
İBB Mayıs Ayı 2. Oturumu gerçekleşti.
CHP'li Ümit Yurdakul İBB'nin 

afişlerinde çöple üretilen elektrik için verilen
rakamların doğru olmadığını iddia etti.
Bunun üzerine AK Parti sıralarından ‘çöp
dağlarının patladığı dönemden elektrik 
üretilen bir döneme geçildi’ şeklinde sözlü 
sataşma yapıldı. Bunun üzerine söz alan
CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever,
“İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9

ç
MÜFLİS TÜCCAR BENZETMESİ

Çatalca’da düzenlenen 
14 Mayıs Dünya Çiftçiler

Günü'nde konuşan Kaymakam
İnci Sezer Becel, şehirleşmenin
arttığı, çevrenin betonlarla 
sarıldığı bir dünyada, çiftçilere
önemli görevler düştüğünü 
söyledi. Becel, “Her geçen gün
tarım arazilerinin satıldığı,
bir zaman diliminde bugünün
önemi çok büyük” dedi. I SAYFA 4

Betonlaşma
yerine çiftçilik

ç

SAYFA 3Mehmet MERT 

Kasım 2018’de erken
yerel seçim var...

SAYFA 4Hüseyin ŞENGÜL

Oyun lafından
gına geldi

SAYFA 5Fakir YILMAZ

Seçimler öncesi
aynı film...

SAYFA 9Ayhan ONGUN

Kudüs yüreğimi
yakıyor

SAYFA 13Mehmet EKMEN

İnce kazansın
istiyorum...

Başbakan Binali Yıldırım,
ABD'nin İsrail büyükelçi-

liğini Kudüs'e taşıması sonrası
Filistin halkına yapılan saldırı-
lara tepki göstererek, “İslam ül-
keleri İsrail ile ilişkilerini mutlaka
gözden geçir-
mek duru-
mundadır. Bu
zulme sessiz
kalınmamalı-
dır. Türkiye bu
zulme sessiz
kalmamıştır,
kalmayacaktır”
dedi. I SAYFA 7

Türkiye bu zulme
sessiz kalmayacak
ç
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Azerbaycan’ın kuruluşunun 
100. yılı ve Haydar Aliyev’in doğu-

munun 95. yılı kutlamaları kapsamında
Maltepe’de bir parka, “Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı” adı verildi.

Parkın açılışında konuşan Belediye 
Başkanı Ali Kılıç, “İki ülke, bir millet kolay
kolay kimseye nasip olmaz. Uzun vadeli
bir maraton koşuyoruz. Bu maraton bizi
barışa ulaştıracaktır” dedi. I SAYFA 13

ç
Mahallelerinde yaşadıkları
sorunları dile getirmek

üzere Ankara yolunu tutan Ma-
halleler Birliği üyeleri Ankara'daki
görüşmelerinin ardından İBB
önünde eylem yaptı. Eylemde

yapılan açıklamada, “Bizlere söz
verenlerden sözlerini tutmalarını,
bizlerin haklarını ve hayatlarını
gözeterek kanuni düzenle-
meler yapmalarını istiyo-
ruz” denildi. I SAYFA 8

ç

MHP Türkiye’nin

ana sigortasıdır
MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday
adayı Gökhan Türkeş Öngel, “Güçlü bir
MHP Türkiye için en güçlü antibiyotiktir.

En büyük koruyucu hekimliktir” dedi

Royal Ev Aletleri Yönetim Kurulu Baş-
kanı Gökhan Türkeş Öngel 1990 yılın-

dan beri içerisinde olduğu MHP'den 3. Bölge
Milletvekili aday adayı oldu. Türkiye'nin

başarılı sanayicilerinden olan
Öngel, siyasetteki hedeflerini

Mehmet Mert'e anlattı. 2O
yaşından beri Türkiye'nin

geleceği için hayaller
kurduğunu belirten
Öngel, şimdi bu hayal-
leri gerçekleştirmek

için siyasete atıldı-
ğını be-
lirtti. 
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BEBEKLERI DE
oLDuRDuLER!

ABD’nin büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması 
sonucu başlayan gösteriler İsrail askerlerinin yaptığı 
katliama dönüştü. Açılan ateş sonucu aralarında çok 
sayıda bebeğin de olduğu 58 Filistinli ölürken, 3 bine 
yakını da yaralandı. Türkiye iktidarıyla, muhalefetiyle 
katliama karşı en sert tepkiyi gösteren ülke oldu

İsrail ve ABD'nin hukuk 
tanımamazlığı katliama
dönüştü. Önceki gün ABD'nin

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul
etmesi ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den
Kudüs'e taşıması, “Büyük Dönüş 
Yürüyüşü” adı altında protesto edildi. 
İsrail'in göstericilere karşı kullandığı

şiddet ise katliama dönüştü. 
58 protestocu hunharca katledilirken, 
2 bin 700'den fazla gösterici yaralandı.
Ölenlerin arasında çok sayıda bebeğin
olması dikkat çekti. Katliama en büyük
tepki Türkiye'den gelirken Batılı ve
Müslüman ülkelerin birkaçı tek 
cümlelik açıklamalar yaptı.  

bütüN DüNYA kAtLİAMA GÖZLERİNİ kAPAttI

ç

Gazze'de yaşanan katliamın
ardından İsrail'in Ankara 
Büyükelçisi Eitan Naeh'in

Dışişleri Bakanlığına çağrılarak
Gazze sınırındaki olaylar 
nedeniyle İsrail'in tutumunun
protesto edildiği ve bir süre
ülkesine dönmesinin uygun
olacağı belirtildi. Türkiye önceki

gün de Tel Aviv ve Washington 
büyükelçilerinin istişare amacıyla 
Ankara'ya çağrıldığını açıklamıştı. 

Bu arada toplumun farklı kesim-
leri Gazze'de yapılan katliam
karşısında birleşti. Başta 
İstanbul olmak üzere birçok
yerde İsrail binlerce kişi tarafın-

dan protesto edildi. I SAYFA 11

İSRAİL büYükELÇİSİ üLkESİNE GÖNDERİLDİ

ç
DAMGA

BARBAROS ÖZÇELİK

HABER

İBB Meclisi’nde yine çöp krizi çıktı. CHP Grubu,
İBB'nin çöpten üretilen elektrik rakamlarını
yanlış verdiğini belirtince, AK Partililer
İstanbul’un eski çöp dağlarını hatırlattı

iBB’de cöp krizi!iBB’de cöp krizi!iBB’de cöp krizi!iBB’de cöp krizi!iBB’de cöp krizi!iBB’de cöp krizi!iBB’de cöp krizi!iBB’de cöp krizi!iBB’de cöp krizi!

Binali Yıldırım

Partisinin grup toplantı-
sına Filistin atkısı ile gelen

CHP Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, Gazze'de yaşanan katli-
amla ilgili hükümete çağrı yaptı.
İsrail Büyükelçisi'nin geri çekil-
mesini isteyen
Kılıçdaroğlu,
“Mavi Mar-
mara anlaş-
ması da iptal
edilsin. İİT'de
alınan kararlar
aynen uygu-
lanmalıdır”
dedi. I SAYFA 7

Türk büyükelçisini
hemen geri çağırın!
ç

Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Lideri Devlet Bah-
çeli, ABD'nin büyükelçili-

ğini Kudüs'e taşımasına tepki
göstererek, “İsrail terörist bir
devlet olduğunu tüm delilleriyle
ispatlamıştır. Trump, izahı ola-
mayacak bir yanlış kararın fail
olarak maz-
lumların ölü-
münde pay
sahibi olmuş,
alnına ömrü
boyunca 
çıkmayacak
kara bir leke
sürmüştür”
dedi. I SAYFA 7

Trump’un alnına
kara leke sürüldü
ç

Devlet Bahçeli

Saadet Partisi İstanbul İl
Başkanı Abdullah Sevim,

“Filistin özgürlüğüne kavuşun-
caya dek susmayacağız, durma-
yacağız” dedi. İslam ülkelerinin
gerçek bir tepki
ortaya koya-
mamasının
çok acı oldu-
ğunu belirten
Sevim, “İsrail,
sözden değil
güçten anlar”
diye konuştu. 
I SAYFA 7

Susmayacağız
durmayacağız
çYalova'dan 

Pendik'e gelen
“Fatih Sultan Mehmet
1” feribotu dün saat
14.45 sıralarında kıyıya
yanaştığı sırada teknik
arıza nedeniyle iskeleye
çarptı. Kazada 10
yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay 

yerine çok sayıda sağlık
ekibi sevk edildi. Bazı
yaralılar ambulansla
hastaneye kaldırılırken
bazılarına da olay 
yerinde müdahale
edildi. Bir görgü tanığı,
"Ayakta duranlar 
düşerek yaralandı”
açıklamasını yaptı. 

ç

Dr. Abdullah Sevim

AzERBAycAn’A 
100. yIL jEsTI

SÖZÜNÜZÜ TUTUN!

ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLANDI

Küçükçekmece Gölü 
Kenarı’nda düzenlenen

“Dünya Başkenti İstanbul” 
konulu resim yarışması kapsa-
mında, 2 bine yakın çocuk resim
yaptı. Göl kenarı boyunca 
dizilen tuvaller ve rengarenk 
resimler göl kıyısında hoş 
görüntüler oluşturdu. Küçük
ressamlar hayallerindeki 
İstanbul’u resmetti.  I SAYFA 5

2 bin çocuk
İstanbul’u çizdi

ç

GÖL KENARINDA ÇALIŞMA

Ramazan ayının ilk iftarı
bu akşam yapılacak. 

Dışarıda bir mekanda ailecek
oruç açmanın maliyeti ise
aşağı yukarı belli oldu. En
ucuz iftar 40 lira civarında 
iken 5 yıldızlı bir otelde oruç
açmanın maliyeti kişi başına
200 liraya çıkıyor. Evde yapılan
iftar ise çok daha uygun fiyata
mal olabiliyor. I SAYFA 6

Dışarıda iftar 
cep yakacak!

ç

YİNE EVE MAHKUM OLDUK

RIHTIMDA FELAKET!

Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya
yanaşması sırasında meydana gelen kazada
ilk belirlemeye göre 10 kişi yaralandı

Sahte torunlar
YAKALANDI 3

HENÜZ 8 AYLIKTI: Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin
doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin 
attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu.

iBB’de cöp krizi!

Mehmet Mert’in söyleşisi 16’da

MHP İstanbul 3. Bölge
Milletvekili aday adayı
Gökhan Türkeş
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Köfteli Patlıcan Kebabı
Pirinç Pilavı
Osmanlı Usulü Güllaç

BAHARDAN YAZA 
GECERKEN DIKKAT!
Ülkemizde yaklaşık her 3 erişkinden 1’inde görülen hipertansiyon sinsi bir hastalık. Çoğu zaman 
şikayete yol açmadığından ‘sessiz katil’ olarak da adlandırılıyor. Kontrol altına alınmayan hipertansiyon,
damarları, dolayısıyla tüm vücudu etkiliyor ve hayati risk yaratacak sonuçlar doğuruyor

Yaz aylarında terlemeye bağlı su ve tuz kaybı
artabileceği için atardamarların içindeki
kanın yaratacağı kan basıncı, yani tansiyon
düşme yönünde eğilim gösterebiliyor. Yüksek
tansiyonu olup ilaç alan hastalarda dahi tan-
siyon düşmeleri yaşanabiliyor ve düşük tansi-
yon bayılmaya bile yol açabiliyor. Tansiyon
hastası olsanız da olmasanız da yazın sıvı tü-
ketimine dikkat edin ve çok terlediğiniz gün-
ler mutlaka sıvı tüketimini artırın.

Her ne kadar yazın sıvı tüke-
timinin artırılması önerilse
de, bu çay ve kahve tüketi-
mini artırmak anlamına gel-
memeli. Bu içeceklerin
içerdiği kafein, idrar söktü-
rücü etkiye yol açıyor ve id-
rarla fazla sıvı kaybı sonucu
aslında negatif bir sıvı den-
gesi söz konusu oluyor.

Sigaranın sadece kanser ve kalp
krizine değil, yüksek tansiyona da
yol açabileceği iyi bilinmeli. Yine
fazla alkol de hipertansiyona
neden olabiliyor. Bilhassa tatil-
lerde, kimi kişiler alkol tüketimini
ciddi düzeyde artırıyor! Günlük
alkol tüketiminde her 10 gramlık
artışın büyük tansiyonu yaklaşık 1
milimetre cıva artırdığını bilin.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İlke Si-
pahi, ”Farklı atmosferik şartlar nede-
niyle farklı coğrafyalarda kan
basıncında değişiklikler olduğundan
tansiyon hastaları ilaçlarıyla birlikte
mutlaka tansiyon aletlerini de valiz-
lerine koymalı ve gittikleri yerde tan-
siyonlarını düzenli olarak ölçmeli.
Gerekirse ilaçlarda doz değişikliği
için hekimlerine danışmalı” diyor.

Yazın 11-14 saatleri arası sıcaklık
yorgunluğu ve ısı çarpması riskinin
en yüksek olduğu saatler. Bu nedenle
hem hipertansiyon hastalarının hem
de sağlıklı kişilerin, aşırı sıcaklığın ol-
duğu günlerde özellikle bu saatlerde
dışarıda bulunmamalarında fayda
var. Dışarı çıkmak zorunda iseniz
mutlaka şapka takın, açık renkli kıya-
fet giyin ve bol su için.

HİPERTANSİYONDA 9 ALTIN KURAL

Y üksek kan basıncı anlamına
gelen hipertansiyonun bazen
ense ağrısı veya burun kanama-

sına yol açabildiğini belirten Acıbadem
Maslak Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. İlke Sipahi, “Hipertansiyon
şikayete yol açsa da, açmasa da, inme,
kalp krizi ve kalp yetersizliği gibi hayati
sonuçlar doğurabilir. Hipertansiyonu
olan 10 vakadan 9’unda tam olarak
sebep bilinmemekle birlikte yaş, genetik
miras ve aşırı kilo önemli rol oynamak-
tadır. Sebebin tam olarak bilindiği istis-
nai vakalarda ise hipertansiyon,
böbrekler, böbrek üstü bezleri veya ti-
roit bezi hastalıklarına bağlanabilir”
diyor. İdeal tansiyon değerinin 120/80
mm cıva ve altı olduğunu, özellikle ba-
hardan yaza geçerken kan basıncının
mevsim değişikliğinden etkilendiğini
vurgulayan Prof. Sipahi, hipertansi-
yonda dikkat edilmesi gereken 9 altın
kuralı şöyle anlatıyor: 

Havalar ısındıkça tansiyon düşebilir!
Yapılan araştırmalar sıcak aylarda da-
marların gevşemesine bağlı olarak tan-
siyonun biraz düşebileceğini gösteriyor.
Öyle ki, seyrek de olsa sadece kışın tan-
siyon ilacı alan, yazın ilaçların kesildiği
hipertansiyon hastaları dahi var. Dola-
yısıyla sıcaklık değişiklikleri olduğunda
tansiyonunuzu daha yakından takip
ederek, alışılagelmişin dışında ölçümler
olduğunda hekiminize danışın.

Sıvı ve tuz dengesine dikkat!

Çay-kahveden uzak durun Sigara ve alkolden uzak durun

Aşırı beslenmeye dikkat!
Günümüzde herşey dahil
konsepti ile hizmet veren tatil
köyleri fazlasıyla popüler. Ki-
mimiz bu tarz tatiller esna-
sında yeme - içme
konusunda ipin ucunu kaçı-
rıp kilo alabiliyoruz. Kilo al-
dıkça tansiyonun arttığı, öte
yandan kilo verdikçe de tansi-
yonun düştüğü iyi bilinmeli.

Seyahate tansiyon aletinizi de götürün

Egzersiz deyip geçmeyin
Düzenli egzersizin kan basıncını
düşürdüğü bir gerçek. Ancak
aşırı sıcak ve nemli havalarda eg-
zersizin sıvı dengesinde ciddi oy-
namalara yol açabildiği, sıcaklık
yorgunluğu ve ısı çarpması ris-
kini de artırabildiği biliniyor. Do-
layısıyla aşırı sıcaklığın söz
konusu olduğu günler egzersiz
yapılmaması daha doğru.

11:00-14:00 arası tehlikeli saatler

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İlke Sipahi "Uzun süren yaz tatilleri sırasında hi-
pertansiyon hastaları hekimlerinden uzak kalabilmektedir. Eğer bu tatiller es-
nasında kan basıncında oynamalar, ilaç yan etkileri vb. söz konusu olursa
hastalar en azından telefonla hekimlerine ulaşmalı, gerekirse tatil yaptıkları
bölgede de ikinci bir hekime görünmelidirler” diyor.

Doktor kontrolünü ihmal etmeyin

DİYABET, kalp
hastalığı ve hi-
pertansiyon gibi

sürekli ilaç kullanımı gerek-
tiren kronik hastalığı olan-
ların, uzun bir açlığın söz
konusu olması nedeniyle
Ramazan ayında çok dik-
katli olmaları gerektiğini
vurgulayan uzmanlar, oruç
tutmayı planlayan diyabet
hastalarının mutlaka dok-
torlarına danışmaları ge-
rektiğine dikkat çekti. Oruç
tutma kararı verilmeden
önce hastanın durumu he-
kimi tarafından titizlikle de-
ğerlendirilmesi
gerektiğine
vurgu yapan
Türk Diya-
bet Cemi-
yeti,
açıkla-
masında,
biyabetin
tipinin,
hastanın
kullandığı
ilaçların, hasta-
nın genel sağlık
durumunun, diyabete eşlik
eden başka hastalıkların
olup olmadığının bu değer-
lendirmede büyük önem ta-
şıdığına dikkat çekildi.

Tip 1 ve tip 2 diyabet

Ntv.com.tr'de yer alan ha-
bere göre, Tip 1 diyabet
(pankreas insülinrezervi ol-
mayan ve yaşamak için
mutlaka insüline gereksi-
nim duyan) hastalarının
oruç tutmasının tıbben
mümkün olmadığına vurgu
yapılan cemiyet açıklama-
sında şu ifadelere yer ve-
rildi: “Tip 1 diyabet
hastalarında uzun açlıklar
ve insüline ara vermeler,
hayatı tehdit eden diyabet
komalarına ve ölümlere
neden olabilir. Hastaların
çoğunu oluşturan Tip 2 di-
yabette ise doktor değerlen-

dirmesi büyük önem taşı-
maktadır. İnsülin ya da in-
sülin salgılatıcı ilaç
(sülfonilüreler, glinidler)
kullanan hastaların uzun
açlık sırasında hipoglisemi
yaşama olasılıkları yüksek
olduğu için oruç tutmaları
sakıncalıdır. Bilindiği gibi
hipoglisemi yaşamı tehdit
eden bir durum olup, hasta-
ların mutlaka hipoglisemi-
den korunmaları
gerekmektedir. Diğer yan-
dan diyabet hastalarının ya-
rısından fazlasında
hipertansiyon da mevcuttur.

Uzun açlık, hiper-
tansiyon kont-

rolünde de
sorunlara
yol aça-
bil-
mekte
ve be-
yinle il-
gili

istenme-
yen sonuç-

lara neden
olabilmektedir.

Ancak diyabeti hafif olan
ve glikoz ayarının çok iyi
gittiği doktor tarafından
söylenen (bir başka değişle
son üç aylık şeker ortalama-
sını gösteren Hemoglobin
A1C değeri 7’nin hatta
6.5’un altında olan), yuka-
rıda belirtilen insülin ya da
insülin salgılatıcı ilaçları
kullanmayan, hipoglisemiye
yol açmayan diğer ilaçlarla
tedavileri başarıyla yürütül-
mekte olan, hipertansiyonu
tam olarak kontrol altında
tutulan diyabet hastalarının
oruç tutması, doktor onayı
alındıktan sonra önemli bir
sakınca oluşturmayabil-
mektedir. Oruç tutmasına
hekim tarafından izin veri-
len hastaların tedavi, bes-
lenme ve egzersiz prog-
ramlarının da yeniden 
düzenlenmesi gerekir."

Şeker hastaları
oruç tutabilir mi?

Tıpta Uzman-
lık Sınavından
alınan puan-

lar, branşların gelece-
ğini göstermesi
açısından önemli. En
çok tercih edilen
branşlardan biri de
radyasyon onkolojisi.
Ntv.com.tr'nin haberine
göre, uzmanlık süresi
4 yıl olan radyasyon
onkolojisi 2017 Eylül
TUS’unda en fazla
puan alan hekimler

içinde 4. sırada tercih
edildi. Radyasyon On-
kolojisinin, kanserle
mücadelenin önemli
ayaklarından olduğunu
vurgulayan Okan Üni-
versitesi Sağlık Bilim-
leri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Dilek Öztürk,
gelişmiş cihazlar ile
uygulanan radyotera-
pinin giderek daha çok
tercih edilen yöntem-
lerden biri haline geldi-
ğini belirtti.

Radyasyon 
onkolojisi önemli

Hipertansiyonu olan 10 vakadan
9’unda tam olarak sebep 
bilinmemekle birlikte yaş, 
genetik miras ve aşırı kilo 

önemli rol oynuyor
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İ stanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğü Yankesicilik

ve Dolandırıcılık Büro Amir-
liği ekipleri, kent genelinde te-
lefonla aradıkları yaşlı kişileri
dolandıran şüphelileri yaka-
lamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürü-
ten ekipler, şüphelilerin ad-
reslerini tespit etti. Polis,
İstanbul ve Karabük'te 9 ad-
rese eşzamanlı olarak düzen-
lediği baskında aralarında

organize suç örgütü lideri ol-
duğu öne sürülen Mustafa
D. 'nin (40) de bulunduğu 9
şüpheliyi yakaladı.

Rehberden buluyorlarmış

Şüphelilerin telefon rehberi
kitabını kullanarak, 65 yaşı-
nın üstündeki kişileri hedef
seçtiği, sabit hatlı ev telefon-
larından aradıkları yaşlılara
kendilerini, “Babaanne, ben
torununum. Başım belada,
acil para lazım. Arkadaşımı

gönderiyorum, parayı ona
verirsin" dedikleri ya da ken-
dilerini yeğeni olarak tanıtıp
aynı yöntemi kullandıklarını
tespit edildi. Gözaltına alı-
nan şüphelilerin 1 Ağustos
2017'den itibaren aynı yön-
temle 58 kişiden 1 milyon 50
bin lira dolandırıcılık yaptık-
ları ortaya çıktı.

30 telefon 40 hat

Şüphelilerin adreslerinde ya-
pılan aramada tabanca,

tüfek, 5 telefon rehberi, 30
cep telefonu, 40 cep telefonu
hattı, 2 dizüstü bilgisayar ile
dolandırıcılıktan elde edildiği
değerlendirilen 4 bin dolar
ele geçirildi. Emniyetteki iş-
lemleri tamamlanan şüpheli-
ler, adliyeye sevk edildi. Öte
yandan, şüphelilerin yaşlılar-
dan para almaya geldikleri
anlar, dolandırdıkları kişile-
rin evlerine gelişi ve çıkışları
güvenlik kameralarına 
yansıdı. DHA

D aha 24 Haziran'da genel seçimle-
rinde ne olacak ne bitecek 
bilmiyoruz.

Kestiremiyoruz.
Nasıl olsa heyecan seven bir milletiz ya.
Şimdiden genel seçimleri bitirdik düştük

erken yerel seçim derdine.
Kurgu şu; 24 Haziran Adalet ve Kalkınma

Partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından
kazasız belasız geçiyor. Seçimlerin hemen ar-
dından erken yerel seçim kararı alınıyor. Ve
böylece şu belediye başkanı görevden alınacak
mı, bu belediye başkanı göreve devam edebi-
lecek mi tartışmalarını ortadan kaldırmak
için en uygun yol altı ay önce bir yerel seçim
yapmak olacak.

Af çıkar mı?

Tabi seçim heyecanı devam ederken birbi-
rinden adrenalini yüksek gelişmeler de yaşa-
mış oluyoruz.

