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Nasıl 
helalleşeceksiniz?
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İlk somut 
adım atıldı

Erdoğan’dan 
al ve açıkla!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu Parti Meclisi

Toplantısı öncesi konuştu. Kılıçda-
roğlu yaptığı açıklamada, "Bahçe-
li'ye sesleniyorum 1105 sayılı kararı
Erdoğan'dan al ve açıkla. Tarihi
görevin. Ya açıklayacaksın ya da
Katar ordusuna fabrikayı peşkeş
çeken iktidarı desteklemeyi kesecek-
sin" ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Gazi Üniversitesi Deprem
Mühendisliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bülent Özmen, "Yeni ha-
ritanın yürürlüğe girmesiyle 1996
tarihli haritayla depreme maruz
bölgeler olarak tespit edilen yer-
lerde önemli değişiklikler oldu.
Marmara Denizi'ne yakın ilçelerde
deprem tehlikesi arttı" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 8

ç
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Şebeke sularının içi-
lemeyecek kalitede

olduğunu, seçimi kazan-
ması halinde 5 yıl içinde
musluk sularının içilebilir ni-
telikte olacağı sözünü veren
CHP’li Ekrem İmamoğ-
lu’nun iddiasını yanıtlayan
İSKİ, “İstanbul’da musluk-
lardan akan sular, köyler de
dahil olmak üzere şehrin her
noktasında içilebilir kalitede-
dir" açıklamasını yapmıştı.

İSKİ’nin bu açıklamasına
karşın, belediye iştiraklerinin
tamamının, musluk suyu ye-
rine kaynak suyunu tercih
etmesi, “İBB şirketleri neden
kaynak suyu satın alıyor?”
sorusunu gündeme
düşürdü. Geçmişte
ihale yoluyla satın alı-
nan kaynak sularına
aktarılan tutar ise
dudak uçuklatacak 
seviyede. 

Atatürk Havalima-
nı'nda gerçekleştirilecek

Teknofest'te sergilenmekiçin Tür-
kiye'ye gelen Rus Su-35 savaş

uçağı, festival öncesi uçuş pro-
vası yaptı. Atatürk Havalimanı'nda
bulunduğu hangar bölümünden
taksi moduyla piste gelen Su-35, yak-

laşık 15 dakika havada kalarak, gökyü-
zünde çeşitli manevralar yaptı. Savaş

uçağının havada dik durumda sabit kaldığı
hareket ise en dikkat çeken an oldu. I SAYFA 7

HER GÜN 40 
ÇEŞİT ÇORBA

CHP, Nazlıaka'yı
sonunda affetti

CHP'nin Parti Meclisi (PM)
toplantısında Aylin Nazlıa-

ka'nın affedilmesine ilişkin talep ele
alındı. Nazlıaka'nın affı PM'de
kabul edildi. Daha önce iki kez
aynı talebi reddedilen Nazlıaka,
bugün üçüncü kez yapılan oyla-
mada kabul edildi. Nazlıaka için
kabul oyu verenler sayısı 29, ret
oyu verenler sayısı ise 22 oldu.  
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Türk Halk Müziği sanatçısı
Orhan Hakalmaz, Şile’de bir

otel açılışında verdiği konserde yap-
tığı konuşmada, Diyarbakır'da kayıp
çocuklarının bulunması için HDP İl

binası önünde
nöbet tutan
annelere destek
verdi. Hakal-
maz, "Evlatla-
rını bekleyen
analarımıza
selam olsun,
onları birer
kartopu olarak
görüyorum,
her gün adeta
çığ haline gele-
cekler" dedi. 

ç
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NEDEN KAYNAK SUYU SATIN ALINIYOR?

İSTAÇ, İSPER,
İGDAŞ, AĞAÇ A.Ş.

gibi diğer belediye şirketleri-
nin, ihale yoluyla sebil su
satın aldığı ve her yıl yüz bin-
lerce liranın bu yolla harcan-

dığı tespit edildi. Diğer
kamu kurum ve kuru-
luşlarının da çalışanla-
rın su ihtiyacını yüz
binlerce bardak su ve on
binlerce damacana su
olarak tedarik etmesi,

musluk sularının içim kalite-
sinin güvenli olmadığı gerçe-
ğini öne çıkardı. Sadece
İSPARK A.Ş.'nin bir yıllık
içme suyuna ödediği paranın
1 milyon TL’yi bulduğu gö-
rüldü. Öte yandan İSKİ’nin
İstanbul’daki bazı yerlere şe-
beke suyu götüremediği için
taşıma su götürdüğü bunu
da tanker kiralama yoluyla
gerçekleştiridiği ihale detay-
larında ortaya çıktı. I SAYFA 9
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İSPARK İÇME SUYUNA YILDA 1 MİLYON ÖDEDİ

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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İstanbul'da 3 şubesi bulunan
Çorbacı Aden'in sahibi Enis

Avşar Damga'ya konuştu. 40 çeşit
çorba ile 7'den 70'e herkese hitap 
ettiklerini ifade eden Avşar, "İstan-
bul’da 40 çeşit çorba yapan tek yer
biziz. Etlerimizi Afyon’dan özel ge-
tirtiyoruz. Tereyağları-
mızı, peynirlerimizi
Kars’tan temin ediyo-
ruz. Sağlık sertifikala-
rımız mevcuttur" dedi. 
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Barış Kış söyleşi sayfa 16'da

İmamoğlu halkın 
ekmeğiyle oynadı

AK Parti Ekonomi İşlerinden
Sorumlu Genel Başkan Yardım-

cısı Nurettin Canikli,
"CHP'li Ekrem İma-
moğlu'nun ilk icra-
atlarından birisi
İstanbul halkının
ekmeğiyle oyna-
mak oldu. AK
Parti dönemlerinde
ekmeğe 8 yılın top-
lamında yapılmayan
yüzde 40'lık zam
CHP'li Ekrem İma-
moğlu tarafından
1 günde yapıldı"
eleştirisinde
bulundu. 
I SAYFA 7
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İBB KURULUŞU İSKİ’NİN İÇME SUYUNA GÜVENMEYEN BELEDİYE
ŞİRKETLERİ MİLYONLARCA LİRALIK SEBİL SU SATIN ALDI

KENDILERINE SEBIL
MILLETE MUSLUK!

HANGİNİZ SUYU
MUSLUKTAN

İÇİYORSUNUZ?
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu adaylığı sü-
recinde, "5 yıl içerisinde
İstanbullular musluk-
tan tertemiz su içebile-
cek. İSKİ, bugün
bunun mümkün oldu-
ğunu iddia ediyor. Peki
ben de buradan soru-
yorum sizlere. Hangi-
niz bugün suyu
musluktan içiyor, diğer
Avrupa'nın büyük kent-
lerinde olduğu gibi?
Biz, bunu başaracağız
ve 4 kişilik bir ailenin
haftada iki damacana
su tükettiğini varsayar-
sak, yıllık yaklaşık 1000
lira tasarruf etmesini
sağlayacağız" açıkla-
masını yapmıştı. 

Analarımıza 
selam olsun!

Deprem kıyıdaki
ilçeleri vurabilir!

Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı Metin Feyzioğlu, sadece

avukatların birikmiş sorunlarına
çözüm değil, Türkiye'nin önünü
açacak bir yargı reformu strateji
belgesini hazırladıklarını belirterek,
"Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa
taleplerimiz dinlenmezse elbette
söyleyecek başka sözümüz olur.
Ama devletin kapısı bizim kapımız-
dır" açıklamasını yaptı.  
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Devletin kapısı 
bizim kapımızdır

Çatalca halkının en büyük
hayali olan ve 30 yıldır tüm

seçimlerde siyasi vaatler içerisinde
yer alan 'üniversite' için ilk defa
somut adım atıldı ve Büyükşehir
Belediye Meclisi'nden '1/5000 Öl-
çekli Nazım İmar Planına Eklen-
mesi' kararı çıktı. Müjdeyi Çatalca
halkına Belediye Başkanı Mesut
Üner verdi. I SAYFA 4

ç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçile-

rin Saraçhane'deki belediye binası önünde
başlattığı eylem 18'inci gününe girdi. İşçi-

ler, sık sık "söz namustur”, "zulme karşı
omuz omuza", "İşçiler burada, namus

sözü nerede" şeklinde sloganlar atttı.
İşten çıkarılan Adem Demir, “Se-

bepsiz yere bir mesajla işten çıka-
rıldık" diye konuştu. I SAYFA 8
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Üniversite için
ilk somut adım

AVCILAR’DA 
BORC SAVASI
Avcılar'da, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet
bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı, 6 kişi yaralandı

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar
Caddesi'nde, dün saat 12.00 sıralarında

meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup
arasında alacak verecek ve mülk anlaşmazlığı
nedeniyle daha önceden husumet bulunuyordu.
İki grup öğle saatlerinde Amasyalılar Caddesi'nde
karşı karşıya geldi. Gruplar arasındaki kavga silahlı
çatışmaya döndü. Çevredekilerin panikle kaçıştığı ça-
tışma sonucunda her iki gruptan toplam 5 kişi ile so-
kaktan geçmekte olan bir kadın yaralandı. I SAYFA 3
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GÜN ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ‘Zulme karşı 

omuz omuza’ 

Yurt dışına
çıkmak

daha kolay
olacakSayfa 9

Enis Avşar

EKMEK ZAMMINA SERT TEPKİ

Nurettin
Canikli

BETON MİKSERİ TEPETAKLAK! 3’TE

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

İhale yoluyla satın 
alınan ve halkın 
cebinden çıkan 
parayla kaynak 

sularına aktarılan
meblağ ise dudak

uçuklatacak seviyede.
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HABER MERKEZİ

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Diyetisyen Melis
Ece Sabri, çocukluk
döneminde sağlıklı

beslenmenin 
önemine değindi.

Damga'ya konuşan
Sabri, “Sağlıklı

beslenme gelecek
zaman dilimi için

her zaman bir
yatırımdır” dedi

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI
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Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.
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Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Başka bir deyişle sağlıklı beslenme, ye-
terli ve dengeli beslenmedir. Dengeli bir
beslenmeyi yaş, boy, kilo gibi fiziksel
özelliklerin haricinde, fiziksel aktivite ve
günlük hareketler de etkilemektedir. Sağ-
lıklı beslenmenin altın kuralı çeşitliliktir.
Süt ve süt ürünleri, tahıllar, et ve kuru-
baklagiller, sağlıklı yağlar, sebze ve mey-
veler çocukların günlük beslenmesinde
mutlaka yer almalıdır. Çocukluk ve er-
genlik döneminde obezite sorunu yaşa-
yan çocukların yetişkinlikte obez olma

olasılığı %70’lere çıkmaktadır. Çocukluk
dönemi obezitesi mutlaka önlem alın-
ması gereken bir konudur. Bu dönemde
vücut yeni hücre yapmaya programlan-
mıştır ve böylece büyüme gerçekleşir.
Gelişim yıllarında gereğinden fazla kilo
alınırsa yağ hücreleri hem sayıca hem
hacimce artar. Yağ hücrelerinin sayıca
fazla olması da yetişkinlikte kilo ve obe-
zite problemi yaşamaya zemin hazırlar,
kişi hayatı boyunca fazla yağ dokusu ile
uğraşmak durumunda kalır. Dolayısıyla
sağlıklı alışkanlıklar kazanmaya başla-
mak ne kadar erken yaşta olursa o kadar

güzel sonuç verecektir.

