyeceğiz, Allah’ın izniyle çok çalışaca-
ğız. İhtilafları köreltip iş üreteceğiz, hizmet
edeceğiz. Milli iradeyi kucaklayıp, istikba-
lin kilitlerini sökeceğiz" dedi.

Tarihi hakları eritmek istediler

Sakarya Zaferi’nin 98'inci yıl dönümü ne-
deniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,
kurucu kahramanları, aziz şehitleri rah-
metle anan Bahçeli, şöyle konuştu: "Nesli-
mizi bilmeyen, kökümüzü tanımayan,
kimliğimizi taşımayan, taşısa bile bunun
önemini tarif ve tanımlamaktan esasen
mahrumiyet yaşayan kim varsa, bugün
Türkiye’nin var oluş mücadelesini karala-
maktadır. Bunlar dost-düşman ayrımın-
dan bihaber gafillerdir. Yapılanı yıkmak,
başarıyı gölgelemek, ilerlemeyi köstekle-
mek, milli ilkeleri kundaklamak meslekleri,
ana meseleleridir. Her şeye kulp takmakta,
her atılganlığa tuzak kurmakta rakipsizler-
dir. Milli atılımı engellemek, tarihi hakları-
mızı eritmek için çırpınırlar. Adına
demokrasi derler, terör örgütünün hedefle-
rine perde çekerler. Adına barış derler, iha-
netin aklanmasına, bekanın tahrip
edilmesine heves ve hizmetkârlık ederler.
Adına özgürlük derler, devlete ve millete
hakareti normal ve sıradan gösterirler.
Türkiye’nin güvenliği için S-400 Hava ve
Füze Savunma Sistemi alınır, yapmayın,
almayın, ABD’nin tepkisini çekmeyin kor-
kaklığını seslendirirler. Afrin’e Zeytin Dalı
Harekâtı yapılır, ne işimiz var orada, sakın
şehir merkezine girmeyin derler.
PKK/YPG zehir saçar, ülkemize saldırır;
YPG bize mi saldıracakmış diyerek safa
yatarlar, hainlerin değirmenine su taşırlar.
Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerinde hen-
dek kazılıp işgal planları yapan teröristlere
arkadaş diye seslenirler, yeniden hendekler
mi olsun sorusuna, 'Hangi hendekler' di-
yerek skandal cevap verirler. İşte zillete
düşmek budur. İşte rezalete ortaklık ve pa-
yandalık böyle bir şeydir."

CHP'nin istikameti risklidir

Cumhuriyet Halk Partisi ve genel başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönelten
Bahçeli şöyle devam etti: "Bugünkü CHP,

Atatürk’ün CHP’siyle yollarını ayırmış,
Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirli-
ğine soyunmuştur. CHP emperyalizmin
gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule
nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti,
tarihsel çizgisinden vahim bir sapma ha-
line delalettir. Bu CHP’nin aklı kiralık, si-
yaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir. CHP
Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor,
Türkiye savruluyor' iddiasındadır. Aslında
savrulan kendisi ve partisidir, ne yazık ki
bu yalın gerçeğin farkında bile değildir. Bu
savrulmanın rotası direkt uçuruma açıl-
maktadır. Terörle mücadeleden, teröre tar-
dım ve yataklık yapan sözde belediye
başkanlarının görevden uzaklaştırılmasın-
dan rahatsız ve memnuniyetsiz bugünkü
CHP, husumet odağına yerleşmiştir. HDP
ile al takke ver külah içindedir. PKK’yla
tesis edilen gizli kapaklı ilişki ve irtibat ağ-
larının tam ortasındadır. YPG ise CHP’ye
göre sözde vatanlarını savunan bir örgüt-
tür. Kandil CHP’yi arkaladıkça, CHP’ye
arka çıktıkça, HDP’yle CHP zillet şemsi-
yesi altında el ele yürüdükçe, kirli çamaşır-
lar birer birer etrafa saçılmaktadır"

Amaç Yenikapı ruhunu zedelemek

Türkiye’nin milli tezlerine, terörün hak-
kından gelmek için devam eden yüksek
mücadele sürecine yabancı kalan bir par-
tinin gerçek yüzünün görülmesi gerekti-
ğini kaydeden ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na
tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:
"Diyarbakır’a gidip bölücü ve terör sevici
sözde belediye başkanlarına destek veren,
hukuki ve meşru idari tasarrufu gaflet ve
dalalet olarak yaftalayan bir anlayışın
Türkiye’ye vereceği hiçbir şey yoktur.
Bunların bildiği Yenikapı’ya hizmet aracı
sergisi açmaktır. Buradaki maksat da esa-
sen 7 Ağustos Yenikapı ruhunu zedele-
mek, HDP ve PKK’yla ortaklığı gizlemeye
tevessül etmektir. İhaneti israf bahanesiyle
örtme gayretkeşliği, bir bakıma ifritten
medet ummanın kötürüm ve köhne kisve-
sidir. Sözde otomobil israfıyla meşgul
olanlar, anaların israf olmuş yıllarını, milli

bekayı imha etmek isteyen şerefsizleri
nasıl görmezler, nasıl bilmezler? İsraf çı-
ğırtkanları Türkiye’nin egemenlik hakla-
rına vurulmak istenen prangaları hangi
mantık ve mazeretle yok sayarlar? Yenika-
pı’ya otomobil galerisi açacak kadar çıldı-
ran kırık sandalyeli şahısların varmak
istediği yer neresidir?"

Yamaları tutmayacak

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren
Bahçeli, "CHP’nin HDP’ye diyet ödediği,
verdiği siyasi borç senetlerinin altında ezil-
diği çok açıktır. CHP’nin yılan yuvasında
gelecek hayali kurması, teröristlere sevim-
lilik ve şirinlik yapması affedilemez bir çü-
rümedir. Yeni hükümet sistemini kötü
göstermek için iftira yarışına girenler,
CHP’nin kanatları altındadır. Diyorlar ki,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tut-
madı. Diyorlar ki, dünyanın hiçbir yerinde
böyle bir model yok. Diyorlar ki, yeni sis-
tem bir yılda hem hukuku, hem demokra-
siyi, hem de ekonomiyi çökertti. Daha da
ileri gidip halkın yeni sisteme karşı oldu-
ğunu ifade ediyorlar. Bu iddiaların hepsi
yalan, alayı palavradır. İflas bayrağını
çeken siyaset fukaraları Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’ne itibar suikastı yapa-
rak sonuç alacaklarını zannediyorlar.
Ancak başaramayacaklar, yırtıkları yama
tutmayacak, mızrakları çuvala sığmaya-
caktır. Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nde geleceğini bulmuş,
tarihi kaynaklarıyla buluşmuş; huzur, ge-
lişme, zenginleşme ve büyüme ümitlerini
yakalamıştır. Partisinden istifasıyla tıyne-
tine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme
uygun olanı yapan Serok Ahmet, ikide bir
başını kaldıran ve geçmişte Kozmik odayı
kozmetik odaya çevirip FETÖ’yü buraya
sokan şahıs ne yapsa boş, ne söylese bo-
şunadır" dedi.

Sıra Fırat'ın doğusuna geldi

Yeni sistemin henüz bir yılı doldurduğunu
hatırlatan Devlet Bahçeli, "Zaman içinde
aksayan yönleri, eksik kalan tarafları ortak
akılla düzeltilebilecektir. Hiç kimse felaket
tellallığı yapmasın. Hiç kimse kö-
tümserlik aşılamaya teves-
sül etmesin. Parlamenter
sistemin ağırlıkları tasfiye
edilmiş, dezavantajları ona-
rılmış, siyasi ve ahlaki kucak-
laşma dönemi başlamıştır.
Demokrasimiz düne nazaran
daha iyi seviyededir. Kaldı ki
bu müspet süreç gittikçe güç-
lenecektir. Adalet ve hukuk
alanında gelişmeler umut ve-
ricidir. Ekonomide onca sal-
dırı ve kuşatmaya rağmen en

kötü geride kalmış, faiz, enflasyon gerile-
meye başlamış, döviz kurunun ateşi de
düşme trendine girmiştir. Ekonomik bü-
yüme dinamiklerindeki performans, iyim-
ser beklentileri kamçılamaktadır. Türkiye
içeride ve dışarıda, yani çok cepheli bir
mücadele içindedir. Pençe 1, Pençe 2,
Pençe 3; Kıran 1, Kıran 2 operasyonları
eşgüdüm ve eşzamanlı şekilde icra edilir-
ken terör örgütü köşeye sıkışmış, bu sa-
yede Diyarbakır’da analar CHP’nin ikizi
HDP’den dağa kaçırılan evlatlarını iste-
mek suretiyle il başkanlığının kapısına da-
yanmışlardır. Kan ve insan tacirlerinin
kaçacak yeri kalmamıştır. Anaların akan
gözyaşları, haklı tepkileri CHP ile HDP’yi
zora sokmuştur. Bu tablonun neresinde
hezimet, neresinde yıkım ve yeni sistemin
zaafı vardır? İzaha çalıştığım bu gerçekler
nasıl örtbas edilebilecektir? CHP itiraz
etse de, şimdi sıra Fırat’ın doğusuna gel-
miştir. Ya söz konusu güvenli bölge Türki-
ye’nin meşru güvenlik ihtiyaçlarına göre
kurulacak, ya da Fırat’ı doğusunda hilalin
iradesi yükselecektir" şeklinde konuştu.

Biz tam bağımsız yaşayacağız

CHP'nin terörle mücadeleyi sulandırmak-
tan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Bah-
çeli, şöyle konuştu: "ABD’nin oyalama
taktikleri, terör örgütü PKK/YPG’ye
TIR'lar dolusu silah sevkiyatı Türkiye’nin
azmini kırmaya yetmeyecek, tehditler işe
yaramayacaktır. Türk milleti zilleti muhak-
kak alt edecektir. Bunun başka çaresi yok-
tur. CHP-HDP-İP ve diğer işbirlikçilerinin
korkuları bundandır. Ne var ki, korkunun
sonu ve sonucu yoktur. Kim ne yaptıysa
bedelini ödeyecektir. Türk milletine kafa
tutanın akıbeti kafasının kopmasıdır. Terör
örgütlerini bekleyen son da budur. CHP
terörle mücadeleyi sulandırmaktan,
HDP’yle girdiği zelil ortaklıktan derhal
vazgeçmelidir. CHP yönetimi biraz erdem
sahibiyse, yanlışa sırt dönecek dirayeti
gösterebilmelidir. Milli meseleler siyaset
üstü ele alınmalı, gizli ajandaların, sinsi
müzakere ve mutabakatların yörüngesin-
den kurtarılmalıdır. Milli güvenliğimiz oy
hesaplarına kurban verilmemelidir. Tür-
kiye yandıktan, beka harap olduktan sonra
neyin siyasetini, nasıl ve hangi hakla yapa-
cağız? Milletin soluğu kesilince, vatanın
üzerine esaret şalı örtülünce sandık neye
yarayacak, çok oy aldım, az oy kazandım
demenin manası ne olacaktır? Önce
ülkem ve milletim demedikten sonra kayıp
mukadderdir. Siyasi ego ve nefsi dizgin-
lenmeyen, milli çıkarları ve istiklal hakları-
mızı görmezden gelen kim varsa
başkalarının uşağı olmaya mahkûmdur.
Biz ne uşak olacağız, ne de başkalarını
uşak göreceğiz. Biz tam bağımsız yaşaya-
cağız, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza
kadar yaşaması için cansa can vereceğiz,
fedakârlıksa bunun gereğini sonuna kadar
yapacağız"

Direne direne kazanacağız

Türkiye'nin mazlumların nabız atışı oldu-
ğunun altını çizen Bahçeli şöyle devam
etti: "Türkiye’den Suriye çıkarmaya, Türki-
ye’yi Irak’a çevirmeye, Türkiye’nin gelecek
aydınlığını söndürmeye çalışanlar, biliniz

ki vatan haini, millet düşmanıdır.
Sığınmacı akınıyla ülkemizi teh-
dit edenler ters köşeye yatacak-
lardır. Bunlara karşı vatanımızı
hep birlikte ve korkusuzca savu-
nacağız. Bunlara karşı devleti-
mizin ve hükümetimizin
arkasında sapasağlam duraca-
ğız. Cumhur İttifakı’nı siyasi
hesap yapmadan, dürüstlük-
ten ayrılmadan, inançla ve sa-
mimiyetle yaşatacağız. 2023
Lider Ülke Türkiye hedefine
kesinlikle hizmet edeceğiz.”

Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığıyla
umutların diri olduğuna işaret eden
Bahçeli, "Bizim maksadımız halistir,
mazimiz temizdir, hedeflerimiz ise bü-
yüktür. Milliyetçi Hareket Partisi varsa
umutlar diridir. Milliyetçi Hareket Par-
tisi varsa gelecek parlaktır. Milliyetçi
Hareket Partisi varsa henüz hiçbir şey
bitmiş değildir. Vazgeçilmez hazinemiz
vatan ve millet sevgisidir. Tartışmaya
açık olmayan kararlığımız Türkiye ve
Türk milletinin milli, tarihi, kültürel hak
ve çıkarlarıdır. Üzerine titrediğimiz has-
sasiyet ise dünyayı Türkçe okuyabil-
mektir. Bizde ayrımcılık yapmak,
partizanlığa heves etmek, yandaşları
kayırarak ilerlemek yoktur. Devletin
kaynaklarını peşkeş çekmek, ulufe dağı-

tır gibi millet emanetini çiğnemek yok-
tur. Güvence bizzat Milliyetçi Hareket
Partisi’nin duruşu, engin tecrübesi ve
haysiyetli mazisidir. Belediye başkanla-
rımız sizlerin emrindedir. Hiçbir odak,
hiçbir sahte demokrat ve proje elemanı
Bayburtlu kardeşlerimizle aramıza gire-
meyecektir. Hizmet sevdamızın önünü
kesemeyeceklerdir. Dengeli şehircilik id-
diamızdan, herkese ve her kesime
ulaşma gayemizden ödün vermeden
Bayburt’u yükselteceğiz. Çalışmaya ve
başarmaya sınır koymayacağız. Müca-
delemizin zamanı, mesaisi yoktur. Mü-
cadelemizin heyecanı ise pek çoktur.
Sağ olun, var olun, Yüce Allah’a ema-
net olun. Ne Mutlu Türküm Diyene"
diyerek konuşmasını tamamladı. 