Emeklilere ikramiyeler.
İmar barışı.
Vergi barışı.
Bedelli askerlik.
Faiz indirimi.
Aslında normal zamanlarda pek karşılaş-

madığı jestlerle seçim sayesinde yurttaş tanış-
mış oluyor.

Bu jestlerin üzerine bir de (tutuklular için)
af gündeme geldi.

Şimdilerde herkes MHP Lideri Bahçeli'nin
ortaya attığı 'terör haricindeki tutuklulara af'
önerisini konuşup duruyor.

Acaba af olayı Bahçeli'nin önerisi miyidi
yoksa Erdoğan ile iştişare edildikten sonra mı
ortaya atılmıştı?

Bu soru gizemini hala koruyor.
Şayet af olayı da Erdoğan tarafından şim-

dilik red kararı olmasına rağmen ilerleyen sü-
reçte onay alırsa ve seçimlere kısa bir süre
kala başta HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Se-
lahattin Demirtaş olmak üzere birçok tutuklu
özgürlüğüne kavuşursa, bu atak ilk turda
HDP'nin oylarına talip olma atağı sayılabilir.

Peki gerçekleşir mi?
Neden olmasın!

CHP de temayül yapmış?

Bu seçimlerin bir başka ilginç gelişmesi de
daha önce AK Parti'de sık sık alışık olduğu-
muz temayül yoklamalarını diğer siyasi parti-
lerin de yöntem olarak kullanmaya
başlamaları.

2015 seçimlerinde ön seçime girerek yala-
şık 45-50 milletveikilini bu yolla belirleyen

Cumhuriyet Halk Partisi her ne
kadar bu seçimlerde tüm üyelerin görüşünü
alarak ön seçim yapmasa da.

İl başkanlıklarının.
İlçe başkanlıklarının.
Gençlik kollarının.
Kadın kollarının görüşlerine baş vurarak

'Milletvekili aday adayları listesinden siz olsa-
nız kimleri seçilecek yere yazarsınız' diye te-
mayül yoklaması çekmiş.

Edindiğimiz bilgilere göre bölgemiz ilçe
teşkilatlarında bu yoklamalarda en başarılı
çıkan iki isimden birisi mevcut milletvekili Dr.
Ali Şeker, diğeri ise Ali Ulvi Gökbulak.

Tabi bu arada güçten etkilenerek Erdoğan
Toprak ve Engin Altay isimleri de 
unutulmamış.

Ancak benim kişisel görüşüm şu yönde.
CHP Genel Merkezi sırf teşkilatlarını da

hatırlama ve motive etme adına onların görü-
şüne başvurmuş oldu.

Yüzde doksan daha önceden belli olan lis-
tenin neyini yoklattılar ki?

Aksi halde hadi bakalım o zaman birçok
listeden ilk beşe giren Ali Ulvi Gökbulak'ı se-
çilebilecek yere yazsınlar da görelim!

Ekonomi düzelmezse bu iş zor!

Bakın her seçim bizler yazıyoruz, çiziyo-
ruz, konuşuyoruz.

Ancak.
Yurttaş son sözü söylüyor.
Sandıkta noktayı koyuyor.
Seçmen gereğini yapıyor.
Bu seçim de aynısı olacak.
Ne dersek diyelim, ne yazarsak yazalım, ne

karalarsak karalayalım.
Bu seçmen hepimize kök söktürür.
Bizlerden daha iyi analiz eder.
İnceler.
Ölçer, biçer, tartar ve oyunu kullanır.
Ancak seçmeni en çok ekonomik veriler

etkiler.
Şayet ekonomi kötü gitsin, dibe vursun,

sorun teşkil etsin.
İşte o zaman seçmen yine gereğini yapar.
Peki ülkede ekonomi çok mu iyi sanki 

derseniz?
Tabi ki çok iyi değil.
Tabi ki ekonomi iyiye gitmiyor.
Ama şimdilik bu daha kaf dağının görünen

yüzü.
Dağın arkasında bizleri neler bekliyor 

derseniz.
Umarım iyi şeyler bekler....

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Kasım 2018'de erken
yerel seçim var!

KAğıthAne’de yokuş
aşağı kayan taksi, 30 metre
yükseklikten aşağı düştü.

Kaza saat 13.45 sıralarında Kağıt-
hane Nurtepe Dargın Sokak'ta
meydana geldi. Taksi sürücüsü
Ümit Sayılgan, aracı evinin önüne
park etti. Taksi bir süre sonra bilin-
meyen nedenle kaymaya başladı.
Dışarıdan gelen bağrışma sesleri
üzerine sokağa çıkan sürücü, taksi-
sinin yaklaşık 30 metreden uçarak

bir binaya çarptığını görünce şok
oldu. Olay yerine itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi.

Cana geleceğine mala gelsin

Taksi şoförü Ümit Sayılgan, "Ara-
bayı park ettikten sonra eve çıktım.
2-3 dakika sonra baktım araba yok.
Cana geleceğine mala gelsin" dedi.
Çevredekiler kazayı şaşkın gözlerle
izledi. Taksiyi kurtarmak için çalış-
malar sürüyor. DHA

30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!
30 metreden
boşluğa uçtu!

Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta, tazelik 
ve doğallık Hipermarketleri’nde

AK PArti Gençlik
Kolları ve Vatan
Partisi İstanbul İl

teşkilatı Levent'teki İsrail
Başkonsolosluğu önünde
eylem yaptı. İlk olarak İsrail
Konsolosluğu önüne Vatan
Partisi İstanbul İl teşkilatı
üyeleri geldi. Grup adına
basın açıklamasında bulu-
nan İstanbul İl Başkanı
Erkan Önsel, bir basın açık-
laması yaparak İsrail'i kınadı.
Daha sonra ise AK Parti
Gençlik Kollarının eylem için
başkonsolosluk önüne geldi.

Tek yürek tek ses

Grup adına ilk olarak Genç-
lik Kolları Genel Başkanı

Ahmet Büyükgümüş basın
açıklaması yaptı. Büyükgü-
müş, "Filistin halkına uygula-
nan zulme karşı tek yürek,
tek ses olarak karşı çıkmak
adaleti ve insani değerleri ko-
rumayı şiar edinmiş biz
gençlerin en başta sorumlu-
luğudur. Bu doğrultuda böl-
gede çözüm umutlarını
yeniden yeşertmek, barışı
sağlamak ve adaletsizliği or-
tadan kaldırmak için elimiz-
den geleni yapmaya devam
ediyoruz, bunun için söz ve-
riyoruz" dedi. Grup daha
sonra sloganlar eşliğin kon-
solosluğun önüne tekbir ve
sloganlar eşliğinde siyah çe-
lenk bıraktı. DHA

Katliamı protesto ettiler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ateşli silahlar ele geçirildi

AvcılAr'dA henüz
belirlenemeyen bir
nedenle sürücüsünün

kontrolünden çıkan araç bari-
yerlere çarptı. Araç sürücüsü
yaralandı. Kaza, D-100 Kara-
yolu Avcılar mevkii Ankara isti-
kametine meydana geldi. B.Y.
yönetimindeki 35 KA 179 pla-
kalı otomobil sürücüsünün
kontrolünden çıkarak yol kena-
rında bulunan bariyerlere
çarptı. Çarpmanın etkisiyle sü-

rücü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis,
itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yarım saatte çıkarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yarım saat sürelik çalışmayla
araçta sıkışan sürücü B.Y.'yi ya-
ralı olarak kurtardı. Yaralı ola-
rak kurtarılan B.Y. ambulansla
çevredeki bir hastaneye kaldı-
rıldı. Kaza nedeniyle bir süre
trafik yoğunluğu yaşandı. DHA

Bariyerlere girdi

Ölüme 1 kala kurtuldu
SArıyer'de bir kadın
yoldaki mazgala takılıp
düştü. Kadın geri ma-

nevra yapan minibüsün altında
kalmaktan son anda kurtuldu.
Korku dolu anlar güvenlik kame-
rasına yansıdı. Olay, 7 Şubat'ta
Sarıyer İstinye'de meydana geldi.
Seyirci koordinatörü Hanife
Doğan oturduğu siteden çıkıp
okuldan gelen yeğenini servis ara-
cından almak için yolun karşısına
geçmek istedi. Bir süre önce kırı-
lan ayağında bileklik olan kadın
terlik giyerek yola çıktı. Hanife
Doğan'ın terliği mazgala takıldı.
Bir anda dengesini kaybeden
kadın düşerek yolda park halin-
deki otomobile başını çarptı. Tam
da o anda geri manevra yapan
okul servisi yerdeki Hanife Do-
ğan'ın üstüne doğru gelmeye baş-
ladı. Olayı gören komşu bir
kadının bağırmasıyla minibüs son
anda durdu. Çevredekiler ve ser-

vis aracının sürücüsü Doğan'ın
yardımına koştu. 

Hayatım gözlerimin 
önünden geçti

Olayı anlatan Hanife Doğan,
"Çok panikledim çok korktum ha-
yatımın son beş yılı gözümün
önünden film gibi aktı geçti. Sağ
olsun bir komşumuz olayı gö-
rünce bağırıp servisi durdurdu.
Bacaklarımı kaybedebilirdim.
Belki şuan tekerlekli sandalyede
olabilirdim" dedi. 

12.5 yıl
ceza aldı

Avcı-
lAr'dA
geçen yıl

birlikte yaşadığı İdris
Çakır’ı (27) ekmek
bıçağıyla çıkan tar-
tışma sırasında öl-
dürdüğü iddia edilen
Fatma Demir'in (52)
yargılandığı dava ka-
rara bağlandı. Mah-
keme heyeti, "Kasten
öldürme" suçundan
sanık Fatma Demir'i
önce müebbet hapis
cezasına çarptırdı.
Eylemde "haksız tah-
rik var" diyerek sanık
Fatma Demir'e veri-
len cezayı 15 yıla
düşüren mahkeme
heyeti, "iyi hal" indi-
rimi de uygulayarak
cezayı 12.5 yıla in-
dirdi. Üye hakim
Halil Serin de Fatma
Demir'in yaşadığı
şiddetli elemde hak-
sız fiilin ağırlığı ve
sürekliiliği de gözö-
nüne alarak alt sınır-
dan ceza tayini ile
sanığa 10 yıl hapis
cezası verilmesi ge-
rektiğini belirterek,
"Sayın çoğunluğun
alt sınırdan uzakla-
şarak hüküm kurma-
sına muhalifim" dedi.
Sanık Fatma Demir
ise son sözünde çok
pişman olduğunu 
belirtti.

Taksi şoförü Ümit Sayılgan, "Arabayı park
ettikten sonra eve çıktım. 2-3 dakika sonra
baktım araba yok. Cana geleceğine mala
gelsin. Buna da şükür” diye konuştu

Binlerce kişi katliama ateş püskürdü

İstanbul'da yaşlı
insanları torunu

olduğunu söyleyip
dolandırdığı iddia 

edilen 9 kişi
yakalanarak 

adliyeye sevkedildi.
Şahısların, 
kendilerini 

“Ben senin toru-
nunum/yeğeninim,

başım belada”
deyip dolandırıcılık

yaptıkları 
iddia edildi

SAHTE TORUNLAR
YAKALANDI



14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü,
mega kent İstanbul’un tarımla
içiçe ilçesi olan Çatalca’da, Ça-

talca Kaymakamlığı, Çatalca Belediyesi, İlçe
Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası işbirliğinde
düzenlenen  “Çiftçi Bayramı” etkinliği ile kut-
landı. Çiftçi Bayramı, Çatalca Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen çelenk töreni ile baş-
ladı. Cumhuriyet Meydanı’nda ki tören, saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardın-
dan, Atatürk Anıtı’na protokol üyeleri tarafın-
dan çelenk sunulması ile sona erdi. 

Çiftçi olmak zor

Çatalca Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin bu-
rada yaptığı açılış konuşmasına, "İlçemiz İstan-
bul'un en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi,
tarım alanları olarak, ikinci büyük ilçesidir" söz-
leriyle başladı. Çetin, "İlçemizde lokal olarak
sebze üretimi, çeltik üretimi, seracılık, mısır üre-
timi yapılmaktadır. Buğday, ayçiçeği ve kanola,
bazı bölgelerimizde süt sığırcılığı ve Kurban
Bayramına yönelik kurbanlık kesim yerleri bulu-
nup, kurban kesim alanları da oluşturulmakta-
dır. İstanbul'da çiftçi olmak gerçekten zor. Her
geçen yıl bölgemizde azalan tarım arazileri, ma-
hallelerimizde imar durumunun henüz netleş-
memesi, bölgemizde yapılan yolların her geçen
gün tarım alanlarını daraltması, tarım arazileri-
nin hızlı bir şekilde el değiştirmesi, Çatalca'da

da tarımı her geçen gün daha zor hale getiriyor.
Bu sebepten dolayı bölgemizde kooperatifleş-
meye ağırlık vermeli ve mevcut kooperatifleri-
mizi ayakta tutmak zorundayız" dedi. 

Cem Kara'yı unutmadı

Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı Erhan
Güzel ise konuşmasına başlamadan önce ra-
hatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden Bele-
diye Başkanı Cem Kara'ya acil şifalar diledi.
"Değerli çiftçilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin
ilk yıllarında ekonominin lokomotifi olarak
tarım sektörü göze çarpmaktadır" diyen Güzel,
"Halkın neredeyse yüzde 96'sı okuma yazma
bilmemekte, yüzde 70’ den fazlası çiftçilikle uğ-
raşmakta ve nüfusunun yüzde 80’i kırsal ke-
simde yaşamaktaydı. Tarımın yapılabilmesi için
öncelikle bir toprağın var olması ve onun ko-

runması şarttır. Hiçbirimiz unutmamalıyız ki,
topraklarımızın her karışı şehit kanıyla sulandı.
O nedenle çok daha kıymetli olduğunun bilin-
ciyle hareket etmeliyiz. Çiftçisini ihmal eden, ge-
leceğini ihmal eder. Çiftçilerimiz, köylümüz
üretemezse, toprak işlenmezse, geleceğimiz için
sorun var demektir. Bu bağlamda toprak,
orman ve suyu korumak geleceğimizi korumak
demektir" ifadelerini kullandı. 

Cefakâr, vefakâr çiftçilerimiz

Çatalca Çiftçi Bayramı etkinliği, Çatalca Kay-
makamı İnci Sezer Becel’in yaptığı konuşma ile
devam etti. Çatalca Kaymakamı İnci Sezer
Becel, "Cefakâr, vefakâr, çiftçilerimiz, 14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Gününüzü kutluyorum" ifade-
lerini kullanarak, "İlçemizde böyle bir günü,
böyle bir organizasyonla kutlamaktan dolayı

memnun olduğumu ifade ederek bütün katılım-
cılara teşekkür ediyorum. Eğer çiftçilerle ilgili bir
organizasyon yapılacaksa İstanbul'un tabii ki en
uygun ilçesinin Çatalca olduğu hepimiz tarafın-
dan bilinen bir gerçektir.  Bu organizasyonun
gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Gün geçtikçe şehirleşmenin art-
tığı, çevremizin betonlar ile sarıldığı bir
dünyada, tarım ve hayvancılığı korumak için
büyük çaba sarf eden ve emeklerini esirgemeyen
çok değerli çiftçilerimize bugün aslında top-
lumda bir farkındalık yaratmak için önemli bir
gün. Her geçen gün tarım arazilerinin satışının
gerçekleştirildiği, tel örgülerle çevrildiği, nere-
deyse tel örgü tarlalarına dönüştürüldüğü du-
rumda, bugünün kutlanmasının çok daha
büyük önemi olduğunu tekrar ifade etmek isti-
yorum” şeklinde konuştu.
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M edyada ve kimi siyasilerin dilinde
“ülkemiz üzerinde oynanan oyun-
lar” lafından geçilmiyor. Oyun, bu

insanların dünyaya bakışının anahtar keli-
mesi oldu. Yazarken, konuşurken hep ülke-
mizin üzerinde oynanan oyunlar denilerek
hayatı açıklamaya çalışıyorlar. Bu ne zaval-
lılık ya da tilkilik! Uluslara arası ilişkileri bir
oyun olarak görmek, daha doğrusu oyun
mantığına indirgemek, dediğim gibi ya ceha-
letin ya da kurnazlığın sonucudur. 

***
ABD, Avrupa hatta Rusya hep ülkemiz

üzerinde oynuyorlar! 
Neden?
Bizim ülkemizin elinde, oyun oynadığı

iddia edilen ülkelerin elinde olmayan ne var?
Stratejik madenler mi?
Bilim ve teknoloji üretimleri mi?
Güçlü sermaye rekabeti mi?
Güçlü beyinler mi?

***

Hiçbiri değil. Geriye ülkenin jeopolitik ko-
numu iddiası kalıyor ki, bu da 60 yıldır ikti-
darların değişmez geyiğidir! Evet, jeopolitik
bir gerçekliktir ama teknolojinin gelişmesiyle
jeopolitiğin önemi de azalmıştır. Jeopolitik
üzerinde konuşmak, burçlar üzerinde konuş-
maya benzer ve ikisi de laf kalabalığıdır!

***
500 milyar doların üzerinde dış borcu

olan, eğitiminin yerlerde süründüğü, insan
malzemesinin üretim için bir artı değer oluş-
turmadığı, siyasetin kamu kaynaklarının
talan aracı olduğu bir ülkenin üzerinde ne
oyunu oynanıyor?

***
Türkiye’ye giren sermayenin %80’i Batı

sermayesi. Batı zaten sana faizle borç veri-
yor, rakibi yok! Batı sermayesi senden para
kazanıyorsa, ne diye senin üzerinde oyun oy-
nasın ki?

İhracatının %50’si, ithalatının %60’ı Batı
ülkelerine olduğuna göre, ne diye Batı senin

üzerinde oyun oynasın ki?
Batı ile aynı ittifaklar içerisindesin ve

senin özgün hiçbir değerin yokken, senin
üzerinde ne diye oyun oynansın ki?

***
Batı işi gücü bırakmış Türkiye’nin üze-

rinde oyun kuruyor. O oyun olmadı bu oyunu
kuruyor vs. Mesnedi olmayan bu iddialarla
insanların zekâsıyla dalga geçiyorlar. Oyun
laflarını kullananların bir kısmı da gerçekten
buna inandıkları için konuşuyorlar. Fakat bu
onların cehaletlerinin gerekçesi olamaz.
AKP’nin, çevresinin ve havuz medyasının en-
telektüel seviyesi zaten yerlerde sürünüyor!
Fakat kurnazlıklarına diyecek yok doğrusu!
Bir gün önce söylediklerini bir gün sonra
tevil etmeleri yok mu? O ne dil, kıvrak mı
kıvrak! O ne yüz, zerre kızarma yok! “Hik-

metinden sual olmaz” sözü, bunlar için yap-
tıklarının bir gerekçesi olmuş!

***
Ülkemiz üzerinde oyun oynanıyor deme-

nin Türkçesi şudur: Bir yığın sorunun içeri-
sinde sürünmemizin nedeni, dış güçlerin
üzerimizde oynadığı oyunlar nedeniyledir!
Erdoğan ve AKP iktidarı bu oyunları biliyor
ve oyunu bozuyor! Batı bundan dolayı Erdo-
ğan’a karşı. Ey millet, çok dikkatli olmalı-
yız, bu oyunları ancak ve ancak AKP iktidarı
ve Erdoğan çözer. Siz Erdoğan’ı destekleyin
ki bu oyunları boşa çıkarsın. Erdoğan kaybe-
derse maazallah nice oyunlar sahnelenir ki,
ülke parçalanır falan! İşte bu oyun kelimesi-
nin anahtar olarak kullanılması bundan. Bu
tamamen siyasal bir taktik ve bizatihi oyun
kelimesini kullananların kendileri oyun 
oynuyorlar.

***
Fakat yetti artık!
Haydi, sizin mantığınızdan gidelim.
Örneğin, sizin evinizin içine girip oyun

oynayanlara ne yaparsınız?
Size borç para vermişler, evin bir odasını

kullanıyorlar, mahremiyetinize el uzatabile-
cek konumdalar; ne yaparsınız?

Ortaya çıkıp benim evimin üzerinde
oyunlar oynanıyor diye gevezelik mi edersi-
niz yoksa tedbir mi alırsınız?

Madem oyunlar oynanıyor, bu oyunu boz-
manın temel yolu oyunu oynayanları mem-
leketten defetmek olmalı değil mi?

Alın sermayenizi gidin deyin!
Başta İncirlik olmak üzere üsleri

kapatın!
NATO’dan çıkın!
AB ile ilişkileri sonlandırın!
Haydi, Bağdat ordaysa arşın burada! 
Eyyyy falan, eyyy filan diye bağırıp sonra

da gidip o bağırılanlardan uçaklar alınıyor!
Hani ülkemiz üzerinde bunlar oyun oynu-

yorlardı! 
Oyun laflarıyla milleti kandırmayın! Pis-

liği halının altına süpürür gibi, Türkiye’nin
sorunlarını oyun diye gizliyorlar. Başta ikti-
dar ve onların medyada sesi olanlar, dış
oyunlar diye diye aslında iç politika üze-
rinde oyun oynuyorlar. 

Bu taktik, şarklılığın şahikasıdır!  

Oyun lafından gına geldi
Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

BAHADIR SÜGÜR

Çatalca’da düzenlenen 14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü'nde konuşan
Kaymakam İnci Sezer Becel, 
şehirleşmenin arttığı, çevrenin
betonlarla sarıldığı bir dünyada,
çiftçilere önemli görevler 
düştüğünü söyledi. Becel, 
“Her geçen gün tarım arazilerinin
satıldığı, bir zaman diliminde 
bugünün önemi çok büyük” dedi

BETONLASMA
YERINE CIFTCILIK

ÇİFTÇİLER GÜNÜ İSTANBUL’UN TARIM İLÇESİ ÇATALCA’DA KUTLANDI

Zeytinburnu
Belediyesi,

vatandaşların
lavabo

ihtiyaçlarını
karşılayabilm

eleri için
Kazlıçeşme

sahildeki tüm
lavaboları

ücretsiz hale
getirdi

Cami lavabolarının ücretsiz
olduğu Zeytinburnu’nda, va-
tandaşlar artık Kazlıçeşme

sahildeki lavaboları da herhangi bir
ücret ödemeden kullanabilecek. Sosyal
belediyecilik anlayışı ile yıllardır ilçedeki
cami lavabolarını ücretsiz olarak kulla-

nıma sunan Zeytinburnu Belediyesi,
Kazlıçeşme sahildeki lavaboları da üc-
retsiz hale getirdi. Özellikle hafta sonları
piknikçilerin uğrak noktası olan Kazlı-
çeşme sahilde vatandaşların lavabo,
mescit ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek amacıyla belediye tarafından sahile

inşa edilen ücretsiz umumi lavaboları
haftada yaklaşık 2 bin kişinin kullan-
ması bekleniyor. İkisi engelli toplam 18
tane lavaboda mescit, şadırvan, bebek
bakım odası ve engelliler için bölümler
bulunuyor. Ayrıca lavaboların temizliği,
sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu
gibi tüm malzemeleri de yine 
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 
karşılanıyor.
Lavabolardan musluklara, abdest alma
yerinden giderlere kadar sürekli olarak
temizlik yapan hijyen ekibinin de yer al-
dığı lavabolarda, tuvalet kağıdından
kağıt havluya, sıvı sabundan parfüme
kadar her detaya dikkat ediliyor. Her
kullanımdan sonra lavaboları temizle-
yen hijyen ekibi ise lavaboları kullanan
vatandaşların beğenisini şimdiden ka-
zanmış durumda. Sosyal belediyecilik
anlayışıyla gerçekleştirilen hizmet,
namaz kılmak isteyenler için de temiz
lavabo arama derdine son veriyor.