Okul başarısını arttırın

Okul döneminde çocukların zamanının
büyük bir kısmı ev dışında geçtiği için
okulda doğru beslenme planını oluştur-
mak okul başarısı için büyük önem taşı-
maktadır. Sabah erken kalkılması,
zamansızlık gibi bahanelerle en çok atla-
nan öğün kahvaltıdır. Oysaki okul başa-
rısı ve kahvaltı arasında doğrudan
bağlantı vardır. Kahvaltı yapılmadığında
yorgunluk, halsizlik, bağ ağrısı ortaya
çıkar, dikkat ve algılamada düşüş yaşa-

nır. En az kahvaltı kadar önemli olan bir
diğer öğün de öğle yemekleridir. Özel-
likle öğle öğününün atlayan öğrenci-
lerde derslerde konsantrasyon
azalmakta uyku hali artmaktadır.
Okulda öğle yemeği menüsü olan öğ-
rencilerde çorbasını, ana yemeğini, sa-
lata -  yoğurt gibi yan öğünün tamamını
tüketenler sağlıklı beslenme menüsünü
ve çeşitliliğini tamamlamış olur. Fakat
tam gün okulda olan, kahvaltı ve öğle
yemeklerinin okulda verilmediği durum-
lar için çocuğunuzun beslenme çanta-
sında neler olmalı?

Bilgisayar
canınızı

sıkmasın

MeMorial Ataşehir Hastanesi
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi
Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa

Önöz, karpal tünel sendromu ve tedavi yön-
temleri hakkında bilgi verdi. Karpal tünel
sendromu; el bileğinden geçen sinirin, geçtiği
kanal içinde sıkışması sonucu oluşan hasta-
lıktır. “Karpal tünel” bilek seviyesinde ve üst
kısmında kalın bir yapı ile kaplıdır. Bu kanalın
içerisinde parmakların hareketini sağlayan
tendonlar ile median sinir yer alır. Median
sinir, esas olarak parmakların hissetmesini ve
parmakların bazı hareketleri yapmasını sağ-
lar. Sinirin kanal içinde baskı altında kalması
karpal tünel sendromunu ortaya çıkarır. Kar-
pal tünel sendromu yani el bilek kanal hasta-
lığı daha çok elini fazla ve zorlayarak
kullanan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Özel-
likle aynı el ve bilek hareketlerini sürekli tek-
rarlayan kişilerin hastalığıdır. Uzun süreli
bilgisayar kullananlar, müzik aleti çalanlar, el
işi yapan ev kadınları, ağır el aletleri ile çalı-
şanlar, titreşimli el aletleri kullananlar gibi

mesleklerde görülme oranı yüksektir. Bunla-
rın dışında bazı kronik rahatsızlıklar, akrome-
gali, şeker, tiroit hastalıkları, gut, aşırı
şişmanlık gibi durumlar ile hamilelikte de sık
görülebilmektedir. Karpal tünel sendromu 40
yaş üzeri kadınlarda daha sık ortaya çıkmak-
tadır.

Belirtileri boyun fıtığıyla karışabilir

Karpal tünel sendromunun ilk belirtileri; par-
maklarda uyuşma, karıncalanma ve his kay-
bıdır. Elde, parmaklarda ve kola yayılan
ağrılar olmaktadır. Bu sorunlar geceleri daha
fazla görülmekte hatta kişileri uykusundan
uyandıracak derecede rahatsız edici boyut-
lara ulaşabilmektedir. Hastalar ellerini salla-
yarak, sıkıştırıp ovalayarak rahatladıklarını
ifade ederler. Elin zorlandığı sıkma ve temiz-
lik işlerinde ağrı ve uyuşukluk artar. Ağrı ve
uyuşukluk bazen kola, bazen de omuza, bo-
yuna kadar yayılır. İlerleyen durumlarda baş-
parmak kaslarında erime, güçsüzlük ile
tutma ve kavrama hareketlerinde zorlanma-

lar oluşmaktadır. Karpal tünel sendromunun
belirtileri, diğer sinirleri etkileyen boyun fıtık-
ları ile karışabilmektedir. Ayrıca sinir sistemini
etkileyen başta diyabet olmak üzere diğer
metabolik hastalıklarda da benzer sorunlar
olabilmektedir. Hamilikte vücudun fazla su
tutması sonucu karpal kanal bu durumdan
etkilenir. Median sinir aşırı sıvı nedeni ile
baskı altında kalır. 

Ağrılardan 10 dakikada kurtulun

Karpal tünel sendromunun teşhisi, hastanın
öyküsünün dinlenmesi ve fizik muayene ile
büyük oranda konulabilmektedir. Ancak teş-
hisi kesinleştirmek ve basının derecesini gör-
mek için EMG (Elektromyografi ) tetkiki
istenebilmektedir. Karpal tünel sendromu te-
davisi erken evrelerde gece atelleri ve antien-
flamatuvar ilaç kullanımı, lokal steroid veya
lokal anestezik enjeksiyonu şeklinde yapıla-
bilmektedir. Kişinin yaşam kalitesini bozan
şiddetli ağrıların ve bazı vakalarda kuvvet
kaybının varlığı cerrahi girişimi gerektirir.

Çocuklarda 
disiplini sağlayın

Okulların açılmasıyla birlikte
yazın eğlenceli ve çoğunlukla
da disiplinden uzak günleri ge-

ride kaldı. Ancak çoğu anne baba çocuk-
larının hala yaz rehavetinde olduğunu,
uykudan tabletle oynama isteğine dek bir-
çok açıdan kendilerini zorladığını dile geti-
riyor. Acıbadem Üniversitesi Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali
Evren Tufan, “Doğru bir iletişim ve gün-
lük rutin etkinliklerin iyi belirlenip çocuğa
yazılı olarak da sunulmasıyla çocukların
okula uyumu kolaylaşabilir” diyor. Çocuk
ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ali
Evren Tufan, okul disiplinini sağlamanın
yolunu anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu.

Okul sohbeti yapın

Çocuğunuzla okul sohbeti yapın. Sohbet
havasında okul dönemi içerisindeki so-
rumlulukların yanında, sınıf arkadaşların-
dan, okulun sosyal ortamından,
geçmişteki okul yıllarına ait olumlu anılar-
dan bahsedin. Sevgi ve ilgiyle dolu bu tür
konuşma hem çocuğa duygusal açıdan
olumlu yansıyor hem de okul disiplinine
uyumunu kolaylaştırıyor.

Sadece ders ve sorumluluğa
odaklanmayın

Yaşına uygun bireysel sorumluluklar
verin. Sürekli sorumluluk vurgusu yapma-
yın. Okulların açılmasının, çok sevdiği
oyuna son verme anlamına gelmediğini
de belirterek sınıf arkadaşları ile buluştu-
rabilir veya okul bahçesinde oyun oyna-
malarını sağlayabilirsiniz. Diğer tüm
etkinliklerde olduğu gibi burada da çocu-
ğun istek ve tercihlerini göz önüne alın.
Okula başlamak tabletten uzak kalacağı
anlamına gelmiyor. Ancak bunu kesinlikle
bir ödül gibi sunmayın. Çocuğunuzun te-
lefon, tablet ve bilgisayar ekranı karşısında
geçirdiği süreleri düzenlerken bu planla-
maya çocuğunuzu da dahil edin. Örneğin
bu zamanı ayarlayabilmek için alarm kur-
durabilirsiniz.

Sağlıklı 
öğün 

için 
örnek 

liste

Kahvaltı

1 bardak süt + 1 yumurta + 1 dilim peynir +  3-
4 zeytin + 1-2 dilim tam buğday ekmeği veya Ka-
şarlı/ peynirli tost + 1-2 yemek kaşığı tahin -
pekmez / bal veya 1 kase süt/ yoğurt içine müsli
veya yulaf ezmesi + 1 porsiyon meyve

Öğle

Sandviç ekmeği içine peynir/ kaşar/ köfte/ tavuk/
ton balık, yeşillik domates ilaveli sandviç (Havala-
rın sıcak olduğu günlerde tavuk - köfte grubu ye-

rine peynir tercih edilmeli) 1 bardak ayran veya
Ton balıklı / peynirli salata + 1-2 dilim tam tahıl
ekmeği veya Lavaş arasına sürülmüş labne / beyaz
peynir   + domates salatalık veya 1 küçük kava-
noz içine yoğurt + yulaf ezmesi + meyve + kuru-
yemiş karışımı  

Ara Öğünler  
(Sabah öğle arası ve ikindi)

Taze veya kuru meyveler: 
Meyve veya tahıl barları (ev yapımı tercih edilebi-
lir) İkindi için 1 küçük tost 1 kutu süt Badem, fındık,

ceviz gibi kuruyemişler Beslenme çantasına taşı-
ması kolay, besleyici, sağlıklı bir ara öğün koymak
isteyen anneler için; 
Ev yapımı kolay meyve barı tarifim: 
7-8 taze veya kuru incir 8-10 kaşık yulaf ez-
mesi 1 yemek kaşığı bal. 1 yemek kaşığı kuru
üzüm Ceviz, fındık, badem karışımı... Tüm
malzemeleri blenderdan geçirip, yağlı kağıt
serili kaba yayıyoruz. 160 derecede, 15-20
dakika fırınlıyoruz. Sertleşmeye başlayan
meyve barı hamurunu dilimlere bölüp, parça-
ları tekrar 15 dakika fırınlıyoruz.

Bilgisayarın günlük yaşamın bir parçası
olması işleri kolaylaştırırken önemli
sağlık problemlerini de beraberinde 

getirebiliyor. Duruş bozukluğuna bağlı
omurga sorunları ve göz problemlerine

kadar sorunlara sebep olabiliyor

Çocuklar için sağlıklı beslenmenin
önemine değinen Diyetisyen Melis
Ece Sabri, “Düzenli ve sağlıklı bes-

lenme sonuçta çocuklar hem
geleceğe daha iyi hazırlanır hem
de okulda daha başarılı olur. Bu-

nunla beraber zaman döngüleri de
düzenli bir sürece girer” dedi.

Sağlıklı vücudun
temeli çocuklukta

Melis Ece Sabri
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K aza Beşiktaş Dikilitaş
Mahallesi, Balmumcu
Deresi Sokağı'nda saat

10.45'te meydana geldi. İddiaya
göre yapımı devam eden Kaba-
taş-Mahmutbey metro inşaatının
Fulya Durağı şantiyesine giden
Murat Yüksel'in kullandığı 34
BYC 044 plakalı beton mikseri
yokuş aşağı inerken sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan beton mikseri yol ayrı-
mında bulunan refüje çarpıktan
sonra devrildi. Kaza da sürücü
yara almazken, olay anı bir iş yeri-
nin güvenlik kameralarına saniye
saniye yansıdı. Güvenlik kamera-
ları tarafından kaydedilen görün-
tülerde yokuş aşağı inerken
savrulan beton mikseri yol ayrı-
mında bulunan refüje çarptıktan
sonra devrildiği görülüyor. Olay
yerine gelen polis ekipleri kazanın
yaşandığı alana güvenlik şeridi çe-
kerek önlem aldı. Beton mikserini

kaldırmak için olay yerine vincin
gelmesi bekleniyor.