Hizmet sevdasının önü kesilmeyecek

MILLI MESELEDE
OY HESABI OLMAZ

Devlet Bahçeli güvenlik uyarısı yaptı

Devlet
Bahçeli,
gündeme ilişkin
önemli
açıklamalarda
bulundu.
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Istanbul’a
gelen gelene
K ültür ve Turizm Bakanlı-

ğı'nın ocak-temmuz verile-
rine göre İstanbul’a gelen

yabancı sayısı geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 13 artarak 8.4
milyona çıkarken, havayolu ile ge-
lişler yüzde 12,8, denizyolu ile ge-
lişler yüzde 9,2 arttı. Havayolu ile
gelen yabancıların yüzde 24’ü Sa-
biha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde
46’sı İstanbul Havalimanı'nı ve
yüzde 30’u Atatürk Havalimanı'nı
kullandı. Geçtiğimiz Nisan ayında
büyük taşınma sonrası tam kap-
asite ile faaliyete başlayan İstanbul
Havalimanı'nı 1 milyon 212 bin

893, Sabiha Gökçen Havalima-
nı'nı 448 bin 236 ve tarifeli uçuş-
lara geçtiğimiz Nisan ayından
itibaren kapanan Atatürk Havali-
manı'nı ise 2 milyon 505 bin ya-
bancı kullandı. İstanbul'a gelen
yabancı turistler içinde 641 bin ile
Alman turistler listenin ilk sıra-
sında yer aldı. Listenin ön sırala-
rında İran 502 bin ile ikinci, Rusya
ise 392 bin ile üçüncü sırada bu-
lundu.

Haritada adını bulmak zor

Tarihi ile dünyaca ünlü İstanbul,
adı fazla bilinmeyen ülkelerden de

geliş rakamları az da olsa turist
çekti. Güney Pasifik'te bulunan bir
Mikronezya ada ülkesi olan 13 bin
nüfuslu Nauro'dan,  Büyük Okya-
nus'ta dokuz adet mercan adasın-
dan oluşan Polinezya ülkesi olan
11 bin nüfuslu Tuvalu'dan da
kente turist geldi. Kente gelen ül-
keler arasında Tonga, Samoa,
Nauru, Antigua-Barbuda, Malavi,
Tuvalu, St.Vincent ve Grenadines,
Bostwana, Gilbert Adaları, Cape
Verde, Sao Tome ve Principe gibi
haritada gösterilmesi zor olan
küçük ölçekli diğer ülkeler oldu.  
DHA

İSTANBUL

U
zun zamandır beklenen yönetmelik
yayımlandı. İşte yayınlanan Meb,
Özel Özel Eğitim Kurumları ve reha-

bilitasyon merkezleri yönetmeliği.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/

09/20190905-7.htm
“2018 yılında yönetmeliği bile belli olma-

yan (KDS) Kimlik Doğrulama Sistemi rehabi-
litasyon merkezlerinde kamera ile denetimi
uygulanmaya başlandı. Uygulanmaya başla-
yan kameralı denetim sistemi kanun hük-
münde kararname ile başlatıldı. Başlatılan
sistemin maalesef bürokrasinin karanlık deh-
lizlerin de ve masa başında hazırlandığı için
özel çocuklarımızın faydasına olacak model
çalışmalar değil olumsuz yönde her gün nere-
deyse farklı bir ekleme, çıkrama, değişim gibi
düzenlemelerle yönetmelikler çıkarılırdı.

Her ne kadar bürokrasinin bazı derinlikle-
rinde yönetmeliğe belli müdahaleler
yapıldıysa da bazı bu sefer başarılı olamadılar.
Galip gelen biz olduk, kazanan özel çocuklar
oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanı-
mız, Bakan
yardımcılarımız, Özel Öğretim Kurumları Gen

el Müdürümüz Muammer YILDIZ
ve Daire Başkanlarımız STK’lardan da sağ-
lam
destek alınarak yönetmelik Özel Eğitim Ku-
rumları Federasyon Başkanı Yunus KILIÇ,
Tüm Özel Eğitim Kurumları Rehabilitasyon M
erkezleri Derneği Başkanı Faruk SEVİNDİK
ve daha birçok sivil toplum örgülerinin deste-
ğiyle beklenen yönetmelik yayınlandı. Emeği
olan herkese özel gereksinimli bireyler adına
teşekkür ederim.

Artık liyakatsız karanlık dehlizlerde hazır-
lanan yönetmeliklerle değil çocuk aile mer-
kezli çalışmalarla eğitim ve öğretim
çalışmaları sürdürülecek.

Çıkan yönetmelik maddeleri ise çocukların
yüzünü bu sefer güldürdü.

1.Kurumlarda çalışan meslek
elemanlarına uzman öğretici tanımı getirildi.

2. 300 öğrenciye sahip olan merkezlerin 1
psikolog, 300 ve üzeri olan merkezlerde ise 2
psikolog zorunlu hale getirilmiştir. Daha önce
resmi anlamda eğitim ve öğretime katılama-
yan psikologlar artık eğitime dahil edildiler. 

3.BEP Eğitim Planları devlet okuluna

devam eden öğrencilerin kayıtlı
olduğu okullarla paylaşılacaktır. Bu da şu an-
lama geliyor devlet okulları ve rehabilitasyon
merkezleri birbiriyle temas halinde olacaklar-
dır. Bu sayesinde okul-rehabilitasyon iş birliği
sağlanacaktır. 

4. Fuzuli bir iş yükü dışında hiçbir katkısı
olmayan İş Planı Sistemi tedavülden kaldı-
rıldı. 

5.Telafi eğitiminde esneklik, 2 haftalık ders
sayısı 3 ayda 12 iken yeni yönetmelikle bera-
ber günde 3 bireysel haftada 4 bireysel veya 4
grup olarak değiştirilmiştir. 

5. Yaz ve tatil dönemlerinde verilemeyen
eğitimler telafi olarak veriliyordu lakin belli
bir ders sınırı olduğu için de tüm telafi eğitim-
lerini vermek mümkün değildi. Yapılan deği-
şiklikle esnetilen telafi sistemi 12 aya
uzatılmıştır.

6. Daha önce 8 hafta eğitim ve öğretime
katılamayan öğrencilerin raporları sistemden
otomatik olarak silinirdi bu süre 12 aya uza

tıldı. Öğrenci 12 hafta devam etmese bile te-
lafi hakkı baki kalacak ve hakları saklı kala-
caktır.

7.Devlet okullarına devam eden öğrenciler
yarım gün veli dilekçesiyle izinli sayılacak. Bu
uygulama tam eğitim alan ve uygulama okul-
larında kayıtlı olan öğrencilerin rehabilitas-
yona gelse bile okul saati içinde olduğu
için eğitime katılmamaktaydı. Yapılan deği-
şiklik ile bu sorunda ortadan kaldırıldı. 

8.Fizik tedavi alması gereken ama obezi-
tesi veya benzeri rahatsızlıklardan dolayı eği-
time katılamayan öğrencilere evde eğitim
alma hakkı tanınmıştır. 

9.Kurum giriş çıkışları 90 gün kayıt yapıla-
cak şekilde kamera kaydı tutulacak. Öğrenci
ve öğretmen giriş çıkışları için. Yaklaşık bir
yıldır başlatılan kameralı denetim sisteminin
yönetmeliği yeni çıktığı için lakin rehabilitas-
yon merkezleri sisteme yönetmelik yayınla-
mandan uygulamaya başlatılmıştır. Geç kalan
madde diyelim buna da.. 

Tabi bu tür çalışma faaliyetlerinin düzen-
lenmesi güzel lakin temel ve herkesin kaçtığı
büyük bir sıkıntı var eğitim-öğretim denetim-
leri maalesef sadece kurum bazlı veya devam
eden etmeyen öğrenci bazlı yapılmaktadır. 

Bu denetim sistemi kabul edilir değildir.
Yapılan denetim rapor veya maddelerde eğiti-

min kalitesi, personel yeterliliği, materyal ye-
terliliği, ailenin devam etme katılma zorunlu-
luğu, gibi her hangi bir uygulama söz konusu
değil yapılan denetimde sadece öğrenci geldi
mi gelmediyse kurumu ilkinde para cezası bir
sonraki hatada ruhsat iptali gibi sosyal devlet
anlayışına uymayan bir sistemle eğitim öğre-
tim olamaz. 

Yapılan denetimler öğrencinin aldığı eği-
tim ön planda tutularak Öğrenci merkezli ol-
malıdır. 

Ram tarafından düzenlenen eğitim rapola-
rına sahip öğrenciler devam etmediğinde reha-
bilitasyon merkezleri sorumlu tutulmaktadır. 

Devamsızlık yapan öğrenci kurum tarafın-
dan ders girişi sehven bile yapıldığında kurum
ruhsatları iptal edilmekedir. 

Devamsızlık hakkı devlet okullarında ol-
duğu gibi özel gereksinimli bireylerde de ol-
malıdır. Devam etmeyen öğrenci kurumlar
için kar sağlamamaktadır. Öğrenci devam et-
mese bile
kurumların maaş,kira,ssk,fatura,kdv,servis,
yakıt  gibi giderleri düzenli olarak devam et-
mektedir.  

Devamsızlık yapan öğrencilerin faturası re-
habilitasyon merkezlerine kesilemez, yanlış
uygulanan değerlendirilen bu sistem yeni den
ele alınmalı ve sistem değiştirilmelidir. 

İstanbul turizmde ilk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist
ağırlayarak son 5 yılın en iyi performansını yakalarken, kente haritada
adları gösterilmesi zor olan 10 bin nüfuslu ülkelerden de gelişler yaşandı

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Bürokrasiye karşı ilk galibiyet

01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında (252 İŞ GÜNÜ SÜREYLE 4 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS VE 365
İŞ GÜNÜ SÜREYLE 1 ADET 17 KİŞİLİK MİNİBÜS İLE) TC Ticaret Bakanlığı-Muratbey Gümrük Müdür-
lüğü Personel Taşıma Hizmet İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/436640
1-İdarenin
a)Adresi :Muratbey Mah. Güzide Sokak No:20 Çatalca / İSTANBUL 

ÇATALCA/İSTANBUL
b)Telefon ve faks numarası :2127781162 - 2127781197
c) Elektronik Posta Adresi :isthlkgm@gtb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2020-31/12/2020 

tarihleri arasında (252 İŞ GÜNÜ SÜREYLE 4 ADET 27 KİŞİLİK 
MİDİBÜS VE 365 İŞ GÜNÜ SÜREYLE 1 ADET 17 KİŞİLİK MİNİBÜS 
İLE) PERSONEL TAŞIMA HİZMET İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer :MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :Muratbey Mah. Güzide Sokak No:20 Çatalca - İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :24.10.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesinin 5. madde-
sinin ç bendinde; "İstanbul geneli öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti alan veya alacak tüm
resmi ve özel kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar konuyla alakalı ihale ve sözleşme yapmadan önce ta-
şımacıdan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesini istemek zorundadır." şeklinde belirtildiğinden, İhaleye ka-
tılacak olan isteklilerin, Servis Taşımacılığı Yetki Belgesini teklif zarfı içerisinde vermesi zorunludur.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka
referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında ta-
mamlanmış personel veya okul servis hizmeti alımı işleridir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-DESTEK HİZMETLERİ SER-
VİS ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üze-
rinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

01/01/2020-31/12/2020 TARİHLERİ ARASINDA (252 İŞ GÜNÜ SÜREYLE 4 ADET 27 KİŞİLİK MİDİBÜS VE 365 İŞ
GÜNÜ SÜREYLE 1 ADET 17 KİŞİLİK MİNİBÜS İLE) TC TİCARET BAKANLIĞI-MURATBEY GÜMRÜK 

MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMET İHALESİ
MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1051502)

Sultanbeylili çocuklar
hayallerine kavuştu

İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, geç-

tiğimiz 29 Temmuz’da kendisine
tebrik ziyaretinde bulunan Gala-
tasaray Spor Kulübü Başkanı
Mustafa Cengiz’i Saraçhane'deki
makam odasında ağırlamıştı.
İmamoğlu, görüşme sonrasında,
"3 kulübümüzden de sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında
uygun fiyatlı loca talebimiz ola-
cak. Kendimiz için istemeyeceğiz
tabii. Locaları sosyal anlamda
kullanacağız 3 kulüpte de. Ma-
hallelerden fakir çocukları getirip,
belki de ilk kez maç izlemelerini
sağlayacağız” demişti. Galatasa-
ray Kulübü, İmamoğlu’nun çağ-
rısına karşılık vererek, bir locayı
İBB’nin kullanımına tahsis etti.
Sultanbeyli Mecidiye Mahalle-
si’nden gelen, yaşları 12 ve 17

arasında değişen çocuklar, söz
konusu locanın ilk misafirleri
oldu. Bir çoğu hayatlarında ilk
kez maça gelen çocuklar, Türkiye
Süper Ligi’nin 4’ncü haftasının
açılış karşılaşması olan Galatasa-
ray-Kasımpaşa maçını locadan
ve İBB Başkanı İmamoğlu ile bir-
likte izleme şansı buldu. İma-
moğlu, tribündeki yerlerini alan
çocukları tek tek öptü ve onların

heyecanına ortak oldu. Taraftar-
lar da locaya gelen İmamoğlu’na
sevgi gösterilerinde bulundu. Ço-
cuklardan Murat Aytekin, “İlk
kez bir maça geliyorum. Fener-
bahçeliyim. Ortam çok güzel”
derken, Nurdan Aytekin, duygu-
larını, “İlk kez geliyorum ben de
maça. Çok beğendim her yeri.
Televizyondan göründüğü gibi
değilmiş” dedi.

İstanbul’de en çok ziyaret edilen yerlerin başında tarihi camiler geliyor...
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I mamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti, HDP'nin şey-
tanlaştırılmasına engel olmuş, millet iradesi ko-
nusunda dayanışmayı büyütmüştür...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Batman'a düğüne gitme kararını daha önceden
planlanmış, 3 HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın
görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması ise o
planlamaya denk gelmiştir.

Şayet, düğün olmasaydı da İmamoğlu Diyarbakır'a
gider ve görevden alınmaların millet iradesine bir müda-
hale olduğunu anlatır ve görevden alınan başkanlara da-
yanışma dileklerini mutlaka iletirdi.

***
İmamoğlu'nun ziyaret kararına iktidar tepki gösterdi-

ğinde, Kürt siyasi hareketinin tepkisinin de ondan aşağı
kalır yanı yoktu.

Bizzat, İstanbul'da Ahmet Türk ile havaalanında kar-
şılaşıldığında o tepkinin belirtileri sohbete yansımıştı.

Türk, Diyarbakır havaalanında gazetecilere yaptığı
açıklamada, CHP yönetiminden ve CHP'li belediye baş-
kanlarından fazla tepki gösterilmediğini ve de İmamoğ-
lu'nun görevden almalarla ilgili attığı tweet’i yeterli
bulmadığını belirten sitemlerini dile getirmişti.

Ahmet Türk'ün danışmanı ile yan yana yolculuk etti-
ğim için sitemini çok yakından biliyorum.

İmamoğlu'nun Diyarbakır ve Batman ziyareti ne an-
lama geliyor?

Bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı kayyum atamaları
için en sert tepkiyi koyar ve ertesi günü Diyarbakır, Van
ve Mardin'i ziyaret ederdi.

İki, Türk Milliyetçiliğinin merkezlerinden biri olan
Trabzon kökenli İmamoğlu'nun, Kürt Milliyetçiliğinin
merkezi Diyarbakır'a ziyareti yeni bir dönemin haberci-
dir.

Üç, yeterince sahip çıkılmadığı için tepkili olan Kürt-
ler, iradeleri gasp edildiğinde haklı olarak en büyük des-
tek verdikleri İmamoğlu'ndan ilk günlerde daha farklı
tepki beklemişler ve bu olmayınca duygusal bir kırılma
yaşanmıştı.

Dört, Diyarbakır ziyaretinin düğün dolayısıyla yapıl-
dığını söyleyen Kürtler de, İmamoğlu'nun Diyarbakır
CHP İl Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında söyledik-
leriyle beraber, duygusal kırılmaları yeniden sempatiye
dönüştü.

Beş, yapılan basın toplantısının ardından Kayapınar
Belediyesi ziyareti planlandı. Ziyarette Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı ve Mar-
din Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün
bulunması ise tüm buzları eritti. Ziyaret oldukça samimi
bir ortamda geçti.

Altı, İmamoğlu'nun Diyarbakır sokak ve caddelerin-
deki gezisi çok büyük ilgi gördü. Bu ilginin en büyük ne-
denleri de İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde
söyledikleri, Erdoğan'ı iki kez üst üste seçimlerde yenil-
giye uğratması ve verdiği mesajlardı.

Yedi, İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Kürtleri ve
HDP'yi şeytanlaştırma girişimlerinin geri püskürtülmesi
anlamına gelmektedir. Yapılan ziyaretle ilgili iktidarın,
31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kullandığı dilin ay-
nısını tekrar etmesi ise geçmişten ders çıkarmadığını
göstermektedir. Ve bilmeyerek seçimlerde kurulmuş
olan ittifakın güçlenmesine neden olmaktadır.

Sekiz, iktidar sözcülerinin ziyaret üzerinden nefret
söylemi dillendirmeleri ise, seçimlerde kurulmuş olan
zimmi ittifakın eskisinden daha güçlü olarak devam ede-
ceği toplumsal koşulları inşa etmektedir.

Dokuz, İmamoğlu adı üzerinden itibarsızlaştırma gi-
rişimleri karşılık bulmamaktadır. Bulmadığının en
önemli göstergesi 31 Mart ile 23 Haziran seçimleri ara-
sındaki devasa farktır. Bugün iktidar bloğu ve destekçi-
leri tarafından yapılanlar ise İmamoğlu ismini daha
merkeze oturmaktadır.

On, dış politikada yaşanan olumsuzluk, ekonomik
kriz; adalet ve hukukun eksikliğinin her kesim tarafın-
dan daha çok hissediliyor olması, AK Parti içerisinden
iki partinin artık olgunlaşması, iktidarın daha katı milli-
yetçi bir dile sarılması ve devletin baskısının sıradan in-
sanlar tarafından bile hissediliyor olması, işsizliğin ve
umutsuzluğunun büyümesi, genç nüfusun ülkeyle ilgili
beklentisinin azalması, milletin iktidar desteğinin her
geçen gün azalması, muhalefetin büyümesi ise bizzat ik-
tidar tarafının katkıları ile yapılmaktadır.

On bir, İmamoğlu Diyarbakır ve Batman ziyaretini
yapmasa ya da çekincelerden dolayı yapamasaydı, kay-
yum süreci ülkenin dört tarafına yayılır, başta İstanbul
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alı-
nırdı.

Ziyaretin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de; millet
iradesi, demokrasi, hukuk ve adalet konusunda daha
geniş bir mutabakat oluşmasıdır. Çünkü kayyumlar ilgili
şeytanlaştırmada başarılı olunsaydı, İmamoğlu'nun da
ziyareti gerçekleşemez ve bir anlamı da olmazdı.

Son söz: İmamoğlu'nun Diyarbakır ve Batman ziya-
reti iktidar bloğunun içerisinde tepkiyi büyütürken, blo-
ğun tabanında aynı etkiyi yaratmamış, aksine
muhalefetin psikolojik olarak birleşmesine katkıda bu-
lunmuştur. 

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti, beklenen 3.
çözüm süreci ile ilgili muhalefetin geçmiş iki çözüm sü-
recindeki engelleyici tutumunu da sergilemeyeceğinin
ayrıca bir göstergesidir.

En önemlisi de İmamoğlu'nun ziyaretinin, Kürtlerin
kendilerini yalnız hissetmemelerine neden olması ve İs-
tanbul seçimlerindeki verdikleri desteğin de haklılığını
ortaya çıkarmıştır.

Tukenmezhaber.com adlı siteden alınmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş’ın döne-
minde, aynı bölgede 65 katlı belediye
hizmet binası yapılması planlandı.
Ancak AR-GE çalışmaları ile 'İBB’nin
tarihi yarımada içinde kalmasının daha
doğru olacağı' gerekçesiyle bu projeden
2015 yılında vazgeçildi. İBB’nin 12 yıl
önce Seyrantepe’ye yapmak istediği hiz-
met binası konusu yeniden gündeme
geldi. 12 yıl içinde çeşitli tarihlerde de-
ğişikliğe uğrayan Seyrantepe hizmet bi-
nası imar planları, 2017 yılında yapılan
değişikliğe yapılan itiraz üzerine İBB
Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının
gündemine alındı. İBB Meclisi oy birli-
ğiyle, söz konusu arazi ile ilgili yapılmış
olan imar planlarını iptal ederek, 2007
yılında yapılan plan koşullarına dönül-
mesi kararı aldı. Topbaş döneminde söz
konusu araziye, 65 katlı bir gökdelen
yapılması planlanmıştı. Yapılaması
planlanan gökdelen içerisinde, belediye
hizmet birimlerinin yanı sıra AVM, sağ-
lık tesis alanı, rezidans, konaklama tes-
isleri, otel, motel, kongre ve kültür
merkezi yer alacaktı.

Kütüphane projesi için adım
atılacak

İBB’nin 2007 planlarına dönerek Sey-
rantepe’ye hizmet binası yapması, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kütüp-

hane projesine de olanak sağlayacak.
İmamoğlu, Saraçhane’deki Başkanlık
Sarayı’nın arkasında yer alan 'B' blok
hizmet binasını kütüphane yapma sözü
vermişti. CHP’li bir meclis üyesi ko-
nuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu
plan değişikliğiyle gökdelen projesinden
vazgeçilmiş oldu. Başkan İmamoğ-
lu’nun hedeflerinden biri olan, hizmet
binasını kütüphane yapma projesi de
böylelikle gerçekleşecek. Sivil toplum
kuruluşları, şehir plancılarının katılımı
ile Seyrantepe’ye yeni bir proje hazırla-
nacak. Ama bu gökdelen olmayacak.
Kütüphane olacak olan Saraçhane’deki
hizmet binasındaki belediye birimleri de

Seyrantepe’ye taşınacak”.

Taşınmaktan vazgeçmişlerdi

İBB’nin Saraçhane’den Seyrantepe’ye
taşınmasından 2015 yılında vazgeçil-
miş ancak yapılmış olan imar planları
yürürlükte kalmıştı. İBB’nin tamamen
taşınmasından vazgeçilmesiyle ilgili
2015 yılında yapılan yazılı açıklamada
şöyle denilmişti: “Belediye bünyesinde
yaklaşık 70 bin personel çalışmaktadır.
Bu sebeple İstanbul’un farklı noktala-
rına dağılmış bulunan tüm personelin
tek çatı altında toplanması halinde iş-
letme giderleri açısından ciddi bir ta-
sarruf sağlanıp sağlanmayacağına

ilişkin bir ar-ge çalışması yapılmıştır.
Bu doğrultuda tüm birimleri tek çatı al-
tında toplayabilecek nitelikte bir hizmet
binası için taslak proje hazırlanmış ol-
makla birlikte İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin tarihi yarımada içinde
kalmasının daha doğru olacağı değer-
lendirilmiş ve 'Yeni Hizmet Binası Pro-
jesi' uygulamaya konulmamıştır. Yani
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih
Saraçhane’de bulunan mevcut bina-
sında hizmet vermeye devam edecektir.
Böylelikle İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi için Seyrantepe’de yeni bir hizmet
binası yapılacağı yolundaki haber ger-
çek değildir.” DHA

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını
oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacak

topKapı’daKi İETT garajı arazisi, 2011 yılında
yapılan imar planlarında ticaret alanı iken 2016
yılında mülkiyeti İBB’ye geçti ve 2017 yılında ya-

pılan değişiklik ile arazi, altı otopark üzeri ise yurt yapılma-
sına olanak sağlayacak şekilde 'Sosyal Kültürel Tesis' alanı
olarak tanımlandı. İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantısında
yeniden gündeme gelen arazinin imar planları bir kez daha
değiştirildi. İETT’nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak
kullandığı, 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı de-
ğişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre
arazinin zemin altı otopark üstü ise
park alanı olarak düzenlenecek.

Park kararının özeti

İBB Meclisi’nin oybirliğiyle kabul
ettiği İmar Komisyonu’nun rapo-
runun sonuç bölümünde özetle
şöyle denildi: “Koruma amaçlı
uygulama imar planı değişikliği
teklifi incelenmiş olup, parselin
park alanı ve zemin altı otopark
alanı fonksiyonuna alınarak, plan
lejandında ‘SKT’ simgeli sosyal
kültürel tesis alanı iptal edilerek
park ve zemin altı otopark göste-
riminin eklenmesi, plan notla-
rında 2 nolu plan notunun iptal
edilerek yerine ‘plan onama sınırı
içindeki alan park ve zemin altı
otopark alanıdır’ ibaresinin yazıl-
ması 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planının bu plan doğrultusunda

hazırlanarak meclise iletilmesi uygun görülmüştür.”

Park olması güzel

Şehremini Mahalle Muhtarı Nalan Ertuğrul Gürkan, İETT
garajının park yapılması kararını olumlu karşıladıklarını be-
lirterek, “Şehremini Mahallesi 36 bin nüfuslu ve pek fazla
yeşil alan yok. Yeşil alan olarak düzenlenmesinde bir sıkıntı
yok. Bir AVM olacağına park olması güzel olur. Daha ön-
ceki planlara vatandaşlar itiraz etmişti. O planlar mahkeme
kararı ile iptal edildi. Park olması daha güzel”dedi.

Esenyurt'ta
evler ucuzladı
Konutta en ucuz ve en pahalı ilçeler belli
oldu. Gayrimenkul veri analizi platformu
Endeksa, en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve
Arnavutköy'de olduğunu duyurdu. 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 Arnavut-
köy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla
Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2
bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla
Avcılar ve 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli yer
aldı.

Yabancı yatırımcı artıyor

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini
aylık yüzde 0,99'a çekip vadeleri 180 aya
uzatması, bir süredir beklemeye geçen gayri-
menkul piyasasını hareketlendirdi. Türki-
ye'deki faiz artışları sebebi ile yabancı
yatırımcılar, İstanbul başta olmak üzere
diğer bölgelerde gayrimenkul yatırımlarını
artırdı. İlerleyen aylarda tamamlanması bek-
lenen ve İstanbul'un doğu ucu ile batısını
Edirne ve Çanakkale'ye bağlayan Kuzey
Marmara Otobanı ile arazi fiyatlarında artış
yaşandı.

Çatalca değerleniyor

İstanbul'un Kuzey Marmara Otobanı ve İs-
tanbul Havalimanının batısına doğru ilerle-
yen ilçelerde gayrimenkul piyasası
değerleniyor. Yeni Havalimanı civarında olan
Arnavutköy Bölgesi başta olmak üzere Ça-
talca ve Silivri ilçeleri de alım ve satımların
yoğun olduğu mevkiler arasında. 

Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ve Batman ziyareti, ik-
tidar bloğunun tepkisini büyütürken muhalefet bloğunda
bir çatlamaya değil, psikolojik olarak daha çok kenetlen-

meye neden olmuştur. Geçmişte yaşanan kayyum
sürecinde HDP yalnızlaştırılırken bu sefer bunun

yapılamayacağı ortaya çıkmıştır

İEtt Garajı park oluyor

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti,
HDP'nin şeytanlaştırılmasına engel

olmuş, millet iradesi konusunda 
dayanışmayı büyütmüştür...

İBB Seyrantepe'ye
taşınıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni yönetimi, ilk önemli imar dosyasını Meclis'ten geçirdi. Kararla yeni
belediye hizmet binası, Seyrantepe metro istasyonunun da içinde olacağı 68 bin metrekarelik alanın üzerine yapılacak

İçinde
metro
olacak

Yeşil alana ihtiyaç vardı
Çevre sakinlerinden Melek
Can, “İETT garajı bir
fabrika görüntüsünde.
Yeşil alan olarak dü-
zenlenirse bölge için iyi
olur. Gerçi çevremizde
küçük küçük parklar var
ama daha büyük bir park
olması da iyi olur. Özellikle
parkın altının otopark olması
çok iyi olur çünkü bölgede otopark
sorunu var” derken, Cahit Tunç,
“Çok başarılı bir karar. Orasının park
olması pek tabii ki iyi olur” diye ko-
nuştu. Kuaför olduğunu ve çevrede

oturan çok sayıda müşte-
risi bulunduğunu belir-

ten Zeki Kamaz ise,
"Onların konuşmala-
rından da biliyorum ki
gerçekten yeşil alan-
lara ihtiyaç var. Böl-

gede oturan özellikle
yaşlı insanlar böyle bir

alana ihtiyaç duyuyor. Eşim
de aynı fikirde. Yeşillik bir alanda
oturup, dinlenme ihtiyacı duyuyor
insan. İnsanlar bu ihtiyaçlarını gider-
mek için başka uzak yerlere gitmek
zorunda kalıyor” dedi.
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IrAK'tA Sünni Arap liderlerden
Usame en-Nuceyfi liderliğinde
"Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi

Partisi" kuruldu. Bağdat'ta, partinin kurulu-
şunu basın toplantısıyla duyuran Nuceyfi,
partinin ülkede değişim ve reform gerçekleş-
tirmek amacıyla kurulduğunu belirterek,
"Irak siyasetinde tıkanıklık yaşanıyor. Bunu
görmezden gelemeyiz." dedi. Irak'ta önemli
bileşenlerin (Sünniler) siyasi sistemden dış-
landığını dile getiren Nuceyfi, terörden kurtu-
lan kentlerde siyasi, ekonomik ve sosyal
sıkıntıların sürdüğünü söyledi. Nuceyfi, "Bu
kentlerin kimliği de hukuk ve dine aykırı şe-
kilde değişime uğratıldı.Yerinden edilenler ve
kaçırılanların durumu da büyük bir yaraya
dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Değişim başlatacağız

Irak'ta asıl karar sahibinin halk olduğuna
inandıklarını ifade eden Nuceyfi, şunları kay-
detti: "Ülkedeki değişimi halkımız başlatabi-
lir. Halkın beklentilerini savunmada irade ve
azim sahibiyiz. Herhangi bir servet ya da
makam ve mevki peşinde değiliz. Önemli si-
yasetçi ve liderlerle bir araya gelerek, kal-
kınma projesi olan cephemizi (partiyi)
kurduk. Öncelikli amacımız, eşit vatandaşlık
temeline dayalı devlet inşası ve kalkınmadır.
Devletin kontrolü dışında bulunan her şeyi
kaos olarak sayarız. Kimseyi sistemden dışla-
mayan hukuk devletinin kurulmasına da
önem atfediyoruz. Irak'taki her türlü yolsuz-
luğu ve kamu malının israfını reddediyoruz.
Mezhepçilik esasına dayalı çıkarılan yasala-
rın kaldırılması için çalışacağız. İnsan ka-
çırma ve kimlik aidiyetine göre alıkoyma
politikalarının ortadan kaldırılması için de
mücadele edeceğiz."