İhtiyaçları belediye karşılıyor

Amaçlarının yıllardır ilçedeki camilerde
verdikleri hizmeti artık sahildeki tüm va-
tandaşlara da ulaştırmak olduğunu söy-
leyen Çevre Mühendisi Burçin Bağcı,
“Sosyal belediyecilik anlayışı ile Zeytin-
burnu’ndaki cami lavabolarını yenileye-
rek Türkiye’de ilk defa ücretsiz olarak ilçe
sakinlerinin kullanımına sunmuştuk.
Şimdi de özellikle hafta sonları piknikçi-
ler tarafından yoğun ilgi gören Kazlı-
çeşme sahilimizde bu hizmeti başlattık.
İkisi engelli toplam 18 tane olan modern
umumi lavabolarımızda, şadırvan, mes-
cit, engeli bölümü ve bebek bakım odası
bulunmaktadır. Lavabolarda kağıt hav-
ludan, tuvalet kağıdına, sıvı sabundan
parfüme kadar lavaboların tüm ihtiyaç-
ları belediyemiz tarafından karşılanıyor.
Ayrıca buradaki görevli arkadaşlarımız
her kullanımdan sonra da lavaboları te-
mizliyor” ifadelerini kullandı.

Lavabolar artık ücretsiz

Bu saltanata 
son vereceğiz

Kartal Belediye Baş-
kanı Op. Dr. Altınok Öz,
Cumhuriyet Halk Partisi

(CHP) Kartal Seçim Koordinasyon
Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta
konuşan CHP Kartal İlçe Başkanı
Muammer Çelebi, “Bugün çok heye-
canlıyız. 24 Haziran’da bize zulme-
den bu saltanata son vereceğiz.
Umutlarımızı hep yüksek tutmamız
gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Kimsenin sihirli değneği yok

CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu ise “Memlekette tek bir
şey var. Bir adamın iki dudağının
arasından çıkan sözlerin kanun sayıl-
dığı günleri yaşıyoruz. Biz bu toprak-
larda, bu memlekette eşitlik,
özgürlük, insanca ve hakça yaşam is-
tiyoruz. İnsanların birbirinin gözleri-
nin içine bakarak birbirini
anlayabildiği, herkesin birbirini dinle-
diği bir memleket istiyoruz. İnsanla-
rın birbirinin yüzüne bakmaktan
korktuğu, toplumun bu denli ayrıştı-
rıldığı bir ülke istemiyoruz. Hiç kim-
senin sihirli bir değneği yok.
Başarmak için önce kendinize inan-
malısınız. O gücü kendinizde hisset-
tiğinizde işimiz çok kolay. Bizim
korkacak bir şeyimiz de yok. Ne söy-
lediğimizi biliyoruz, neyi savunduğu-
muzu biliyoruz, neyi istediğimizi
gayet iyi biliyoruz. Korkması gere-
kenler korksunlar. Bizler, demokratik
bir Türkiye için mücadeleye devam
edeceğiz. Halk için, halkla beraber,
halkın Türkiye’sinde, halkın Cum-
hurbaşkanıyla, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin iktidarında buluşacağız”
şeklinde konuştu. 

Gül suyu ile 
temizlediler

Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi, Ramazan hazır-
lıkları kapsamında

ilçedeki camilerde detaylı bir temiz-
lik çalışması başlattı. İlçede bulu-
nan camiler, litrelerce gül suyu
kullanılarak temizlendi. Caminin
içinde ve avlusunda yapılan temiz-
lik çalışmalarıyla ilk teravihe hazır
hale getirilen camiler, Ramazan bo-
yunca gül kokacak. Gaziosmanpa-
şa'daki camiler vatandaşlara kutsal
toprakların maneviyatını yaşatırken,
kurulacak sokak iftarlarıyla da
komşuluk ilişkileri güçlenecek. İl-
çede yürütülen hummalı çalışma-
lara ilişkin bilgiler veren
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan
Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, “Biz
de bu mübarek Ramazan’ın fey-
zinde, bereketinde vatandaşların
daha konforlu, daha temiz ve hijye-
nik ortamda ibadet etmelerine katkı
sağlamak açısından, camilerimizi
temizliyoruz" dedi. 

Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel (solda), 
Çiftçi Bayramı etkinliğinde tohum ekip su verdi

KAYMAKAM  

BECEL’DEN TARIM 

VURGUSU 
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Seçimler öncesi
aynı film...

B aşkan Erdoğan ABD dâhil dünyaya
yön verdiği ileri sürülen İngilte-
re’ye gider gitmez yaptığı ilk açık-

laması şöyle;
“Yarın bir adım atılıyor. Kudüs İsrail'in

başkenti olacakmış ne yaparsanız yapın.
128 ülke düşüncesini ortaya koydu. Kudüs,
hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti-
dir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle
biliyoruz.”

Ve bu açıklamanın hemen ardından Hit-
lerin soyunu kurutmak için dünya savaşını
açtığı birileri de Filistin’de istediğini yapıp,
insanları, hem de canlı yayında atari oynar
gibi keskin nişancılarla tek tek avlıyor..

Ve gündem birden değişiveriyor, başta
hükümetin bakanları olmak üzere iktidarın
tüm kanatları hatta trolleri adeta elbirliği
yapmış gibi o çok şikâyetçi oldukları twit-
terda sözde ABD’nin Ortadoğu’da ki kolu
olan İsrail’e demediklerini bırakmayıp, ar-
dından da dev mitingler yapacaklarını ilan
ediyorlar.

Yani, senaryosu daha önce yazılmış, se-
çimden seçime vizyona indirilen film aynı
film.

Hem de yine seçimler öncesi.
Peki, bu ne demek? Vallahi bilmem ama

insanlığın, birilerinin birileri için iktidar-
ları adına öldüğü, öldürüldüğü bir dönem
yaşıyoruz dersek yanılmayız.

Çünkü bu dünya düzeninin kurucuları
nasıl bir gündem istiyorsa gündem öyle
oluşturuluyor.

Ölen ise insanlık ölüyor, adı da Filistinli,
Suriyeli, Iraklı, Mısırlı, Tunuslu, Çadlı ve
dini sloganlarla sarıldıkları liderlerin satı-
şıyla perişan olan halk oluyor..

Bu filmi daha önce de yani bir önce ki
seçimlerde Egenin, Akdeniz’in o karanlık
sularında boğulan Arap çocuklarının suyun
yüzeyine vurmuş cesetleri ile gördüğümü
de hatırlarken, bugünden sonra ortaya ko-
nacak yeni senaryolara dikkat çekmek ve
hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum.

Çünkü birileri iktidarlarını korumak ve
devam ettirmek için gerçek gündemi unut-
turup, seçimlik gündemi oluşturmak adına
kolları sıvamışa benziyor.

Adı da, ‘Kahrolsun İsrail’ olan bu filmin
bu kez de tutup tutmayacağını 24 Hazi-
ran’ı 25 Haziran’a bağlayan gecede hep
birlikte göreceğiz..

Milletin mi, Genel Merkezlerin 
vekilleri mi?

24 Haziran’da seçmenin karşısına çıka-
cak olan aday adaylarının belirlenmeye ça-
lışıldığı şu günler de mevcut aday
adayların birini milletin arasında göreniniz
var mı?

Sanal da gören çok!
Ama milletin için de göremezsiniz!
Çünkü onlar milletin değil, önce sanal

ortamın sonra da genel merkezlerin 

adayları.
Adam seçimden seçime ortaya çıkıp,

başta Ardahan’ın olmak üzere ülkenin tüm
sorunları konusunda çözüm bulacak olanın
kendisi olduğunu ve milletin vekilliği için
bulunmaz nimet olduğunu anlatır ve eline
aldığı kara çanta ile gelir boy gösterip son-
rada genel merkezlerin önünde 
yorgan serer!

Bekler ki aday adayı olduğu genel mer-
kez onu aday etsin, oda memleketi, milleti
kurtarsın..

Millette.
‘Ya seçeceğim adayı ben mi, genel mer-

kez mi belirler?’ diye sormaz önüne konu-
lan soğuk yemek misali gönderilen adayı
tanımadan sandığa gidip, oy verir..

Sonra ‘Ya bu ne biçim vekil, el kaldırıp,
indirmekten başka bir şey yapmaz’ diye, 5
yıl boyunca dişlerini kırıp, etini yer kendi
kendini bitirir.

Yani kısacası, üstteki senaryo gibi vekil
seçimleri de öncekiler gibi 24 Haziran’dan
sonrakiler de milletin değil, genel 
merkezlerin vekilleri olacaklar.

Trump spekülatörden yargılanmalıdır...
Erdoğan’ın özlemini çektiği başkanlık

yönetimiyle yönetilen Amerika’da, her atı-
lan twwetle dünya borsalarının at üst ol-
duğu, doların ülkemizde olduğu gibi birçok
yerde ekonomik depremlere neden olduğu
şu günlerde 30 yıla yakındır barolarını ku-
ramayan ve her seçimde milletvekili adayı
olan Ardahanlı avukatlarımızdan bir 
isteğim olacak.

Oda, başkan olduğumdan buyana elinde
tuttuğu dolar üzerinden spekülatörlük ya-
parak saat başı dünya ekonomisiyle oyna-
yan ve dolarlarına yeni dolarlar ekleyen
ABD’nin başkanı Trump hakkında ünlü
para spekülatörü George Soros’dan beter
olduğunu belirtip dava açmalarıdır.

Çünkü Rusya’nın trollerininde katkısıyla
başkan olan Trump’ın bu göreve geldiğin-
den beri başta twetleriyle olmak üzere yap-
tığı açıklamalarla Soros’dan beter bir para
spekülatörü olduğu artık alenen 
görülmektedir.

Bunu başkan Erdoğan’da Putin’de
Çin’de biliyor ama yürekli biri ortaya çıkıp
Trump hakkında spekülatörlük yaptığına
dair dava açmıyor ya da kendi dolarlarına
yeni dolarlar eklettiği için ses 
çıkarmıyorlar.

Bu nedenle yürekli bir avukat ardından
cesur bir savcı ve bağımsız bir hakim arı-
yorum. Trump hakkında dava açacak ve bu
spekülatörü yargılayacak ve 
cezalandıracak!

Bunu da yapacak olanların doları olma-
yan dünya hakları gibi perişan yiğit 
avukatlarımızdır (!)

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

K üçükçekmece Kaymakamlığı, Kü-
çükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından dü-

zenlenen ‘Dünya Başkenti’ İstanbul konulu
resim yarışması kapsamında Küçükçek-
mece Gölü’nde renk cümbüşü yaşandı.
2000 çocuğun canlı resim performansıyla
gerçekleşen yarışmada çocuklar, hayallerin-
deki İstanbul’u resmetti. 

Çocuklar sanata yakın durmalı

Etkinliğe katılan Küçükçekmece Kayma-
kamı Harun Kaya, "Mustafa Kemal Ata-
türk’ün işaret ettiği gibi ‘Sanatsız kalan bir
milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir.’ İstiyoruz ki, çocuklarımız 3 bo-

yutlu olarak yetişsin. Yani sporun ve sana-
tın bir dalıyla ilgilenip, bir de yabancı dil bil-
sinler. Kendilerini geliştirsinler. Öğrencileri
motive etmek ve genç yetenekleri keşfetmek
amacıyla düzenlediğimiz yarışmaya katılan
tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum" diye
konuştu. 

Doğayı çok seviyorum

Çocukların kendi kültürlerini ve dünyalarını
resim yoluyla ifade edebilmesi amacıyla
düzenlenen yarışmaya katılan 1. Sınıf öğ-
rencisi Aleyna Şimşek, “Hayalimdeki İstan-
bul’u resmediyorum. Göl, ağaç, çiçekler ve
kuşlar. Doğayı çok seviyorum. Burada ar-
kadaşlarımla çok keyifli vakit geçirdim”
dedi. Halide Edip Adıvar Ortaokulu 8. sınıf
öğrencisi Rukiye Şevval Düzgören ise resim

yapmayı çok sevdiğini söyleyerek, “Resim
yapmak beni çok rahatlatıyor. Çeşitli yarış-
malarda derecelerim de var. Çok yakında
sınava gireceğim. Bu etkinlik beni fazlasıyla
motive etti. Emeği geçenlere teşekkür ede-
rim” diye konuştu. 

İstanbul ve doğayı çizdiler

Küçükçekmece’den 40 ilkokul, 40 ortaokul
olmak üzere 2000’e yakın öğrencinin katı-
lım sağladığı yarışmada öğrenciler İstanbul
ve doğa konulu resimler çizdi. Tuval üze-
rine akrilik boya ile çalışan çocuklara resim
malzemeleri de ücretsiz olarak dağıtıldı.
Resim yarışması sonunda dereceye giren 8
öğrenci ve 8 öğretmen Bosna Hersek gezisi,
8 öğrenci tablet, 8 öğrenci de bisiklet ile
ödüllendirilecek.

EMEK KARAKAŞ

Küçükçekmece Gölü Kenarı’nda düzenlenen “Dünya Başkenti İstanbul” konulu
resim yarışması kapsamında, 2000’e yakın çocuk resim yaptı. Göl kenarı boyunca
dizilen tuvaller ve rengarenk resimler göl kıyısında hoş görüntüler oluşturdu

ISTANBUL’U 
RESMETTILER

Ramazan sanatla
şenlenecek 

Kardeşliğin, paylaşmanın, sevginin
ve bereketin en yoğun farkına varıl-
dığı Ramazan ayı, Beylikdüzü’nde bu

sene de yoğun bir programla yaşanacak. Beylik-
düzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi Sahnesi’nde
gerçekleştireceği ilk etkinlik bugün saat
20.30’da Trio TSM konseri, saat 21.00’da “Evsiz
Kedi” isimli Çocuk Tiyatro oyunu, 21.30’da ise
Beylikdüzü Musiki Derneği Konseri ile başlıyor.

10 Haziran’da iftar sofrası

Ramazan’da iki önemli gün için binlerce vatan-
daş bir arada olacak.19 Mayıs Cumartesi, Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları için Müzisyen Kalben, özel bir kon-
ser verecek. 10 Haziran Pazar günü ise Adnan
Kahveci Mahallesi, Beylik Pazarı alanında Kadir
Gecesi 5.Geleneksel Hayırlı İftar Sofrası’nda on
binlerce kişi aynı sofrada buluşup bereketi pay-
laşacak.Bir ay boyunca Yaşam Vadisi’nde
devam edecek etkinlikler kapsamında Trio TSM
Konseri ile Ramazan akşamları daha da renkle-
necek. Hemen ardından “Sessizlik Ormanı,
Kabus Rüyaya Karşı, Bir Kalem Aranıyor, Karan-
lık ve Aydınlık, Ayşe ile Zeytin, Tilkinin Macera-
ları, Dört Mevsim, Şekerlerimiz Nerede, Sevimli
Müzisyenler” adlı Çocuk Tiyatro oyunları, se-
vimli minikler için hem eğitici hem de eğlendirici
bir ortam sunacak.

Sunay Akın gelecek

29 Mayıs Salı akşamı saat 21.30’da, ilçe sakin-
lerinin kendisini ağırlamaktan çok hoşnut ol-
duğu isimler Sunay Akın; 3 Haziran Pazar günü
ise Şair Tuna Kiremitçi, Yaşam Vadisi Sahne-
si’nde sevenleri ile bir araya gelecek. Kendile-
rini yörelerinin kültür bekçileri olarak
adlandırılan Karadenizli Müzik Grubu Koliva da
27 Mayıs Pazar, 21.30’da sahnede olacak. Sa-
natçılar Ersan Erdura ve Bigen Bengü; 28 Mayıs
Pazartesi, eski parçaların tüm naifliği ile nostal-
jik bir rüzgar estirecek. 

Beylikdüzü Belediyesi, 
Ramazan etkinliklerini
Yaşam Vadisi Sahnesi’nde
gerçekleştirecek. Etkinlikler
kapsamında dini sohbetler,
çocuk ve yetişkin tiyatro
oyunları, sanat ve halk
müziği konserleri 
verilecek. Sunay Akın 
ve Tuna Kiremitçi 
de sevenleri ile 
buluşacak

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle, her iftar sonrası 
Beylikdüzü’nde sanat şöleni yaşanacak ve söyleşiler gerçekleştirilecek

CumhurbaşKanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın
himayesinde başlatılan ’Sıfır Atık

Projesi’ Bayrampaşa’daki bir otelde tanıtıldı.
Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı
Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa İlçe
Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Bay-
rampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can
Gökhan Balekoğlu, belediye meclis üyeleri,
birim müdürleri ve eğitimciler ile kamu kurum
ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Atık ürün milli servettir

Sunum öncesi yaptığı konuşmada geri dönü-
şümün önemini anlatan Başkan Atila Aydıner,
"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan
Hanımefendi’nin önderliğinde başlatılan bu
proje 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla
yürüyebilmemiz açısından büyük önem arz
ediyor. Sıfır atık felsefesi ’reddet, azalt, yeniden
kullan, dönüştür ve gübrele’dir. Burada, halkı-

mızın tüm kesimlerinin bu işi sahiplenmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Çünkü atık ürün dedi-
ğimiz her şey milli servet olarak karşımıza
çıkıyor. Ne atıyorsak, bunu geri dönüşüm ile
değerlendirdiğimizde bu bize para, fabrika, sa-
nayi, stadyum, yeşil alan, ağaç olarak yansı-
yor" dedi.

Sunum yaptılar

Toplantıda, Deha Biodizel Genel Müdürü
Nihal Sözbir Karakuş ve Taşınabilir Pil Üreti-
cileri ve İthalatçıları Derneği Teknik ve Eği-
tim Uzmanı Savaş Arna, yaptıkları sunum ile
atık pil ve atık yağ olmak üzere çeşitli dönü-
şüm malzemelerinin geri dönüştürülmesi ko-
nusunda bilgiler verdiler. 'Sıfır Atık Projesi’ ile
atıkların geri dönüştürülüp ülke ekonomisine
kazandırılmasının önemini de anlatan Kara-
kuş ve Arna, aynı zamanda bu proje ile atıkla-
rın çevreye verdiği zararın önlenmesi ve
atıklardan alternatif enerji kaynakları üretilme-
sinin amaçlandığını da belirttiler.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın 
himayesinde başlatılan
'Sıfır Atık Projesi’
Bayrampaşa’da tanıtıldı.

Dünya Başkenti İstanbul konulu resim yarışmasında Küçükçekmece Gölü’nde renk cümbüşü yaşandı

Kartal’da kuru-
larak 4-14 yaş ara-
lığındaki çocuklara

ve Türkiye’deki bütün engelli
vatandaşlara hizmet veren
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı

Merkezi, ilçede bulunan
okul öğrencilerine yönelik
ücretsiz diş taramalarına
devam ediyor. Son olarak
Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı’na bağlı eğitim veren

ortaokul öğrencilerinden 33
kişilik bir grubun diş tarama-
ları yapıldı. Çocukların kont-
rolü sırasında Kartal
Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen ve Kar-
tal Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürü Arda Savaş, çocuk-
lara refakat etti.

Ağız ve diş kontrolü
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Piyasalar

Altının
gramında
yeni rekor

Altının gram fi-
yatı, yükseliş eğili-
mini bugüne de

taşıyan dolar kurundan bul-
duğu destekle günün ilk saat-
lerinde 185,7 lira ile tarihi
zirvesini gördü. Altının gram
fiyatı 184 lira civarında denge-
lendi. Kapalıçarşı'da çeyrek
altın 303 lira, Cumhuriyet al-
tını da 1.237 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı ise 1311
dolar civarında alıcı buldu.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, yurtiçi piyasalarda
dolar kurunun yükselişini sür-
dürmesinin, altının gram fiya-
tının rekorlar kırmasında etkili
olduğunu söyledi. Uzmanlar
önceki gün ABD yönetiminin
uluslararası tepkiye rağmen
büyükelçiliğini Tel Aviv’den
Kudüs’e taşıdığını anımsata-
rak, ABD ve İsrail’in bu tavrı-
nın bölgede tansiyonun
artmasına neden olacağını
vurguladı.  AA

Dolarda 
kredi notu
etkisi

kRedi derecelen-
dirme kuruluşu
Moody's, fonlama

ve varlık kalitesi ile ilişkili
aşağı yönlü risklerden kay-
naklı olarak Türkiye'nin ban-
kacılık sistemi için
görünümün negatif olduğunu
bildirdi. Bununla birlikte Mo-
ody's, Türk Lirası değer kay-
betmeye ve kredi büyümesi
uluslararası sermaye yaratımı-
nın üzerinde olmaya devam
etse bile bankaların sermaye
seviyelerinin yeterli olmaya
devam edeceğini de vurguladı.
Bankalararası piyasalarda
dolar/TL açıklama sonra-
sında 4,43 lirayı aşarak tüm
zamanların en yüksek düze-
yine çıktı. Dolar en yüksek
4,4319'u gördü. Euro/TL de
5,2810 ile rekor düzeye 
tırmandı.

Analistlerin görüşü

Analistler, liradaki sert değer
kayıplarını, petrol fiyatların-
daki yükseliş, yaklaşan seçim-
ler öncesi artan kamu
harcamaları, ekonomik veri-
lerdeki zayıflamanın yanında,
enflasyon ve cari işlemler açı-
ğının yüksek düzeylerine bağ-
lıyor. Uluslararası piyasalarda
dolar küresel ticaret gerilimle-
rinin azalacağına ilişkin
umutların ABD tahvil getirile-
rini yükseltmesiyle başlıca
para birimleri karşısında bir
haftadan uzun sürenin en
düşük seviyesinden yükseldi.
Dolar endeksi dün gördüğü 2
Mayıs'tan bu yana en düşük
seviyesi olan 92.243'ten yükse-
lerek 92.647'ye çıktı.

Ramazanda hurma yüzde 10 zamlı
HURMA fiyatları bu ramazanda
yüzde 10 zamlı olacak. Hurma tica-
reti yapan Kenan Kula, hurma stok-

larının ramazandan aylar önce hazırlanmaya
başlandığını ve ürünlerin Türkiye'ye genellikle
Medine, Tunus, İran ve Irak'tan geldiğini söy-
ledi. Geçen yılki ramazana kıyasla hurma fiyat-
larının ortalama yüzde 10 arttığını anlatan
Kula, son 5 yıla bakıldığında ise fiyat artışının

bazı çeşitlerde yüzde 30'a kadar yükseldiğini
belirtti. Hurmada fiyat artışına neden olan en
önemli etkenin döviz kurundaki hareketlilik ol-
duğunu dile getiren Kula, Suudi Arabistan'daki
iç meselelerin de fiyatları etkilediğini aktardı.

Medine hurması

Kula, sıcak havaların da hurma üretimini
olumsuz etkilediğini belirterek, Suriye'de iç

savaş nedeniyle karayolunun kapalı olduğunu
ve Medine'den geçişlerde sıkıntı yaşandığını
söyledi. Kula, bu sebeple en çok Medine üre-
timi hurma çeşitlerinde fiyat artışı görüldüğünü
kaydetti. Umre ve hac ibadetini yerine getiren-
lerin, hediyelik olarak çoğunlukla Medine hur-
malarını tercih ettiğini ifade eden Kula,
bunların fiyatının geçen yıl 40 lirayken bu sene
50 liraya satışa sunulduğunu aktardı.  AA

DISARIDA IFTAR
200 LIRA!
11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk

orucu bu akşam açılacak.
Evlerde kurulan Ramazan

sofraları, lokmaların ve bereketin paylaşı-
lacağı yerler oluyor. Bir de dışarıda bir
mekanda iftar yapmak isteyenler olacaktır
ki bunun da bir maliyeti var. Ramazan
ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti,
menünün içeriği ve mekana göre değişik-
lik gösteriyor. İftar menüleri, İstanbul'un
birinci sınıf restoranlarında 100 ila 200
lira arasında değişirken, geleneksel Türk
ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lez-
zetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı
otellerde ise 59 liradan başlayıp 200 liraya
dayanıyor. Evde yapılan iftar ise çok daha
uygun fiyata mal olabiliyor.