Kafeye kadar girebilirdi

Kazanın görgü tanığı Yunus San-
car, “Metro inşaatına beton götü-
ren beton mikserleri ve büyük
araçlar yokuştan iniyorlar. Bu ara-
balar gördüğüm kadarıyla çok
hızlı gidiyor. Az da yağmur yağ-
dığı için beton mikseri kaydı ve
devrildi. Ben bu durumu daha ön-
ceden şantiyeye görevlilerine ve
belediyeye bildirdim. Burası dik
bir yokuş buradan araçlar inme-
sin çıkmasın diye birçok kez bil-
dirdim. Beton mikserinin
sürücüsü her hangi bir yara al-
madı. Bu beton mikseri yan taraf-
taki işyerine de girebilirdi karşı
tarafta bulunan kafeye de girebi-
lirdi. Belki de karşı kafeye girme-
mek için bilerek kaza yaptı. Bu
yokuştan inen iş makineleri sü-
rekli hızlı iniyorlar" dedi. DHA

Beşiktaş'ta yokuş aşağı
inerken sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybet-

mesi sonucu kontrolden
çıkan beton mikseri yol ay-

rımındaki refüje çarpıp
devrildi. Kaza anı bir iş ye-

rinin güvenlik kameraları
tarafından saniye saniye

kaydedildi

Kartal'da bir markette kasi-
yer kadına silah doğrultup
kasadaki paraları alan

gaspçı yakalandı. Gasp anlarının gü-
venlik kamera görüntüleri ortaya
çıktı. Kartal'da 11 Eylül'de silahlı bir
kişi, girdiği markette kasiyere silah
doğrultup paraları alarak kayıplara
karıştı. Güvenlik kamerası görüntüle-

rini inceleyen polis ekipleri yaptıkları
çalışmalar sonucu şüphelinin G.Y.

olduğunu belirledi. Düzenlenen ope-
rasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklandı. Silahlı
gasp ise güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu
öğrenilen silahı kasiyere doğrultan
şüphelinin, kasiyer kadın kasayı aç-
tıktan sonra paraları alıp kaçtığı gö-
rülüyor. DHA

Markette silahlı gasp şoku

Borç yüzünden
savaş çıktı!

Avcılar'da, aralarında alacak verecek meselesi 
nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen iki grup

arasında çatışma çıktı. 6 kişinin yaralandığı çatışma
anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Amas-
yalılar Caddesi'nde, saat 12.00 sı-
ralarında meydana geldi. Edinilen

bilgilere göre, iki grup arasında alacak vere-
cek ve mülk anlaşmazlığı nedeniyle daha ön-
ceden husumet bulunuyordu. İki grup öğle
saatlerinde Amasyalılar Caddesi'nde karşı
karşıya geldi. Gruplar arasındaki kavga si-
lahlı çatışmaya döndü. evredekilerin panikle
kaçıştığı çatışma sonucunda her iki gruptan
toplam 5 kişi ile sokaktan geçmekte olan bir
kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine
çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi
aldı. Yaralılar, ambulanslara çevredeki hasta-
nelere götürüldü. Çatışmaya karışan kişilerin

kullandığı öğrenilen iki otomobil olay yerinde
kalırken, çevrede çok sayıda boş kovana rast-
landı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruş-
turma başlattı. Olay yerinden geldikleri
otomobil ile kaçan şüphelileri arama çalış-
maları sürüyor.

Vurulma anı kamerada

Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı çatışmaya
ait görüntüler de ortaya çıktı. Bir görgü tanı-
ğının cep telefonu kamerası ile kaydettiği gö-
rüntülere, iki grup arasındaki korkunç olay
saniye saniye yansıdı. Kan donduran görün-
tülerde, iki grubun cadde ortasında güpegün-
düz silahlarla ve palalarla çatıştığı ve bazı
kişilerin yaralandığı görülüyor. DHA

Ölümden kıl
payı kurtuldu
Maltepe'de sürücüsünün
kontrolünden çıkan otomo-
bil, önce bir motosiklete
sonra da bariyere çarptı.
Kazada 2 kişi yaralandı

kaza, saat 23.00 sıralarında
D-100 Karayolu Altıntepe
mevkiinde meydana geldi.

Kartal istikametinde ilerleyen 10 AKB
18 plakalı otomobilin sürücü Mustafa
Oluz'un henüz bilinmeyen bir nedenle
direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi so-
nucu otomobil kontrolden çıktı. Oto-
mobil önce önündeki 41 U 1255 plakalı
motosiklete çarptı, sonra da çarpmanın
etkisiyle bariyere girdi. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. İtfaiye erleri otomobilin içe-
risine sıkışan sürücü Mustafa Oluz'u
kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İsmi öğrenilmeyen motosiklet sürücü ile
otomobil sürücüsü Mustafa Oluz ilk
müdahalesin ardından ambulanslarla
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı me-
raklı vatandaşlar ise ekiplerin
çalışmalarını izlemek için üst geçitte
uzun süre bekledi. Polis ekipleri olay ye-
rinde güvenlik önlemi alırken, D-100
Karayolu Kartal istikametinde ise trafik
durma noktasına geldi. Kazaya karışan
otomobil ve motosikletin olay yerinden
kaldırılması sonucu trafik normale
döndü.

Beyin travması yaşadı

Öte yandan, trafik polislerinin olay ye-
rindeki incelemeleri sırasında, bazı
görgü tanıkları kazaya karışan başka bir
otomobilin daha olduğunu ve olay ye-
rinde kaçtığını iddia etti. Kaza sırasında
olay yerinde bulunduğunu söyleyen
Yasin Kahraman "Motosikleti sıkıştır-
mamak için bariyere vurmuş araba.
Ondan sonra diğer araçta ona vurmuş
galiba tam bilmiyorum. İki yaralı oldu-
ğunu söylüyorlar. Motosiklet sürücüsü
ambulansa bindirilirken gördüm" dedi.
Kaza sonrası yoldan geçen bir sağlık
görevlisi de, "Ben servisle geçerken gör-
düm kazanın olduğunu. Sadece arabayı
çevirmeye çalıştıklarını gördüm ve mü-
dahale etmek durumda kaldım. Ben ilk
yardım görevlisiyim. Otomobil sürü-
cüsü 60 yaşında. Sadece kafasında
travma vardı. Bir de parmak kopması
vardı. İki araç ve bir motosiklet kazaya
karıştı. Otomobil sürücüsü motosiklete
çarpmamak için bariyere vurdu" diye
konuştu. DHA

Savrulan beton mikseri yol ayrımında bulunan refüje çarpıktan sonra devrildi. Kaza yerine güvenlik şerit çekildi.

BETON MiKSERi
TEPETAKLAK!

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Kontrolden çıktı 5 kişiye çarptı
bakırköy'de D-100 
Karayolu Ankara istika-
metinde seyir halindeki

otomobil kontrolden çıkarak önce
bariyerlere ardından aynı yönde
giden başka bir otomobile çarptı. 

5 kişi yaralandı

Kaza, D-100 Karayolu Ankara isti-
kameti Ataköy mevkiine saat 02.00
sıralarında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, 34 BRK 561 plakalı
aracın sürücüsü Doğanay Tüzün,
Ataköy mevkiinde henüz bilinmeyen
bir nedenle direksiyon hâkimiyetini
kaybetti. Kontrolden çıkan araç,
önce Metrobüs bariyerlerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç
sonra da aynı yönde ilerleyen Yunus
Köşk yönetimindeki 34 KE 9770
plakalı otomobile çarptı. Kazadan
yara almadan kurtulan Köşk'ün
aracı beton bariyerlerin üzerine çıkıp
dururken, otomobildeki bir kişi ya-

ralandı. Kazada Doğanay Tüzün ve
beraberindeki 1'i kadın 3 arkadaşı
yaralandı. Yoldan geçen diğer sürü-
cüler bir yandan yardıma koşarken
bir yandan da kazayı polis, itfaiye ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri, ilk mü-
dahalenin ardından yaralıları çevre
hastanelere kaldırdı. Hastaneye kal-
dırılan 5 yaralının sağlık durumları-
nın iyi olduğu öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Yaşanan kaza nedeniyle uzun araç
kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri,
kaza yerinde bir süre inceleme ya-
parken, polis ise ikinci bir kaza ya-
şanmaması için yolda dubalarla
önlem aldı. Kazaya neden olan
araçların çekiciyle kaldırılmasının
ardından polis ekiplerinin daralttığı
yol tamamen ulaşıma açıldı. Polis,
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA

Kaygan yolda kaza yaptı
büyükçekmece'de, D-100 Karayolu
Edirne istikameti TÜYAP mevkiinde
yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil, özel halk otobü-
süne çarptı. Daha sonra.bariyerlere
çarparak duran otomobildeki 3 kişi ya-
ralandı. Kaza, D -100 Karayolu Edirne
istikametinde, TÜYAP mevkii yakınla-
rında sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yağmur nede-
niyle kayganlaşan yolda seyir halinde
bulunan 16 Z 1282 plakalı otomobilin
sürücüsü direksiyon hakimiyetini kay-
betti. Kayan otomobil önce bir özel
halk otobüsüne, ardından da bariyer-
lere çarparak durdu. DHA

İstanbul’da asayiş berkemal
İstanbul'da "Yeditepe
Huzur" asayiş denetimleri
yapıldı. Polis helikopteri de
denetimlere havadan destek
verdi. Durdurulan bir araçta

üzerinde bir miktar uyuştu-
rucu ele geçirilen şüpheli
gözaltına alındı. 39 ilçede
gerçekleştirilen denetimlere
Özel Harekat’ta katıldı. 

Görgü tanığı bir vatandaş yaşanan
çatışmayı saniye saniye kaydetti. 



Eylül ayı İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi, Çatalca için yılların hayalinin ger-
çekleşmesi yönünde atılan ilk somut adı-
mın müjdecisi oldu. İzzetin Mahallesi'nde
bulunan futbol sahasının hemen yanındaki
toplam 5 parsel'e "Üniversite Lejantı" ek-
lendi. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayın-
dırlık Komisyonu ile Eğitim
Komisyonunun Müşterek Raporu doğrul-

tusunda oy birliği ile İBB Meclisinden
geçen “Üniversite Lejantı” ilçe halkında
büyük bir sevinç ve umut duyguları yaşatır-
ken Belediye Başkanı Mesut Üner ise Face-
book hesabından, "Yaptığımız çalışmalar
ile İBB Meclisi’nde onaylanan İzzettin Ma-
hallesi'nde yapılacak Üniversitenin İmar
Planı ilçemize hayırlı olsun. İlçemizi gelişti-
recek projeleri hayata geçirmek için çalış-
malarımıza gece gündüz demeden devam
edeceğiz. Birlikte Çatalca'yız" açıklamasını

yaptı. 