Sünni Arap 
partisi kuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17
Eylül'deki seçimlerde sağ seçmenin deste-
ğini kazanmak için hem fiili hem sözlü
şiddeti artırırken, bir taraftan da seçmene
dış manevralarla "ülkeyi en iyi temsil ede-
cek lider benim" mesajı vermeye çalışıyor.
Ülkede 9 Nisan'da yapılan ve başa baş
sona eren seçimin ardından Netanyahu,
sağ bloktan eski Savunma Bakanı Avigdor
Liberman'ın askerlik yasasında ısrarı ne-
deniyle koalisyon hükümetini kurmayı ba-
şaramamış, bu gelişme üzerine meclis, bir
kez daha erken seçime gitme kararı al-
mıştı. İsrail'deki 5 milyon 800 binden fazla
seçmen, ülkenin yeni başbakanını belirle-
mek için bu yıl ikinci kez sandık başına gi-
decek. Son yıllardaki en çekişmelilerden
biri olacağı tahmin edilen seçimler, 32
partinin yarışına sahne olacak.
Seçimlere katılacak parti sayısı oldukça
fazla olmasına rağmen yüzde 3,25 olan
seçim barajını aşarak meclise girmeyi ba-
şaran parti sayısının 10'da kalacağı öngö-
rülüyor. Kararsız seçmen sayısının yüksek
olduğu ülkede katılım oranının da seçimin
kaderini belirleyeceği belirtiliyor.

Her yola başvuruyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu seçim-
lerde Siyonist dindar kesimin oylarını
almak için Ayelet Şaked liderliğinde sağ
partilerden oluşan bir ittifakın kurulma-
sına öncülük ederken, diğer yandan

Mabet örgütleri olarak bilinen yapılara
destek veren Moşe Feiglin’in partisi Ze-
hut’un da lehine seçimlerden çekilmesini
sağladı. Fanatik Yahudilerin İsrail polisi-
nin desteğiyle işgal altındaki Doğu Ku-
düs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya
baskınları sürerken, Netanyahu’nun kur-
maylarından Kamu Güvenliği Bakanı
Gilad Erdan da geçen ay yaptığı açıkla-
mayla Likud liderliğindeki hükümetin
Harem-i Şerif'e yönelik yeni emellerinin
işaretini verdi. Erdan, Kurban Bayra-
mı'nın ilk gününde İsrail polisinin
Harem-i Şerif'te Filistinlilere düzenlediği
saldırının ardından yerel bir radyoya
yaptığı açıklamada, "Yahudilerin de iba-
det etmeleri için Tapınak Tepesi'ndeki
(Mescid-i Aksa) statükonun değiştiril-
mesi lazım." dedi.

Filistinlilere şiddeti arttırıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve
abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşa-
yan Filistinlilere yönelik şiddet her geçen
gün artarken, Netanyahu bölgedeki tansi-
yonun artabileceğini bile bile Ölü Deniz’in
kuzeyindeki Ürdün Vadisi ile Batı Şe-
ria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimle-
rini ilhak etmeyi seçim vaadi olarak verdi.
Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde
"kısa sürede" Batı Şeria'da yer alan Ürdün
Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şe-
kilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirdi.
Öte yandan seçim atmosferinin giderek
kızıştığı bir süreçte, İsrail Yüksek Mahke-

mesinin İsrail güç-
leri tarafından
şehit edilen Filis-
tinlilerin cenazele-
rinin ailelerine
teslim edilmemesi
yönünde karar verme-
sinin de Netanya-
hu’nun hanesine
yazıldığı yorumları yapıldı.
İsrail Yüksek Mahkemesi, 9
Eylül’de İsrail güçleri tarafından
şehit edilen Filistinlilerin cenazeleri-
nin alıkonulması uygulamasının sürdü-
rülmesi yönünde karar verdi.

Netanyahu'dan seçim ziyaretleri
Netanyahu, iç kamuoyuna yönelik güçlü
lider profili çizmek için yurt dışına çeşitli
resmi ziyaretlerde bulunurken, İsrail ile
silah ve teknoloji alanında güçlü ilişkileri
bulunan ancak iç kamuoyunda etkisi bu-
lunmayan Hindistan’a düzenleyeceği
resmi ziyaretini iptal etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ya-
pacağı görüşmelere katılmak için 5
Eylül’de Londra'ya giden Netanyahu, gö-
rüşmesinde ikili ilişkiler, İrlanda, Brexit,
Hong Kong ve İran konularını ele aldı.
Ancak Netanyahu ve Johnson görüşmesi-
nin sadece 24 dakika sürmesi dikkatlerden
kaçmadı. Netanyahu, Londra ziyareti ön
cesi uluslararası topluma nükleer araş-
tırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini

as-
kıya

alan
İran'a yö-

nelik baskıyı ar-
tırma çağrısı yaptı.

Tıpkı 9 Nisan’daki seçimler öncesi yine
yurt dışı ziyaretlerine benzer şekilde 12
Eylül’de Rusya’ya giden Netanyahu’nun,
Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Par-
tisi’nin Sovyet asıllı Yahudi seçmen üze-
rindeki etkisini kırmayı amaçladığı
belirtiliyor. Öte yandan özellikle İsrail ba-
sınında, Rusya ziyaretinde Putin’in Ne-
tanyahu’yu Soçi'de 3 saat beklettiğine
değinildi. Netanyahu ayrıca güçlü lider
profili için ülkenin dört bir yanına ABD
Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ile dev posterlerini
astırdı. Geçen dönem 9 Nisan’da yapılan
erken genel seçimler öncesi Netanyahu,
yine Rusya ve ABD’ye ziyaretler düzenle-
miş, Trump ile yaptığı görüşmesinde ABD
yönetiminin İsrail’in işgal altındaki Golan
Tepeleri üzerinde egemenliğini tanımasını
sağlamıştı.

HABER MERKEZİ

Türkiye Bosna Hersek'in

YANINDADIR

AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye,

Bosna Hersek'in samimi dostu
olarak, her alanda, ihtiyaç

duyulacak her türlü desteği
vermektedir ve bu desteği ver-

meye devam edecektir" dedi

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Cevdet Yılmaz, Bosna
Hersek'teki en büyük Boşnak

partisi konumundaki Demokratik Eylem
Partisi'nin (SDA) 7. kongresinde yaptığı
konuşmada, burada bulunmaktan
büyük onur duyduğunu belirtti. Top-
lumsal, siyasi ve dini farklılıkların bir
düşmanlık ve bölünme kaynağı olarak
algılanması ve işlenmesinin, bir ülkeye
yapılacak en büyük kötülüklerden oldu-
ğunu vurgulayan Yılmaz, "Farklılıkları
zenginliğimiz olarak görmeli, bunları bir
arada yaşatmaya odaklanmalıyız.
Bunun öncülüğünü de siyasetçiler ola-
rak bizler yapmalıyız. Bu yapıcı siyase-
tin takipçilerinden SDA'nın, bu
anlayışla geleceğe yürümeye devam et-
mesini candan diliyorum." ifadelerini
kullandı. SDA'yı bu yolda destekledikle-
rini kaydeden Yılmaz, "Tüm zorlukları
birlik, beraberlik ve kardeşlik duygula-
rıyla aşacağınıza inancımız tamdır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade et-
tiği üzere Türkiye, Bosna Hersek'in sa-
mimi dostu olarak, her alanda, ihtiyaç
duyulacak her türlü desteği vermektedir
ve bu desteği vermeye devam edecektir."
dedi. Hükümetler arası diyalog ve iş bir-

liğinin yanı sıra partiler arası diyalog ve
iş birliğinin de iki ülke arasındaki ilişki-
lere büyük katkısı olacağına inandığını
kaydeden Yılmaz, "Bu kapsamda, AK
Parti ve SDA'nın iki güçlü parti olarak,
önümüzdeki yıllarda tecrübe paylaşımı
ve etkileşiminin, temel önceliklerimiz
olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'e
gönderdiği mesajı da okudu. Kongrenin
Bosna Hersek ve Bosna Herseklilere ha-

yırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer
verdi: "Bu vesileyle SDA'nın kurucu
genel başkanı, bağımsız Bosna Her-
sek'in ilk cumhurbaşkanı, büyük fikir,
ilim ve devlet adamı merhum Aliya İzet-
begoviç'i de rahmetle yad ediyorum.
Etnik, kültürel ve dini yapısıyla Balkan-
lar'ın kalbi konumunda bulunan Bosna
Hersek'in istikrarı, ülkemiz için daima
kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu anla-
yışla daima Bosna Hersek’in yanında
olmuş, hem ikili hem de çok taraflı plat-
formlarda Boşnak kardeşlerini asla yal-
nız bırakmamıştır.”

Çin kavgası!
South China Morning Post
gazetesinin haberine göre,
suçluların Çin'e iadesi tasarı-

sına karşı protestoların 15. haftasına
girdiği Hong Kong'da, hükümet yan-
lısı ve karşıtı gruplar arasında kavga
çıktı. Bölgenin Kowloon Bay semtinde
bulunan Amoy Plaza yakınlarında,
hükümet yanlısı gruplar gösteri düzen-
ledi. Çin bayrağı taşıyarak, milli mar-
şını söyleyen hükümet yanlısı
göstericiler, bölgede hükümet karşıtı
gösterilerin sembolü hale gelen Len-
non Duvarları'ndaki çıkartmaları
söktü. Hükümet karşıtı göstericiler de
aynı bölgede toplanarak, karşıt slo-
ganlar attı. Kısa süre sonra olaylar,
sözlü ve yumruk yumruğa kavgaya
dönüştü. Olaylarda yaralanan bir kişi
hastaneye kaldırıldı. Protestocu grup-
ların kavgası üzerine en az 20 minibüs
polis, olay yerine intikal ederek göste-
ricilere müdahale etti. Diğer yandan
kentin başka bir bölgesi Tin Shui
Wai'da, bir grup göstericinin izinsiz
yürüyüş düzenlediği gerekçesiyle gü-
venlik güçleri gösteriye müdahale etti.

Gözaltı sayısı 1300'ü aştı

Lennon Duvarları, haziran ayından bu
yana tasarı iadesine karşı protesto
gösterilerinin düzenlendiği bölgede
çok sayıda metro, otobüs durakları,
üst geçitlerde bulunuyor. Göstericiler,
duvarlara hükümet karşıtı sloganlar
içeren çıkartmalar yapıştırarak tasa-
rıya tepki gösteriyor. Bölgede haziran-
dan bu yana düzenlenen ve son
haftalarda yoğunlaşan protestolarda,
1183 kişi gözaltına alınmış, geçen
hafta sonu gözaltına alınan 157 kişi ile
bu sayı 1300'ü aşmıştı.

BBC'nin, CIA'in
gizliliğini kaldırdığı
belgelere dayandır-

dığı haberinde, teşkilatın,
Soğuk Savaş döneminde
Sovyetler Birliği içindeki
hassas sahaların fotoğraf-
larını çekmek için güvercin-
leri kullandığı belirtildi.
Hayvanların teşkilat için
eşsiz görevleri yerine getire-
bileceğine inanan CIA'in,
1970'lerde Tacana kod
adıyla anılan operasyonda
küçük kameralar yerleştiri-
len güvercinlerden fayda-
landığı, bir defasında da
Avrupa'da pencere kenarına
bir karga tarafından din-
leme cihazı konulduğu,
ancak hedeften ses kaydı
alınamadığı kaydedildi.
CIA'in, Sovyetler Birliği'nin
kimyasal silah deneyip de-
nemediğini tespit etmek
için göçmen kuşlara sen-
sörler yerleştirmeyi gözden
geçirdiği, ayrıca Acoustic
Kitty operasyonunda kedi-
nin içine dinleme cihazı
yerleştirildiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı 
Netanyahu, 17 Eylül'deki

seçimlerde sağ seçmenin des-
teğini kazanmak için hem fiili hem
sözlü şiddeti artırırken bir taraftan

da seçmene dış manevralarla 
"ülkeyi en iyi temsil edecek lider

benim" mesajı vermeye 
çalışıyor

NETANYAHU SON 
KOZLARINI OYNUYOR

İsrail'deki her seçimden önce olduğu gibi bu
seçim öncesi de bölgede tansiyonun giderek art-
ması bir başka dikkati çeken nokta. Abluka altın-
daki Gazze Şeridi'nde düzenlenen 2008, 2012 ve

2014'teki büyük çaplı İsrail saldırıları ülkedeki genel se-
çimlere aylar, hatta haftalar kala yaşanmıştı. Eylül'deki
seçim yaklaştıkça İsrail'in İran'a ve ona yakın gruplara

yönelik saldırılarındaki artış da gözlerden kaçmıyor.
Uzun zamandır Suriye'de İran'a ait hedefleri vuran İs-

rail ordusunun, son günlerde saldırılarını bir adım
öteye Irak'a taşıması bölgedeki tansiyonun giderek
artmasına neden oldu. Hizbullah örgütünün ka-

lesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyö-
sünde, 25 Ağustos gece saatlerinde
İsrail'e ait 2 İHA düşmesiyle bölge-

deki tansiyon doruk nokta-
sına ulaştı.