En az 40 lira

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarik-
çiler Derneği (TÜRES) Başkanı Rama-
zan Bingöl, dışarıda iftar yapmanın
bedelinin ortalama 40 liradan başlayıp
200 liraya kadar çıktığını, işletmelerin ma-
liyeti ve kullandığı ürün çeşitliliğine göre
fiyatların belirlendiğini, evde ise 4 kişilik
bir aile için iftar sofrasının ortalama 50 ila
100 lira arasında kurulabileceğini kay-
detti. Dışarıda iftar yapma alışkanlığının
10 yıl öncesinde yüzde 10 seviyelerinde
olduğunu ifade eden Bingöl, "Artık insan-

ların yüzde 95'i mutlaka bir kere bile olsa
dışarıda iftar yapıyor. Kimi otelde, kimi
lokantada, kimi de iftar çadırında iftar ya-
pıyor" dedi.

Birçok yerde rezervasyon doldu

Ramazan Bingöl, ramazan ayında iş hac-
minin arttığını, bunun özellikle yeri büyük
olan işletmeler için avantaj sağladığını
ifade ederek, "Bazı restoranlar gündüz
kapalı oluyor ama akşam dolu. Şimdiden
birçok yerde rezervasyon doldu" diye ko-
nuştu. Dışarıda yeme-içme alışkanlığının
katlanarak arttığını vurgulayan Bingöl,
Türk halkının ramazanda dışarıda iftara
ödediği meblağın 2 milyar lirayı buldu-
ğunu bildirdi.

Otellerde iftar 59 liradan başlıyor

Ramazan ayına uygun şekilde menülerde
düzenlemelere giden İstanbul'daki 5 yıl-
dızlı otellerde iftar fiyatı 59 liradan başlı-
yor. İstanbul'un birinci sınıf restoranları
da 5 yıldızlı otellerdeki gibi geleneksel lez-
zetleri, fasıl eşliğinde açık büfe ve alakart
olarak misafirlerine ramazan boyunca su-
nacak. Geleneksel iftariyeliklerin yanı sıra
çeşitli sıcak ve soğuk başlangıçlar, ana ye-
mekler ve ramazana özel tatlılardan olu-
şan iftar menüleri kişi başı 100 liradan
başlayıp 200 lirayı aşıyor.  AA

Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam yapılacak.
Dışarıda bir mekanda ailecek oruç açmanın
maliyeti ise aşağı yukarı belli oldu. En ucuz
iftar 40 lira civarında iken 5 yıldızlı bir otelde
oruç açmanın maliyeti 200 liraya çıkıyor

bütçenin nisan ayı perfor-
mansı belli oldu. Maliye Ba-
kanlığı, 2017 yılı nisan ayında

3 milyar TL açık veren bütçenin, bu yıl
aynı dönemde 2,8 milyar TL açık verdi-
ğini duyurdu. Açıklamada "2017 yılı
Nisan ayında 267 milyon TL faiz dışı
fazla verilmiş iken 2018 yılı Nisan ayında
356 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir"
denildi.

4 aylık açık 23 milyar lira

Ntv.com.tr'nin haberine göre, Ocak-
Nisan döneminde ise bütçedeki açık 23,2
milyar TL oldu. Bu rakam geçen yıl aynı

dönemde 17,9 milyar TL düzeyiydi. Ma-
liye Bakanı Naci Ağbal, bütçe sonuçla-
rına ilişkin yaptığı değerlendirmede
şunları kaydetti: "Dahilde alınan brüt
KDV tahsilatının yüzde 25,9 artması eko-
nomideki canlılığa işaret etmektedir.
Nisan ayında ihracat kaynaklı yapılan
KDV iadeleriyle indirimli orana ilişkin
KDV iadeleri bir önceki yıla göre yüzde
48,1 oranında artış göstermiştir. Nisanda
ÖTV gelirleri yüzde 19,8, ithalde alınan
KDV yüzde 16,7, BSMV yüzde 26,1,
damga vergisi yüzde 24,9 ve harç gelirleri
yüzde 19 oranlarında artmıştır. Ocak-ni-
sandaki olumlu gelişmeler vergi gelirleri-

nin bütçede öngörülen gelir hedefinin
üzerinde gerçekleşeceğine işaret 
etmektedir.

Dört aylık gerçekleşme

Gerek nisan gerekse ocak-nisan döne-
minde bütçe giderleri içerisinde sermaye
giderleri ve sermaye transferi harcamaları
yüksek bir seyir göstermiştir. İlk dört
aylık bütçe gerçekleşmeleri 2018 yılı
bütçe hedeflerine göre olumlu seyrini
sürdürmektedir. Yılsonu itibarıyla bütçe
gerçekleşmelerinin hedefler doğrultu-
sunda oluşmasını sağlamak üzere gerekli
çalışmalar sürdürülecektir."

Bütçe 2,8 milyar açık verdi

Benzin ve 
motorine zam

benzinin litre fiyatına ortalama 18, moto-
rinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.
Ankara'da litresi ortalama 6,07 liradan satı-

lan benzinin litre fiyatı 6,25 lira oldu. Benzinin litresi
İstanbul'da 6,01 liradan 6,19 liraya, İzmir'de 6,03 lira-
dan 6,21 liraya yükseldi.

Motorin 5,51 lira

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,56 lira-
dan 5,72 liraya, İstanbul'da 5,51 liradan 5,67 liraya, İz-
mir'de 5,55 liradan 5,71 liraya çıktı. Dağıtım
firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti ne-
deniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik-
ler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 9
Mayıs'ta ortalama 5 kuruş, motorinin litre fiyatında ise
aynı tarihte 7 kuruş indirime gidilmişti. Bu arada, Pet-
rol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS), akarya-
kıttaki fiyat değişikliklerini ilgililere bir gün önceden
duyurduğu kurumsal açıklamalarına geçen hafta son
vermesinin ardından, benzin ve motorindeki zam veya
indirim miktarları ancak pompaya yansıdığında net
olarak ortaya çıkıyor.  AA

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı nisan
ayında 3 milyar TL açık veren 
bütçenin, bu yıl aynı dönemde 2,8
milyar TL açık verdiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı nisan
ayında 3 milyar TL açık veren 
bütçenin, bu yıl aynı dönemde 2,8
milyar TL açık verdiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı nisan
ayında 3 milyar TL açık veren 
bütçenin, bu yıl aynı dönemde 2,8
milyar TL açık verdiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı nisan
ayında 3 milyar TL açık veren 
bütçenin, bu yıl aynı dönemde 2,8
milyar TL açık verdiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı nisan
ayında 3 milyar TL açık veren 
bütçenin, bu yıl aynı dönemde 2,8
milyar TL açık verdiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı nisan
ayında 3 milyar TL açık veren 
bütçenin, bu yıl aynı dönemde 2,8
milyar TL açık verdiğini duyurdu.

Ekonomi
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B aşbakan Binali Yıldırım,
TBMM'de gerçekleştirilen AK
Parti grup toplantısında milletve-

killerine ve partililere hitap etti. Konuşma-
sında, İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki
gösteren Başbakan Yıldırım, "Maalesef
bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İs-
rail terörüne şahit olduk. Barışçıl bir gös-
teri yapan mazlum Filistin halkına kurşun
yağdıran İsrail’i şiddetle, lanetle kınıyoruz.
Bölgede barış iklimine benzin döken
Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Şu
ana kadar 60 civarında kardeşimiz şehit
oldu, 3 bine yakın yaralanan insan var.
Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize
dayanışma göstermek bakımından bu-
günden itibaren 3 günlük yas ilan ettik,
bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel
Aviv ve Washington büyükelçimizi de isti-
şarelerde bulunmak üzere çağırdık" dedi.

Asla kabul etmiyoruz

"Amerikan elçiliğinin Kudüs’e taşınmasını
barışa karşı bir sabotaj olarak görüyoruz
ve kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanan

Başbakan Yıldırım, "Bu kurşunlar insanlı-
ğın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsra-
il’in şiddetine kol kanat geren ABD
yönetimi bilmelidir ki zulüm insanlara
kurşun yağdıranları abat etmeyecektir.
ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınma-
sını barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz.
Bu karar yok hükmündedir. BMGK top-
landı bu konuda bir oylama yaptı. 128
ülke ABD’nin bu karardan vazgeçmesi
yönünde oy kullandı. Maalesef ABD yö-
netimi BM’nin, dünyanın 128 ülkesinin
iradesini yok sayarak bu yanlış kararında
ısrar etti. ABD elçiliğinin açılışı Müslü-
man kanı dökülen bir gün olarak tarihe
geçmiş durumdadır. Elçilikler esasen ülke-
lerarası ilişkileri geliştirmek için açılır
ancak Amerikan elçiliğinin kan dökerek
açılması son derece endişe vericidir" diye
konuştu. 

Zulme karşı tek yürek

Bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya
ve lanetlemeye davet eden Başbakan Yıl-
dırım, "Bütün inanç gruplarını, bütün si-

yasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya
davet ediyorum. İslam ülkeleri İsrail ile
ilişkilerini mutlaka gözden geçirmek duru-
mundadır. Bu zulme sessiz kalınmamalı-
dır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır,
kalmayacaktır. Cuma günü itibarıyla İİT
Dönem Başkanı olarak bir olağanüstü
zirve çağrı yaptık. 1967 sınırları dahilinde
başkenti Doğu Kudüs olarak bağımsız,
egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış
bir Filistin devletinin vücut bulması bölge-
deki barışın, istikrarın ve kardeşliğin tesisi
için yegane yoldur. Cuma günü bu zirve-
den sonra Yenikapı’da 'Zulme Karşı
Duruş' adı altında bir buluşturma gerçek-
leşecektir. Bu büyük buluşmaya bütün va-
tandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir
parti programı değildir. Milletimizin kar-
deşimizle dayanışmasını göstermek ama-
cıyla bir araya geleceği, 'Yenikapı
ruhu'nun tazeleneceği önemli bir toplantı
olacaktır. Hafta sonu inşallah Diyarba-
kır’da olacağız ve seçim kampanyamızı
bölgeden başlatmış olacağız" ifadelerini
kullandı. DHA

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrası Filistin halkına yapılan
saldırılara tepki göstererek, “İslam ülkeleri İsrail ile ilişkilerini mutlaka gözden geçirmek durumundadır.
Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır” dedi

Demirtaş eşit yarışmalı
İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral
Akşener, hakkında verilmiş bir yargı
hükmü bulunmadığına dikkat çekip 

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu
Selahattin Demirtaş'ın seçim

kampanyasını diğer adaylarla eşit
koşullarda yapmasını arzu ettiğini söyledi

İYİ Parti genel Başkanı ve Cumhurbaş-
kanı adayı  Meral Akşener bugün ya-
bancı basınla buluşmasında Demirtaş'ın

tutukluluğu ile ilgili soru üzerine, “Demirtaş henüz
bir sanık, hakkında bir hüküm verilmedi. Dolayı-
sıyla diyelim ki seçimler bitti, aradan üç ay geçti ve

kendisi beraat etti. Peki o aradaki seçim kampan-
yasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah
edecek?” diye sordu. 

Siyasetçiler tutuklu yargılanmamalı

YSK'nın Demirtaş'ın adaylığını resmen tescil ettiğini

hatırlatan Akşener, “Biz hukukun herkes için eşit, ta-
rafsız ve objektif işlemesi gayreti içindeyiz. Siyaset-
çilerin, aydınların, gazetecilerin tutuklu olarak
yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz.
Aday gösterilmiş bir kişinin de kampanyasını rahat-
lıkla bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim” dedi.

TurKıYE bu zuLmE
SESSız KALmAYAcAK

3 GÜNLÜK YAS İLAN ETTİK
Başbakan Yıldırım ,Türkiye olarak Filistinli kar-
deşlerimize dayanışma göstermek bakımından
bugünden itibaren 3 günlük yas ilan ettik” dedi

Büyükelçiyi geri çekin!
Partisinin grup toplantısına Filistin atkısı ile gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gazze'de yaşanan
katliam ile ilgili hükümete çağrı yaptı. İsrail Büyükelçisi'nin geri çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Onur
kırıcı Mavi Marmara anlaşması da iptal edilsin. İİT'de alınan kararlar aynen uygulanmalıdır" dedi

ChP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, Gazze'deki katli-
amla ilgili, "Geldiğimiz

noktada Filistin halkına yapılan açık bir
katliam, zulümdür.

Katliamları
yapan-

ları,
şid-

detle kınıyoruz. Beklerdik ki bütün dünya
ayağa kalksın. Amerika'da kendi iç soru-
nunu çözemeyen bir Başkan sorunu
gündemden düşürmek için İsrail ile ilgili
başka politikaları yürürlüğe koydu. 18 yıl-
dır Başkana verilen yetki kullanılmadı.
Tel Aviv'den Kudüs'e Amerika'nın büyük-
elçiliği taşındı. Gönül isterdi ki sayın
Trump da bunu uygulamasın. Ortado-
ğu'da, Amerika artık arabulucu olma ro-
lünü tümüyle kaybetmiştir. Çünkü
taraftır, İsrail hükümetinden yana taraftır.
Trump yönetiminin Ortadoğu'ya barış
getirme şansı artık yoktur. Trump yöne-
timi, Ortadoğu'ya kanı ve gözyaşını,
ölümleri getirir artık" dedi. 

'Kanlı pazartesi' tarihe geçecek

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında
İsrail'in 60 Filistnliyi öldürdüğü binlerce-
sini de yaraladığının tarihe 'kanlı pazar-
tesi' olarak geçeceğini belirterek, "Bir
tarafta ellerinde en gelişmiş silahlar, öbür
tarafta sadece ve sadece barış gösterisi,
kendi topraklarını isteyen Filistin halkı

var. Ve siz o gelişmiş silahlarla insan-
ları tarıyorsunuz, katlediyorsu-

nuz. Bu mudur ahlak, bu
mudur adalet? Sayın Trump
kendi ülkesinde bilim adamla-
rına sorsun. Nasıl oluyor da
Ortadoğu kan gölüne dönü-
şüyor.
Elbette Ortadoğu’da barışın
olmasını isteriz. Ama bu
barış silahla, kavgayla
olmaz. BM Güvenlik Kon-

seyi kararlarını tanımıyorum diyorsun.
'Ben istediğimi yaparım' diyorsun. İstedi-
ğini yaparsan tarihe kanlı pazartesileri
mal edersin. Ve insanlık tarihi seni yaşam
boyu lanetler. Bıkmadık mı insanların öl-
dürülmesinden?" diye sordu. 

Eleştirimiz siyasal iktidarlara

Filistin konusunda hükümete de çağrı
yapan Kılıçdaroğlu, "Üç günlük yas ilan
etti gayet güzel. İsrail hükümetini en sert
şekilde eleştirdi, gayet güzel. İki şeyi ayırı-
yoruz, farklı inançta insanlara saygımız
vardır. Bizime eleştirimiz bunu yapan si-
yasal iktidarlara. Ne yapılmalı? Bir,
dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği
Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırdılar. Bu
ertesi gün dağılalım toplantısı olmamalı,
kararlar alınmalı ve kararlar aynen uygu-
lanmalı. Geçmişte de İslam İşbirliği Teş-
kilatı karar alıyor, sonar her şey
unutuluyor. Kanlı Pazartesi’yi unuttur-
mamak için önemli kararlar alınması
lazım. İkinci isteğimiz, İsrail’deki büyük-
elçimizi derhal ama derhal geri çekin.
Efendim istişare için eğri çektik. Yok kar-
deşim, ne istişaresi? Üç günlük yas ilan
ediyorsun, 60 kişi katledilmiş, 3 bine
yakın yaralı var. Büyükelçiyi kesin gön-
dermemek üzere geri çekeceksin. Başka
bir isteğimiz, İsrail’le yapılan sözleşme
Mavi Marmara dolayısıyla. Bizim onu-
rumuza dokunuyor. Bugün arkadaşla-
rıma söyledim, kanun teklifini veriyorlar.
İsrail ile yapılan onur kırıcı olan 20 mil-
yon dolarlık kanunu derhal iptal etmeli-
yiz" dedi. 

Susmayacağız
durmayacağız

MhP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma-
sına tepki göstererek, "İsrail katil, haydut

ve terörist bir devlet olduğunu tüm delilleriyle is-
patlamıştır. ABD yönetimi uluslararası hukuka ta-
mamen aykırı olarak büyükelçiliğini Kudüs'e
taşımış, gerilim ve derin ihtilafları düşmanlık boyu-

tuna tırmandırmıştır. Trump, izah ve bahanesi
olamayacak bir yanlış kararın fail ve figüranı ola-
rak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş, al-
nına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke
sürmüştür. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır.
Buna hem tarih, hem insanlık vicdanı, hem de
inancımızın derin miras ve kadim hakları mü-
saade etmeyecektir. ABD'nin başkentini Kudüs'e
taşıması uluslararası hukuk açısından yok hük-
mündedir" dedi.

Bedelini ödemeliler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, sosyal medya hesabı Twıtter üzerinden
yaptığı paylaşımlarda, ABD'nin büyükelçiliğini Ku-
düs'e taşımasına tepki göstererek, "İlk kıblemiz Ku-
düs'ün manevi dokunulmazlığını ihlal eden,
inancımızın kutsallarına ihanet ve istila cüretinde
bulunan ABD-İsrail şebekesi ateşle oynadığını,
çok tehlikeli bir cepheleşmeye hizmet ettiğini vakit
daha fazla geç olmadan idrak etmelidir. Gazze'de
sadece mazlumların, sadece Filistinlilerin kanı
değil, İslam'ın da kanı dökülmüştür. Bu son vahim
gelişmeler Filistin meselesinin adil, kalıcı ve barışçı
çözüm kulvarına girmesini de sert ve net şekilde
sabote etmiştir. İsrail Gazze'de alenen ve canice in-
sanlık suçu işlemiştir. Siyonist emeller, hepimizin
yüreğini kavuran cinayetlerin bedelini elbette acı ve
ağır biçimde ödemelidir" ifadelerini kullandı. DHA

Kudüs asla İsrail’in
başkenti olamayacak

HDP'nin Cumhurbaşkanı
adayı Selahattin Demirtaş'ın
avukatları, müvekkillerinin
tutuklu yargılandığı Ankara
19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne

dilekçe vererek tahliye
başvurusunda bulundu

Selahattin Demir-
taş'ın avukatları, Ankara
19. Ağır Ceza Mahke-

mesi'ne dilekçe vererek 24 Haziran
2018'de yapılacak cumhurbaşkan-
lığı seçiminde aday olan müvekkil-
lerinin, 'serbest seçim hakkının'
gözetilerek tahliyesine karar veril-

mesini istedi. Dilekçede, Demir-
taş'ın adaylığının kesinleştiği belir-
tilerek, "Anayasa ve 298'inci sayılı
kanun uyarınca seçimlere ilişkin il-
kelerin en belirleyici olanları eşitlik
ve serbestlik ilkeleridir. Eşitlik ve
serbestlik ilkeleri, seçmenin seçme
ve oy hakkını kapsadığı gibi, se-

çime katılacak adayların kullana-
cağı olanaklar ve yetkiler için de
geçerlidir" denildi.

Propaganda tarafsız olmalı

Propaganda serbestliği ve süresi
ilgili kanun hükümleri ve bu
kanun hükümlerinde yapılan 

değişikliklerin hatırlatıldığı dilek-
çede, "Propaganda, oy verme gü-
nünden önceki onuncu günün
sabahında başlar ve oy verme gü-
nünden önceki günün saat
18.00'inde sona erer. Radyo ve tel-
evizyonda yapılacak propaganda
yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve
eşitlik içinde yapılması, Yüksek
Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu tarafından
sağlanır" ifadeleri kullanıldı.

Demirtaş için tahliye talebi

Meral
Akşener

Devlet
Bahçeli

Kemal
Kılıçdaroğlu

Selahattin Demirtaş

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı 
Dr. Abdullah Sevim, “Filistin
özgürlüğüne kavuşuncaya dek
susmayacağız, durmayacağız,
yorulmayacağız” dedi

Saadet Partisi İstanbul İl
Başkanı Dr. Abdullah
Sevim, ABD’nin İsrail Bü-

yükelçiliğini Kudüs’e taşıması esna-
sında İsrail’in gerçekleştirdiği katliama
dair açıklamalarda bulundu. Sevim,
“Siyonist İsrail bu protestolara orantı-
sız ve acımasız bir şekilde karşılık verdi.
İsrail’in bu saldırıları sonucunda on-
larca kardeşimiz şehit oldu” şeklinde
konuştu. 

İsrail sözden anlamaz

Esas acı olan şeyin İslam ülkelerinin
gerçek bir tepki ortaya koyamaması ol-
duğunu ifade eden Sevim, "Kınamalar,
cılız tepkiler, etkisiz açıklamalar devam
ettikçe İsrail şiddetinden vazgeçmeye-
cek, işgal ettiği topraklardaki haksız id-
dialarından asla geri durmayacaktır.
Bu pervasız saldırılarının bir sonu ol-
mayacaktır. Hamasi nutuklarla, yapı-
lan kınamalarla, BM’nin yok hükmün-
deki kararlarıyla İsrail durmayacak,
zorbalığından geri adım atmayacaktır.
Oysaki hepimiz biliyoruz ki İsrail, söz-
den değil güçten anlar. Güç iktidarlar
için yaptırımdır. Bizler için bir ve bera-
ber olmaktır. Hamd olsun İslam Alemi
Kudüs için Filistin için her zaman
ayaktadır" dedi. UFUK ÇOBAN

Dr. Abdullah Sevim



İ BB önünde toplanan Mahalleler Bir-
liği temsilcileri önce tek tek mikrofona
gelerek ilçesinde ve mahallelesinde

yaşadığı barınma sorununu anlattı. Ma-
halle temsilcileri İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB)'nin halktan, haktan ve
İstanbul'un çoğunluğundan yana yetkile-
rini kullanmasını istediklerini belirtti. Yapı-
lan açıklamada, "Bizlere söz verenlerden
sözlerini tutmalarını, bizlerin haklarını ve
hayatlarını gözeterek kanuni düzenlemeler
yapanlardan gereğini yapmalarını istedik.
Siyasette içimizden insanlar hiç seçilmedi
ki derdimizi kürsülerden anlatsın. Hep söz
dinleyen verilen sözlere inananlar olduk.
Artık yeter diyoruz" sözlerine yer verildi.    

Alınterimizle varolduk

Mahalleler Birliği adına basın açıklamasını
okuyan Neriman Dülger, "3 Nisan 2018'de
Ankaraya gitmemizin, bugün burada İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile
genişletilmiş heyetimiz ile görüşmeye gel-
memizin nedenleri; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin yetkilerini bizlerin aleyhine
rantçı emellere sahip olanların lehine kulla-
nılmasına itiraz ediyoruz. Halktan, haktan
ve İstanbul'un çoğunluğundan yana yetki-
lerini kullanmasını istiyoruz. Bizler, yıllardır
İstanbul'un hayatında emek vererek, alınte-
rimizle varolduk ve yaşadık. Ne devletin
sırtına dayandık ne dolandırıcılık yaptık.
Bizlere söz verenlerden sözlerini tutmala-
rını, bizlerin haklarını ve hayatlarını gözete-
rek kanuni düzenlemeler yapanlardan
gereğini yapmalarını istedik. Siyasette içi-
mizden insanlar hiç seçilmedi  ki derdimizi
kürsülerden anlatsın. Hep söz dinleyen ve-
rilen sözlere inananlar olduk" dedi.  