Konunun takipçisi olduk

Konu hakkında Damga'ya konuşan Mesut
Üner, "Üniversite bu ilçenin en büyük bek-
lentisi ve hayali. Üniversitenin bu ilçeye ya-
pılması ya da getirilmesi için öncelikle 'İşte
bizim üniversite yerimiz' diyerek gösterece-
ğiniz bir yeriniz olması gerekiyordu. 30 yıl-
dır üniversite deniliyor ama planlarımızda
üniversite alanı ile ilgili tek bir ibaremiz bile

yoktu. Bugüne kadar çabalayan herkese de
teşekkür ediyorum ama biz göreve geldiği-
miz an itibari ile bu konunun takipçisi idik.
Ve çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi. 

Kaybedecek 1 dakika bile yok

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner söz-
lerine yakın süreçte yeni müjdelerin de ola-
cağını ekleyerek “Bakanlıklar boyutunda
yeni müjdelerimiz de olacak. Çatalca'nın
kaybedecek bir dakikası bile yok” dedi.
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İSTANBUL4

S on günlerde gündemi en çok meş-
gul eden konulardan biriside "
İsraf" tartışmasıdır. 

Ne acıdır ki hem dinen , hem vicdanen
hemde hukuken yapılmaması gerekir. 

İsraf nedir? sorusunun cevabını hep
birlikte bulalım. İsraf ; sözlükte; aşırı
gitmek, haddi aşmak, malı-mülkü saçıp
savurmak anlamlarına gelir. İsraf mo-
dern bir söylemle "tüketim " hastalık ha-
line gelmiştir. Kapitalist sistem ise gerek
medyayı , gerek reklamı gerekse modayı
kullanarak bu aşırı tüketimi kamçıla-
maktadır. 

İsrafın birçok çeşidi vardır. 
Yeme, içmede israf...
Su israfı..
Giyim kuşamda israf..
Doğal kaynaklar israfı..
Kâğıt israfı ..
İlaç israfı ..

Zaman israfı..
Bu liste uzarda uzar sonu gelmez .
Fakat burada kırmızı kalemle çizilmiş

kalın bir çizgi vardır. Görmemek müm-
kün değildir. Buda kamuda yapılan israf-
lardır. Kişilerin, vatandaşların kendi
yaşamlarındaki aşırı tüketimi, israfı ve
başı boş harcamaları onları bağlar. Her
insan nasıl ki hangi dine inanmakta öz-
gürse yaşamı ve tercihleri noktasında da
özgürdür, özgür olmalıdır. Dileyen yaşa-
mında kanaat eder, dileyen israf eder ..

İslam dininin müntesipleri ise " Ey
Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda
güzelce giyinin, yiyin için fakat israf et-
meyin. Çünkü Allah israf edenleri sev-
mez." Araf süresinin 31'inci ayetini göz
ardı etmemelidir.

Dillerinden Hz. Ömer (r.a)'ı düşürme-
yenler! 

Söylemde Hz. Musa (a.s.), eylemde ise

firavun gibi hareket edenler
unutmayın israf ile hem dünyanızı hemde
ahiretinizi mahvediyorsunuz! 

Hz. Ömer’in “devletin mumu” hikaye-
sini hatırlatmanın tam yeri ve zamanı-
dır...

Hz. Ömer halife iken, bir gece maka-
mına ashaptan biri gelir ve selam verip
oturur.

Fakat selamı alınmaz. Hz. Ömer
önündeki işle meşguldür ve konuk merak
içinde bekler. İşini bitiren Hz. Ömer,
önünde yanan mumu söndürdükten sonra
ikinci mumu yakar ve konuğunun gözle-
rinin içine bakarak “Aleyküm selam...”
der.

Konuğu sorar:
- Ya Ömer, niçin hemen selamımı al-

madın ve bir mumu söndürüp diğer
mumu yaktıktan sonra konuşmaya başla-
dın?

Hz Ömer cevap verir;
- Evvelki mum devletin hazinesinden

alınmıştı. O yanarken özel işlerimle meş-
gul olsaydım Allah indinde mesul olur-
dum. Seninle devlet işi
konuşmayacağımız için, kendi cebimden
almış olduğum mumu yaktım, ondan
sonra seninle konuşmaya başladım.

Sahabenin gözleri yaşarır, ellerini kal-
dırarak şöyle dua eder;

- Ya Rabbi! Hz Ömer’i bizim başımız-
dan eksik etme.

Maalesef günümüzde İslamin adale-
tini, israfa karşı oluşunu ve kamu hakkı-
nın önemini göremeyecek kadar âmâ,
duyamayacak kadar sağır, anlamayacak
kadar sefih, hissedemeyecek kadar kalbi
mühürlü bir hale geldik ! 

Kamuda söz ve yetki sahibi olanlar
yaptığı her işte tabiri caizse kılı kırk yar-
malıdır. Verecekleri kararda çok dikkatli

olmalıdır. Çünkü vatandaşların ödediği
vergiler ile yapılan israf , israf değil yol-
suzluktur ! Birilerini zengin etme , biri-
lerine fırsat tanıma ve haksız kazanç
elde etmesine vesile olmaktır. Bundan
dolayı kamuda yapılan israflar var ise
sadece kınama yapılmamalı, yetkiyi kö-
tüye kullanmadan dolayı suç duyuru-
sunda bulunulmalıdır. 

Kızım Fatima dahi hırsızlık yapsa ko-
lunu keserim diyen peygamberin ümmeti
yanlışlıklara kulaklarını tıkamamalı,
boyun eğmemelidir. Çıkarları uğruna ye-
timin , öksüzün, yaşlının, geleceğimiz
olan çocuklarımızın hakkını savunmayan
, dile getirmeyen haindir ! Hangi inanca
, hangi dine , hangi mezhebe inanırsa
inansın günaha girmiştir. Şunu da altını
çizerek hatırlatmak istiyorum, iki vatan-
daş arasındaki haksızlık neticesinde
haklı belli , haksız bellidir, helalleşeceği
kişi belidir. Fakat kamuda haksızlık, hu-
kuksuzluk yapanlar kiminle , nasıl helal-
leşecek... 

BAHADIR SÜGÜR

Çatalca halkının en büyük hayali olan ve 30 yıldır tüm seçimlerde siyasi vaatler içerisinde yer alan
'üniversite' için ilk defa somut adım atıldı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nden '1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planına Eklenmesi' kararı çıktı. Müjdeyi Çatalca halkına Belediye Başkanı Mesut Üner verdi

Biz erkek 
değiliz!

Kaybolmaya yüz tutmuş
komşuluk ilişkilerini pekiştir-
mek, birlik ve beraberlik bağla-

rını güçlendirmek amacıyla Bağcılar
Belediyesi desteğiyle kurulan sivil toplum
inisiyatifi projesi "Gönül Bağı" her geçen
gün büyüyor. Her Gönül Bağı üyesi yap-
tığı işle, uğraştığı sanatla hem yaşadığı
ortama örnek oluyor hem de çevresine
yardım eli uzatıyor. 

Çalıştık birikim yaptık

Bu isimlerden ikisi de İnönü Mahalle-
si’nde çeyiz evini işleten Ayşe Turgut ve
Gülsüm Yorulmaz isimli kız kardeşler. 15
yaşında öğrendikleri dikiş nakışı meslek
edinen iki kardeş, kendi ürettikleri el işi
ürünleri, 13 yıldır işlettikleri dükkanda
satıyorlar. Gülsüm Yorulmaz işyeri açma
hayallerini nasıl başardıklarını ve şu anda
yaptıklarını şöyle anlattı: "İki kardeş ço-
cukluktan beri çeyiz üzerine çalışıyorduk.
İşyeri açma hayalimiz vardı. Babamın bir
marangoz atölyesi vardı. Kendisi yorulup
kenara çekilmek isteyince marangozha-
neyi bize bırakmak istediğini söyledi. Biz
erkek değiliz marangozluktan anlamayız
deyip kabul etmedik. Sonra aklımıza
çeyiz dükkanı fikri geldi. Madem bu işi
yapıyoruz daha da büyütelim dedik. Eli-
mizde 2-3 kumaş parçasından başka bir
şey yoktu. Çalıştık birikim yaptık ve bu-
güne geldik."

Çeyiz hazırlanıyor

İşyerinde masa örtüsünden nevresim ta-
kımına, dikiş-nakış ürünlerine kadar çeşit
çeşit çeyizliklerin yanında el yapımı hedi-
yelik eşyalar da bulunuyor. Resim yete-
neği olan Ayşe Turgut da yaptığı yağlı
boya resimlerle dükkanın bir köşesini
adeta sanat galerisine çevirmiş durumda.
Turgut, alışveriş için gelenlerin yaptığı re-
simlerle ilgilenmesinin ve beğenmesinin
kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Mahalledeki birçok kişiye dikiş-nakışı
öğrettiklerini ve iş sahibi yaptıklarını
söyleyen kız kardeşler, yetimlerle ilgili
bir projeyi de yıllardır sürdürüyor. Kim-
sesi olmayan genç kızlara yardım eli
uzattıklarını dile getiren Yorulmaz,
"Çevremizde anne babası olmayan ihti-
yaç sahiplerini belirliyoruz. Sonra onla-
rın arasında bir çekiliş yapıyoruz. Bir
yılda farklı zamanlarda yaptığımız çeki-
lişle 3 kızın çeyizini hazırlıyoruz ve hiç-
bir ücret almıyoruz" dedi.

Tüm hızıyla devam eden
Maltepe Kitap Fuarı’nda, 9
söyleşi birden düzenlendi.

Ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit de bir
söyleşiye katıldı. Ümit, yarattığı ünlü
roman karakterlerinden biri olan Baş-
komiser Nevzat’ın daha sahici ve haya-
tın içinden bir karakter olduğunu
belirterek, “Hercule Poirot, Sherlock
Holmes gibi karakter basit işlerle uğraş-
mazlar. Bir cinayet ya da çözülmesi ge-
reken bir sır vardır ve onu çözmeye
çalışırlar. Basit işlerle uğraşmazlar. Ah
Güzel İstanbul ve Muhsin Bey filmle-
rini izleyerek, Başkomiser Nevzat ka-
rakterini ortaya koydum. Asla
evlenmeyecek, bunun da tüyosunu ve-
reyim. Çünkü evlilik, aşkı öldürüyor.
Doğasında bu var. Romanlarımı insa-
noğlunun mükemmel bir varlık olmadı-
ğını, aksine doğayı yok ettiği tezleri
üzerine kuruyorum. En çok zarar biz
vermiyor muyuz doğaya? Hatta kor-
kunç bir sınav veriyoruz. Hepimiz tak-
dir edilmek için yazıyoruz bir de.
Marifet iltifata tabidir. Bütün bunlar bir
araya gelince yazmak eylemi oluşuyor”
dedi. Söyleşi sonrası Ahmet Ümit, ra-

hatsızlığından ötürü kitaplarına mühür
basarak okuyucularına verdi. Başkan
Ali Kılıç ise Ümit’e katılımlarından
ötürü plaket takdim etti. Ümit plaket
alırken, düzenlenen kitap fuarını önem-
sediğini belirterek, halkın bu fuara dört
elle sarılıp, sahip çıkmasını istedi.