İran'a yönelik 
saldırılarda artış

Bak sen CIA'ye
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 YORUM
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3 HARFLİ
 CET
 EBE
 KİL
 PUS

4 HARFLİ
 ADAŞ
 AKÇA
 ATOM
 BİLE
 ENİK
 ETOL
 İNAK
 İNEÇ
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 MOKA
 NOTA
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 ROKA
 SEVİ

 TAKT
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 BARAN
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 KUŞKU
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6 HARFLİ
 BERRAK

 KUVVET
 MUARIZ

 PEK ÇOK
 TEFECİ

 VOMBAT
 ZEMZEM

10 HARFLİ
 BASKLARNET

 KALPDEBİSİ
 ÖKÜZKÜMESİ
 ŞUURSUZLUK

Soldan Sağa:
1. Kaba baston. - Uyanık, gözü açık, müteyakkız. 2. Yol-
culuk sırasında bir yerde durup geçici bir süre kalma. 
3. Ant içmiş. - Atın ayağındaki demir. 4. Kiriş yapan 
veya satan kimse. 5. Genellikle yakmak için kullanılan 
iri saman. - Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu. 
6. Duyum ikiliği. 7. Eksiksiz, kesintisiz. - Yolsuz bir işe 
bulunan sudan gerekçe. 8. Kaslı. 9. Hayret, teaccüp. - 
Menfaat, yarar.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Stadyum. 2. Ege Denizi’nde bu-
lunan bir grup adaya verilen isim. 3. Alıştırma. 4. Sani-
yenin altmışta biri olan zaman birimi. 5. Geçip gitme. 
- Güldürü niteliğinde kısa oyun. 6. Çatısı olan (yapı). 
7. Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren. 8. 
Amma, lakin. - Öğütücü diş. 9. Radyatör.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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K eman sanatçısı halasının getirdiği
küçük kemanla 9 yaşında müzik ka-
riyerinin ilk adımını atan Ceren

Türkmenoğlu, Hacettepe Üniversitesi Dev-
let Konservatuvarı'ndan mezun olduktan
sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkes-
trası'na keman sanatçısı olarak girdi. Bu-
rada 4 yıl çalıştıktan sonra İstanbul Teknik
Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Mer-
kezi'nde (İTÜ/MİAM) lisansüstü çalışma-
larını sürdürmek için İstanbul Devlet
Senfoni Orkestrası'nda geçen Türkmenoğlu,
ABD'nin Boston kentindeki Longy School
of Music Bard College'de keman perfor-
mansı yüksek lisansını geçen yıl tamamladı.
ABD'de Boston Filarmoni Orkestrası'nın
yanı sıra çeşitli orkestralarda çalan Türkme-
noğlu, Türk müziği üzerine çalışmalarını
ilerleterek bu alanda araştırmalar yapmaya
ve konserler düzenlemeye başladı. Gelenek-
sel yaylı çalgılara yönelik ilgisi, Türkmenoğ-
lu'nu Türk kültürünün yaylı çalgılarına
yönlendirdi. Rebap çalmaya ve konserle-
rinde rebaba yer vermeye başlayan Türkme-
noğlu, bu enstrümanın köklerini araştırırken
Tuvaların "igil" adı verilen iki telli yaylı çalgı-
sına ulaştı. Kendi imkanlarıyla Tuvaca öğ-
renmeye başlayarak,Tuva Cumhuriyeti'ne
bir araştırma seyahati düzenlemeyi hedef-
ledi ve bunu Boston'da elde ettiği seyahat
bursu ile gerçekleştirdi.

Tuva müziği çok benzersiz bir tür

Ceren Türkmenoğlu, sorularını yanıtlarken,
bursun kendisine verilme ihtimalini düşük
görmesine rağmen başvurduğunu dile geti-
rerek, "İhtimal vermiyordum çünkü ne ken-
dim Amerikalıyım ne yapmak istediğim
çalışma ABD ile ilgili. Bir Türk olarak
ABD'den Tuva'ya gideceğim, araştırma
yapıp geri geleceğim... İlk elemeyi geçince
mülakata çağırdılar. Yapmak istediğim araş-
tırmayı anlattım, rebabımı da yanımda gö-
türmüştüm. Ardından Amerikalı jüri
üyelerine Türk rebabıyla bir Tuva parçası
çaldım. Daha sonra kazandığımı öğren

dim." diye konuştu. Seyahatine 7 ayda ha-
zırlandığını kaydeden Türkmenoğlu, Ağus-
tos 2018'de Rusya'da bulunan özerk Türk
cumhuriyeti Tuva'ya yaptığı 1 aylık araş-
tırma gezisine ilişkin şunları paylaştı: "As-
ya'nın kalbinde, Tuva Türklerinin evi olan
Tuva Cumhuriyeti, yaklaşık 310 bin kişilik
nüfusuyla Güney Sibirya'da bulunan bir
göller, nehirler ve ormanlar ülkesi. Rusya'da,
Moğolistan'ın kuzeyinde bulunan bu böl-
geye gitmek için önce Moskova'ya giderek
Sibirya Ekspresi'yle 3 gün seyahat ettim, ar-
dından Sibirya'daki Krasnoyarsk şehrine
vardım. Buradan da 14 saatlik bir minibüs
yolculuğundan sonra Tuva'nın başkenti Kı

zıl'a ulaştım. Bazı temel Tuvaca cümleleri
konuşabilmem çok işime yaradı. İlk iletişi-
mim müzisyenlerle oldu. Türkiye'de oku-
muş Türkçe bilen Tuvalılar bana
çevirmenlik yaptı. Müzik, kültür ve özel ola-
rak geleneksel yaylı çalgılarına ilişkin yaptı-
ğım araştırmalar için enstrüman
yapımcılarıyla, müzikologlarla, müzisyen-
lerle ve bestecilerle görüştüm. Müziklerinin
tarihi, kültürlerindeki yeri ve göçebe hayat
biçimlerinin müzikleri üzerindeki etkisini
araştırdım. Tuvalıların inanç sistemi olan
Şamanizm'de müziğin ve seslerin çok
önemli bir yeri var. Şamanlarla yaptığım gö-
rüşmelerde bu konuda bilgiler aldım. Tuva
müziği dünyanın geleneksel müzik türleri
arasında çok benzersiz bir müzik türü. Bu
da doğayla olan yakın bağlantılarından ileri
geliyor. Efsaneleri, çalgıları, şarkıları ve höö-
mey adı verilen gırtlaktan şarkı söyleme stil-
leri hep doğa ile ilgili ve doğayı betimleme
üzerine. Çok dikkatli bir dinleme yetisine ve
bu dinlemenin kazandırdığı ayrıntılı bir ses
kütüphanesine sahipler. Doğayı bu denli
dikkatli dinlemeleri sadece müzikal nedenler
için değil, aynı zamanda Sibirya'nın sert
iklim koşullarında hayatlarını sürdürebilmek
için. Geleneksel olarak hayvancılıkla uğra-
şan göçebe bir halk olan Tuvalar göçlerini
doğanın ses ve işaretlerine göre ayarlıyorlar.
Tuvaların geleneksel yaşam tarzlarını göz-
lemlemek için ziyaret ettiğim obada kültür-
lerine dair edindiğim bilgilerin yanı sıra
geleneksel yemeklerinden de tattım."

Birlik duygusuna şahit oldum

Türkmenoğlu, zamanının bir kısmını Tuva
müziği ve kültürüne dair etkinliklerin yapıl-
dığı Tuva Kültür Merkezi'nde geçirdiğini be-
lirterek, burada kendisi için Tuva yaylı çalgı
çalgılarından olan bir igil yaptırmanın yanı
sıra Türkiye'nin geleneksel çalgıları üzerine
bir de sunum yaptırdığını dile getirdi. Tuvalı
müzisyenlerle bir konserde de yer alan
Türkmenoğlu, konser anısını şöyle anlattı:
"17 Ağustos Tuva'da Höömeyciler Günü.
Milli bayram olarak kutlanan bu gün, höö-
meyci adı verilen gırtlak şarkıcılarına ithaf
edilmiş. Tuvalar için çok önemli olan bu
günde Milli Tiyatro Salonu'nda büyük bir
konser gerçekleştirilecekti ve orada olduğum

zaman içinde dostluk kurduğumuz Tuva
Ensemble üyeleri konserde onlarla sahne al-
mamı teklif etti. Beni çok mutlu eden ve gu-
rurlandıran bu davetleriyle birlikte bir parça
çaldık. Bunun öncesinde benden Türki-
ye'den bir parça çalmamı istediler ve uzun
yollar giderek ulaştığım Tuva'da, Aşık Vey-
sel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini çal-
mayı uygun gördüm. Konserin sonunda
yaptığım kısa Tuvaca konuşma çok ilgi top-
ladı. Konser öncesi sahne arkasında ise
daha önce deneyimlemediğim bir birlik duy-
gusuna şahit oldum. Konserden önce o
akşam sahneye çıkacak bütün müzisyenler
sahne arkasında toplandı, bütün koridoru
kaplayarak el ele tutuştu ve birbirine başarı-
lar dileyerek güzel temennilerde bulundu.
Öyle bir birlik ve dostluk vardı ki o çemberin
içinde, orada olduğum için çok mutlu
oldum."

Türkiye'de kaynak sıkıntılı

Ceren Türkmenoğlu, seyahatin ardından
yazdığı araştırma makalesini ABD'de bazı
müzikoloji etkinliklerinde sunduğunu belir-
terek, "Tuvalar bize, köklerimize çok yakın
olmasına rağmen onlar hakkında çok az şey
biliyoruz. Türkiye'de bu konuda bulabildiği-
miz kaynak, başka ülkelerde yapılmış çalış-
malara kıyasla daha sınırlı. Tuva seyahatime
ve çalışmama birçok kişi ilgi gösterdi. Bana
özel olarak ulaşanlar, duyup benimle ileti-
şime geçenler oldu. Yapmak istediğim, araş-
tırmamı daha kapsamlı şekilde Türkiye'de
yayımlamak. Bunun yanı sıra Tuva'da yap-
tırdığım igil çalgısını İzmir'de bulunan çalgı
müzesi MÜZİKSEV'e götürdüm. Pek çok
geleneksel çalgıya ev sahipliği yapan mü-
zede, Tuva'dan getirdiğim igilin ölçüleri alı-
narak müze için bir kopyası yapıldı." diye
konuştu. Tuva'ya giderken ortak kültürel
proje hayali kurduğunu belirten Türkme-
noğlu, "Tuvalı müzisyenleri ülkemize davet
etmek ve onlarla hem Tuva'dan hem Türki-
ye'den müzikler seslendirdiğimiz ortaklaşa
bir proje gerçekleştirmeyi istiyorum. Onlar
da Türkiye'yi ziyaret etmeyi çok istiyor. Tür-
kiye, Türk devletleri arasında kuvvetli bir
pozisyonda olduğu için kapsamlı kültürel
çalışmalara öncülük etmekte imkanları
daha fazla." dedi.

ABD'de yüksek lisans yaptığı
sırada kazandığı seyahat bur-

suyla Tuva Cumhuriyeti'nin
müziğini ve kültürünü in-

celeme olanağı bulan keman
sanatçısı Ceren Türkmenoğlu,

Tuva'daki müzisyenlerle
ortak kültürel proje

yapmanın hayalini kuruyor

HABER MERKEZİ

KEMANA INCE
DOKUNUSLAR

Kültürleri birleştirmek gerek
Türkmenoğlu, böyle bir araştırmayı ge-
leneksel müziklere yönelik ilgisinin şekil-
lendirdiğini vurgulayarak, şu görüşleri
dile getirdi: "Günümüzde bir müzisyen
için tek bir müzik tarzını konuşmak, tek
bir dil konuşmaya benziyor. 21. yüzyılda
bir müzisyenin kendini daha küresel bir
müzisyen olarak tahayyül etmesi, müzik
dilini genişletmesi ve müzisyen olmanın
sosyal sorumluluk yönünü de göz
önünde bulundurması gerektiğini düşü-
nüyorum. Toplumları, insanları, kültür-
leri ayrıştıran çok fazla faktör var. Bizleri
birleştirecek olan şey müzik ve sanat, bu
yüzden bu tür çalışmaları kuvvetlendir-
meye ihtiyacımız var. Dünyanın neresin-

den olursa olsun, bir insanla müzik ya-
parak anlaşabiliyor, anlaşmaya varabili-
yorsunuz. Bu yüzden özellikle
günümüzde toplumları ve kültürleri bir-
leştirecek çalışmalara çok ihtiyacımız
var." Bir müzisyenin kendi kültürünü ta-
nımasının ve bilmesinin sanatsal kimli-
ğini bulmasında önemli bir etken
olduğunu düşündüğünü belirten Türk-
menoğlu, "Özellikle Türkiye'den uzakta
bulunduğum süre zarfında önemini fark
ettiğim bu nokta, yaptığım işlere derinlik
getirmeme ve hem kendi toplumuma
hem de başka toplumlara hizmet edecek
çalışmalar yapmama fırsat verdi." diye
konuştu.

Cumhurbaşkan
lığı Senfoni
Orkestrası

(CSO), 7'den
70'e herkesin
gönlünde yer

etmiş Yeşilçam
filmlerinin 

kulaklardan
silinmeyen

melodilerini
seslendirecek

yeşilçam Film Mü-
zikleri Konseri, 19
Eylül Perşembe saat

20.00'de ATO Congresium'da
gerçekleştirilecek. Şef Burak Tü-
zün'ün yöneteceği orkestra, mü-
zikseverleri anılarda yolculuğa
çıkaracak. Neşeli Günler, Dila
Hanım, Selvi Boylum Al Yazma-
lım, Hababam Sınıfı, Çiçek
Abbas, Tosun Paşa, Devlerin Aş-
kı'nın da aralarında bulunduğu
unutulmaz filmlerin müzikleri,
aranjör Yusuf Yalçın'ın orkes-
trasyonuyla senfonik olarak yo-
rumlanacak. Aranjör Yalçın,
yaptığı açıklamada, Yeşilçam
Film Müzikleri projesini ilk ola-
rak Cahit Berkay ile hayata ge-
çirdiklerini, bu kapsamda birçok

konser verdiklerini söyledi. Film
müziklerini CSO için yeniden
düzenlediğini anlatan Yalçın,
konserin Melih Kibar'a ait ortak
temalı Aile Şerefi ve Neşeli Gün-
ler filmlerinin müzikleriyle açıla-
cağını, Selvi Boylum Al
Yazmalım, Devlerin Aşkı, Dila
Hanım, Tosun Paşa, Çiçek
Abbas, Hababam Sınıfı filmleri-
nin müzikleriyle devam edece-
ğini belirtti.

Konser hazırlıkları sürüyor

"Çocukken izlediğimiz Yeşilçam
filmleri nasıl içimize işlemişse ne
zaman nerde duyuyorsak hemen
hatırlıyoruz." diyen Yalçın, melo-
dilerin büyük bir kısmının izleyi-
cilerin aklında yer ettiğini dile

getirdi. Yalçın, unutulmaz melo-
dileri bambaşka bir düzenle-
meyle izleyiciyle buluşturmanın,
bir müzisyen için ayrı bir keyif
olduğunu vurgulayarak, "Proje
boyunca müzikleri büyük bir
senfoni orkestrası için tekrar dü-
zenlemenin, bir yandan o za-
manları düşünüp duygulanırken
diğer yandan bunları bir konsere
hazırlamanın heyecanını duy-
dum." diye konuştu. Tüm kon-
serlerde izleyicilerden çok
olumlu tepkiler aldıklarını belir-
ten Yalçın, "Ankara'da da CSO
ile böyle olacağını düşünüyo-
rum. İzleyicilerimiz 'Bu müziği
biliyoruz evet ama hiç böyle
duymamıştık' diyecekler." değer-
lendirmesinde bulundu.