Ranta peşkeş çekilmesin

Planlama faaliyetlerinde halkın rızasının

alınması gerektiğini söyleyen Dülger,
"Planlama faaliyeti adı altında; yıllardır
binbir emekle ve cefayla yarattığımız yer-
leşimlerimiz ve hayatlarımız, rantçılar için
heba edilmekten vazgeçilmelidir. Her tür
planlama faaliyeti, konusu olan alanlarda
yaşayanların etkin katılımı sağlanarak ve
rızaları temin edilerek yapılmalıdır. Riskli
alan ve rezerv alan kararlarını bilimsel
esaslara dayalı olarak belirlenmeli önce-
liği belli olan yerlere uygulanmmalıdır. Bu
yerler belli olduğu halde İBB neden sessiz
kalmaktadır. Kentlerimizdeki yaşam kali-
tesini düşüren, trafik gürültü ve çevre kirli-

liği yaratan, halk sağlığını tehdit eden,
şantiyeye dönen sokaklarımızı hafriyat
kamyonlarının yarış pistine çeviren uygu-
lamaların kontrol altına alınmasını yıkım-
ların asbest, toz trafik risklerine maruz
kalınmadan gerçekleştirilmesini ve bu ya-
şananlakrın sonucunun kronik hastalık
olarak geri dönmesini istemiyoruz" ifade-
lerini kullandı.

Siyasi ayrım yapılmasın

Açıklamanın devamında, "1984 yılında çı-
karılmış 15 Mayıs 2018 tarihinde yürür-
lükten kalkacak olan, 2981 sayılı kanunun

kaldırılması süreçlerinin tamamlanması
için arazilerin yerleşimcilere devri esasıyla
çalışmaların yapılmasını istiyoruz" ifade-
lerini kullanan Dülger, "İlçe belediyeleri
tarafından başlatılmış olan süreçlerin si-
yasi parti ayrımı gözetmeksizin desteklen-
mesi ve hızlandırılması gerekir. Bu
kanunlara dayalı haklar hak sahiplerine
teslim edilmeden 2981-4706-775 sayılı
kanunlara tabi alanda 'kentsel yenileme,
kentsel dönüşüm' vb. uygulamalara giri-
şilmemesini, Sarıyer Belediyesi günde-
mine alınarak kabul edilmesini istiyoruz"
diye konuştu.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyanmak...
Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak, tam size
ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
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Mahallelerinde yaşadıkları sorunları dile getirmek üzere Ankara yolunu tutan Mahalleler Birliği üyeleri Ankara'daki
görüşmelerinin ardından İBB önünde eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada, “Bizlere söz verenlerden sözlerini

tutmalarını, bizlerin haklarını ve hayatlarını gözeterek kanuni düzenlemeler yapmalarını istiyoruz” denildi

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur Sayaner
Av. Or han Kýlýç  

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 10,40 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 2 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

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

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

www.gazetedamga.com.tr
info@gazetedamga.com.tr

damgaweb@gmail.com 
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Sancaklar Camii’ne ‘Mükemmellik’ ödülü
Büyükçekmece Belediyesi ve Sancak Grubu işbirliğiyle Emre Arolat Mimarlık'ın projesi olarak yaptırılan Sancaklar Camii, RIBA

Uluslararası Mükemmellik Ödülü'nü (2018) Royal Institute of British Architects'den (RIBA) aldı ve en iyi 20 yapıdan biri oldu
DÜNYANIN en iyi yeni yapılarını değerlendire-
rek, bu alandaki en prestijli ödüllerden biri
olarak gösterilen Uluslararası Mükemmellik

2018 RIBA Ödülleri, Kraliyet İngiliz Mimarlar Ensti-
tüsü, Sancaklar Camii de dahil olmak üzere en iyi 20
yeni yapıyı açıkladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Sancaktar Camii’nin sürekli uluslararası
alanda ödüller almasının Türkiye ve Büyükçekmece
adına onur verici olduğunu söyledi.

En iyi 20 yapı arasına girdi

İngiliz Büyükelçiliği Kraliyet Enstitüsü, İstanbul'da Bü-
yükçekmece'de bulunan Sancaklar Camii de dahil
olmak üzere, bu çağdaş tasarım, altyapı planları, özel
konutlar, kültür merkezleri, kentsel yerler, eğitim binaları
ve ibadethaneleri ile dikkat çeken 20 yeni yapıyı seçti.
Türkiye’nin Dünya çapındaki yüz akı mimar Emre Aro-

lat'ın projesi olarak yaptırılan Sancaklar Camii, RIBA
Uluslararası Mükemmellik Ödülü'nü (2018) Royal Insti-
tute of British Architects'den (RIBA) aldı ve en iyi 20 ya-
pıdan biri oldu.

Önemli bir eser kazandırdık

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Mimar Emre Arolat’ı elde ettiği uluslararası başarıların-
dan dolayı kutlayarak; “Yerin 9 metre altında alışagelmi-
şin dışında tasarlanan ve Peygamber efendimiz Hz.
Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'ndan
esinlenilerek inşa edilen Sancaktar caminin bundan son-
rada pek çok ulusal ve uluslararası ödül alacağına inanı-
yorum. Ülkemize son derece önemli bir eser
kazandırdık. Emeği geçen Başta Emre Arolat olmak
üzere Sancaklar ailesine şahsım ve Büyükçekmece halkı
adına teşekkür ediyorum" dedi.

2018 RIBA Uluslararası
Mükemmellik Ödülü,
Büyükçekmece Belediyesi
ve Sancak Grubu
işbirliğiyle Emre Arolat
Mimarlık'ın projesi olarak
yaptırılanSancaklar
Camii’ne verildi.

3 bin aileye
ulaşılacak

11 AYIN sultanı Ramazan ayının bereket
ve huzurunu ilçe sakinleriyle birlikte pay-
laşmayı amaçlayan Küçükçekmece Bele-

diyesi, mübarek ay boyunca ilçenin 21
mahallesinde on binlerce kişiyi iftar sofralarında
ağırlayacak. Küçükçekmece Belediyesi bu yıl 200
bin ilçe sakinine ulaşarak, Ramazan’ın bereketini
aynı sofralarda yaşatacak. İhtiyaç sahibi vatandaş-
lara, erzak kolisi ve sıcak yemek yardımını sürdüre-
cek olan İyilik Merkezi, 3 bin muhtaç aileye
ulaşmayı planlıyor. Yaşlı ve hasta vatandaşları da
unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, elini deza-
vantajlı vatandaşların üzerinden çekmeyecek.

Manevi iklim yaşatılacak

Müslüman aleminin heyecanla beklediği, birlik ve
beraberliğe en çok vurgu yapılan ay olan Ramazan
Ayı’nın ruhu ilçede ayrıca bir dizi etkinlik ile de ya-
şatılacak. Sokak iftarlarının yanı sıra Fevzi Çakmak
Meydanı’nda her gece, geleneksel gölge oyunu,
kukla, meddah gösterileri, Türk tasavvuf müziği
konserleri ve ünlü isimlerle sohbetler de etkinlikler
arasında yerini alacak. Engin Noyan, Mustafa Ka-
rataş, Nihat Hatipoğlu, Necmettin Nursaçan, İs-
kender Pala gibi önemli isimlerin sohbetlerinin yanı
sıra, Sami Özer, Halil Necipoğlu, Serdar Tuncer de
ilahi, şiir ve dinletileriyle Küçükçekmecelilerle bir-
likte olacak.

Olabildiğince faydalanacağız

Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini temenni
eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, “Yeni bir Ramazan ayına daha erişmenin se-
vincini yaşıyoruz. Bu ay manevi ikliminden herkesin
faydalanmaya çalıştığı eşsiz bir ay. O yüzden bizler
de bu mübarek ayın ikliminden olabildiğince fayda-
lanmaya gayret edeceğiz. Küçükçekmece Belediyesi
olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının
ruhuna uygun ilgiyle takip edilecek etkinlikler dü-
zenleyeceğiz ve ihtiyaç sahibi sakinlerimizin ya-
nında olacağız. Şimdiden Ramazan ayınızı tebrik
ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler 
diliyorum” dedi.

İBB ÖNÜNDE EYLEM
Mahalleler Birliği temsilcileri,
İBB önünde pankartlar 
açıp protesto gösterisi yaptı
ve basın bildirisi okudu.
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İ BB Mayıs Ayı 2. Oturumu gerçekleşti.
CHP İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke
Merter, sözlü önergesinde Taksim'de

bulunan ağaçların kuruduğunu gündeme
getirdi. Berke, "Taksim Gezi Parkı'nda kötü
havayı alıp insana oksijen veren ağaçlar öyle
anlaşılıyor ki kurutularak park yok edilmeye
çalışılıyor. Gezi parkını gezerken kasıtlı ola-
rak 50'ye yakın ağacın kurutulduğunu sapta-
yıp fotoğrafladım. Değerli meclis üyeleri
kurutulan ağaçların fotoğraflarını dikkatleri-
nize sunuyorum" dedi.

Ağaçlara su verildi mi?

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına so

rularımız şunlardır diyen Berke, "Günlük
yüzbinlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret
ettiği ve uğrak yeri olduğu Taksim meydanı
civarında yeşil alan ve ağaçlık alan olarak
kalmış tek yer olan Gezi Parkındaki ağaçlar
neden kurumuştur? Veya neden kurutul-
muştur? İBB Park ve Bahçeler Daire Baş-
kanlığı'nının hizmet ve sorumluluk alanında
olan Gezi Park’ı ile ilgili yapılan çalışmalar
nelerdir? Bir ağaç bakımsızlıktan ve susuz-
luktan kurur, İBB Park ve Bahçeler Daire
Başkanlığı Gezi parkında ki ağaçlara gerekli
bakımını yapmış mıdır? Su vermiş midir?
Ağaçların bakımını gerektiği gibi yapmış ise
ve yeteri kadar sulamış ise ağaçlar neden ku-
rumuştur?" diye sordu. Bunun üzerine söz
alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Ömer
Lütfü Arı, "CHP'li arkadaşların ağaç konu-

sundaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz.
Gönül ister ki bu ön yargıdan kurtulsunlar"
dedi.

Rakamlar doğru değil

Daha sonra söz alan CHP'li Ülkü Koçer
hafriyat kamyonları ve işçi güvenliği ile ilgili
bir soru önergesi verdi. CHP İBB Meclis
Üyesi Ümit Yurdakul İBB'nin afişlerinde
çöple üretilen elektrik için verilen rakamların
doğru olmadığını iddia etti. Bunun üzerine
AK Partili sıralardan 'çöp dağlarının patla-
dığı dönemden elektrik üretilen bir döneme
geçildi' şeklinde sözlü sataşma yapıldı.
Bunun üzerine söz alan CHP İBB Grup
Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, "İflas eden
tüccar eski defterleri karıştırırmış" açıklama-
sını yaptı. 
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A BD Devlet Başkanı Trump’ın akıl
almaz ısrarlı tavrı sonunda Büyükelçi-
lik binasını Kudüs’e taşıma kararının

sonunda çıkan olaylarda 59 Filistinli yaşamını
yitirirken binlerce masum insan yaralandı.

Bir yanda dünyanın son çılgını Trump’ın
kızı ve damadının onur konuğu olarak katıl-
dığı bir davette sevinç çığlıkları atan alçaklar,
diğer yanda yaralılarını hastanelere yetiştir-
meye çalışan Filistin’liler, ölülerinin başında
ağlaşan analar.

Bir yanda son teknoloji ürünü tüm silahları
deneyerek savunmasız bir halkı yok etmeye
çalışan İsrail; diğer yanda çaresiz, elinde sa-
panla taş atan, lastik yakarak saldırılara
engel olmaya çalışan çaresiz, sahipsiz, yoksul
ama inançlı, kararlı, mazlum Filistin halkı.

Bir yanda; havai fişekler eşliğinde kutlama
yapanlarla birlikte, yüzünde arsız bir gülüm-
semeyle eğlenen damat, hemen yanı başla-
rında parçalanmış cesetler, göğe doğru
yükselen dumanlar, acısını yüreğine gömüp,
sessizce ağlayan kadınlar.

Ne demiş, İsrail Başbakanı Netanyahu;
“Ulusal hafızamıza nesiller boyu kazınacak
bir gün” 

Doğru demiş; ”Bugün yapılan alçakça sal-
dırıları, yaşamını yitiren Filistinli masumları
unutursak, yüreğimiz kurusun.”

2014 Yılında Gazze’ye yapılan saldırılarda
bacaklarını kaybeden 29 yaşındaki Fadi Abu
Salah’ı acımasızca tekerlekli sandalyesinde
öldürenleri hafızamızın en derin noktasına 
kazıyacağız.

Türkiye’nin efsane devrimcilerinden Deniz
Gezmiş ve arkadaşlarının da bir dönem Filis-
tin halkıyla dayanışma ve emperyalizme karşı
mücadele için gittikleri Filistin’de yapılanları
elbette unutmayacağız.

70 yıl önce bugün kurulan İsrail Devletinin
ABD himayesinde yıllardır Filistin halkına uy-
guladığı zulmü bizlerde ulusal hafızamıza ne-
siller boyu kazıyacağız.

Bir yandan yazımı tamamlamaya çalışır-
ken, bir yandan da Kudüs’den gelecek son ha-
berleri takip etmeye çalışıyorum.

Ölenlerin sayısında artış olduğu, aralarında
8 aylık Leyla Enver bebeğin de bulunduğu ha-
berleriyle yüreğim daralmaya başladı.

İlginçtir kendi tarihlerinde soykırım yaşa-
mış bir ulusun, tüm bunlar hiç yaşanmamış
gibi bir başka halka zulmetme görevini kabul-
lenmesini ne aklımız, ne mantığımız kabul
ediyor.

Ancak emperyalizmin uyguladığı sömürü
düzeninde akla da, duygulara da, mantığa da
yer yok ne yazık.

Bu alçak saldırılarda yaşamını yitirenlerin
cenazelerinin kaldırılmaya başlandığıyla bir-
likte genel grev kararı alındığı haberleri gel-
meye başladı.

Kuşkusuz Türkiye de iktidar ve muhalefet

kanadından sert tepkiler, ka-
muoyunda protesto gösterileri devam
ediyor.

Hükümetin Yenikapı da miting kararı al-
dığı söyleniyor.

Umarım Filistin’de yaşanan bu insanlık
dışı katliam ve orada yaşamlarını yitirenler
üzerinden siyaset yapılmaz.

Çünkü, hiçbir siyasi hedef ya da kutsal!
amaç, Filistin’in yaklaşık yüzyıldır sürdür-
düğü yaşama mücadelesinden, bağımsızlık sa-
vaşından daha önemli değildir.

İsrail’de aklı başında yurttaşların da tepki
gösterdiği saldırılarda keskin nişancılar görev
yaptılar ve doğrudan öldürme amaçlı ateş 
açtılar.

Oysa Hamas ve FKÖ savaşın en sıcak dö-
nemlerinde bile bırakın masum insanlar, İsrail
askerlerine bile bomba atmaktan 
kaçınmışlardı.

Ülkemizde toplumun tüm dikkati yaklaşık
kırk gün sonra yapılacak bir baskın seçime
yönelmişken, Filistin halkına yapılan bu acı-
masız saldırılar ne kadar gündemde kalır bi-
lemem ama üç günlük yasla geçiştirilecek bir
durum değil.

Asıl şimdi uluslararası kurum ve kuruluşlar
devreye sokulmalı, Filistin halkının bu haklı
mücadelesinde en üst düzeyde dayanışma ör-
gütlenmelidir.

Emperyalizme karşı tüm demokrasi güçle-
riyle birlikte ortak bir mücadele verilmeden
ne bölgemizde, ne ülkemizde gerçek anlamda
bir kalıcı barışın sağlanması mümkün 
değildir.

Gazze’de yakılan lastiklerden göğe doğru
yükselen siyah dumanlar ruhumuzu karartmı-
yorsa, 8 aylık Leyla bebeğin cansız bedeni yü-
reğimizi acıtmıyorsa, ölenlerin ardından
gözyaşlarını içine akıtan analarla birlikte ak-
mıyorsa gözlerimizden yaşlar, bir şeyler eksik
demektir.

An itibariyle Türkiye de kimin Cumhurbaş-
kanı, kimlerin milletvekili olacağı ya da ülke-
nin hangi sistemle yönetileceği, hangi partinin
iktidar olacağı inanın anlamını yitiriyor.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu
vahşete karşı samimiyetsiz, ikiyüzlü tavrını
sürdüren batılı ülkeler bir yana, yine sessizli-
ğini ve duyarsızlığını sürdüren İslam ülkele-
rine rağmen vicdan sahibi her insanın bir
şekilde tepkisini göstermesi gerekmez mi?

Bu ruh hali içerisinde Filistinli kardeşleri-
mize yapılan bu alçak saldırıları, ABD nin so-
rumsuz tavrını ve sessiz kalarak, suça ortak
olan tüm kurum ve kuruluşları kınıyorum.

Tüm halklar kendi kaderlerini tayin etme
hakkına sahiptirler ve Filistin Halkı şimdiye
kadar ödediği bedellerle bunu fazlasıyla hak
ediyor.

UFUK ÇOBAN

KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü Türkiye ve Avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı Muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

Adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi 
Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Rezervasyon: 0 212 872 00 74 - 76
Kanatçı Muhtar Halis

ET & MANGAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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DUYARLILIK

Kudüs’deki lastikler
benim yüreğimi yakıyorIBB’DE COP 

TARTISMASI
İBB Meclisi'nde yine çöp krizi çıktı. CHP Grubu, İBB'nin çöpten üretilen elektrik rakamlarının yanlış
verdiğini belirtince, AK Partililer İstanbul'un eski çöp dağlarını hatırlattı. CHP Grup Başkanvekili
Ertuğrul Gülsever ise “İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış” tepkisini gösterdi

UYSAL BİLGİ VERMİŞTİ
İstanbul’da toplanan çöplerin enerjiye dönüştürülme süreci hakkında Kemerburgaz İSTAÇ tesislerinde bilgi veren İBB
Başkanı Mevlüt Uysal, “Bu tesis şu anda düzenli çöp depolama alanında biriken metan gazlarından elektrik üreten 
bu tesis, çöp toplama ve bertaraf etme konusunda dünyada standartlarında hizmet veriyor" açıklamasını yapmıştı. 

Megakent’in trafik raporu
İBB verilerine göre; İstanbul'da son 3 yılda trafik indeksi değerlerinde yüzde 17 oranında
düşüş gözlemlendi. 2015 yılında sabah zirve saatlerde yüzde 35 seviyelerinde olan trafik 
indeksi, 2018 yılında yüzde 31'e, akşam zirve saatlerde ise yüzde 58'den yüzde 48'e geriledi

15 temmuz Şehitler
Köprüsü'nden geçen gün-
lük ortalama araç sayı-

sında, 2017 yılında bir önceki yıla
kıyasla yaklaşık yüzde 12'lik azalma
olduğu tespit edildi. Ağır tonajlı
araçların Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü'nü kullanmasıyla 2017 yılında

Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü'nden geçen toplam araç sayı-
sında bir önceki yıla oranla yaklaşık
yüzde 12 azalma görüldü. İBB tara-
fından araştırmaya göre, trafiğe ka-
yıtlı araç sayısının 4 milyonu aştığı
mega kentte, Avrasya Tüneli 
ve Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü'nü kullananların 
sayısının artmasıyla, 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'nü kullananların
oranı yüzde 12 azaldı.

Trafik akışı hızlandı

Araştırma sonuçlarında, İstanbul
trafiğinin omurgasını oluşturan D-
100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda
seyahat sürelerinin kısaldığı gö-
rüldü. Ayrıca Avrasya Tüneli ve
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün,
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gü-
zergâhlarındaki trafik akışını hızlan-
dırdığı, seyahat sürelerini kısalttığı
belirtildi. Akşam saatlerinde D-100
Karayolu’nda yaklaşık yüzde 41
oranında, TEM Otoyolu’nda ise
yaklaşık yüzde 32 oranında seyahat
sürelerinin kısaldığı ifade edildi.

4 milyondan fazla taşıt var
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, İstanbul'da  2017 yı-
lında bir önceki yıla göre trafiğe kay-
dedilen araç sayısı 216 bin 376
artarak 4 milyonu geçti. İBB'nin
araştırmasının sonuçlarına göre;
Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, 2016’da hizmete
girdikten sonra, trafik yoğunluğu-
nun zirve yaptığı saatlerde sürücüle-
rin ortalama seyahat sürelerinde
yüzde 41’e varan oranlarda kazanç
sağladıkları ve hedeflerine daha kısa
sürelerde ulaştıkları görüldü. Hafta-
nın günlerine göre yapılan "Trafik
İndeks Karşılaştırması" sonuçlarına
göre, haftanın ilk iş günü olan pa-
zartesi sabah saatlerinde ve cuma
günleri akşam saatlerinde pazar
günlerinde ise en düşük düzeyde
seyrettiği görüldü. DHA

ZAYİ İLANLARI
Raziye OKTA Adına kayıtlı Beylikdüzü Belediyesinden almış olduğum
17.05.2016/ B-37935 17.05.2016/ B-37935 06.05.2015/ 1068736
06.05.2015 / 1068736 26.05.2014/952590 26.05.2014/952590

Tarih ve numaralı ödeme makbuzlarımı kaybettim.
Hükümsüzdür. 

Kan ağlayarak takip ettik
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, AK Parti İstanbul

İl Başkanı Bayram Şenocak, Be-
yoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan, partililer ile va-
tandaşlar Beyazıt Meydanı'nda
toplandı. AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Bayram Şenocak Beyazıt
Meydanı'nda basın açıklamasını
okudu. Şenocak, "ABD bu girişi-
miyle BM'yi, BM’nin kararlarını ve
uluslararası hukuku açıkça hiçe
saydığını göster-
miş, bölgedeki itila-
fın çözümünde bir
arabulucu değil,
açıkça bir taraf ol-
duğunu ilan etmiş-
tir. Birleşmiş
Milletler Genel Ku-

rulu'nun ve İslam İş Birliği Teşkila-
tı'nın Kudüs konusundaki son ka-
rarları ortadayken ABD'nin hayata
geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz
girişim Orta Doğu'da kan ve göz-
yaşını artırmakta, kaosu derinleştir-
mekten başka amaca hizmet
etmeyecektir. Bunca karara rağmen
hakları ihlal edilen Filistinli kardeş-
lerimizin onurlu davalarını savu-
nurken, İsrail'in eli kanlı katilleri
tarafından şehit edilişini içimiz kan
ağlayarak takip ettik" dedi. 
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Kısa bir süre önce isim
değişikliğine giderek Gazete

Damga ismini alan gazetemiz,
yeni web adresi ve bugüne
kadar sürdürdüğü tarafsız

haberciliği ile gündemi 
belirlemeye 

devam ediyor

www.gazetedamga.com.tr
Web sitemiz artık bir tık ötenizde!

B irleşik Krallık’ın en büyük sanat
festivallerinden biri olan “Brigh-
ton Festivali”, Ceyda Tanç’ın ge-

leneksel Türk halk danslarını çağdaş
tarzla buluşturan ve göç sorununu ele
alan performansına ev sahipliği yaptı.
Ceyda Tanç, “KAYA” isimli gösterisiyle
yaklaşık bin kişilik izleyiciyle buluştu.
Ana teması “göç” olan ve 17 profesyo-
nel dansçının bir saat süren gösterisi
ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda izle-
yiciyle söyleşi yapan Koreograf Ceyda
Tanç ve dansçılar, kendilerine yöneltilen
soruları yanıtladı. Gösterisiyle küresel
bir sorun olan “göç” olgusuna ve zorla

yerinden edilen insanların aidiyet hissi
arayışına dikkat çekmek istediğini söyle-
yen Tanç, KAYA’yı, geleneksel Türk folk-
loründen etkilenilmiş çağdaş bir dans
çalışması olarak tanımladı.

Antropolojİk İlhAm
Tanç, gösteri fikrinin nasıl ortaya çıktı-
ğını ise şöyle anlattı: “Çocukluğumun
geçtiği Fethiye Kayaköy’de önceden
Rumlar yaşarmış. Ne var ki, 1925 yılın-
daki mübadele ile onlar da köylerinden,
evlerinden uzaklaştırılmışlar. Bu tarihi
gerçeklik her zaman beni derinden etki-
ledi. Öte yandan babamın da çocukluğu-

nun geçtiği ve onun Kayaköy üzerine
yaptığı antropolojik araştırmaları da gös-
teri için bana ilham verdi.”