Denetim olmalı
Gazeteci-yazar İsmail Saymaz, son ki-
tabı “Şehvetiye Tarikatı”ndan alıntılar
yaparak, Türkiye’deki cemaat, tarikat,
siyaset ve ekonomi üçgeninde yaşanan-
ları anlatarak, düzmece tarikatlarda ya-
şanan sapkın olayları paylaştı.

Yazmanın büyüsü
yine söyleşiler kapsamında araştır-
macı gazeteci-yazar Faik Bulut,
“Horasan’dan Nasıl Geldik? Alevi-

ler’in Yol Hikâyeleri” isimli son kitabı üzerine
“Horasan” isimli söyleşide, okurlarıyla bir
araya geldi. Bulut, alan çalışmaları yaparak
hazırladığı kitabı için İran’da Horasan’a gitti-
ğini, bölgede yaşayan halkların sosyokültürel
yapısına dair gözlemlerde bulunduğunu söy-
ledi. Bulut, Horasan’dan Anadolu’ya ilk geliş-
lerin Selçuklulardan çok önce 900’lerin
ortalarında başladığını kaydetti. Bulut, bütün
Horasan’dan gelenlerin Alevi ve Türk olmadı-
ğını, birkaç geliş ve gidiş olduğunu, iki buçuk
milyon insanın ise Anadolu’dan Horasan’a
gittiğini söyledi. Yazar İnci Aral ise "Yazmanın
Büyüsü" isimli söyleşide okurlarıyla buluştu.
Yazmak konusunda düşünmek isteyenlere
yeni ufuklar açan söyleşisinde roman yazma-
nın hayal zenginliği, dil sezgisi, kurgu becerisi
ve yüklü bir birikim, güçlü bir zaman duygu-
suna sahip olmayı gerektirdiğini ifade etti.
Aral, sözcüklerin büyüsünden yazmaya, 
kitaplarına kadar paylaşımlarda bulundu.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, gazetemizin Çatalca Koordinatörü Bahadır Sügür’ün ilçe gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Ünlü yazar Ahmet Ümit, hayranlarının kitaplarını imzalamayı da ihmal etmedi.

Üniversitelere
çağrı yaptı

Ümit, yeni kitabını anlattı
Maltepe Kitap Fuarı, hafta sonu birçok yazarı imza ve söyleşilerle ağırladı. Kitapseverlerin büyuk

ilgi gösterdiği ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit, yeni kitabı Aşkımız Eski Bir Roman’dan bahsetti

Nasıl helalleşeceksiniz!
Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

UNIVERSITE ICIN
ILK SOMUT ADIM

Komisyonda
geçen parsel numa-
ralarının değişik ol-
duğu için birçok
kişinin nereye 'Üni-
versite Lejantı' ko-
nulduğunu
bilmediğini dile ge-
tiren Başkan Üner,
"İzzettin futbol sa-
hasının hemen ya-
nında bulunan
belediyemize ait
529-1889-1890
nolu parseller, yine
bitişiğinde bulunan
hazineye ait 1537 ve
özel mülkiyette bu-
lunan 531 parsellere

'Üniversite Lejan-
tını' işletmiş olduk.
Bunlar eski parsel
numaraları. Yeni
parsel numarala-
rına göre 149 Ada
6-7-8-9 ve 10 nolu
parseller olarak 
görülüyor. Top-
lamda 41 bin metre
kareye tekabül eden
alanda şimdi
1/1000 Ölçekli ça-
lışmayı gerçekleşti-
receğiz. Tabi bu
süreçte üniversite
arayışlarımız da
devam edecek” 
ifadelerini kullandı.

Ayşe Turgut ve Gülsüm 
Yorulmaz  “Biz erkek değiliz
marangozluk bilmeyiz” 
diyerek çeyiz dükkanı açtı

Mesut
Üner
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İSTANBUL 5

İ stanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olarak seçilen Ekrem İma-
moğlu, seçim sürecinde

kültür-sanat alanında verdiği vaatlerle
dikkat çekti. İmamoğlu kültür-sanata
bakış açısını ve projelerini, İstanbullu
müzisyenler ise yeni yönetime dair
beklentilerini euronews Türkçe'ye an-
lattı. Müziğin hemen hemen her tü-
rünü sevdiğini söyleyerek söze
başlayan Ekrem İmamoğlu, yerel zen-
ginliği ön planda tutan kültür-sanat
çalışmalarını anlatırken öncelikle Bey-
likdüzü’nün gelenekselleşen konserle-
rinden bahsediyor. Klasik müzik, caz
ve Türk sanat müziği konserleri olmak
üzere günümüze dek binlerce kişiyi
müzikle buluşturan İmamoğlu, açılan
kültür sanat merkezinde de her ay iki
konser düzenlemesinin yanı sıra Bey-
likdüzü Gençlik Orkestrası’nın kurul-
masına öncülük ederek şehrin müzik

hayatına önemli katkılarda bulun-
muştu.

Eşitlikten yanayız

Harbiye’deki Cemil Topuzlu Açık
Hava Tiyatrosu’ndaki Zülfü Livaneli
ve Volkan Konak konserinin son za-
manlarda tanık olduğu en etkileyici
konserler arasında olduğunu belirten
Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u kültür-
sanat başkenti yapmak için hazırlıkla-
rın son hızla sürdüğünün işaretini
veriyor. Önümüzdeki beş yıllık süreçte
hem Maltepe hem de Yenikapı’daki
miting alanlarında konserler düzenle-
meyi planlayan İmamoğlu, şehirdeki
16 kültür merkezinin Kültür A.Ş. tara-
fından daha etkin kullanımı için de ça-
lıştığını belirtti. Ayrıca Cemal Reşit
Rey’in yeniden canlandırılması da
yakın gelecekteki planlar arasında yer
alıyor. Yeni nesillerin eğitimiyle ilgili

şehrin her ucunda aynı imkanları çocuk-
lara ve gençlere sunmak istediğini belirten
İmamoğlu, “Bağcılar’daki çocuğumuzla
Kadıköy’deki çocuğumuz eşit eğitime
sahip olmasını istediğimiz gibi kültür sa-
natta da bu eşitlikten yanayız. Bunu sağ-
lamak için elimizden gelen her çabayı
göstereceğiz.” şeklinde konuşuyor.

Eksiklikleri gidereceğiz

Gezi sürecinin ardından Beyoğlu’ndaki
değişiklik hakkında ise “Biz İstanbul’un
bir kültür sanat merkezi olmasını çok isti-
yoruz; ama bunun sadece belli bir böl-
gede değil, şehrin 39 ilçesinde de en etkili
şekilde yapılmasını ve her ilçemizde kül-
tür sanat merkezi olsun istiyoruz. Bu
alanda eksik kalan ilçeler hakkında çalış-
malara bir an önce başlayacağız.” diyen
Ekrem İmamoğlu, en kısa sürede sonuç
almak üzere çalışmalara başladıklarını
iletti.

Ç atalca geçtiğimiz Perşembe gününden bu
yana "Üniversite" konusu ile çalkalanıyor.
Belediye Başkanı Mesut Üner’in payla-

şımı sonrası herkes "Hangi Üniversite Geliyor"
diye bize soruyor…

Şimdi biraz konuyu açalım ve anlatalım. 
Ha deyince üniversite gelmez bunu önce bir 
söyleyelim.

Büyükşehir Belediyesinde 2014 yılından bu
yana bir itirazımız sürüklenip gidiyordu. Çatalca
Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğüne 22.12.2014 tarihinde ilk yazısını
gönderiyor ve bu yazıda “Çatalca- İzzettin Ma-
hallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında “
Üniversite Lejantı” işlenmesi gerekliliğini ortaya
koyuyor. O günden bu güne, gel zaman git zaman,
yazışmalar sürüyor ve sonunda geçtiğimiz hafta
Çatalca Belediyesinin ve Çatalca halkının en
büyük hayali olan Üniversite Lejantı şak diye
planlara işlenmiş oldu. Tabi Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imzası ve itiraz
süreci falan filan… Ama sonuçta işlendi mi? İş-
lendi. Sırada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planına işlenmesi var.

Ama İzzettin deyince…

Üniversite deyince hatta, herkesin ilk aklına
gelen yer Biyomedikal Meslek Lisesi yapılmak 
istenip te yarım kalan yer oluyor. Ama değil!

Evet değil. Üniversite Alanı Lejantı konulan
yer yine yol üzerinde ama kesinlikle ve kesinlikle
yarım kalan Biyomedikal Meslek Lisesinin 
olduğu alan değil. Cümle ve kelime tekrarı 
yapmamım sebebi tekrar tekrar bu sorunun bana
sorulması ve hatta iddia boyutuna gelmesi.

İzzettin’deki stadı herkes bilir değil mi? Kesta-
nelik yoluna girdiğiniz an itibari ile düşünün, fut-
bol sahasını geçtiğiniz gibi, Atalık Tohum Üretim
Alanı olan ve tel örgüler ile çevrili bir alan var.
İlk Parsel orası. Onun hemen bitişi 4 parsel daha
eklediniz mi? İşte o gördüğünüz 41 dönümlük
koca alan "Üniversite Lejantı" aldı. Konu bu. 
Parseller bazında yazalım isterseniz.

Büyükşehir Meclisinden geçen eski parsellere
göre Çatalca Belediyesine ait 529-1889-1890
nolu parseller, onun hemen bitişiğinde bulunan
hazineye ait 1537 ve özel mülkiyette bulunan
531 parsellere Üniversite Lejantını işlendi. Yeni
parsel numaralarına göre 149 Ada 6-7-8-9 ve 10
nolu parseller olarak görülüyor.

Asıl iş şimdi…

Eski yönetimin itirazlarının da yer aldığı bir
süreç yaşandı. Öncelikle o alanda Üniversite olur
mu? Tabiki olur. Bal gibi olur. Reçel olur, şerbet
olur. Ama iş olmasında. Lejantı koyduk. Hani bir
laf var ya “ Koyduk mu?” Hakikatten bu sefer
koyduk. Ama iş dediğim gibi bir üniversite bul-
mak. Bir vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi
ama illa bulmak lazım. Çatalca Belediyesinin
ikinci üniversite yeri de var. Biyomedikal Meslek
Lisesi olacak diye bir taraflarımızı yırttığımız
ama asıl amacın meralar olduğunu gördüğümüz
ve hissettiğimiz an yarım bırakılan o güzelim
arazi… Aşağısı yukarısı 90 dönüm. Hadi Mesut
Üner Başkan! Bir performans ta bunun için 
bekliyoruz senden.

Elinde İki Üniversite Lejantlı yeri olan bir ilçe
eninde sonunda bir üniversite getirir bu ilçeye…

Ve buradan bir teşekkür edelim, öncelikle
planlarda bu parsellere üniversite lejantı işletmek
için büyük çabalar harcamış olan bir Cem Kara
var! Bunu kimse inkar edemez. Sonuç elde 
edememiş olsa da bunun ilk bürokrasisini 
başlatmış olması bile yeterli. Öncelikle bir 
Çatalcalı olarak kendisine teşekkür ediyorum.

Ve Mesut Üner… Adam Mimar! İşi biliyor.
Nereden girip, nereden çıkacağını biliyor. 
Altından girip, üstünden çıkıp, bunu meclisten 
geçirtmek büyük bir olay.