Yeşilçam müzikle yaşayacak

İstanbul'dan hızlı
piyanist geçti

Kültür alanları değişti

En Hızlı Piyanist olarak Guinness
Dünya Rekorunu elinde bulunduran
Peter Bence, Zorlu PSM'de sahne aldı

Garanti BBVA Konserleri kapsa-
mında Turkcell Sahnesi'nde ger-
çekleşen konsere sanatçının

hayranları yoğun ilgi gösterdi. Michael Jack-
son'ın meşhur parçası "Black or White" ile
konsere başlayan Bence, parçanın ardından
"İstanbul'a ilk resmi ziyaretim. Daha önce İz-
mir’e ve İstanbul Havalimanı’na gelmiştim
fakat konser için bu ilk seferim. Gelecek yıl
çıkması planlanan albümümden kendi bes-
tem olan ‘Home’ isimli parçayı bu gece ilk
kez sizler için çalacağım." dedi. Bence, kon-
serde aralarında "Home"un yanı sıra "Hallo-
ween", "Bad", "Human Nature", "Here
Comes The Sun" ve "Despacito"nun da bu-
lunduğu eserleri çaldı. Yaklaşık 1 buçuk saat
süren konserde heyecanlı olduğunu dile geti-
ren Peter Bence, konsere katılım gösteren
herkese teşekkür etti.

Peter Bence

Macaristan'da klasik piyano ve kompozisyon
eğitimi alan Bence, daha sonra, ABD’deki
Berklee Müzik Akademisi'nde kompozisyon
ve piyano tekniği üzerine çalışmalarını sür-
dürdü. Her müzik türüyle ilgilenmesine rağ-
men, sanatçının en büyük ilham kaynağı
Michael Jackson oldu. Ocak 2012'de, daki-
kada 765 nota vuruşuyla "Dünyanın En
Hızlı Piyanisti" olarak Guinness Dünya Re-
koru'nu kıran Peter Bence’in rekoru o za-
mandan beri kırılamadı. Bence,
Berklee'deyken Michael Jackson'ın "Bad" adlı
parçasına yaptığı düzenlemesiyle birlikte
2015'te YouTube'a videolar yüklemeye baş-
ladı ve sadece birkaç gün içinde 10 milyon
tıklanarak büyük ses getirdi.

Bazı alanlarda ilan edilen turizm
merkezleri ile kültür ve turizm ko-
ruma ve gelişim bölgelerinin iptali,

sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve sta-
tülerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaş-
kanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımla-
nan karara göre, 30 turizm merkezi ile 5
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi
iptal edilirken, 31 turizm merkezi ile 10 kül-
tür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin
sınırları yeniden belirlendi.

İptal edilen yerler

Buna göre, Antalya Perge Kongre ve Fuar Tu-
rizm Merkezi, Afyonkarahisar Heybeli Termal
Turizm Merkezi, Afyonkarahisar İhsaniye
Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi, Aydın Bu-
harkent Termal Turizm Merkezi, Aydın Kuşa-
dası I. Nolu Turizm Merkezi, Aydın Tralleis
Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Balya Şifa
Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Bigadiç Hi-
sarköy Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Man-
yas-Kızık Termal Turizm Merkezi, Bitlis
Sapgör Kış Sporları Turizm Merkezi, Bitlis
Ahlat Turizm Merkezi, Burdur Yeşilova Salda
Gölü Turizm Merkezi, Bursa Dağyenice Ter-
mal Turizm Merkezi, Çanakkale Çan-Etili-Te-
peköy Termal Turizm Merkezi.
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2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci ayağı Marmaris'te zorlu parkurlarda devam ediyor. Bu yıl düzenlenen şampiyonaya 9 otomo-
bil ile katılan Castrol Ford Team Türkiye'de Takım Direktörü Serdar Bostancı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu

D ünya Ralli Şampiyonası
Türkiye ayağının turizm
ve tanıtım açısından da

önemli olduğunun altını çizen Ser-
dar Bostancı, ülkede yapılan en
büyük Uluslararası organizasyon
olduğunu ifade etti. Castrol Ford
Team Türkiye olarak en iyi şekilde
varlık göstermeye çalıştıklarını dile
getiren Serdar Bostancı, ''Toplam 9
otomobille start aldık. Bu yarış
bizim için iki açıdan önemli; Hem
Türkiye Ralli Şampiyonası açısın-
dan, hem de Dünya Ralli Şampi-
yonası açısından. Birinci
pilotumuz Murat Bostancı şu an
WRC 2 kategorisinde genel klas-
man üçüncüsü, bu bizim için iyi bir
sonuç ama daha da iyi olabilir,
yarış uzun. Türkiye Ralli Şampiyo-
nası'nda pilotlarımız Murat Bos-
tancı birinci, Buğra Banaz ikinci
gidiyorlar, bu da bizim için güzel
bir sonuç. İki tekerlek çekişli araç-
larda yine bizim araçlarımız birinci
gidiyor, yani şu anda ralli tama-
men planladığımız gibi devam edi-
yor. Burada Türk bayrağını
dalgalandırmak bizim için çok
önemli ve gurur verici, umarım
yarış sonunda elde ettiğimiz güzel
neticeleri paylaşırız'' dedi.

Parkur zorlu

Türkiye Rallisi'nde her sene parku-
run biraz daha kırıcı hale geldiğini
ifade eden Serdar Bostancı,

''Geçen sene herkes, özellikle ta-
kımlar ve pilotlar, parkurun kırıcılı-
ğından şikayet ediyordu. Bu sene
daha iyi olacağını bekliyorduk ve
aslında aldığımız haberler de o
yöndeydi. Etaplar düzeltildi ve çok
daha iyi olduğu yönündeydi ama
şu an geçen seneden daha kırıcı.
Ama bu da eşit şans demektir, kırı-
cıysa herkese kırıcı. Motor sporla-
rında bu maliyeti çok artıran bir
faktör, daha ilk etapta 7-8 tane
otomobil lastik patlattı. Otomobil
Sporları Federasyonu da buradan
gerekli mesajı alıyordur, eminim ki
önümüzdeki sene daha iyi par-
kurda yarışacağız'' diye konuştu.

Başlarını belaya sokarlar

Serdar Bostancı, hayatını otomobil
sporlarına verdiğini dile getirerek,
bu sene 45'inci yılı olduğunu söy-
ledi. Bostancı, son dönemde haya-
tımızda makas atmak ve drift
yapmak diye iki terimin ortaya çık-
tığını belirterek, ''Biz hep aynı or-
tamlarda buna benzer mesajlar
vermeye çalışıyoruz. Bunlar kanı
kaynayan, otomobili seven, belki
otomobil sporlarının içine girdiği
zaman çok başarılı olabilecek arka-
daşlarımız. Caddelerde yanlış şey-
ler yapıp suç işleyeceklerine,
başlarını belaya sokacaklarına gel-
sinler ve bir yerden motor sporları-
nın içine girmeye çalışsınlar.
Basamakları teker teker çıkarak
belki önce hakemlik yapıp federas-
yonlarda çalışarak başarılı olabilir-
ler. Bu yarışta sadece 1500
gözetmen yer alıyor, bunların gö-
revlerini alıp sonra da hak ediyor-
larsa bizim gibi, Türkiye'deki diğer
büyük takımlarda görev alıp neden
Türkiye ve Dünya Ralli Şampiyo-
nası'nda ülkemizi temsil etmesin-
ler? Sokakta makas atarak ya da
drift yaparak hiçbir yere varamaz-
lar, sadece başlarını belaya sokar-
lar. Halbuki diğer yönde devam
edip bizlerin çatısı altına girmeye
çalışırlarsa, bundan şan, şöhret
belki de para kazanmaları müm-
kün olur'' şeklinde konuştu.

Filenin efeleri kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı,
CEV Avrupa Voleybol Şampiyo-
nası C Grubu'ndaki ikinci ma-
çında Kuzey Makedonya'yı 3-0
yendi. Filenin Efeleri, 2019 CEV
Avrupa Voleybol Şampiyona-

sı'nda ikinci maçında Kuzey Ma-
kedonya ile karşı karşıya geldi.
Dvorana Center Stozice'de oyna-
nan mücadelede milliler, rakibi
karşısında ilk seti 25-20, ikinci seti
25-23, üçüncü seti de 25-13'lük

skorla üstün tamamlayarak saha-
dan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay
yıldızlılar, C Grubu'ndaki üçüncü
maçında 15 Eylül Pazar günü
TSİ 21.30'da ev sahibi Slovenya
ile karşılaşacak.

Tenisçiler
zaferle başladı

Erkekler tenisinin Dünya Kupası niteli-
ğindeki organizasyonun ev sahibi Dani-
marka'nın Aarhus kentindeki
Vejlby-Risskov Hallen Spor Komplek-
si'nde gerçekleştirilen ilk müsabakala-
rında Ay yıldızlılar hanemize 2 puanı
yazdırdı. Kariyerinin 16'ncı Davis Cup
tekler maçında Christian Sigsgaard ile
mücadele eden İlkel, 2 saat 37 dakika so-
nunda Milli Takımın hanesine ilk puanı
yazdırdı. 24 yaşındaki İlkel, Danimarkalı
rakibi Sigsgaard'ı 7-6, 6-7, 6-2'lik setlerle
mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı.
Eşleşmenin ikinci maçında korta çıkan
Altuğ Çelikbilek ise Roland Garros Ju-
nior 2019 şampiyonu Holger Rune'u 6-
4, 1-6, 7-6'lık setlerle mağlup etti. 7'nci
kez Davis Cup tekler maçına çıkan 23
yaşındaki milli sporcu, Davis Cup kari-
yerinde 2'nci tekler zaferini elde etti ve se-
rideki skoru 2-0'a getiren isim oldu.

Kiminle oynayacaklar?

Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı;
Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın,
Sarp Ağabigün ve Yankı Erel'den oluşan
Ay-yıldızlıların Dünya Grubu 1 Play-
off'ları'na gidebilmek için kalan 3 maçtan
birini kazanmaları yeterli olacak. Her iki
ekibin Davis Cup 2. Grup'taki kaderinin
belli olacağı serinin ikinci günündeki çift-
ler maçı bugün TSİ 13.00'de başlayacak.
Sarp Ağabigün-Yankı Erel ikilisi Johan-
nes Ingildsen-Frederik Lochte Nielsen
çiftiyle karşı karşıya gelecek. Ardından
oynanacak dördüncü maçta Cem İlkel-
Holger Vitus Nodskov Rune, 5'inci
maçta ise Altuğ Çelikbilek-Christian
Sigsgaard ile korta çıkacak. DHA

SP  R

TURKIYE RALLIYLE
GURUR DUYACAK

Tanıtım için çok değerli
Eski Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull
sporcusu Yağız Avcı, özel açıklama-
larda bulundu. Geçen yıl itibarıyla
Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyona-
sı'nın takvimine girdiğini hatırlatan
Yağız Avcı, “Bizim gibi sporu sevenler
için bu çok güzel bir gelişme. Ülkemi-
zin tanıtımı ve turizm açısından çok
faydaları var” dedi. Trabzon-Bayburt
sınırında yer alan ve 'dünyanın en
tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Da-
ğı'ndaki 29 keskin virajlı 'Derebaşı vi-
rajları' olarak bilinen D- 915 yolunda
geçtiğimiz günlerde nefesleri kesen
bir gösteri gerçekleştiren Yağız Avcı,
''D-915 yolu dünyanın en tehlikeli yol-
larından biri olarak geçiyor. Bugüne
kadar kısım kısım yarıştığım yerler
vardı ama tamamı
olacak şekilde yarış-
mamıştım. Çok ilginç
bir deneyimdi. Psiko-
lojik olarak biraz zor-
ladı çünkü en ufak
hatada sonunu tahmin
edemeyeceğimiz şey-
ler olabilirdi. Tehlikeli
ama bir o kadar da
heyecanlı ve keyifliydi.
Kamaz daha zordu
tabii büyük bir araç. O
yüzden bizim avantajı-

mız vardı ama sonuçta ikimiz için de
çok keyifli çok güzel bir anı oldu. Rus
pilot Dimitri ile de bütün tecrübeleri-
mizi paylaştık. Aslında araçları da de-
ğiştirmeyi planlıyorduk ama son anda
olmadı. Umarım bir gün tekrar karşı-
laşabiliriz'' diye konuştu.Gelecek ol-
dukça parlakGençlerin otomobil
sporları için çok önemli olduğunu
ifade eden Yağız Avcı, yurtdışında çok
fazla pilotun çıktığını dile getirerek,
''Bizden de daha fazla çıkması lazım.
Geçen sene genç pilot sayısı arttı keza
bu sene genç pilotlar parkurlarda ya-
rışıyor. Bizler de Ali Türkkan ile birlik-
teyiz, ona destek olmaya çalışıyorum.
Çok yetenekli bir pilot, daha önce pist
pilotuydu. Geçen sene Avrupa Ralli

Şampiyonası'nda yarıştı,
daha önce pist şampiyonu
olmuştu. Ralliye adaptas-
yonu oldukça hızlı oldu.
Özellikle asfalt zeminde ol-
dukça hızlı, daha çok tecrü-
beye ihtiyacı var. Toprak
zeminde de kendimizi ge-
liştirmeye çalışıyoruz. Gele-
ceğini çok parlak
görüyorum, iyi fırsatlar ya-
kalarsa çok çok iyi yerlere
gelecektir diye düşünüyo-
rum'' şeklinde konuştu.

Şimdi yarış zamanı
Antalya'nın

Kemer ilçesinde
bu yıl 10'uncusu

düzenlenecek
Sea To Sky 

Enduro Yarışı
için 370 enduro

sporcusu
başvuru yaptı

Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu dü-
zenlenecek Sea To Sky Enduro Ya-
rışı, 25- 28 Eylül tarihlerinde
yapılacak. Yarışlar Kındılçeşme Sahi-
li'nde düzenlenen plaj etabıyla start
alacak. 4 gün sürecek yarış Kemer'in
ormanlık alan, su yolları, derin vadi
ve kanyonlarında gerçekleştirilecek.
Yarış, Çamyuva Sahili'nden başlaya-
cak ve Tahtalı Dağı'nın zirvesinde
sona erecek 70 kilometrelik zorlu
final etabıyla tamamlanacak. Yarışa,
aralarında enduro sporunun ünlü
isimleri Graham Jarvis, Wade Young,
Billy Bolt, Mario Roman, David
Cyprian, Michel Bossi, Pol Tares,

Alfredo Gomez, Teodor Kabakchi-
yev, Travis Tasdale'nin de bulunduğu
370 sporcu başvuru yaptı. 252 spor-
cunun başvuruları onaylanırken, 118
sporcu ise onay için sırada bekliyor.
Sea To Sky Enduro yarışında bu yıl
puanlama yapılacağı ve yarışların sa-
dece bir kazananı olacağı açıklandı.
Yarış kapsamında 23 Eylül'de bronz
ve gümüş enduro turları, 24 Eylül
günü ise altın enduro turu, süper en-
duro gösterisi ve yarışçı tanıtımı ya-
pılacak. Aynı gece açılış partisi
düzenlenecek. 25 Eylül'de Kındıl-
çeşme Sahili'nde plaj yarışı elemeleri,
plaj yarışı ve süper enduro elemeleri

yapılacak. Yarış, 26 Eylül'de ise
orman etabı ve süper enduro eleme-
leriyle devam edecek.