AdAptAsyon süreçlerİ
Dans gösterisini çocukluğuna dair anıla-
rın bulunduğu Kayaköy’de yapmak iste-
diğini söyleyen Tanç, sözlerine şöyle
devam etti: “Ayrıca Yunanistan’da göçü
yaşayanlara ve onların ikinci kuşaklarına
da göstermek istiyorum. Göç, insanlar
üzerinde travma yaratır ancak ben gös-
terimde onların pozitif enerjilerini, yara-
tıcılıklarını, adaptasyon süreçlerini de
vurgulamaya çalıştım.” DHA

Brighton Festivali’nde 
‘GOC’ VURGUSU
Brighton Festivali, İngiltere'de Birleşik Krallık'ın en büyük sanat festivallerinden
biri olarak kabul ediliyor. Ceyda Tanç’ın geleneksel Türk halk danslarını çağdaş
tarzla buluşturan ve göç sorununu ele alan performansı, festivale damga vurdu

Ceyda Tanç, “KAYA” isimli 
gösterisiyle yaklaşık bin 
kişilik izleyiciyle buluştu

beyoğlu’nda
Omurilik Felçlileri
Derneği, Engelliler

Haftası'nda tiyatro gösterisi
düzenledi. Omurilik Felçlileri
Derneği'nin, Sanat Atölyesi
öğrencileri bütün engellerini
aşarak Beyoğlu sakinlerine
sanat adına güzel bir gün ya-
şattı. Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah
Demircan’ın da izlediği gös-
teri 1 saat sürdü. Engelli
oyuncular Ramazan Baş’ın
yazıp yönettiği “ Rüya ve
Maskeler “ isimli oyunu sergi-
ledi. Oyun öncesi Engelliler
Haftası ile ilgili Ramazan Baş
bir konuşma yaptı. Ardından
Ramazan Baş, sahneye Be-
yoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan’ı
davet etti. Başkan Demir-
can’da sanatseverlere hitaben
yaptığı konuşmanın ardından
sahneye engelli sanatçılar
çıktı. Engelli oyuncular daha
çok melodram ağırlıklı oyun-
larıyla gönülleri fethetti. Birbi-
rinden güzel müzik eserlerinin
de icra edildiği gösteri bir saat
sürdü.

Hayata tutunabilirsiniz

Her fırsatta engelli vatandaş-
lar ile bir araya gelen ve engel-
lilere tam destek veren
Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan et-
kinlikte yaptığı konuşmasında
“İnsan ruhtur bedendir. İn-
sanların bazen ruhi bazen de
bedensel engelleri vardır. Do-
layısıyla annelere, babalara,

psikologlara, liderlere bu in-
sanların engelleri kaldırma va-
zifesi düşüyor. Bedensel
Engelliler münasebetiyle on-
lara her şeyin aslında zihinde
çözüldüğünü, gayret ettikle-
rinde bulundukları pozisyonu
çok daha ileriye taşıyacakla-
rını ve daha mutlu olacakla-
rını anlatan bir gayret
içerisindeyiz. Oyunda anlatı-
lan konu belki başka ama asıl
mesele şu hayata tutunabilir-
siniz, hangi şartlarda olursa-
nız olun umut ve güvenle
zihin ve beden dünyanızda ki
engelleri kaldırabilmek için
gayret etmek kıymetli, işte
bunun için uğraşıyoruz.
Dünya Engelliler Haftası için
emeği geçen herkese teşekkür-
ler ediyoruz” dedi.

Empati duygusunu
anlatıyoruz

“Rüya ve Maskeler “ isimli
oyunun yazarı ve yönetmeni
Ramazan Baş ise, “Türkiye
Engelliler haftası içindeyiz,
genelde engellilerden söz edi-
lir ama biz daha çok engelleri
aştığımız, engelleri aşmak için
yaptığımız etkinliklerden söz
ediyoruz. Sahnede söz ediyo-
ruz sokaklarda söz ediyoruz.
Bunlarla ilgili yaptığımız
emeklerimizi ortaya koyuyo-
ruz. Bugün bu oyunun bu
muhteşem sahnede empati
duygusunun toplumda engelli
engelsiz herkesin bir arada ya-
şayabildiği empati duygusunu
anlatıyoruz” dedi.  
DHA

Engelleri sahnede aştılar
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A merika Birleşik Devletleri'nin
büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e
taşıması, Filistinlileri yine sokağa

döktü. Gazze sınırında ve Batı Şeria'da
protesto gösterileri düzenlenirken; İsrail'in
göstericilere karşı şiddeti şiddeti katliama
dönüştü. 58 protestocu İsrail askerinin
açtığı ateşte öldü. 2 bin 700'den fazla gös-
terici yaralandı. Ölenlerin arasında bebek-
lerin olması dikkat çekti. 

Büyük dönüş yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana "Büyük
Dönüş Yürüyüşü" adı altında sınırda
protesto gösterileri düzenliyor. Amerika

Birleşik Devletleri'nin Kudüs
Büyükelçiliği'nin açılış töreni nedeniyle
protestolar yoğunlaştı. Anadolu Ajansı'nın
haberine göre, İsrail'in katliamında yaşamını
yitirenlerin cenazeleri Han Yunus'taki hasta-
nenin morguna kaldırıldı. İsrail'in 2008
yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda iki
bacağını kaybeden 29 yaşındaki Filistinli
Fadi Ebu Salah'ı da katlettiği ileri sürüldü.
İsrail'in dün katlettiği 29 yaşındaki Filistinli
Fadi Ebu Salah'ın cenazesi dün binlerce Fil-
istinli tarafından kaldırıldı. 

En kanlı gün

İsrail şiddeti öyle bir boyuta ulaştı ki göster-

iler, 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana
en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.
Kudüs'teki elçiliğin açılış töreni öncesi is-
rail-gazze sınırında onbinlerce kişi toplandı.
Filistinli göstericiler sınırın diğer tarafindaki
askerlerin görüşünü kapatmak için lastik
yaktı. Önceki haftalarda olduğu gibi uçurt-
malar kullanıldı. Ucuna yanıcı madde
bağlanmış uçurtmalar sınırın diğer tarafına
gönderildi. 

Gerçek mermiyle ateş açıldı

İsrail askerlerinin protestoculara müda-
halesi çok sert oldu. Yoğun gözyaşartıcı
gazla yapılan müdahalelerin yanı sıra gös-

tericilerin üzerine ateş açıldı. Sınırdan
yoğun silah sesleri yükseldi. Göstericilerin
üzerine insansız hava araçlarıyla biber gazı
atıldı. Protestocular keskin nişancılar
tarafından hedef alındı. Bilanço ağır... On-
larca gösterici İsrail askerlerinin açtığı ateş
sonucu yaşamını yitirdi. Ölenler arasında
18 yaşından küçük 5 kişi, bir sağlık görevlisi
ve bir engelli de var. Yaralı sayısı ise binlerle
ifade ediliyor. Sadece İsrail-Gazze sınırı
değil, Batı Şeria da karıştı. Ramallah,
Beytüllahim ve Kalandiye'de protesto gös-
terileri vardı. Buralarda da göstericilere sert
müdahele edildi. Filistin Kurtuluş Örgütü,
genel grev ilan etti. AA

İsrail basını tepki gösterdi

KAN BANYOSUNU
DURDURUN

İsrAİl gazetesi Haa-
retz başyazısında İsra-
il'in Filistinlilere

yönelik sert müdahalesini eleş-
tirdi. Haaretz'in internet sitesin-
den yer alan başyazıda, "Kan
banyosunu durdurun" başlığı
atıldı. Başyazıda, "Ölümcül si-
lahlar kaybedecek hiçbir şeyi ol-
mayan gençleri durduramaz.
İsrail'in sınırını koruma hakkıyla
ilgili bir tartışma söz konusu
değil ama bu, sınırı geçmeye ça-
lışanlara her istediğini yapabile-
ceği anlamına gelmiyor" ifadeleri
kullanıldı.

Netanyahu'ya çağrı

Ntv Haber'in haberine göre, bir
buçuk aydır süren protestolara
da değinen yazıda şu görüş dile
getirildi: "Gösteriler çok sayıda
kişinin ölümü, binlercesinin ya-
ralanmasıyla sonuçlandı. Bu
protestolar süresinde Hamas İs-
rail'e roket atmaktan kaçındı.
Hiçbir İsrail askeri ya da vatan-
daşı yaralanmadı. Öte yandan
İsrail silahsız göstericilere keskin
nişancıyla ateş açtı." Haaretz ga-
zetesi İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu'ya da bir çağrı yaptı.
Yazıda, "Hamas'ın ateşkes konu-
sundaki istekliliğini ciddi şekilde
değerlendirmeli. Ablukanın azal-
tılacağina dair adımlar duyur-
malı ve yaralıların İsrail'de tedavi
görmesine izin vermeli" denildi.

Dünya basını nasıl gördü?

Trump’ın Kudüs
başarısızlığı

AmerİkABirleşik Dev-
letleri'nin büyükelçili-
ğini Tel Aviv'den

Kudüs'e taşımasıyla, 58 Filistinli-
nin hayatını kaybetmesine neden
olan gösteriler ABD ve dünya ba-
sınında büyük yankı buldu. CNN
Internatıonal "Kudüs ve Gazze -
Ayrı bir dünya" başlıklı haberinde
"İsraille Filistinliler arasındaki
kanyon, elçiliğin Kudüs'e taşın-
masıyla daha da derinleşti" ifade-
lerine yer verdi. ABD ile İsrail
arasındaki bağların en güçlü dö-
nemi olduğu belirtildi.

Onlarca kişi öldü

Ntv.com.tr'de yer alan habere
göre, Independent gazetesi ha-
beri "Kudüs'te elçilik açıldı, Gaz-
ze'de son yılların en kanlı
gününde onlarca kişi öldü" başlı-
ğıyla duyurdu. Gösterilerin ABD
Başkanı Donald Trump'ın dün-
yanın en zorlu çatışmalarından
birini çözmekten ne kadar uzak
olduğunu gözler önüne serdiği
ifade edildi. New York Times ga-
zetesi haberi "Trump'ın Kudüs
başarısızlığı" manşetiyle paylaştı.
Elçiliğin Kudüs'e taşınmasıyla
uzun zamandır süren çatışmala-
rın sona ermesi hayaline ulaşıla-
madığı, aksine İsrail askerlerinin
Filistinli protestoculara ağır mü-
dahalede bulunduğu bildirildi.

İsraile hizmet

Tek taraflı eylemin müzakere ve
uzlaşma yerine, İsrail hükümeti-
nin arkası kesilmeyen amaçlarına
hizmet ettiği yorumu yapıldı. The
Guardian "Washington yönetimi-
nin Filistinlilerin ölümüne rağ-
men Kudüs'teki elçilik açılışından
övgüyle bahsettiğini" yazdı. The
Washington Post, "Barış rehin ve-
rildi, ABD Kudüs'te büyükelçilik
açtı. Onlarca insan öldü" ifadele-
rini kullandı. Gazete Kudüs'te
Ivanka Trump'ın da katıldığı açı-
lışta eğlencenin yaşandığı dakika-
larda sadece 100 kilometre
uzaklıkta Filistinlilerin kurşunla-
rın hedefi olduğunu belirtti. 

ABD'nin büyükelçiliğini Tel
Aviv'den Kudüs'e taşıması,

Filistinlilerin öfkesini bir
kez daha sokağa döktü.
Gazze sınırında ve Batı

Şeria'da protesto gösteri-
leri düzenlendi. İsrail'in

şiddeti katliama dönüştü.
58 Filistinli İsrail askerinin

açtığı ateşte yaşamını 
yitirdi. 2 bin 700'den fazla
gösterici yaralandı. İsrail,

protestolar sürerken
Gazze'ye beş hava saldırısı

düzenledi. İsrail'in bu
katliamı, 2014'teki Gazze

Savaşı'ndan bu yana en
kanlı gün olarak kayıtlara

geçti. Gazze'de yine 
bebekler öldü

İsrail askerlerinin ateş açtığı
göstericiler arasındaki 5 kişinin 
18 yaşından küçük olması; hatta 
bebeklerin dahi ölmesi katliamın
boyutunu gözler önüne serdi. 

OLDU!
YINE BEBEKLERYINE BEBEKLERYINE BEBEKLERYINE BEBEKLERYINE BEBEKLERYINE BEBEKLERYINE BEBEKLERYINE BEBEKLERYINE BEBEKLER

BM’den Israil’e mermi tepkisi
İsrAİl'İn protesto gösterilerinde
gerçek mermi kullanarak 58 Filis-
tinliyi katletmesi ve 2 bin 700'ünü

yaralamasına BM İnsan Hakları Yüksek
Komiserliği'den tepki geldi. BM İnsan Hak-
ları Yüksek Komiserliği sözcüsü, "Filistinli-
lerin sınıra yaklaşması İsrail'in gerçek
mermi kullanmasını haklı çıkarmaz" dedi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği söz-
cüsü Rupert Colville İsviçre'nin Cenevre
kentinde yaptığı açıklamada, "İsrail'in ulus-
lararası hukuka göre sınırlarını savunma
hakkı bulunuyor ancak gerçek mermi son
çare olarak kullanılmalı, Filistinlilerin Gaz-
ze'de sınıra yaklaşmasına gerekçe olma-
malı" şeklinde konuştu.

10 üyeden Filistin mektubu

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 15
üyesinden 10'u da, BM Genel Sekreteri An-
tonio Guterres'e mektup göndererek konse-
yin İsrail'in işgal altındaki Filistin
topraklarında yasadışı yerleşim birimlerine
son vermesini talep eden kararın arkasında
durmasını istedi. Çin, Fransa, Bolivya, Fil-
dişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Ku-
veyt, Hollanda, Peru ve İsveç, ABD'nin
büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve İsrail

ordusunun Gazze sınırındaki protestolara
müdahalesinde 58 Filistinlinin katledilmesi-
nin ardından BM Genel Sekreteri Guter-
res'e mektup gönderdi. ABD'nin çekimser
kalmasıyla 2016 yılında kabul edilen İsra-
il'in işgal altındaki Filistin topraklarında ya-
sadışı yerleşim birimlerine son vermesini
talep eden BMGK kararının uygulanma-
masından derin endişe duyulduğu vurgula-

nan mektupta, "Güvenlik Konseyi kararları-
nın arkasında durmalı ve bu kararların an-
lamlı olduğunu tesis etmeli; aksi takdirde
uluslararası sistemin güvenilirliğini tehlikeye
atarız" ifadesine yer verildi. Konseyin 10
üyesi mektupta, ayrıca Guterres'ten bu ka-
rarın uygulanmasına ilişkin her üç ayda
BMGK'ya sunduğu raporları yazılı olarak
teslim etmesi talebinde bulundu.

Gazze soruşturmasına ABD engeli
BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK),
Gazze sınırındaki protestolarda İsrail
güvenlik güçlerinin gerçek mermi
kullanması sonucu 58'den fazla Fil-
istinlinin katledilmesine ilişkin
soruşturma talebi ABD'nin engeline
takıldı. BMGK'nin geçici üyelerinden
Kuveyt, konseyden Gazze'deki şiddet
olaylarından endişe ve üzüntü
duyulduğunu belirten ve 58 Filistin-
linin katledilmesine dair soruşturma
başlatılmasını talep eden bir
açıklamanın kabul edilmesini istedi.

Diplomatlar, Gazze sınırındaki
protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin
gerçek mermi kullanması sonucu 58
Filistinlinin katledilmesine ilişkin
BMGK'nin "bağımsız ve şeffaf"
soruşturma talebine ABD'nin karşı
çıktığını söyledi. ABD, 30 Mart'tan bu
yana devam eden "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gös-
terilerde İsrail'in orantısız güç
kullanımı sonucu çok sayıda Filistin-
linin öldürülmesiyle ilgili soruşturma
taleplerini iki kez daha reddetmişti.

Erdoğan ile Elizabeth görüştü
CumhurBAşkAnı Recep Tayyip Erdoğan
Buckhingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Eliza-
beth ile görüştü. Çeşitli üst düzey görüş-
meler için gittiği Birleşik Krallık’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı
olarak gerçekleşen Kraliçe Elizabeth II
ile görüşmesinin ardından saraydan ay-
rıldı. Görüşme 40 dakika sürdü.

Ortadoğu için ortak eylem planı

Ntv.com.tr'de yer alan habere göre,
Cumhurbaşkanı'nın bir sonraki rande-
vusu ise Başbakan Theresa May ile...
Baş başa ve heyetler arası görüşmeler
gerçekleştirilecek. İki lider; Türkiye ile

İngiltere arasında terörle mücadele, mülteci ve ti-
caret konularındaki yakın işbirliğini de masaya ya-
tıracak. Cumhurbaşkanı dün de Galler Prensi
Charles ile biraraya gelmişti.

Trump İsrail’in en
büyük savunucusu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Washington'daki
İsrail'in bağımsızlık günü etkinliklerinde konuştu. İsrail
ve ABD'yi yakınlaştırmak için Donald Trump'in son 1
yılda yaptıklarının önceki 70 yılda yapılanlardan daha
fazla olduğunu söyledi. NTV Haber'in haberine göre,
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ba-
rışın tek gerçek temeli olduğunu savundu. Trump'in İsra-
il'in gelmiş geçmiş en büyük savunucusu olduğunu ifade
eden Pence, "Trump tarih yazdı" dedi. ABD Başkan yar-
dımcısı Pence ülkesinin bir barış anlaşmasına her türlü
desteği vermeye hazır olduğunu da dile getirdi.
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BULMACA
Hazırlayan: Hakan KAYAR

Biraz eski,
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Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

Tel: 0212 881 11 17

ÇiNAr ÇİÇekÇİLİkÇiNAr ÇİÇekÇİLİkÇiNAr ÇİÇekÇİLİkÇiNAr ÇİÇekÇİLİkÇiNAr ÇİÇekÇİLİkÇiNAr ÇİÇekÇİLİkÇiNAr ÇİÇekÇİLİkÇiNAr ÇİÇekÇİLİkÇiNAr ÇİÇekÇİLİk

dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. No: 44/6-A
BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Rezervasyon 
0212 882 52 53

NEZİH SELVİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)

C HP’den Cumhurbaşkanı aday adayı
olan Sayın İnce’nin seçilmesini bir
vatandaş olarak istiyorum. Neden

mi ? Bir basın mensubu olarak onu yakın ta-
kibe almıştım. Zira hakkında makale yaz-
mak istiyordum. Onu tanımadan detaylara
girmek hem hayal ürünü olacaktı hem de
bana yakışmayan bir tarz olacaktı bu yüz-
den tv kanallarında onunla ilgili görselleri
konuşmalarını ve kısacası sayın İnce’yle il-
gili çok ciddi araştırmalara girdim.

Baktım ki zarif mütevazi ve oldukça açık
sözlü bir beyefendi. İçi dışı bir. Bilgilerle do-
nanmış araştırmacı ruhlu saygın bir öğret-
men orijinli tam bir beyefendi. Köylüyle
köylü işçiyle işçi memurla memur bürokratla

bürokrat ve sözünü esirgemeyen pratik ze-
kalı hayli de cesur biri. Tipik bir Türk ve iyi
bir insan vicdanlı bir siyasi. Bu yüzden ben
onun Türk halkını birleştireceğine mevcut
kamplaşmayı bitireceğine inanıyorum. Yaşlı
da değil orta yaş tam olgunluk döneminde. 

Bir adım daha atmak istiyorum üstelik de
bir dönem değil inanın iki dönem Cumhur-
başkanlığı yapması belkide kendisini yıpra-
tacak ve yoracak ama ülkemiz kazanacak
Türkiye kazanacak. Dedim ya bizi dünya ile
tam rantabıl entegre edecek ve komplexi ol-
mayan ülkemiz için her tür fedakarlığı yapa-
bilecek kadar da alçak gönüllü adeta bir
misyoner. Deneyimli bir siyasi. İşte bu yüz-
den seçilmesini istiyorum.

Seçilmezse ne? Olur kar-
dan zarar etmiş oluruz böylesi değerli ve ül-
kemize milletimize fazlasıyla yararlı olacak
bir değeri kazanamamış olacağız. Seçilse de
seçilmese de beni çok iyi anlayacaksınız.
Zaten o boş durmaz çalışkan ve üretken se-
viyeli saygın bir siyaset adamı. Ama seçile-
rek ve extrem projelerini gördüğümüzde
ülkemiz ve milletimiz kazandığında anlarsa-
nız çok mutlu olurum. Ben CHP’li değilim
olmadım da ancak karşı da değilim. Fakat
İnce’nin çok çok yararlı olduğunu anladım

gözlemledim bu yüzden yazıyorum.
Öğretmen orijinli demiştim ona evlatlarını

teslim edenler neden oy vermesinler alnı ak
adı hiç bir zaman negatif skandallara katıl-
mamış ve diplomalı olgun bilgiye deneylere
bilime aç araştıran çalışkan güvenilir bu
beyefendiden de daha birileri varsa söyleyin
o zaman onu seçelim ama yoksa ki mevcut
adaylar içinde malesef yok. O halde neden
onu seçmeyelim engel ne? Denenmişleri
artık defalarca denemenin de bir anlamı ol-
mamalı bence özellikle de bu saatten sonra.

Bazen bir çok konuda rönesans ve reform
yapmak gerek. Kendisiyle barışık ve kendi-
sini dinleten her sözü anlamlı ve felsefi ve
haklı olan bu değerli beyefendiye oy verece-
ğimi Mehmet olarak onu tercih edeceğimi
şimdiden mertçe ve açıkça korkusuzca etki
altında kalmaksızın açık seçik beyan ediyo-

rum. Oyum Muharrem İnce beyefendiye-
dir. Açıkçası sözümün geçeceği ve beni
seven dinleyen eş dost ve arkadaşlarıma
da harlı harlı gönüllü ona çalışacağımı be-
lirtiyorum. Samimi söylüyorum ondan da
daha iyi bir aday ve ehil bir aday olsaydı
ona verecektim ama yok ve olmayacak
gibi.

Bitirirken Muharrem İnce beyefendinin
yolunun açık olmasını ve kendisini Ülke-
mizin Cumhurbaşkanı olarak görmemizi
diliyorum. Buradan selam olsun bu zorlu
mücadelesinde başarılar diliyorum değerli
öğretmenimize ve saygın beyfendiye. Allah
yardımcısı olsun çok sarp ve dik bir yola
koyuldu şarlar ve ülkemizin içinde bulun-
duğu bu şartlarda. Ama o zor’u seçer
sever ve başarır bu onurlu ve dik duran
korkusuz adam adam gibi adam.

Muharrem İnce kazansın istiyorum
Mehmet EKMEN

mehmet47ekmen@hotmail.com

DİCLEDEN DAMLALAR

İ stanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından 2016- 2017 Eğitim- Öğre-
tim yılında hayata geçirilen

'Harezmi Eğitim
Modeli'yle öğ-
rencilerin tekno-
lojiyi kullanarak
üretim yapabil-
meleri, bilimsel
araştırma yön-
temlerinin belir-
lenmesi ve
öğrencilerin,
farklı branşlar-
daki en az 3 öğ-
retmen
rehberliğinde ha-
yatın içinden so-
runları belirlediği
derslerin detayları aktarıldı. Programda
konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ha-
rezmi Eğitim Modeli'nin multidisipliner
olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bir-
çok bilimin temel bilgilerinin bilerek ve
ondan istifade ederek yeni bir şeyleri öğ-
renme çabası olarak önemli bir proje. Bu
bizim aslında baktığınızda klasik bilginle-
rimizin de metodu. Herhangi bir klasik
bilim adamının biyografisini okuduğu-
nuzda mutlaka matematik, astronomi
okumuştur. Bunların temeli oluşturul-
duktan sonra onun üzerine yapacağı bi-
limi kurmuştur. Bugün modern dünyada
tekrar buna dönüş var. Bundan önceki

dönemde 50 yıldır, 70 yıldır insanların
daha çok belli branşta derinleşmesi ön-
görülürdü. Bir doktor eğer kalp uzma-

nıysa, böbrekle
ilgili hiçbir bil-
gisinin olmadı-
ğını
söyleyebili-
yordu. Kendi
bilim dalında
daha derinle-
şebilmek adına
sadece o bö-
lümle ilgileni-
yordu ama
daha sonra in-
sanlık şunu
fark etti; her
bir bilim tek

başına derinleşmede ya da olaylara vu-
kufiyet sağlamada yeterli olmuyor" dedi.