Bugünden sonra “Üniversite yapacak herkese
kapımız açık” deme lüksüne sahip bir Mesut
Üner, bir Çatalca Belediyesi ve hatta bir Çatalca
Halkı var.

He başka bir şey daha baktık olmuyor, 
Çatalca olarak kurarız bir vakıf, koyarız adını da
“ Çatalca Üniversitesi” olur biter.

Yani işin özü tamamen anlattığım gibi. Ortada
bir üniversite ile anlaşma, ortada atılan bir temel,
yada ortada varolan bir üniversite yok. Olan sa-
dece planlara yani kağıdın ve tabiki o tarlaların
üzerine “Buraya Üniversite Yapılabilir” Notu 
işlenmesidir.

İlk somut adım!

Vatandaş
uyumayıp
kosacak

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin (İBB) Türkiye
Omurilik Felçlileri Derneği

(TOFD) ile birlikte şehre hareket geti-
recek ve koşu severlere yepyeni bir de-
neyim yaşatacak. Etkinlik dizisi
kapsamında ilk olarak 12 Ekim'de
Caddebostan sahilinde İBB Run-
TOFD gece koşusu yapılacak. Her yaş-
tan sporseverin katılımına açık olan
koşu için kayıtlar başladı. Toplam 1000
kişilik kontenjanı bulunan Caddebos-
tan koşusu saat 21:00'da Suadiye sa-
hilde bulunan Trafik Vakfı önünden

başlayacak. Sporcular Kartal istikameti
yönünde 2,5 kilometre koştuktan sonra
geri dönerek 5 kilometrenin sonunda
parkuru tamamlamış olacaklar. Koşu-
nun ardından tüm katılımcılar için dü-
zenlenecek çeşitli sahne programları ve
şovlar ile etkinlik festival havasında ge-
çecek.

Sporcular da destek verecek

Sporun birleştirici gücünü ortaya koya-
cak olan İBB RunTOFD koşuları sos-
yal bir organizasyon olarak da önemli
bir görevi yerine getirecek. Etkinliğe ka-

tılacak her sporcu aynı zamanda
omurilik felçlilerine ve engellilere des-
tek olacak. Koşulara ödenecek kayıt
ücretleri, TOFD tarafından engelli bi-
reylerin ve sporcuların aktivitelerinin
desteklenmesine aktarılacak. İBB Run-
TOFD toplamda altı etaptan oluşacak.
Caddebostan etabının yanı sıra Fatih
Tarihi Yarımada ve Belgrad Orma-
nı’nda “uyumakoş” mottosuyla gece
koşuları; Polonezköy Tabiat Parkında
ve yine Belgrad Ormanlarında “uyan-
koş” mottosuyla sabah koşuları düzen-
lenecek. UFUK ÇOBAN

İBB Eğitim Yardımı ilkokul, ortaokul,
lise, özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezinde eğitim gören şehit çocukları,

yetim, öksüz ve engelli öğrencilere geçtiğimiz yıl
200 TL olarak dağıtılan karşılıksız yardımların
devam etmesi kararı alındı. Sözcü'nün haberine
göre TL olarak dağıtılan yardımlar Büyükşehir
Belediye Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla
50'şer TL arttırıldı. Öğrenciler bu yıl yüzde 25
zamla 250 TL burs alacak. Yetim, öksüz, engelli
ve şehit çocuklarına dağıtılacak yardımlara zam
yapan Başkan İmamoğlu'nun talimatıyla İBB
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İstanbul Milli
Eğitim Müdürlüğü okullarda çalışma başlattı.
17 Eylül Salı günü başlayacak olan başvurular;
İBB Eğitim Yardımları Başvuruları Müdürlü-
ğü'nün Avrupa Yakası'nda Edirnekapı ve Ana-
dolu Yakası'ndaki Selimiye ofislerinden
yapılacak. Başvuruların bu yıl ikiye katlanarak
100 bin kişiye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Özelde de olsalar yardım alacaklar

Yardımlarda engelli öğrencilere MEB'in kabul
ettiği yaş sınırı kabul edilecek. Anaokulu, kreş ya
da özel okullara gidenler yardımlardan yararla-
namayacak. Özel okul da okuyor da olsalar is-
tisnai tutularak, şehit çocuklarına harçlıkları her
koşulda verilecek. İlkokul, ortaokul, lise ve reha-
bilitasyon merkezlerindeki engelli çocuklara ya-
pılacak yardım bir defaya mahsus olacak.
Engelli öğrencilerden Rehberlik Araştırma Mer-
kezi(RAM) raporları istenecek. Öğrenci adına
ödemeyi alacak olan velinin kimliğiyle gitmesi
gerekiyor. Şehit çocukları ile yetim-öksüz çocuk-
ların ise nüfus müdürlüklerinden durumlarını
gösterir belge ibraz etmeleri gerekiyor.

İbb'den
öğrencilere burs

İBB, İstanbul’un koşu
kültürünü değiştiriyor. İBB 

RunTOFD koşuları ile spor ve
sosyal sorumluluk olgusunu

bir araya getirecek olan 
organizasyon kapsamında 

İstanbul’un altı farklı 
noktasında gece ve sabah

koşuları düzenlenecek. Koşu
serisi 12 Ekim'de Caddebos-

tan sahilinde “uyumakoş" 
sloganı ile başlayacak

IStanbul
SanatIn

baSkentI
olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
kültür-sanata bakış açısını ve projelerini anlattı. İmamoğlu, “İstanbul'u

kültür sanatın başkenti haline getirmeye kararlıyız” diye konuştu

Sanatçılarla fikir
alışverişi yapacağız
Yaz boyunca İstanbul
Kültür Sanat Vakfı
gibi kuruluşların kon-
serlerine katılarak da
kültür-sanata olan
tam desteğini ifade
eden Ekrem İma-
moğlu, organizatörler
ve sivil toplum kuru-
luşları ile dirsek tema-
sında bulunarak yeni
neslin uzak kaldığı
festivallerin arttırıl-
ması ve şehirdeki gü-

venliğin arttırılmasının
ön planda olduğunun
altını çiziyor. Athena
ve Zülfü Livaneli gibi
sanatçılarla bir araya
gelerek onlarla da fikir
alışverişi yapan İma-
moğlu, farklı kesimle-
rin önerilerini
dinleyerek İstanbul’u
uluslararası bir kültür
sanat şehri yapma yo-
lundaki ilk adımları
atmayı amaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları spor yapmaya
teşvik eden çalışmaları, 12 Ekim itibariyle başlatacak.

Havalimanından on
milyon yolcu geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslar-
arası Havalimanı’nı yaz ayları bo-
yunca 9 milyon 818 bin yolcu

kullandı. İstanbul’un şehir havalimanı olan
Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 2019 yılının
Haziran, Temmuz, Ağustos ayları döneminde
9 milyon 818 bin yolcu kullandı. Şirketten ya-
pılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Hava-
limanı’nı Haziran ayında 3 milyon 61 bin,
Temmuz ayında 3 milyon 334 bin ve Ağustos
ayında 3 milyon 422 bin yolcu kullandı. Aynı
dönemde 62 bin 454 uçak iniş ve kalkış gerçek-
leştirdi. Açıklamanın devamında, yaz ayla-
rında dış hatlarda ki büyüme geçen yılın yaz
aylarına göre yüzde 22 olarak gerçekleştiği ve
3 aylık dönemde dış hatlarda 4 milyon yolcu
geçiş yaparken, iç hatlarda ise 5 milyon 819
bin yolcu geçiş yaptığı dile getirildi.
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Beyaz eşya satışları arttı

Otoyol
vızır vızır

işliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Turhan, İstanbul-İzmir
arasını 3,5 saate düşüren
otoyoldan, Osmangazi
Köprüsü'nün açılışından
bugüne kadar 35 milyon
otomobil eşdeğeri aracın
geçtiğini söyledi

UlaşTırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, yaptığı açıklamada,
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyo-
lu'nun tüm etaplarının 4 Ağus-
tos'ta Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle
kullanıma açıldığını, 5 Ağustos iti-
barıyla da hizmet vermeye başladı-
ğını belirtti. Otoyolun Marmara
Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve
Batı Anadolu bölgelerine bağlayan

önemli ulaşım akslarından oldu-
ğunu ifade eden Turhan, projenin
yapım çalışmalarının 2010'da baş-
ladığını dile getirdi.

4 milyon araç geçti

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşı-
mın süresini 8,5 saatten 3,5 saate
indiren Gebze-Orhangazi-İzmir
Otoyolu Projesi'nin en büyük aya-
ğını oluşturan Osmangazi Köprü-

sü'nün 2016'da hizmete alındığını
anımsatan Turhan, "Osmangazi
Köprüsü'nün açılışından bugüne
kadar, tüm kesimler için, toplam 35
milyon otomobil eşdeğeri araç
otoyoldan geçti." diye konuştu.
Turhan, tüm etapların hizmete
alındığı 5 Ağustos'tan bugüne
kadar ise 4 milyon 600 bin otomo-
bil eşdeğeri aracın otoyolu kullan-
dığını bildirdi. 

Hazine ve Türkiye'de faaliyet gösteren
katılım bankaları, 10 yıl içinde yurt içi

yerleşiklerden çıkarttıkları kira
sertifikalarıyla toplam 85 milyar lira, 
2 milyar avro, 36 bin ton altın ve 12 
milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi

G erçek bir varlık üzerindeki mülkiyet
hakkını ifade eden ve hakkın sahibi-
nin ilgili varlıktan gelir elde etmesini

sağlayan sukuk, faizsiz bankacılık prensiple-
rine göre hareket eden yatırımcı grup için
önemli bir alternatif yaratıyor. Faizsiz finans
sektörüne talebin artması, sektörde kullanı-
lan "İslami tahvil" olarak da adlandırılan su-
kukun (kira sertifikaları) gelişimine ciddi
ivme kazandırdı. Katılım Bankaları Birli-
ği'nin sukuk ihraç verilerinden derlediği bil-
gilere göre, Hazine ve Türkiye'de faaliyet
gösteren katılım bankalarının bugüne kadar
yurt içi yerleşiklerden oluşturdukları kira
sertifikası ihracı, TL cinsinden toplam 85
milyar 290 milyon, avro cinsinden 2 milyar
403 milyon, altın cinsinden 36 bin 456 ton
ve dolar cinsinden 12 milyar 476 milyon se-
viyesinde gerçekleşti. Katılım bankalarının 1
Ocak 2010-31 Temmuz 2019 döneminde
gerçekleştirdiği 65 milyar 106 milyon liralık
kira sertifikası ihracında en büyük pay 21
milyar 68 milyon lirayla Kuveyt Türk Katı-
lım Bankası'nın oldu.