Kanyon 27 Eylül'de

27 Eylül günü ise heyecanın zirveye
çıktığı gün olarak belirlendi. Kanyon
yarışı, süper enduro süper finali,
free-style gösterileri, kafes motor
gösterisi ve traial motor gösterileri
yapılacak. Yarışın madalya töreni ise
28 Eylül'de final etabı olan dağ yarı-
şının ardından gerçekleşecek. 70 kilo-
metrelik zorlu final etabı Çamyuva
sahilinden başlayacak ve Tahtalı Da-
ğı'nın zirvesinde sona erecek.

Teniste Davis Cup Avrupa/Afrika
Bölgesi 2. Grup'taki Türkiye-Dani-
marka 1. tur serisi, Cem İlkel ve
Altuğ Çelikbilek'in deplasmanda
aldıkları galibiyetlerle başladı

Falcao farkı
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında
Kasımpaşa'yı tek golle geçti. Sarı-kırmı-
zılı takım, ilk yarıda Radamel Falcao'nun
golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci ya-
rıda iki önemli fırsatı değerlendiremeyen
Galatasaray, sahadan 1-0 üstünlükle ay-
rıldı. Süper Lig'in 4. haftasında üst üste
ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını
7'ye çıkardı. Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup
eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar
Ligi A Grubu'nda Belçika ekibi Club
Brugge ile yapacağı karşılaşma önce-
sinde moral buldu.

Sahasında bileği bükülmedi

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki
en uzun süreli yenilmezlik serisini Ka-
sımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-
kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda
çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine
mağlup olmadı. 

Ralli yarışları
güzel görüntülere
sahne oldu.
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İspanya'nın başkenti madrid'de düzenlenen kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli
boksör Buse naz Çakıroğlu, son dönemde kazandığı başarıların 2020 tokyo Olimpiyatları için kendisine basamak olduğunu söyledi

M adrid'de geçen ay düzenlenen
şampiyonada aynı zamanda 31
ülkeden 200'den fazla sporcu

içinde en iyi boksör seçilen Buse Naz Ça-
kıroğlu, başarılarını ve hedeflerini anlattı.
Avrupa Oyunları'ndan sonra Avrupa
Şampiyonası'nda altın madalya kazanan
Buse Naz Çakıroğlu, çok mutlu oldu-
ğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Çok
mutluyum. Doğru yolda olduğumu his-
settiğim için çok gururluyum. Şu an üze-
rimdeki yük daha fazla. Hayalimiz tabii
ki olimpiyat madalyası. Avrupa şampi-
yonluğu, olimpiyat madalyası için basa-
mak. Bu basamakları emin adımlarla
çıkmak istiyorum. Şu ana kadar bütün
turnuvalardan altın madalyayla döndüm.
Bu şampiyonlukla üzerimdeki yük arttı."

Çabalarım karşılık verdi

Final maçının bitimiyle ringin köşesine
geldiğinde kazandığına emin olduğunu
anlatan 23 yaşındaki sporcu, "Köşede
daha eldivenim, kaskım çıkarken sonuç
için heyecanım başladı. Orada birçok
duygu yaşıyorsunuz. O an yaşadığım
bütün zorluklar aklıma geldi. Hakem
elimi kaldırdığında çok ağladım. Çok
farklı duygular yaşadım aynı anda. İlk se-
vincimi telefonla ailemle yaşadım. Onlar
sıkı takipçim. Maça saat kaçta çıkacağımı
benden daha iyi biliyorlar. Maçtan çıktık-
tan sonra telefonumda çok fazla mesaj
vardı. Başarı geldikçe takip eden kitle bü-
yüyor." diye konuştu.
Şampiyonanın en iyi boksörü seçilmesini
değerlendiren Buse Naz, "Çabalarımın
sonucunda böyle bir başarı almak mutlu
ediyor. Tabii bu da yük bindiriyor bize.
Her turnuvaya iki adım önde gitmek isti-
yorum. Önemli olan bu başarıyı kalıcı kıl-
mak. Her şampiyonada turnuvanın
boksörü seçilmeliyim. Kupayı aldığımda
da ilk boksa başlamamı hatırladım. Çok
farklı bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

Kadına şiddet eğilimi fazla

Buse Naz Çakıroğlu, kadına şiddetin son
dönemde çok fazla arttığını belirterek, bu
konu hakkında şunları kaydetti: "Ülke-
mizde kadına şiddet eğilimi çok fazla.
Zaman ilerledikçe bu, boyut değiştiriyor
artık. Burada ailelerin rolü çok önemli.
Ayakları yere sağlam basan kız çocukları
yetiştirmemiz lazım. Küçük kızlarımızı
spora yönlendirmelerinin gerektiğini dü-
şünüyorum. İnsan olabilmeyi, insan kala-
bilmeyi öğretmemiz gerekiyor. Ailelere

çocuklarını spora yönlendirmelerini öne-
riyorum." Kendisini yalnız bırakmayan-
lara da teşekkür eden Buse Naz,
"Şampiyon olduktan sonra Türkiye Boks
Federasyonu Başkanımız Eyüp Göz-
geç'le, daha sonra Fenerbahçe Kulübü
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mustafa
Kemal Danabaş'la telefonla görüştüm.
Devlet büyüklerimize, federasyon başka-
nımıza, kulüp başkanımız Sayın Ali
Koç'a, antrenörüme, yanımda olan her-
kese teşekkür ediyorum." şeklinde ko-
nuştu.

Ali Koç stilimi farklı buldu

Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Ku-
lübü Başkanı Ali Koç'un kendisine çok
destek verdiğini ve şampiyonluktan
sonra bunu daha fazla hissettirdiğini be-
lirtti. Ali Koç'un maçlarını takip ettiğini
aktaran şampiyon sporcu, "Şampiyon-
luktan sonra telefonda başkanımız Ali
Koç'la görüştüm. Maçlarımı yakından

takip ettiler. Telefonda da tebrik etti. Sti-
lim hakkında konuştuk. Başkan Ali Koç
maçlarımı takip etti ve stilimi çok farklı
bulmuş. 'Çok farklı, güzel dövüşüyorsun,
diğerleri gibi değilsin.' dedi. Bu görüşme-
den çok mutlu oldum. Benimle iletişime
geçmeleri çok güzel. Başarı geldikçe bir-
lik bağlılık daha da artıyor. Bu da beni
çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kadıköy'de taraftarların önüne
çıkmak istiyorum"

Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'da düzenle-
necek Dünya Şampiyonası'nda başarılı
bir sonuç aldıktan sonra Ülker Stadı'nda
Fenerbahçeli taraftarların önüne çıkmak
istediğini söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün, başarılı amatör
sporcularını futbol maçlarından önce
Kadıköy'de taraftarın önüne çıkardığının
hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Tabii ki
böyle bir hayalim var. Özellikle sosyal
medyada Fenerbahçe taraftarı olarak da

büyük bir ilgi görüyorum. Kadıköy'de ol-
mayı çok isterim. Bunun için de müca-
dele vereceğim ve başaracağım."
değerlendirmesinde bulundu.

Formumuzu koruyoruz

Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'da düzenle-
necek Dünya Boks Şampiyonası'ndaki
hedeflerini şöyle anlattı: "Burada benim
kilomda Avrupa kıtasındaki sporcular
daha güçlü. Asya ve Amerika kıtası da
iyi. İyi sporcularla yarışacağım ama ken-
dimi iyi hissediyorum. Turnuvaların peş
peşe olması bizim için iyi oluyor. Formu-
muzu koruyoruz. Dünya Şampiyona-
sı'nda final oynamak istiyorum. Burada
final oynamak olimpiyatı doğrudan etki-
leyecek. Seçilmiş 20 sporcuyla karşılaşa-
cağım. Artık herkes beni izlemeye
başlıyor. Avrupa şampiyonu olmamdan
dolayı rakiplerim artık çekinerek çıkacak
bana karşı. Bu da bana artı 1
puan”DHA

Eksikleri
kapatıyoruz
Kulübü Fenerbahçe'nin
başarısında önemli pay
sahibi olduğunu da anla-
tan Buse Naz Çakıroğlu,
sözlerini şöyle tamam-
ladı: "Fenerbahçe'yle bir-
likte eksiklerimizi artıya
çeviriyoruz. Böyle olunca
başarı geliyor. Birlik
içinde çalışma arttıkça
başarı daha da yakın
bize. Gece veya gündüz
istediğim her saatte Fe-
nerbahçe sayesinde psi-
koloğuma, doktoruma
ulaşabiliyorum. Bu bizim
için büyük bir avantaj. Bu
imkanı her zaman her
yerde bulamayabiliyorsu-
nuz. Grip olduğumuzda
bile kulübümüz her şeyi-
mizi yakından takip edi-
yor. Daha büyük
başarılar gelecektir. Bu
başarıda kulübün büyük
bir rolü var."

Trabzon 3 puan arayacak
trabzonspor, bugün sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği’ni mağlup ederek hem 15 maçlık
yenilmezlik serisini sürdürmeyi, hem de üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor
Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik
bir galibiyet alarak 5 puan toplayan
Trabzonspor, yarın sahasında
Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
Ligde 15 maçtır kaybetmeyen
bordo-mavililer, bu maçı kazanarak
hem yenilmezlik serisini devam et-
tirmek, hem de zirve yarışında ken-
dine yer edinmek istiyor. Medical
Park Stadyumu’nda saat 20.00’de
başlayacak karşılaşmayı hakem
Mete Kalkavan yönetecek. Trab-
zonspor’da sakatlıkları bulunan
Ekuban, Abdülkadir Ömür ile
Yusuf Sarı, bu maçta forma giye-
meyecek. Ayrıca hafif sakatlığı bu-
lunan Sturridge’nin durumu
yapılacak son kontrollerin ardından
netleşecek. Teknik direktör Ünal
Karaman’ın, ligde son oynanan Fe-
nerbahçe karşılaşmasının 11’ine
göre Gençlerbirliği karşısında tek

değişikliğe giderek sakatlığı bulu-
nan Ekuban’ın yokluğunda 11’de
Mikel’e görev vermesi
bekleniyor.Gençlerbirliği ile 69'uncu
maçTrabzonspor ile Gençlerbirliği,
yarın oynayacakları maçla birlikte
ligde 69’uncu kez karşı karşıya gele-
cek. Ligde iki takım arasında bu-
güne kadar oynanan 68 maçta
Trabzonspor'un 38, Gençlerbirli-
ği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor.
İki takım arasında oynanan 18 kar-
şılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor bu maçlarda 129 gol
atarken, kalesinde 63 gol
gördü.Muhtemel 11"Uğurcan- Pe-
reira, Hüseyin, Hosseini, Novak-
Mikel, Sosa- Avdijaj, Abdulkadir
Parmak, Nwakaeme-
Shörloth"SAKAT: Abdülkadir
Ömür, Yusuf, Ekuban (Sturridge
belirsiz)CEZALI: Yok DHA

tekvando için
hedef başarı
Azra tuba torun, ilk defa katılacağı
Avrupa tekvando Şampiyonası gençler
kategorisinde başarı elde ederek türk
bayrağını dalgalandırmak istiyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde
yaşayan tekvando sporcusu
15 yaşındaki azra tuba torun,
ilk defa milli forma giyeceği
avrupa tekvando Şampiyona-
sı'nda altın madalya kazana-
rak türk bayrağını
dalgalandırmak istiyor. Dedesi
ve babasından gördüğü tek-
vando sporuna 8 yaşında baş-
layan azra, ilçedeki bir spor
salonuna yazılarak tekvan-
doya başladı. tekvando hoca-
larından eğitim alan azra
tuba, 2018 yılında ankara'da
düzenlenen yıldızlar kategori-
sinde türkiye şampiyonu oldu.
ardından avrupa'da müsaba-
kalara katılmak ve milli for-
mayı giymek için her gün
çalışmalarını artıran torun, bu
yıl ankara'da düzenlenen milli
takım seçme müsabakala-
rında dereceye girerek, avru-
pa'da türkiye'yi temsil etmeye
hak kazandı. torun, İspan-
ya'da 4-6 Ekim tarihlerinde
düzenlenecek avrupa tek-
vando Şampiyonası gençler
kategorisinde altın madalya
kazanarak türk bayrağını dal-
galandırmak istiyor.

Kendime hep
inandım

tekvando sporuna dedesi ve
babasının sayesinde başladı-
ğını aktaran azra tuba, , ilk
etapta şampiyonalara katıl-
madığını söyledi. Kendini
hazır hissetmesiyle 2016 yı-
lında ilk katıldığı müsaba-
kada minikler türkiye
Şampiyonası 3'üncüsü oldu-
ğunu ifade eden azra, milli
takım seçmeleriyle ay-yıldızlı
formayı giymeye hak kazandı-
ğını anlattı. yaşadığı en büyük
zorluğun müsabakalardan çok
psikolojik olduğunun altını
çizen genç sporcu şunları kay-
detti: "Başarısız olduğumda
bırakma isteği oluşmasına
rağmen bırakmadım ve üze-
rine katarak devam ettim.
Kendime inandığım zaman

başarılı olabileceğimi düşün-
düm. Çevrede 'Kız çocuğusun
tekvando yapamazsın' diyen-
lere başarılı oldukça cevap
verdim. Ondan sonra daha
çok çalışıp daha büyük başarı-
larımla daha da büyük cevap-
lar vermeye başladım. avrupa
Şampiyonasına katılma iste-
ğim sürekli vardı. O zamanlar
yeterli olmadığım için seçme-
lerde sürekli eleniyordum.
Onun için bu zamana kadar
hiç avrupa Şampiyonalarına
katılamadım. tekrardan to-
parlanıp daha çok çalışmam
gerektiğini fark ederek 2019
yılında avrupa seçmelerinde
şampiyon oldum ve bu da
benim avrupa sürecimin baş-
langıcı oldu. Çevremden de
çok destek almaya başladım."
avrupa Şampiyonasına ilk
defa katılacağı için heyecanlı
olduğunu ifade eden torun,
"arkamda türk bayrağıyla ilk
defa böyle bir müsabakaya
katılacağım için daha çok so-
rumluluk duygusu hissediyo-
rum. Hedefim altın madalya
kazanarak türk bayrağını en
üstte dalgalandırmak." dedi.