14 ilde uygulamaya başlandı

Vali Şahin, şöyle devam etti: "Anladığım
kadarıyla biraz buna benzetiyorum; önce
soruna genel bir bakış, sorunu anlama
sonra o soruna yönelik olarak sorular
oluşturabilme. Niçin, neden sorusu ol-
masaydı herkes alim olurdu. Bir soruyu
sorabilmek o konuda en az asgari, yarım
bir bilgiye sahip olmak demektir. Hiç bil-
gisiz olduğun konuda bile iyi soru sora-
bilen aslında onun mantığına hakimdir.
Bu model öğrencilerimize iyi soru sor-

mayı öğretirse, doğru soru sormayı öğre-
tirse ondan sonrası çorap söküğü gibi ge-
lecektir. Tabii bu sadece çözümü bulmak
yeterli değil çözümü bulduktan sonra ha-
yata uygulamak önemlidir. Bu modelin
inşallah başarıyla Türkiye genelinde uy-
gulanacağına inanıyorum. Projeler, ko-
nusundaki proje yarışmasında Türkiye
1'incisi olan bir proje oldu. Bakanlığın ta-
limatıyla da 14 ilde de pilot olarak uygu-
lanmaya başlandı. Eğitim sistemimize
yeni bir soluk aldıracağına inanıyorum."

Kodlama sistemi gibi

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer
Faruk Yelkenci ise, uygulanan eğitim mo-
deline dair, "258 öğretmen ve1400 öğren-
cimizle beraber uygulamış olduk. Bu
model, bizim sistem eğitimi, kodlama
eğitimi gibi teknoloji eğitimlerini bugün
eğitim sistemimizde 'doğru bir şekilde
nasıl yapabiliriz?'in bir arayışıdır. Süreç
esnasında, bu modele katılan öğrencile-
rin akademik başarısının arttığını ve bir
müfredatın nasıl doğru bir şekilde öğren-
cilerle beraber yazıldığını göstermesi ba-
kımından çok önemli olduğunu
düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Prog-
ramın ardından İstanbul Valisi Vasip
Şahin ile İstanbul Milli Eğitim Müdürü
Ömer Faruk Yelkenci eğitim modelinin
uygulandığı atölye ve sınıfları gezdi, öğ-
rencilerden oluşturdukları projelere dair
bilgi aldı. DHA

TUm TUrkiye’de
UyGULANACAk
Harezmi Eğitim Şenliği, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Şahin, Hazrezmi Eğitim Sistemi'nin soru sormak
üzerine kurulu olduğunu belirtti. Şahin, en kısa zamanda tüm Türkiye'de uygulanacağından emin olduğunu söyledi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Harezmi Eğitim Sistemi hakkında konuştu

MALTEPE Belediyesi, ilçede
yeni yapılan bir parka Azer-
baycan’ın ismini vererek dost

ülkeye güzel bir jest yaptı. Parka Maltepe
Belediye Meclisi tarafından, “Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti 100. Yıl Parkı” adı ve-
rildi. “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti
100. Yıl Parkı’nın” açılışı bugün önemli
konukların da katılımıyla Maltepe İl-
çesi’nde gerçekleşti.

Açılışa yoğun ilgi

Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasa-
nov, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Tür-

kiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azer-
baycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonso-
losu Mesim Hacıyev, Azerbaycan
Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu
Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev,
Azerbaycan Milletvekilleri Adil Aliyev,
Nazım Cafarov, Musa Gasımlı ve Gire-
sun Üniversitesi Rektörü Aygün Attar
katıldı. Park açılışında önce iki ülkenin
milli marşları okundu ve ardından açılış
için kurdele kesildi. Sırasıyla Maltepe Be-
lediye Başkanı Ali Kılıç, Azerbaycan
Cumhuriyeti Diasporalardan Sorumlu
Devlet Bakanı Yardımcısı Valeh Hacıyev
ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu Mesim Hacıyev konuş-

malarını yaptılar. Başkan Kılıç, “Bugün
Maltepe’de Azerbaycan Cumhuriyet
Parkı’nın açılışını gerçekleştirdik.
Bizim için sadece bir park açılışı değil
Azerbaycan halkının bütün duygula-
rını ressamlarımız ve heykeltıraşları-
mız üzerinden buraya yansıtmak
istiyoruz. Maltepe halkına Azerbay-
can’ı daha fazla tanıtmak istiyoruz.
Hem rahmetli Haydar Aliyev’in yıl dö-
nümü nedeniyle hem de Cumhuriyetin
100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle
parkın açılışını yaptık. Buradan
Bakü’ye, Azerbaycanlı bütün kardeşle-
rime saygılarımı sevgilerimi sunuyo-
rum” açıklamalarını yaptı. DHA

Maltepe’den Azerbaycan’a 100. yıl hediyesi

İstanbul
Valisi
Vasip
Şahin
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Trezeguet’nin
bonservisini aldı

Fatih Terim’in 
raporu hazır
mevcut yönetim göreve devam edecekmiş
gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle
takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor.
Tecrübeli hoca bu sezonki başarıda pay sa-
hibi olan 3 ismin mutala tutalmasını istiyor.
Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk’un ta-
kımda kalması için rapor veren Terim, kiralık
oyuncular Nagatomo ve Denayer konu-
sunda da vakit kaybetmeden harekete geçil-
mesini istiyor. Yarım sezonluğuna İnter’ten
kiralanan Japon sol bekin bonservisi İtalyan
kulübünden alınacak. Denayer ise şartların
oluşması halinde Manchester City’den tek-
rar kiralanacak.

Yolcular belli

Fanatik'in haberine göre, seçim atmosferinin
transfer çalışmalarını aksatmamasını isteyen
Fatih Terim, gidecekler konusunda da ön ra-
poru hazırladı. Başarılı hoca, Tolga Ciğerci,
Yasin Öztekin, Ahmet Çalık, Carrasso, La-
tovlevici, Hakan Balta, Koray Günter ve
Tarık Çamdal’ı gelecek sezon düşünmüyor.

Ahmed Musa’yı CSKA kapıyor

Devre arasında Galatasaray’ın ciddi şekilde
gündemine gelen ve yeni sezon için de Fatih
Terim’in listesinde olacağı konuşulan Ahmed
Musa için CSK Moskova elini çabuk tutu-
yor. Ocak ayında başarılı forveti Leicester
City’den kiralayan Ruslar, 25 yaşındaki
oyuncunun bonservisini almak için
harekete geçti. CSKA Moskova
Sportif Direktörü Roman Ba-
baev, “Kalmasını çok istiyoruz.
Tekrar kiralamayacaklardır
ancak biz Ahmed Musa’yı tut-
mak için her şeyi yapacağız”

dedi. 

Talisca'nın alternatifi 
Kostas Fortounis
talisca'nın ayrılma ihtimaline karşı, 10
numara pozisyonuna futbolcu bakan Beşik-
taş, arayışlarına hız verdi. Listenin ilk sıra-
sında PAOK’ta forma giyen ofansif orta
saha oyuncusu Dimitrios Pelkas yer alı-
yordu. Yunan ekibi Pelkas için 7 milyon
euro bonservis bedeli istedi. Oyuncuyu pa-
halı bulan Beşiktaş listedeki diğer adaylara
yöneldi. Olympiakos’ta görev yapan Kons-
tantinos Fortounis gündeme geldi. Kartal,
25 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlan-
dırdı. Fortunis, bu sezon 37 maçta 11 gollük
performans sergiledi.Diğer alternatif sosa-
Akşam'ın haberine göre, Yunanistan’daki
transfer görüşme-
lerinde bir sonuç
alınamazsa Beşik-
taş, Trabzons-
por’da forma
giyen Jose Sosa
için Bordo-Mavili
ekibin kapısını ça-
lacak. 32 yaşın-
daki futbolcunun
yüksek yıllık ücreti
Trabzonspor’dan
ayrılma olasılığını
artırıyor. Şenol
Güneş, Sosa’ya
sıcak bakıyor.

kasımpaşa Kulübü, sezon ba-
şında Belçika’nın Anderlecht ta-
kımından opsiyonlu kiraladığı
Mahmoud Ahmed İbrahim
Hassan’ın (Trezeguet), bonservi-
sini satın aldı. Kulübün başkan
vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
23 yaşındaki Mahmoud Ahmed

İbrahim Hassan’ın (Trezeguet) 2
milyon avro olan opsiyon hak-
kını kullandıklarını belirterek,
Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme im-
zaladıklarını ifade etti. Öksüz,
ayrıca, Veysel Sarı ve David Pa-
velka ile 3 yıllığına anlaştıklarını,
iki oyuncuyla da bugün sözleşme
imzalanacağını aktardı. AA 

ÜMRANİYE’DE GENÇ SPORCULAR KUPA İLE MADALYALARINI ALDI

MADALYALAR
TAKDIM EDILDI
Ümraniye 10. Geleneksel Spor Oyunları Kapanış Töreni binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Spor oyunları müsabakalarında dereceye giren okullara ve öğrencilere kupa ile madalyaları takdim edildi

H aldun Alagaş
Spor Kom-
pleksi’nde

gerçekleştirilen törene
Belediye Başkanı
Hasan Can’ın yanı
sıra, Ümraniye İlçe
Milli Eğitim Müdürü
İsmail Gökçimen, Üm-
raniye Kaymakamı
Suat Dervişoğlu ve
yaklaşık 3 bin sporcu
öğrenci katıldı. Ümra-
niye 10’uncu Gelenek-
sel Spor Oyunları
kapanış töreninde öğ-
renciler çeşitli spor
branşlarında hünerle-
rini sergiledi. Sporcu-
ların nefes kesen
gösterileri büyük alkış
topladı. Ardından spor
oyunları müsabakala-
rında dereceye giren
okul ve öğrencilere
Hasan Can tarafından
kupa ve madalyaları
takdim edildi.

11 bin 200
öğrencinin katıldı

Toplamda 11 bin 200
öğrencinin katıldığı
spor müsabakasında

468 takım yarıştı. 92
okulun katıldığı spor
oyunlarında toplamda
884 maç yapıldı. Fut-
bol, futsal, basketbol,
voleybol, hentbol, sat-
ranç, karate, tekvando,
güreş, atletizm, bad-
minton ve masa tenisi
olmak üzere toplam 12
branşta  ve 8 salonda
düzenlendi. Ümraniye
Belediyesi okullara
spor malzemesi yardı-
mında da bulunarak
sporculara destek veri-
yor. Her okula 6’şar
futbol, basketbol ve 2
hentbol topu ile top-
lamda 56 okula da bin
120 top dağıttı. Futbol
Takımı kaptanı Mus-
tafa Derin, “İstiklal
Ortaokulu’ndayım. Ta-
kımımızla beraber
küçük erkek futbol
şampiyonu olduk.
Okulumuzun ilk küçük
erkek kupası. Takımım
çok iyi mücadele etti.
Şampiyonluğu getirdi-
ler. Onlara çok teşek-
kür ederim. Çok
mutluyuz” dedi. DHA

medıpol Başakşehir'in orta saha oyun-
cusu Gökhan İnler, Süper Lig'de büyük
bir çekişme yaşandığını ve bu sezon çok
büyük bir heyecan yaşandığına vurgu
yaparak, "Medipol Başakşehir çok
muhteşem ve güzel bir iş yaptı. Süper
Lig'in çekişmeli hale gelmesinde bizim
takımın katkısı büyük" dedi. Ligde yaşa-
nan çekişmenin ve sıralamadaki takım-
ların birbirine yakın olmasını da
değerlendiren İnler, "Her takım iyi. Her
takım maçlarını yeniyor. Bir maçı kaza-
namadığınız zaman öteki takım sizi ge-

çiyor. Bu sezona baktığımızda şampi-
yonluk yarışında 4 takım var ve birbirle-
rine çok yakın. Her an bir şey olabilir.
Sezon bitene kadar herkes bir şey yapa-
bilir" şeklinde konuştu. 

Değerlendirme yapacağız

Deneyimli futbolcu Gökhan İnler,
Süper Lig'de uzun yıllardır ilk kez çok
sayıda takımın şampiyonluk yarışını
son haftalara kadar taşıdığına dikkat çe-
kerek, "Süper Lig'de kalite giderek arttı.
Bu sene her takım her takımı yenebili-

yor. Tabii bizim de küçük kaygılarımız
oldu. Bence bizim kulübümüz Medipol
Başakşehir çok muhteşem güzel bir iş
yaptı" açıklamasını yaptı. Ligde her
hafta sürpriz sonuçların olduğunu söy-
leyen İnler, "Genele baktığımızda alt sı-
radaki takımları da rahat yendik ama
her hafta sonuçlar başka olabiliyor.
Sezon sonunda neyi iyi yaptık, nere-
lerde artılarımız oldu, nerede düşüşleri-
miz oldu, onu konuşarak yeni sezona
iyi başlayacağız" ifadelerini kullandı.
DHA

Mustafa Cengiz’den stat tepkisi
Galatasaray başkanı Mus-
tafa Cengiz, Anadolu Ajansı'na
yaptığı açıklamada ligin son
haftasında oynanacak Göz-
tepe-Galatasaray maçıyla ilgili
konuştu, stat tepkisi gösterdi.
Cengiz ayrıca taraftara da İs-
tanbul müjdesi verdi. Mustafa
Cengiz şunları söyledi: "Göz-
tepe gibi değerli bir takımın on
bin kişilik stada mahkum ola-
rak oynaması çok üzücü... Biz
sonuçta misafiriz. Misafir um-
duğunu değil, bulduğunu yer
ama İzmir gibi tarihi bir şehre
yatırımların geciktiğini düşünü-

yoruz. Bizim zaten stat talebi-
miz olmadı, olmazdı da. Gözte-
pe'den beklerdik böyle bir
hamleyi. Daha çok taraftarımı-
zın maça girmesi için onlardan
teklif beklerdik."

Taraftara ekran 
kurulması talebi

Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumartesi günü stadımızda
taraftarımız için dev bir şölen
hazırlıyoruz. Göreve geldiğimiz-
den beri taraftarımızın taleple-
rini karşılamaya çalışıyoruz.
Burada un var, şeker var.

Herlva yapabilir misin? Yapar-
sın belki ama çamur gibi olur.
Durum iyiye gidince, başarıyı
herkes sahiplenir. Başarısızlık
yalnızdır. Ben Tudor'a saygı du-
yuyorum. Bizi mahkemeye ver-
miş olsa bile çorbayı yapan,
pişiren masaya geitren teknik
heyettir. Arkadaşlarım bana kı-
zıyor ama bu başarı teknik he-
yetindir. Bu bize nasip
olmuştur.

"UEFA'ya randevumuz var"

Perşembe günü UEFA'yla ran-
devumuz var" diyen Cengiz,

"Önce Ankara'da sayın bakanı-
mızla görüşeceğim. Sonra Ce-
nevre'ye gideceğim. Şu an
seçim falan düşünemiyorum.
En az çalıştığım konu da seçim.
Ben Galatasaray'ın maddi du-
rumu ve şampiyonluk yürüyü-
şünü düşünüyorum ve bu
konuda çalışıyorum. UEFA'nın
bizden istediği açıklık, samimi-
yet ve doğru söyleme davranış-
larını yerine gietirdik. Sürekli
olarak medyada 'Galatasaray
ceza alacak' şeklinde haberler
çıkıyor. Şunu da söyleyelim,
tencere dibin kara, seninki

benden kara! Bütün kulüplerin
durumu kötü. Galatasaray bu
durumu toparlayacağının ga-
rantilerini rakamlarla UEFA'ya
verdi. Ben artık eski yönetim-
lerden bashetmekten sıkıldım.
Son mali kurulda her şey anla-
tıldı zaten. Hep bir önceki yö-
netime, yönetimlere gidiyoruz.
Sorunlar birikti, birikti. Tüm
borçları temizlemeye çalıştım
ve bir borç disiplini oluştur-
maya çalıştım. Taraftar da beni
istemezse hiçbir şekilde bu kol-
tukta oturmam" ifadelerini kul-
landı. AA

Ligde her an bir şey olabilir

Hasan Can: Cevher arıyoruz
Her zaman sporcuların yanında ol-
duklarını belirten Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, “Buradaki he-
defimiz, çocukların spor alışkanlığı
edinmesi ve bunu yaparken perfor-
manslarını takip ettiğimiz çocukları-
mızın içinden yarının Türkiye
şampiyonları, Avrupa şampiyonları,

Dünya şampiyonları olabilecek ço-
cuklarımızı tespit edip dünyaya du-
yurmak. Bir anlamda madencilik
yapıyoruz. Bir nevi cevher arıyoruz.
Hem cevher arıyoruz hem de herke-
sin sağlıklı bir hayatı için spor
yapma alışkanlığı edinmesini amaçlı-
yoruz” sözlerini kullandı.

SP  R
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Fenerbahçe Doğuş'un şutörü Wanamaker'den taraftara mesaj

F enerbahçe Doğuş, EuroLeague'de
üst üste 4. kez Final-Four’a kalsa
da takımda bu heyecanı ilk kez ya-

şayacak oyuncular bulunuyor. Bu isimler-
den biri de Brad Wanamaker... Fanatik'ten
Onur Güler'in sorularını yanıtlayan Ame-
rikalı oyun kurucu, Final- Four’a kalarak
ilk hedeflerine ulaştıklarını belirterek,
“Orada da elimizden gelenin en iyisini ya-
pacağız” ifadelerini kullandı.Zalgris’in
yaptıkları ortada

İlk EuroLeague Final Four deneyimin
olacak. Beklentilerin neler?
Uzun süredir beklediğim bir andı. Tü m
sezon bunun için çalıştık ve hedefimize
ulaştık. Oldukça heyecanlıyım ve bu at-
mosferde ke ndimi göstermeyi iple çeki-
yorum.

EuroLeague Final Four’d a ilk rakibiniz
Zalgiris Kaunas olacak. Bu sezon yakala-
dıkları başarıyı nasıl değerlendiriyorsun?
Gerçekten harika bir başarı hikayesi. Ja-
sikevicius gibi oldukça iyi bir koça sahip-
ler. Oyun kurucu pozisyonunda Kevin
Pangos gibi bir liderleri var. Oldukça
zorlu bir karşılaşma olacak. Play-Off tu-
runda Olympiakos’a karşı nasıl perfor-
mans sergiledikleri ortada.
Saygı duyulması
gereken bir

rakip. Kıran kırana bir mücadele 
olacaktır. 

Tecrübeli olmamız avantaj

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague Final
Four’d a boy göstermiş birçok oyuncuya
sahip. Bu isimler, senin gibi bu 
atmosterde ilk kez yer alacaklara 
nasıl yardımcı oluyor?
Tabii ki bu çok önemli. Mesela Kostas
Sloukas birçok kez bu tecrübeyi tatmış,
şampiyonluklar kazanmış biri. Bu yüzden
neler yapılması gerektiğini gayet iyi bili-
yor. Ben ilk kez bu seviyede oyna-
yacağım ve ona Final Four
ile alakalı bazı sorular so-
ruyorum. Zalgiris Kau-
nas karşısında ilk
maçımıza çıkıp 40 da-
kika boyunca elimizden
gelenin en iyisini yapa-
cağız ve neler olacak
göreceğiz.

Koç Obradovic, Eu-
roLeague’d e Final
Four denince en tecr
übeli ve başarılı isim
olarak ön plana çıkı-
yor. Bu süre çte o size
nasıl liderlik ediyor?

Yalnızca şimdi

değil, sezon başından bu yana bize yol
gösteriyor. Çok çalışmamızı ve hiçbir
zaman vazgeçmememizi söylüyor. Biz de
bunu yaptık. Kaliteli bir kadroya sahibiz.
Bir arada mücadele ettik ve ilk hedefimiz
olan Final Four’a ulaştık.

Obra’nın öğütleri güven aşılıyor

Obradovic’le ilk sezonunu yaşıyorsun.
Sezon boyunca üzerinde nasıl 
bir etki bıraktı?
Dışarıdan bakınca çılgın biri gibi görünü-

yor. Sürekli sinirleniyor, oyuncularına
bağırıyor, yüzü kızarıyor... Fakat

onunla aynı ortamda bulu-
nunca durum farklı.

Eğer size bir şey söylü-
yorsa bu boşuna değil.
Örneğin bir maçta
boş kalıp şut kullan-
mayınca, “Neden şut

atmadın? Tüm id-
manlarda bunu
çalışıyorsun. Fır-
satı yakalayınca

değerlendirmen
gerek” diyor. Verdiği

öğütlerle odağımızı
kaybetmememizi sağla-
yıp bize güven aşılıyor. 

Uzun süredir İstanbul’da yaşıyorsun. Bu
şehirde yaşamak hakkında neler söylersin?
Mükemmel bir şehir. Gezip görülecek bir-
çok harika yere sahip. Ailem de burada.
Zaman zaman onlarla birlikte şehrin farklı
yerlerini keşfediyoruz. Şu ana dek benim
için her şey harika geçiyor.

Fenerbahçeli taraftarlar size sezon boyu
müthiş bir destek verdi. Belgrad’daki 
Final Four’da sizin için nasıl bir 
itici güç olacaklar?
Sezon başından bu yana verdikleri destek
inanılmazdı. Evimizde oynarken bize büyük
avantaj sağlıyorlar. Kulübümüzü ve takımı-
mızı gerçekten çok seviyorlar. Eminim ki
Belgrad’da bizi evimizde hissettireceklerdir.

Eski takımın Darüşşafaka ise bu sezon
7DAYS EuroCup’ta şampiyonluğa ulaştı.
Bu başarı hakkında neler söylersin?
Darüşşafaka’nın EuroCup şampiyon-
luğu müthiş bir başarı. Geçen yıl orada
oynuyordum. Orada gerçekten iyi insan-
lar tanıdım. Koç David Blatt ve ekibi ha-
rika bir işe imza attı. Özellikle Scottie
Wilbekin inanılmaz bir sezon geçirdi.
Sezon içinde birkaç kez onunla konuş-
tum. Çok çalışkan biri ve elde ettiği tüm
başarılarıhak ediyor. Onun adına
mutluyum.

EuroLeague'de Üst üste 4. kez Final Four oynayacak olan Fenerbahçe Doğuş'ta, hem oyun kurucusu hem de şutör
olarak görev yapan Brad Wanamaker, kariyerinde ilk kez Final Four'da yer alacağı için sabırsız olduğunu söyledi.
Yıldız üçlükçü, “Ben hazırım ve çok heyecanlıyım. Bir an önce parkeye çıkıp kendimi göstermek istiyorum” dedi

Obradovic efsanesi!
basketbolda 18-20 Mayıs’ta
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da
düzenlenecek THY EuroLeague
Final Four'da yer alacak Fener-
bahçe Doğuş’un en büyük güven-
cesi yine başantrenörü Zeljko
Obradovic’in tecrübesi olacak.