Kira sertifikası ihracı gerçekleşti

Albaraka Türk Katılım Bankası 12 milyar
367 milyonluk sukuk ihracı gerçekleştirirken,
Vakıf Katılım Bankası'nın ihracı 11 milyar
145 milyon liraya ulaştı. Vakıf Katılım Ban-
kası'nı, 10 milyar 967 milyon lirayla Türkiye
Finans Katılım Bankası, 8 milyar 904 mil-
yon lirayla da Ziraat Katılım Bankası takip
etti. Öte yandan, FETÖ'ye müzahir olan ve
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na
(TMSF) devredildikten sonra iflasına karar
verilen Asya Katılım Bankası, faaliyet gös-
terdiği dönemde 654 milyon 230 bin lirayla
katılım bankalarının sukuk ihracında yüzde
1'lik dilimde yer buldu. Hazine de kira serti-
fikalarını altın, avro, dolar ve lira cinsinden
ihraç etti. Hazine, 1 Ocak 2012-31 Temmuz
2019 döneminde toplamda, 32 milyar 381
milyon lira, 2 milyar 403 milyon avro, 36
bin 456 ton altın ve 8 milyar dolar değerinde
kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Sukuk ihraçlarını arttıracaktır

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)
Genel Sekreteri Osman Akyüz, konuya iliş-
kin yaptığı açıklamada, son yıllarda kamu-
nun sağlamış olduğu vergi teşvikleri ile
birlikte özel şirketlerin de sukuk ihraçlarını
büyük oranda artırdığını söyledi. Akyüz,

özel şirketlerin, katılım bankalarının varlık
kiralama şirketleri üzerinden sukuk ihraçla-
rını gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Yurt içi
ve dışı sukuklarda yatırımcı profilinde farklı-
lıklar bulunmaktadır. Yurt içi sukuklarda ya-
tırımcı profilinin büyük çoğunluğunu Türk
yatırımcılar, portföy yönetim şirketleri,
emeklilik fonları oluştururken, yurt dışı ih-
raçlarda yatırımcıların büyük çoğunluğu
Körfez bölgesi ülkelerinden." dedi.

Kaynak ihtiyaçlarına önem veriliyor

Türkiye'de ve dünyada halkın bir kesiminin
faiz gelirlerinden uzak durması nedeniyle
klasik bankalara gitmeyen fonların atıl kal-
dığını belirten Akyüz, bu durumun genel
ekonomi açısından bir kayıp niteliği taşıdı-
ğını vurguladı. Katılım bankalarının, faiz
hassasiyeti nedeniyle klasik bankalara git-
meyen fonları ekonomiye kazandırarak ta-
sarruf sahiplerinin fonlarını
değerlendirmelerine yardımcı olduğunu
ifade eden Akyüz, şunları kaydetti: "Katılım
bankaları tasarruf noktasında ayrıca bir
önem arz etmektedir. Kira sertifikaları da fa-

izsiz sermaye piyasası alanında bu araçların en
önemlilerindendir. Kira sertifikası ile ilgili gerek
operasyonel gerekse mevzuat ihtiyaçları nokta-
sında birliğimizin çalışmaları bulunmaktadır.
Borsa İstanbul, Taahhütlü İşlemler Piyasası
adı ile bir platform kurdu. Bu platform ile or-
ganize sukuk piyasası 2. el işlemleri yurt içinde
yapılmaktadır. Katılım bankaları, yatırımcıların
talepleri ve kaynak ihtiyaçları doğrultusunda
sukuk ihraçlarını artıracaktır."
Sukuk ihraçlarının, çalışma ilkeleri
gereği yeni ürün bulmakta zorluk
çeken katılım bankalarının ihtiyaç-
larını karşıladığını dile getiren
Akyüz, "Sukuk, katılım bankaları-
nın hazinesinde ve sermaye piyasa-
larında ağırlıklı olarak kullanılan bir
ürün çeşidi haline gelmiştir. Katılım
bankaları, lira ve yabancı para cin-
sinden sukuk ihraçları gerçekleştire-
rek kısa veya uzun vadeli likidite
ihtiyaçlarını karşılamakta veya diğer
kuruluşların sukukuna yatırım ya-
parak likiditelerini değerlendirmek-
tedirler." diye konuştu.

TUrkiyE ihraca
doymUyor

Kamudan beklentiler var
Osman Akyüz, 2012 yılında 6362 sayılı kanun
ile kira sertifikaları ihracının kanun seviyesinde
düzenlenmiş olduğunu hatırlatarak, sektörün
gelişmesi ve olgunlaşmasında kamunun irade-
sinin önemli rol oynadığını vurguladı. Akyüz,
sukuk ihracına katılım bankalarının daha fazla
oranda katkı sağlayabilmesi için kamudan
beklentilerini şöyle sıraladı: "Yabancı sermayeli
bankaların ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı
kira sertifikası ihraçlarında dayanak varlık olan

gayrimenkullerin tapu
devrinin valilik iznine tabi
olması, lira bazında ser-
maye benzeri kira sertifi-
kası ihracına imkan
sağlanması, tavan ihraç
izni çerçevesinde yapılan
kira sertifikası ihraçlarında
tertip ihraç tutarının üze-
rinde talep gelmesi duru-
munda fazla talebin
karşılanabilmesine imkan
tanıyan düzenlemenin ya-
pılması gibi taleplerimiz
bulunmaktadır."

Tüketici teknolojisi ürünleri pazar büyüklüğü, yüzde 2,5'lik artışla 15,9 milyar lira ciroya
ulaşırken, bu artışta ÖTV indirimiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu

TükeTici teknolojisi ürünleri
pazar büyüklüğü, 2019'un ikinci
çeyreğinde geçen yılın aynı dö-

nemine göre yüzde 2,5'lik artışla 15,9 mil-
yar lira ciroya ulaşırken, bu artışta ÖTV
indiriminin etkisiyle
yüzde 30 büyüyen
beyaz eşya sektör
satışları etkili oldu.
Araştırma şirketi
GfK Temax'ın veri-
lerinden yaptığı
derlemeye göre, tü-
ketici teknolojisi
ürünleri pazarı,
2019’un ikinci çey-
reğinde geçen yılın

aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik bir bü-
yüme performansı ile 15,9 milyar lira ci-
roya ulaştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde
büyümeyi büyük beyaz eşya sektörü sü-
rüklerken, küçük ev aletleri de büyümeye

katkı sağlayan diğer bir sektör olarak
öne çıktı. Telekom sektörü söz ko-
nusu dönemde yüzde 10,3 daralarak
6,7 milyar liralık ciro elde etti. Bu
daralmada akıllı telefon ürün gru-
bunda devreye alınan ÖTV artışı et-
kili oldu. Akıllı saatler ve mikrofonlu
kulaklıklar yüzde 30’un üzerinde ci-
rosal büyümeyle bir önceki çeyrek-
teki performansını sürdürmeyi
başardı.

ÖTV indirimi ile coştu

Beyaz eşyada kasımda uygulamaya alınan
ÖTV indiriminin 2019 ikinci çeyreğinde de
satışlar üzerinde pozitif etkisi oldu. ÖTV
indirimi döneminin son ayı olması sebe-
biyle Haziran 2019’da satışlar yüksek bir
seviyeye ulaştı. İkinci çeyrekte yaklaşık 4,8
milyar liraya ulaşan büyük beyaz eşya sek-
törü geçen sene aynı döneme göre yüzde
30’luk cirosal büyüme performansına
sahip oldu. Büyük beyaz eşya sektöründe,
tüm kategorilerde iki haneli büyüme gözle-
nirken özellikle derin dondurucu ürün
grubu sezon etkisiyle en büyük artışı kay-
detti. Çamaşır makinesi ürün grubu içeri-
sinde 7 kilogram kategorisi 2018 ikinci
çeyreğe göre cirosal olarak yüzde 93 bü-
yüme kaydetti.

Ev aletlerine inovasyon dopingi

Küçük elektrikli ev aletleri sektörü, 2019
ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 17,6 büyüme elde etti ve 1,7
milyar lira ciro seviyesine ulaştı. Gelişen
teknoloji ile pratikleşen ürünler büyümeyi
tetiklerken, yeni nesil Türk kahve makine-
lerinin, espresso ve filtre kahve makineleri-
nin etkisi ile sıcak içecek hazırlama ve tost
makineleri ikinci çeyrekte en çok büyüyen
kategoriler oldu. Tüketici elektroniği sek

törü ikinci çeyrekte 1,7 milyar liralık ciro
elde ederken, sektörde büyüme gösteren
iki ürün grubu PTV ve mini bluetooth ho-
parlör oldu. Mini bluetooth hoparlör, tü-
ketici elektroniği sektöründe cirosal olarak
yüzde 12,4’lük büyüme oranıyla en iyi per-
formans gösteren ürün grubuyken, TV
ürün grubu da yüzde 0,3’lük oranla küçük
bir büyüme gösterdi. TV ürün grubu içeri-
sinde 60 inç ve üzeri televizyonlar en yük-
sek büyümeye sahip olan segment oldu.

Dizüstü bilgisayarlar akıllı 
telefonlara yenildi

Bilgi teknolojileri sektörü söz konusu dö-
nemde yüzde 16,6 daralarak 884 milyon
lira ciroya geriledi. Bu küçülme dolar ku-
runun dalgalanmasından ve akıllı telefon-
ların bilgi teknolojileri ürün gruplarını
olumsuz etkilemesinden kaynaklandı. Da-
ralmayı en çok tetikleyen önemli ürün
grupları çift haneli küçülme ile dizüstü bil-
gisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve tab-
letler olurken, monitör, klavye ve mouse
küçülmeleri ise tek haneli oldu. Oyun bil-
gisayarları da diğer bilgi teknolojileri ürün-
leri gibi küçülme gösterdi. Ofis makineleri
ve sarf malzemeleri sektörü de yüzde 21,7
küçülerek, ikinci çeyrekte 96 milyon lira
ciro elde etti.

Sağlıkta Küba'yla
iş birliği

Enerjide
yatırımlar büyük

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Nunez,
Küba ve Türkiye arasında tıbbi ürün ve
cihaz alanında imzalanan mutabakat
zaptının iki ülkenin sağlık alanındaki
iş birliğini artıracağını belirtti

küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis
Alberto Amoros Nunez, AA muhabi-
rine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-

rumu (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi
Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) ara-
sında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlan-
ması amacıyla imzalanan mutabakat zaptına
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küba'nın
ABD ablukasına rağmen biyoteknolojide
önemli başarılar elde ettiğini anlatan Nunez,
söz konusu anlaşmayla tıbbi ürün ve cihaz ala-
nında Küba ve Türkiye arasındaki iş birliğinin
artacağını söyledi.

Bilimsel iş birliği de gelişecek

Nunez, anlaşmanın Küba'da geliştirilen ilaçla-
rın Türkiye'de üretilmesi ve bu ürünlerin ticari-
leştirilmesi gibi konuları içerdiğine dikkati
çekerek, şöyle konuştu: "Anlaşmayla Küba bi-
yoteknolojisinin yenilikçi ilaçlarının ortak gelişti-
rilmesine yönelik projeler ivme kazanacak.
Tıbbi ürün alanında iki ülke arasındaki ekono-
mik ve ticari ilişkiler gelişecektir. Tıbbi ürün sek-
törüne yönelik iki ülke arasındaki ticaretin yanı
sıra bu alandaki bilimsel ve akademik iş birliği
de artacak."