Türk milletini sevin-
dirmek istiyoruz

azra tuba torun'u çalıştıran
aynı zamanda türkiye tek-
vando Federasyonu Milli ta-
kımı antrenörlerinden olan
İsa Karasopa'da, azra'nın
uzun yıllar gelişimini takip et-
tiği sporculardan biri oldu-
ğunu söyledi. Çok zorluklarla
bu noktaya kadar geldiklerini
ifade eden Karasopa, "allah
nasip ederse avrupa Şampi-
yonasında birinci olarak türk
milletini sevindirmek istiyoruz.
türk bayrağını en üst noktada
dalgalandırıp bu sevinci ülke-
mizle paylaşacağız. Bundan
sonraki hedefimiz Dünya
Şampiyonası ve en büyük he-
defimiz olimpiyatlara hazır-
lanmak olacaktır." şeklinde
konuştu.

aslan hep kazanmak ister
Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncusu Adem
Büyük, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'yı 1-0
mağlup ettiği maçın ardından özel açıklama-
larda bulundu. 3 puan almalarının kendileri için
önemli olduğunu belirten Adem Büyük, "Ka-
sımpaşa karşısında gol şansımız vardı diye dü-
şünüyorum. Son paslarda ya da son vuruşlarda
biraz daha etkili olabilseydik farklı bir skor çıka-
bilirdi. Biz Galatasarayız, tabii ki ne koşulda
olursa olsun kazanmalıyız. Bugün de 1-0 kazan-

dık. Sonuçta 3 puan bizim için de önemliydi.
2'de 2 yaptık. Bu seriyi devam ettirmek zorunda-
yız. Çünkü önemli maçlar oynayacağız. UEFA
Şampiyonlar Ligi maçından önce de böyle bir
galibiyet almak önemliydi. Şimdi Club Brugge
maçını düşüneceğiz" diye konuştu. Club Brugge
deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek iste-
diklerini ifade eden Baüyük, "İlk maçlar önemli-
dir, kolay maç yok, Şampiyonlar Ligi sonuçta.
Oradan en avantajlı skorla dönmek zorundayız.

Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz. Uma-
rım oradan mutlu bir şekilde döneriz" dedi.

Pozisyon penaltıydı

Kendisine ya da Galatasaray'a karşı bir art niyet
olduğunu düşünmek istemediğini dile getiren
Adem Büyük, "Bana göre penaltı. Bir hamlesi
var orada ikili mücadele, herhalde iki kişi çar-
pıştı diye değerlendirdiler. Zaten bana ya da Ga-
latasaray'a fark etmez, bir art niyet olabilir mi

bilmiyorum ama zannetmiyorum, o şekilde dü-
şünmek de istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in
Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundu-
rulması yönündeki sözleri hakkında ise Büyük,
"Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde gör-
müş diye düşünüyorum. Problem değil, daha
önümüzde çok maç var. O yüzden bu şekilde
devam edersek çağırmak için mecbur kalabilir-
ler" şeklinde konuştu. 

Amatör kulüplere yardım
Kayseri Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından 96 ama-
tör spor kulübüne
malzeme yardımı yapıldı.
Sümer Sahası'nda yapılan
malzeme dağıtım töre-
nine, Enerji ve Tabii Kay-
naklar eski Bakanı, AK
Parti Kayseri Milletvekili
Taner Yıldız, AKParti
Kayseri Milletvekili İsmail
Emrah Karayel, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Me-
likgazi Belediye Başkanı
Mustafa
Balancıoğlu,Talas Bele-
diye Başkanı Mustafa
Yalçın, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Murat Eskici,
Kayseri Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu Baş-
kanı Musa Soykarcı,

malzeme yardımı yapılan
kulüplerin idarecileri ve
antrenörleri katıldı. Tö-
rende konuşan Kayseri
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Memduh Büyükkılıç,
gençlerin spor yapmasını
amaçladıklarını belirterek,
"96 kulübümüze bir se-
zonda yaptığımız iki yar-
dımdan birini yapıyoruz.
Tesis konusunda takdir
edildiğimizi ama yeterli
olmadığını biliyoruz. Yeni
sezonun başarılı geçme-
sini temenni ediyorum"
açıklamasında bulundu.
Kayseri Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu Baş-
kanı Musa Soykarcı ise,
"Kayseri tesis konusunda
örnek oldu ama maalesef
yeterli değil” dedi

Olimpiyatlar
basamak Olacak

Altın
mAdAlyA
kAzAndı
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Kadıköy’de düzenlenen mural festivali
kapsamında Kolombiyalı sanatçı kolek-
tifi Vertigo Graffiti tarafından resmedi-
len “Kahve Tarlalarında Çocukluk”
muralı tamamlandı. Türkiye ve Kolom-
biya arasındaki diplomatik ilişkilerin
60’ıncı yılı dolayısıyla, Kolombiya’nın
en önemli simgelerinden biri olan kahve,
‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı
mural ile Kadıköy Belediyesi Halis
Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ne yan-
sıdı. İnternet üzerinden oylamaya sunu-
lan ve 3 çalışma içerisinden en fazla oyu
alan ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı
eser, sanat yönetmeni Camilo Fidel
López ile mural sanatçıları Santiago
Castro Pulido, Ricardo Vasquez Navas
ve Sebastián García Cano tarafından ta-
mamlandı. Farklı ülkelerde Kolombi-
ya’ya ait çizimler yapan ve 10 yıldır
birlikte çalışan Vertigo Graffiti ekibi,
eseri 6 günde tamamladı.

Kardeş şehir önerisi geldi

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı’nın desteği
ile düzenlenen mural etkinliğine Kolom-
biya Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño’nun
yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, mural sanatçıları ve bele-
diye çalışanları katıldı. Kadıköy Belediyesi
Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen tören öncesinde Kolombiya
Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño, Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı
makamında ziyaret etti. Kolombiya ile ge-
liştirilen ilişkiden duyduğu memnuniyeti
dile getiren Kolombiya Büyükelçisi Riaño,
Odabaşı’na plaket takdim etti. Kadıköy
Belediye Başkanı Odabaşı da Kolom-
biya’daki bir kent ile Kadıköy’ün kardeş
şehir olması önerisinde bulundu. Vertigo
Graffiti üyelerinin de yer aldığı görüş-
mede hatıra fotoğrafı çektirildi. Halis
Kurtça Çocuk Kültür Merkezi önündeki
törenin ardından, Tasarım Atölyesi Kadı-
köy(TAK)’de resepsiyon düzenlendi.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali kapsa-
mında düzenlenen Savaşan İHA'lar
yarışmasında finale kalan takımlar,
gökyüzünde kıyasıya mücadele etti.
Yenikapı etkinlik alanında düzen-
lenen yarışmaya, Döner Kanat
kategorisinde 158 başvurudan 23
takım, Sabit Kanat kategori-
sinde ise 345 başvurudan 22
takım finale kaldı. Bugün 5'nci
turu düzenlenen yarışmaya
katılan Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Yardımcısı Mehmet
Fatih Kacır, festivale yoğun
ilginin olduğunu belirterek,
en yüksek ödülün Savaşan
İHA'lar yarışmasında veri-
leceğini belirtti. Kacır,
“19 farklı teknoloji yarış-
masına 17 binden fazla
takımda, 50 binden
fazla genç başvurdu bu
sene. Bu yarışmaların
içerisinde en büyük
ödülün olduğu ya-

rışma da Savaşan İHA'lar yarışması.
Ülkemiz, insansız hava aracı teknolo-
jilerinde dünyada lider hale geldi. Tah-
min ediyorum ki, bu başarı bütün bir
gençliği heyecanlandırdı. Gençlerimiz
ülkesinin bu başarısının bir parçası
olmak istiyor. Bu başarının içerisinde
kendisi de üreten ve bu başarıya katkı
veren bireyler olmak istiyorlar" dedi.

Havacılığa meraklıyız

Kacır, "Bu yüksek katılım Türk gençli-
ğinin teknoloji geliştirmeye, milli tek-
noloji hamlesine imza atmaya
duyduğu ilgiyi ve özgüveni gösteriyor.
Bizim aslında millet olarak havacılığa
çok büyük bir merakımız var. Biz dün-
yada havacılıkta metal gövdeli uçakta
ilk adımları atan milletlerden biriyken
pek çok problemden dolayı geçmiş yıl-
larda bunlar akamete uğratıldı. Özel-
likle son yıllarda savunma
sanayimizde elde ettiğimiz başarıyla
yeniden büyük bir özgüven kazandı ve
geleceğe emin adımlarla yürüyoruz"
diye konuştu.

Sahne misafir oyuncuların
Maltepe Beledi-

yesi 2'nci Uluslar-
arası Maltepe

Tiyatro Festiva-
li’nin üçüncü gü-
nünde İtalyanlar,
“Barok Önerileri,
Azeriler de “Bok-

sör” isimli oyunla-
rıyla sahne aldı

Maltepe Belediyesi tarafından bu
yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası
Maltepe Tiyatro Festivali, Prof. Dr.
Türkan Saylan Kültür Merkezi ve
parklarda büyük bir coşku ve katı-
lımla devam etti. Festivalin üçüncü
gününde 6 oyun sahnelendi. Prog-
ram İtalya Silence Tiyatro’nun
sokak oyunu “Barok Önerileri”nin
ilçe meydanında sahnelenmesiyle
başladı. Sonrasında Azerbaycan
Medeniyet ve İncesanat Üniversi-
tesi, “Boksör” isimli oyunuyla Prof.
Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi
Kardelen 2 Salonu’nda sahne aldı.

Bugün ne yazsam?

Sırasıyla Kardelen 1 Salonu’nda İstan-
bul Cihangir Atölye’nin Ekrem Reşit
Rey’in yazdığı, Ayça Öztürk, Baran
Aktaş, Beste Tosuner, Canberk Dikmen,
Deniz Özçelik, Erdi Güçlü gibi isimlerin
rollerini paylaştığı klasiklerden biri
“Lüküs Hayat”, Kardelen 2 Salonu’nda
ise Urla Toprak Sahne Tiyatrosu’nun
“Bugün Ne Yazsam” oyunları sahne-
lendi. Oyun, suikasta kurban giden ga-
zeteci-yazar Uğur Mumcu’nun, “Bir
Pulsuz Dilekçe” adlı kitabından esinle-
nerek Işık Kansu tarafından yazıldı, Ser-
kan Baştürk tarafından yönetildi. “Uğur

Mumcu yaşasaydı son yıl-
larda tanık olduğumuz
pek çok olay için neler ya-
zardı?” sorusuyla yola çıkan
oyunun rejisinde Günce
Daşcı yer aldı. Festival kapsa-
mında Hatay Kumbara Sa-
nat’ın çocuk oyunu “Hacivat
Karagöz”, Bağlarbaşı Kapalı
Pazar Alanı’nda, Bitlis Tiyatro
AKOT’un çocuk oyunu “Palyaço
Dostların Maceraları” da Cumhuri-
yet Parkı’nda sahnelendi. Çocukla-
rın ilgili gösterdiği oyunda, büyükler
de çocuklarıyla eğlenceli dakikalar
geçirdi. BERRİN YEŞİLTEPE

Türkiye ve Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı dolayısıyla, Kolombiyalı sanatçıların oluşturduğu Vertigo Graffiti
tarafından çizilen ‘Kahve Tarlalarında Çocukluk’ adlı mural Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi duvarındaki yerini aldı
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İstinye Üniversitesi’nde
düzenlenen 14’üncü
Yıllık EORTC Pa-
toBiyoloji Grup
Toplantısı’nda ko-
nuşan Prof. Dr.
Engin Ulukaya,
“Sizin yararlı de-
diğiniz bir şeyi bile
çok fazla tükettiği-
nizde zararlı bir hale dö-
nüşür. Aslında yediğiniz her
şey zehir. Önemli olan dozudur”
dedi. İstinye Üniversitesi, Avrupa’nın
en büyük kanser araştırmaları organi-
zasyonu olan EORTC’nin (European
Organisation For Research And Tre-

atment Of Cancer)
14’üncü Yıllık

EORTC PatoBi-
yoloji Grup Top-
lantısı’na ev
sahipliği yapı-
yor. 12-14 Eylül

arasında gerçek-
leşen toplantıya

yaklaşık 22 ülkeden
araştırmacı yer alıyor.

Uzmanların ‘kanser çalış-
malarının mutfağı’ olarak tanımladığı
patobiyoloji için önemli çalışmaların
anlatıldığı toplantıda, İstinye Üniver-
sitesi’nden de 3 araştırmaya 
yer verildi.

Yıllardır gerçekleştirdiği kansere karşı
farkındalık çalışmaları ile Türkiye’nin
önde gelen Sivil Toplum Kuruluşların-
dan biri olan LÖSEV – Lösemili Çocuk-
lar Sağlık Ve Eğitim Vakfı hafta sonu
onlarca gönüllüsü ile yoga etkinliğinde

buluştu.  Maçka Parkında gerçekleşen
yoga etkinliğine onlarca LÖSEV gönül-
lüsü katıldı. Park sakinlerinin de ilgi ile
izlediği etkinlikte ortak mesaj, “Kanser-
den korunmak için harekete geç!”
oldu.  LÖSEV Marmara Koordinatörü

LÖSEV için 
yoga yaptılar
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Müşterilerine tarifenin ötesinde bir
dünya sunan Vodafone Red, seyahat-
severleri “Vodafone Red’le Dünya
Avucunuzda” programıyla farklı coğ-
rafyalara götürmeye devam ediyor.
Burcu Esmersoy’un sunduğu progra-
mın altıncı ve son durağı İspanya
oldu. Esmersoy ve ekibi, seyahatsever-
ler için Ronda Kasabası’ndan Sevilla
Katedrali’ne, dünya mirası alanı ola-
rak ilan edilen La Mezquita’dan Met-
ropol Parasol’a kadar pek çok ünlü
destinasyonu keşfediyor.

36 bin kilometre yol

“Vodafone Red’le Dünya Avucu-
nuzda” programında alışılagelmiş ve
popüler yurtdışı gezi rotaları yerine,
dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu
alınıyor; bu bölgelere ilişkin tarihsel ve
kültürel bilgiler sunuluyor; izleyicilere
daha keyifli bir tatil geçirmeleri için
çok özel tüyolar veriliyor. Programda,
Esmersoy’a Instagram fenomeni Sez-
gin Yılmaz ve National Geographic
Traveler Dergisi editörleri eşlik ediyor. 

KadıKOY'de
Latın rUzgarı

iHA savaşları

Yiyip içtiğiniz aynanız