Efsane olarak anılıyor

EuroLeague tarafından "efsane"
olarak nitelendirilen ve Avrupa bas-
ketbolunun en iyi başantrenörü
olarak gösterilen Obradovic, 17.
Dörtlü Finali’nde 10. kupasını Fe-
nerbahçe’nin başında kazanmak
için mücadele edecek. Basketbolda
Avrupa’nın bir numaralı kupasını
en fazla kazanan başantrenör olan
58 yaşındaki çalıştırıcı, bu sevinci
1992, 1994, 1995, 2000, 2002,
2007, 2009, 2011 ve 2017’de ya-
şadı. Obradovic, ülkesinde Partizan
takımıyla 1991 yılında başladığı ba-
şantrenörlük kariyerinin ilk sezo-
nunda Avrupa’nın zirvesine çıktı.
Obradovic’in takımı, 1992’de İstan-
bul’daki organizasyonun finalinde
Joventut Badalona’yı 71-70 yene-
rek kupayı kazandı. Tecrübeli ba-
şantrenör, İspanyol takımlar
Joventut Badalona’yla 1993-1994,
Real Madrid’le 1994-1995 sezo-
nunda, finalde Yunan ekibi Olym-
piakos karşısında zafere ulaştı. Sırp
çalıştırıcı efsanesi haline geldiği Pa-
nathinaikos’la ise 8 kez Dörtlü Fi-
nal’de yer alıp 5 Avrupa
şampiyonluğu gördü. Ayrıca başa-

rılı başantrenör, Yunan ekibiyle
2001-2002 sezonunda itibaren tek
isim altında oynanan bir numaralı
kupayı da (EuroLeague) kazanan
ilk başantrenör olarak dikkatleri
çekti. Obradovic’in zirveye çıkardığı
son takım ise Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon İstan-
bul’da düzenlenen organizasyonda
şampiyon olarak Türk basketbol
tarihine geçerken, Obradovic’te 9.
kez bu mutluluğu yaşadı.

Bütün takımlarına kazandırdı

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalış-
tırdığı 6 takıma da Avrupa’da kupa
kaldırma sevinci yaşattı. Partizan,
Joventut Badalona, Real Madrid,
Panathinaikos ve Fenerbahçe’yle
EuroLeague şampiyonluğu elde
eden Obradovic, 1998-1999 sezo-
nunda ise Benetton’un başında o
dönemin en önemli kupalarından
biri olan Saporta Kupası’nı elde
etti. Obradovic, Saporta Kupası’nı
1996-1997’de Real Madrid’in ba-
şında da kazandı.

Kariyerinde ilk peşinde

Obradovic, başarılarla dolu kariye-
rine bir ilki Fenerbahçe Doğuş’la
yaşamaya çalışacak. Sırp başantre-
nör, bu kupayı hiçbir takımla üst
üste 2 sezon kazanma başarısı ya-
kalayamadı. Kariyerinde ilk kez bu
kulvarda ülkesinde boy gösterecek
Obradovic, sarı-lacivertlileri zafere
taşıması halinde bir ilk daha yaşa-

yacak. Sırp başantrenör daha önce
iki farklı takımla üst üste şampiyon
olmuştu. Obradovic, Joventut Ba-
dalona’yla 1993-1994, Real Mad-
rid’le 1994-1995 sezonunda iki yıl
üst üste Avrupa’nın zirvesinde yer
almıştı.

Sadece iki kez final kaybetti

Obradovic’in başında olduğu ta-
kımlar, EuroLeague'de yer aldıkları
11 finalin sadece ikisini kaybetti.
Toplam 16 kez yer aldığı Final Fo-
ur'da 11 kez finale çıkma başarısı
gösteren Obradovic, 2001 yılında
Panathinaikos’un başında Maccabi
Tel Aviv’e kaybederek şampiyonluk
şansını kullanamadı. Tecrübeli ba-
şantrenör 2015-016 sezonunda ise
Fenerbahçe’yle finalde Rus ekibi
CSKA Moskova’ya 101-96 mağlup

olmuştu. Başantrenör Zelkjo Obra-
dovic’in kariyerinde EuroLeague'i
kazandığı final maçları şöyle: Ob-
radovic, EuroLeague'deki kariye-
rinde 23. sezonunda 17. kez
Dörtlü Final organizasyonunda
yer alacak. Fenerbahçe Başantre-
nörü Obradovic, 16 kez müca-
dele ettiği EuroLeague Final
Four'da 9 şampiyonluğun yanı
sıra ikişer kez ikincilik ve
üçüncülük ile üç
defa dör-
düncü-
lük
yaşadı.
AA 

Galatasaray’ı 
devler bekliyor
galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon
tamamlaması durumunda yeniden ait olduğu
yere yani Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numa-
ralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek.
Sarı-Kırmızılılar, ligde mutlu sona ulaşması ha-
linde Devler Ligi’ne direkt gruplardan katılacak.
İşte bu doğrultuda en son 2015-16 sezonunda bu
arenada mücadele eden Cim Bom’un, herhangi
bir aksilik olmaması durumunda kura çekimine
son torbadan katılması bekleniyor.

4 büyük ligden 4 takım

UEFA’nın, 4 büyük lig olan İngiltere, İtalya, İs-
panya ve Almanya’da sezonu ilk 4 içerisinde biti-
ren takımları direkt gruplarda oynatacağı için
Aslan’ı, bu kez daha zorlu bir turnuva bekleyecek.
Birinci torbada Şampiyonlar Ligi (Real Madrid
ya da Liverpool) ve Avrupa Ligi (Marsilya ya da
Atletico Madrid) şampiyonlarının yanı sıra Bar-
celona, Bayern Münih, Manchester City, Juven-
tus, ikinci torbada Borussia Dortmund,
Manchester United, Napoli, 3. torbada ise Tot-
tenham, Cengiz Ünder’li Roma, Lazio ve Mo-
naco gibi güçlü takımlar, temsilcimizle aynı
grupta yer alabilir.

Kura çekimi 30 Ağustos’ta

Devler Ligi’nde grup kura çekimi 30 Ağustos’ta
çekilecek. Grup maçları 18-19 Eylül’de, son maç-
lar 11-12 Aralık 2018’de sona erecek. Yeni for-
matta artık maçlar TSİ 21.45’te değil, 19.55 ve
22.00 saatlerinde başlayacak. Kupanın final maçı
ise 1 Haziran 2019’da Madrid’deki Wanda Met-
ropolitano’da oynanacak.

R.Madrid/Liverpool
A.Madrid/Marsilya
Barcelona
B.Münih
M.City
Juventus
PSG
L.Moskova

**A.Madrid
**R.Madrid
B.Dortmund
Porto
M.United
S.Donetsk
Napoli
Basel

Tottenham
**Liverpool
Roma
*Lazio
*Monaco
Schalke 04
Salzburg
CSKA Moskova

GALATASARAY
PSV
Valencia
Celtic
C.Brugge
Hoffenheim
L.Razgrad
(Elemelerden gelecek)

1. TORBA 2. TORBA

3. TORBA 4. TORBA

Not: Kesin liste kupanın eleme maçları bit-
tikten, yanında (**) bulunan takımların yeri
Ş.Ligi ve A.Ligi finallerinin ardından netlik
kazanacak. Yanında (*) bulunan takımların
ligleri ise henüz tamamlanmadı. 

beşiktaş, son hafta alacağı sonuçlara göre
Şampiyonlar Ligi için ne ön eleme oynayıp oyna-
mayacağı belli olacak. Siyah-Beyazlılar, Şampi-
yonlar Ligi umudunu kaybetmesi durumunda ise
yönetimin yeni sezon için hazırladığı plan devreye
girecek. Başkan Fikret Orman ve yönetimin gel-
dikleri ilk senede yaptıkları 'Feda projesine' bir an-
lamda geri dönülecek. Kadroyu gençleştirmeyi
planlayan yöneticiler, takımın yıldızlarına gelecek
tüm teklifleri ise acilen masaya yatıracak.

Pepe'ye 15, Babel'e 13 milyon

Akşam'ın haberine göre en az 5-6 oyuncu ile yol-
lar ayrılacak. Buradan gelecek sıcak para ile yete-
nekli gençler alınacak. Pepe,
Adriano, Quaresma, Negredo ve
Babel, Çin takımlarının gözdesi
durumunda. Beşiktaş'ın Porte-
kizli stoperi Pepe için en son
Siyah-Beyazlı Kulübe 15 milyon
euroluk bir teklif geldi. Babel'e
gelen teklif ise 13 milyon euro
seviyesinde. Adriano ve Qua-
resma içinde kulübe gelmiş resmi
teklifler bulunuyor. Sezonun bitimiyle
gelen teklifler bu oyunculara iletilecek.
Siyah-Beyazlı Yönetim, sezon başı kampı başla-
madan transfer konusunu bitirmeyi hedefliyor.

Geniş transfer listesi hazır

Satışlardan gelecek sıcak paranın bir kısmı
transfere harcanacak. Beşiktaş Teknik Direk-
törü Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda
geniş çaplı bir transfer listesi hazırlamış du-
rumda. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da be-
lirlenen oyuncuları bizzat kendisi izliyor.
Bilindiği gibi en son Yunanistan'a giderek bazı
karşılaşmaları canlı olarak izlemişti. Listedeki
diğer isimlerle de görüşmeler yapılıyor. 

Beşiktaş ‘Feda’ya
hazırlanıyor

Obradovic, kariyerin-
deki 10. EuroLeague

zaferini ülkesinde almak
için mücadele edecek.
Ülkesinde ilk defa Final
Four heyecanı yaşayacak
olan Sırp başantrenör,
10. kez zirveye kendi

halkının önünde çık-
maya çalışacak.

10. şampiyonluğu
ülkesinde hedefliyor



MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayı Gökhan Türkeş Öngel, adaylık sürecini ve Türkiye
siyasetini Damga’ya anlattı. Emperyal güçlerin ana hedefinde MHP’nin olduğunu belirten Öngel,
“Güçlü bir MHP Türkiye için en güçlü bir antibiyotiktir. En büyük koruyucu hekimliktir” diye konuştu

R oyal Ev Aletleri Yö-
netim Kurulu Baş-
kanı Gökhan Türkeş

Öngel 1990 yılından beri
içerisinde olduğu 
MHP'den 3. Bölge Milletvekili
aday adayı oldu. Türkiye'nin
başarılı sanayicilerinden olan
Öngel siyasetteki hedeflerini

Mehmet Mert'e anlattı. 2O yaşından beri
Türkiye'nin geleceği için hayaller kurdu-
ğunu belirten Öngel, şimdi bu 
hayalleri gerçekleştirmek için siyasete atıl-
dığını belirtti. 

Platform oluşturulacak

Tamamen kendilerine has olan ‘kuluçka
projesi’ kapsamında bir iş platformu oluş-
turacaklarını dile getiren Öngel, bu plat-
formun çalışan ve işvereni bir araya
getirerek büyük bir istihdam yaratacağını
söyledi. Seçilmesi halinde sü-
rekli halkla iç içe olaca-
ğını da belirten
Öngel partisi 
MHP'yi, "MHP ne
olmadığını an-
latmaktan ne
olduğunu an-
latmaya fırsat
bulamamış bir
teşkilattır” sözle-
riyle tanımladı.
Şimdi sizi siyasete
yeni bir soluk getiren
Öngel'in açıklamala-
rıyla baş başa bırakalım. 

Siyaset arenasına hoşgeldiniz. 
Karar vermeniz kolay oldu mu 
siyasete adım atarken?

g Zor oldu. Aslında düşünüyordum
ama önce işletmemi kurumsal bir hale
getirmem gerekiyordu.Ben planlı çalışan
bir adamım yani zamanında bir şeyler
yapılmalı. Onbaşı, çavuş gibi hissetmem
kendimi. Ne zaman vakit gelmişse, ne
zaman benim işletmemde bana ihtiyaç
hasıl değilse ‘artık o zaman bir şeyler ya-
parım’ dedim artık.

Daha önceki seçimlerde siyasete atıl-
mayı hiç düşündünüz mü?

g Önceki seçimlerde siyaset yapmak
hiç aklımdan geçmedi. Ama 20 yaşından
bu yana ‘neler yapabilirim’ diye hayaller
kurdum. Çocuklarımız büyüdü. Bir
oğlum yüksek makine mühendisi, bir
oğlum avukat ve diğeri okuyor. Dolayı-
sıyla benim
böyle
bir 

sorunumun kalmaması beni rahatlattı.
Erken seçimde düşüncem vardı. Bölge
STK'larının önerisiyle siyasete girmiş
oldum. 

MHP dışında alternatif 
var mıydı sizin için?

g Ben 1990 tarihinden bu yana 
MHP'nin içerisindeyim. Tabii ki var.
Hatta bazen statü sunarlar; fakat benim
için değerler koltuktan daha önemlidir.
Ben de koltuğun çok anlamı olmadı. İş-
veren de oldum, çalışan da oldum. İlk
bin sanayi kuruluşu arasına girdik. Eko-
nomik anlamda para kazanmak değil,
bu ülkede sanayi anlamında belli bir
noktaya gelmek beni heyecanlandırdı.
Onun da yansıması benim hayatıma
farklı bir şekilde yansımadı. Koltuk için
davamı değiştirmem.

Gökhan Türkeş Öngel 
ne katacak siyasete...

g Bir kere farklı bir şeyler yap-
mak istiyorum. Elbette 

MHP'nin teşkilatlanma biçi-
mine uygun olarak. Yapıla-
bilecek en iyi şeyleri
yapmak istiyorum. Öyle
bir modelleme yapmak is-
tiyorum ki 3. Bölge'de
hatta Türkiye'de tüm par-
tiler için örnek bir yapı teş-

kil etsin. Vekil ve millet
iletişimini oturtmak istiyo-

rum. Burada doğrudan katkım
büyük olsun istiyorum. Yerel yöne-

tici gibi sorunların çözümünde halkın
yanında olacağım. Hatta siyasi parti ay-
rımı yapmadan onların karşılaşmış ol-
duğu sıkıntıların çözümü için TBMM'de
mücadele vereceğim.  

Aynı şekilde partinizden ve 
siyasetten neler bekliyorsunuz?

g 3. Bölge seçmeninin güçlü bir şe-
kilde arkamda olmasını istiyorum. En
büyük destek onlardan olacak. Milletin
en güçlü odak olduğunu biliyorum. Mil-
letimiz destek verirse Ankara'da yürürüz.

Bu desteği almak için 
neler yapacaksınız?

g Planımız 3. Bölge içerisinde, parti
ilçe başkanlıklarımızda ve farklı yerlerde
milletin sorunlarını aktaracağı lokasyon-
lar oluşturmak. İkinci olarak halkın doğ-
rudan katılımını sağlayacak bir yapı
oluşturacağız. Oluşturacağımız bir sitede
kamuyu ilgilendiren kanunlar gelmeden
evvel yasa tasarılarını yayınlayıp milletin
katılımını bekleyeceğiz. Ben halkı daha
katılımcı yapmak istiyorum. Millet sor-
gulamıyorsa, sorgulamadığınız yapıyı
suçlayamazsınız. Biz burada doğrudan
demokrasiyi işler hale getirmek istiyoruz.

Gökhan Türkeş Öngel seçilirse 
dokunulacak bir vekilimiz olacak mı?

g Kesinlikle olacak. 

MHP bu seçimde ciddi bir rol 
oynadı, cumhurbaşkanı adayı 
çıkarmadı? Partinizin bu kararını
nasıl karşılıyorsunuz?
g Oldukça pozitif bir karardı. Tür-

kiye'de biz 2002'ye kadar ne yaptık? Tür-
kiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu.
2002 yılına kadar 79 yıllık bir süreç var ve

54 hükûmet eskittik. 15 ay ortalama
bir hükumetin ömrü. Seçim sü-

reçleri 4-5 yıl olduğuna göre 1 yılda bir
hükumet değiştirmişiz. Ortada bir prob-
lem var. MHP, bu problemi görünce
Başkanlık sistemi dedi. Her bölgeyi, mil-
leti kendi içerisinde değerlendir-
memiz lazım. Biz de özel
bir koalisyon kültürü
oluşmamış. 79 yılda
54 hükumet değiş-
miş. Fabrikaya ele-
man alıyorsunuz 6
ayda dosyanın ye-
rini öğreniyor.
Adam neye hakim
olacak altı ayda?
Bakan için de bu
böyle. MHP’nin cum-
hurbaşkanı adayı çıkar-
maması başkan yardımcı
çıkarmayacağı anlamına gelmez.
Sayın Devlet Bahçeli hiçbir koşulda ka-
rarlarından vazgeçecek birisi değil. Önce
devlet ve millet sonra partim ve ben
diyen birisi. Yani bir MHP'li çıkar başkan
yardımcısı olur. Ama Devlet Bahçeli'nin
Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı ola-
cağını düşünmüyorum. Türkiye'de iki
tane sorun var. Bölücü terör ve FETÖ.
Çok ciddi problem alanları var. Yarım 
kalan işlerin tamamlanması lazım. Bö-
lücü terör örgütleri birçok partiye sızmış
durumda. Devlet Bahçeli özel soruş-
turma yaptırıyor. Biz, ince eleyip sık do-
kuyoruz. Sayın Bahçeli mücadelenin
sonuçlanmasını istiyor.

MHP'ye kaydoldunuz 
partide nasıl karşılandınız?

g MHP ne olmadığını anlatmaktan
ne olduğunu anlatmaya fırsat bulama-
mış bir teşkilattır. MHP'de siyaset yapan-
ların  yarısından fazlası Kürt kökenli
kardeşlerimiz. Ama baktığın zaman mil-
liyetçi. Birine bu durumu sordum;
'MHP'de bir insanın hangi kavimden,

ırktan geldiğini sormak ayıptır' dedi.
Bunu hiçbir partide göremezsiniz. Ayrıca
Atatürk'ün 6 okuna inanan bir adamım.
Bir partimiz Atatürkçü ama 6 oktan biri

olan milliyetçiliği unutmuş. Diğer
bir parti başı sıkışınca Ata-

türkçü olur. Atatürk ilke-
leri birbiriyle

uyumludur; birini
yok sayarsanız, ta-
mamını yok say-
mış olursunuz.
Atatürk ilke ve inkı-
laplarına şartsız

sahip çıkan tek parti
MHP. Ne kadar Türkiye

düşmanı varsa bu grupla-
rın tamamı ilk önce MHP'yi

halktan uzaklaştırmaya çalışır. 

MHP son yıllarda neden geriledi?
g Emperyal güçlerin ana hedefi

MHP'dir. Bu yapıya saldırılıyor. Siz de
mecbur savunma pozisyonuna geçiyor-
sunuz. Bizim MHP olarak koltuk uğruna
ülkeyi sıkıntıya sokmayan bir doktrinimiz
var. Ülkeyi korumak mevzu bahisse
MHP, yüzde 1 oy alsa bile bunu önem-
semez. Halkımızın MHP'yi yakından ta-
nımasını ve desteklemesini isterim.
Güçlü bir MHP Türkiye için en güçlü bir
antibiyotiktir. En büyük koruyucu hekim-
liktir. Bunun yolu MHP'den geçer. Tüm
partiler böyle olsun isterdim ama bazıla-
rının koltuk uğruna yapmayacağı şey
yok. Bu ülkeyi algılarla yönetmemeliyiz,
yönettirmemeliyiz. Yeter artık. Bu ülke
Atatürk'ün kurduğu modern bir ülkedir.
İnsanları da buna ayak uydurmalı. Em-
peryalistler, ‘Türkiye Türklere bırakılma-
yacak kadar kıymetlidir’ diyor.
Emperyal güçler, bugün ise ‘MHP; mil-
liyetçilere ve ülkücülere bırakılmayacak
kadar kıymetlidir’ diyor. Bu algıyı bizim
milletimiz mutlaka görecektir. 
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1970 yılında Kars’ta doğdum. İlkokulu Kars'ta ortaokul ve li-
seyi Iğdır ve Erzurum'da okudum.  Yükseköğrenim hayatıma
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladım. Okumaya

devam ederken de evlendim. Evlilikle birlikte iş hayatımı da
sürdürdüm. Çöplükten bozma bir evimiz vardı ve fareler ço-
cuklardan büyüktü. Eşim ile birlikte korkuyorduk. Bu fare-
ler bir zarar vermesin diye. O da alışmıştı farelere. Ama
ben hep şunu önemsedim istikrar, istikrar, istikrar. Ben

tek iş kolu ile ilgilendim. Bir firmada çalıştım okurken.
Elektrikli Ev Aletleri firması idi. Orada 14 yıl çalıştım.

Uluslararası anlaşma çerçevesinde firmamız kapandı. Firma
kapanınca ben de işverenlerimin referansı ile kendi işimi kur-
dum. 1992'den bu yana kendi işimin başındayım. İstikrarlı
olduğunuz zaman sektörde hem tanınıyorsunuz hem de
sizde bir güven oluşuyor. Biz Ankara'da hızlı çalıştıkça İs-
tanbul'un dikkatini çekti. Gece gündüz çalışıyorum. Aynı
sektörün satış bölümünde idim. Ben başarılı oldukça
çevre firmalardan da bana teklifler geldi. Biz bir
yerde duracağız dedik. İstikrar kapıları açıyor.
Gençlere tavsiyem sık sık iş değiştirmesinler.  

'Kuluçka' diye adlandırdığınız bir projeniz
var... Bu proje hakkında bilgi verirmisiniz?

Oluşturduğumuz lokasyonların sistemi şu
olacak; Milletin karşılaştığı sağlık problemleri,
iş problemleri var. İş Platformu diye bir plat-
form oluşturacağız. Onların da bir koordinas-
yonunu oluşturacağız. Bölgede oturan,
bölgede çalışacak. Çalışan ve işveren buluşa-
cak. Bu ciddi bir avantaj. Trafikte ortadan kal-
kacak bu sayede. Üniversitelerden destek
alarak mesleki eğitim de vereceğiz. Kadınlara
yönelik projelerimiz var. Parçalanmış ailelerde
özellikle kadının yanında olacağız. Erkek tara-
fına da kadın tarafına da psikolojik destek ve-
receğiz. Hatta kısmen kontrol altında
tutacağız. Kadınların meslek edindirme kurs-
ları var. Belli bir süre bu yapılıyor ama kadınlar
yine evine dönüyor. Burada kadınlara meslek
öğrendikten sonra proje yapabilmeleri için da-
nışman desteği vereceğiz. KOSGEB'ten kredi

alıp emek verecek, evde oturmayacak. Kadın
isterse dünya değişir. Diyanet’in koordinasyo-
nunda hem küçüklere, hem büyüklere dini
eğitim verilmesini sağlayacağız. Atatürk ilke
ve inkılaplarının doğru şekilde öğrenilmesi
için özellikle gençlere ve çocuklara üniver-
sitelerden katkı alarak eğitim vereceğiz.
Türkiye'de iki önemli istismar alanı var;
Bunlardan biri din istismarı, derhal bu dur-
durulmalı. Bir önceki Diyanet İşleri Başka-
nımız (Ali Bardakçı) 'din eğitimini merdiven
altına indirdik' diyor. Biz bunu sahada ger-
çekleştireceğiz.

O eğitim merdiven altı olmaz mı?
Asla olmaz. Diyanet resmi bir kurum.

Diyanet bu eğitimi hurafeye yer bırak-
maksızın yapar. Kapalı kapılar ardından
olmuyor. Herkesin gözü önünde gerçekle-
şiyor. Bunu göz önünde yapmayınca 
mutlaka istismar olur.

Çalışanla işvereni 
buluşturacağız

MHP TURKIYE’NIN
ANA SIGORTASIDIR

Seçilmem
halinde bir site

kuracağım ve bu sitede 
kamuyu ilgilendiren 

kanunlara halkın katılımını
sağlayacağım

MHP’de siyaset
yapanların yarısından fazlası
Kürt kökenli kardeşlerimiz; 

Partimizde herhangi bir 
kişiye ırkını sormak 

büyük ayıptır

Gökhan Türkeş Öngel kimdir?

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

bugüne kadar çalışan da oldum İşveren de.
benİm İçİn değerler koltuktan çok daha

önemlİdİr. koltuk İçİn davamı değİştİrmem

kadınlarımıza meslekİ kurslar ve İş 
yapabİlmelerİ İçİn kredİ desteğİ

sağlayacağız. kadın İsterse dünya değİşİr