Eczacılık ürünü ithal edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, Türkiye'nin Küba'dan en çok ithal ettiği
kalemler arasında eczacılık ürünleri ikinci sırada
geliyor. Küba'dan geçen yıl yapılan ithalat 11
milyon 592 bin 926 dolar seviyesinde gerçekle-
şirken, bunun yüzde 8,6'sını eczacılık ürünlerine
ödenen tutar oluşturdu. Türkiye, 2018'de Kü-
ba'dan 998 bin 779 dolarlık eczacılık ürünü
ithal etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yap-
tığı açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının
Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji
transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar ko-
nusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tec-
rübe paylaşımı gibi konuları kapsadığını
bildirmişti. Koca, anlaşmanın iki ülke arasında
hem sağlık hem de ticari alandaki ilişkilere katkı
sağlayacağını ifade etmişti. DHA

Türkiye ve dünyada yenilenebilir
enerjide hem yatırımlar hem de istih-
dam artarak devam ediyor. Yenilene-

bilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'nde, 2010
yılında 27. sırada olan Türkiye 2018 yılında 17.
sıraya yükseldi. Küresel anlamda geçtiğmiz yıl
2017 yılına göre yenilebilir enerji kapasitesi
yüzde 8 artarak, 2 bin 378 gigavata yükselirken
sektörün istihdam rakamı ise 11 milyonu
buldu. 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de yeni-
lenibilir enerji alanında 84 bin kişi çalışıyor. 53
bin kişi rüzgar enerjisi, 16,6 bin kişi güneş ener-
jili ısıtma ve soğutma, 12,7 bin kişi güneş ener-
jisi sektöründe istihdam edildi.

Talep yükselecek

İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Rahmi İncekara da, Türkiye ve dünyada yenile-
nebilir enerji sektöründeki son gelişmeleri De-
mirören Haber Ajansı’na(DHA) değerlendirdi.
Cari açığın kapanmasında büyük katkısı olan
ve enerjide dışa bağımlılığı azaltan yenilenebilir
enerji alanındaki gelişmelerin küresel ölçekteki
gelişmelerden soyutlanamayacağını hatırlatan
İncekara, enerjiye talebin artacağını söyledi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, ihracat konusunda 
ciddi bir atılımın başladığını belirterek, “Ülke olarak iyi durumdayız” diye konuştu.

Osman
Akyüz

Rahmi
İncekara
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merke-
zi'ndeki Parti Meclisi toplantısı öncesinde
açıklamalarda bulundu. Sivas Kongre-
si'nin yüzüncü yılını Sivas'ta kutladıklarını
belirten Kılıçdaroğlu, "Bu süreç içerisinde
hep beraber görüyoruz ki iyi yönetilmeyen
savrulan Türkiye gerçeği var. Hepimize
sorumluluklar düşüyor. 82 milyon kişiye,
komşularımıza, dünyaya karşı sorumlu-
luklarımız var. Bunun bilincinde hareket
etmeliyiz. Güzel haberler de geliyor. Se-
vinçlerimizi de üzüntülerimizi paylaşaca-
ğız. Şehitler arasında bir ayrım yaparsanız
bu yanlıştır dedik. 15 Temmuz'da tırnağı
bile sökülse gazi ilan edeceksiniz, vücu-
dunda terör kurşunu taşıyanı gazi ilan et-
meyeceksiniz. Biz buna karşıyız" dedi. 

Yetkili değiliz elimizde güç yok

12 Eylül değerlendirmesi de yapan Kılıç-
daroğlu, "Acılar dedik. Birisi de 12 Eylül.
Öncesinde ve sonrasında çok kişi hayatını
kaybetti. Fidan gibi gençlerimiz birbirlerini
öldürdüler. Sonra bunlar hapishanede bu-
luştular. İki taraf da yaapılan yanlışları
gördü. Toplumun gündeminde anneler
var. Anne için evladın ne kadar değerli ol-
duğunu ancak anneler bilir. Çocuk hasta-
landığında anne de hastadır. Hayatı bir
anlamda çocuğuna bağlıdır. Kendisinden
daha iyi bir yaşam standardı sağlamasını
ister. Her çocuk annesinin turnasıdır. An-
neler arasında da bir ayrım yapılıyor. Cu-
martesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri.
Nasıl bir ayrım? İkisi de çocuklarını isti-
yor. Bir anne Diyarbakır'da diyor ki:
Benim evladım geri gelmeyecek, sizin ki
inşallah gelir. Bu tabloya baktığımızda an-
nelerin hukukunu savunmak gerekmiyor
mu? Cumartesi Anneleri 755 haftadır ev-
latlarının fotoğrafını taşıyarak kimseye bir
söz söylemeden oturuyor. Evlatlarının me-
zarını istiyor.
Diyarbakır Anneleri. Onların da evlatları
var? Bu annenin acısı yok mu? Oda ister
evladının gelmesini, üretmesini, alın terini
dökmesini, evlat sahibi olmasını. Oğlunu
askere vatan savunması için göndermiş.

Ama terör örgütü kaçırmış. Bakanlarla
görüştüler. Ben aktardım yetkililere. Bu
çocukların kurtarılması lazım diye. Yetkili
değiliz elimizde güç yok. Yetki sahibi olan-
lar güç sahibi olanlar gitmiş annelerle otu-
ruyor" ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin geldiği nokta budur

Konuşmasını, "Eğer bir ülkede, vatandaşın
seçtiği 600 milletvekilinin iradesi değil de,
bir kişinin iradesi parlamentoya egemense,
o ülkede adalet de yoktur demokrasi de
yoktur. Türkiye'nin geldiği nokta budur"
şeklinde sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bizim
ödediğimiz vergilerle başka ülkenin çiftçisi
destekleniyorsa, öncelikle AK Partiye oy
veren kardeşlerim diyecekler ki "Sana oy
verdim, beni perişan etmek için değil.
Dünyanın hangi hastanesinde, bir hasta-
neye 'hasta garantisi' verilir? Uçmadığı ha-
vaalanının, geçmediği otoyolun, köprünün
vergisini de vatandaş ödeyecek. "Vatanda-
şın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak"

diyor. Sen onu külahıma anlat" eleştiri-
sinde bulundu. 

Bahçeli'ye sesleniyorum

Konuşmasının sonunda MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunan
Kemal Kılıçdaroğlu, "Tank Palet fabrika-
sını sattılar. Bana dünyadan bir örnek gös-
terin. Hangi ülke fabrikasını başka bir

ülkenin fabrikasına satar. Resmi Gazete'yi
gösterdik. Ses çıkmadı. Cumhurbaşkanlı-
ğı'nın ikinci bir kararı var 1105 sayılı karar
var. Resmi Gazete'de yayınlanmıyor.
Bahçeli'ye sesleniyorum 1105 sayılı kararı
Erdoğan'dan al ve açıkla. Tarihi görevin.
Ya da açıklayacaksın ya da Katar ordu-
suna fabrikayı peşkeş çeken iktidarı des-
teklemeyi keseceksin" tepkisini gösterdi. 

CezAevinDe bulunan CHP eski Mil-
letvekili Eren Erdem'e de sahip çıkan
Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem'i idam da
etseniz, Eren Erdem inandığı yoldan
vazgeçmez. O bir yurtsever. Haksızlığa
karşı isyan ediyor. Siz FETÖ'yle kucak
kucağa gezerken o FETÖ'yü eleştiri-
yordu. Kitap yazıyordu, yazı yazı-
yordu. Şimdi hapiste. Hala

Pensilvanya'dan emir alanlar devlet
bünyesinde yer alıyor" diye konuştu.
Cumhuriyet davasına da değinen Kılıç-
daroğlu, "Cumhuriyet gazetesi çalışan-
larının haksız, hukuk yere yattıklarını
herkes biliyor. İçeriden çıkamıyorlardı.
En sonunda çıktılar. Haksız bir şekilde
içeride yatmalarının hesabını kim vere-
cek" açıklamasını yaptı. 

Erdem inandığı yoldan vazgeçmez

1105 SAYILI 
KARARI AÇIKLA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bahçeli'ye sesleniyorum 1105 sayılı kararı Erdoğan'dan al açıkla. 
Ya açıklayacaksın ya da Katar ordusuna fabrikayı peşkeş çeken iktidarı desteklemeyeceksin” diye konuştu

Utanç verici bir açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak 

edeceklerine dair açıklaması hakkında, "Bu utanç verici açıklama, Orta Doğu'da kalıcı barış umutlarını yok etme
pahasına yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
İsrail Başbakanı Binyamin Netan-
yahu’nun Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi

ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin
açıklamalarını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın
Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşki-
latı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü
Toplantısı'nda konuşma yaptı. Suudi Arabistan
Kralı Selman'a olağanüstü toplantı çağrısı yaptığı
için teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, "Bu vesileyle
(Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aram-
co'ya ait) Abkayk petrol tesisine düzenlenen in-
sansız hava aracı saldırısını güçlü şekilde
kınadığımızı vurgulamak isterim" ifadesini kul-
landı. Filistin'deki işgalin Filistinlilerin hayatlarını
mahvettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bazı ülkele-
rin verdiği açık destekle cesaret bulan İsrail, toplu
cezalandırmaya, hatta giderek bir ırkçı apartheid
rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politika-
larına devam etmektedir." diye konuştu.

Barış umutlarını yok etti

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi, Ölü Deniz'in kuzeyi
ve yasa dışı yerleşimleri ilhak edeceğine dair açık-
lamalarını "uluslararası hukukun ağır şekilde ihlali
ve yasa dışı hareket" olarak değerlendiren Çavu-
şoğlu, şöyle devam etti: "Bu utanç verici açıklama,
Orta Doğu'da kalıcı barış umutlarını yok etme pa-
hasına yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha
fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Bu

yeni oldubitti, İsrail'e ihlallerinde ve provokasyon-
larında açık çek verenler için bir uyarı işareti ol-
malıdır. Bu, aynı zamanda, sözde Yüzyılın
Anlaşması amacına giden yolda gözleri açmalıdır.
Ümmetin tüm üyeleri sesli ve birlikte tepki vermiş
olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politika-
ları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti.
İsrail sözde ve eylemde birlik olmayışımızı yakın-
dan izliyor ve not ediyor, bizim bu zayıflığımıza
oynuyor. Daha ötesi, bazı üyelerimizin sessizliği
2017'den beri sözde Yüzyılın Anlaşması kisvesi al-
tında yürütülen yasa dışı eylemlere rıza gösterme
olarak kabul ediliyor. Bu hayati toplantıdaki
bakan temsili sayısı da İsrail tarafından bir başka
zayıflık olarak yorumlanacaktır." 

Yumuşak davranmamalıyız

"Uluslararası toplumun Netanyahu'nun açıklama-
sına bu kez güçlü şekilde tepki vermesi bize umut
vermektedir" diyen Çavuşoğlu, "Birçok ülke ve teş-
kilat böyle bir hareketin hükümsüz olacağını 
vurgulamıştır. Bu olumludur ama yeterli değildir.
İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdüre-
meyeceğini ve Filistinlilerin inkar edilemez 
haklarını gasbedemeyeceğini anlamalıdır. Bu
mesaj ancak uluslararası toplum Filistin'e hukuki,
diplomatik ve ekonomik destek vermek için 
anlamlı bir eyleme geçerse ve İsrail'in sahada 
gerçeklik oluşturmasına karşı çıkmasıyla etkili 
olabilir” ifadelerini kullandı.

Rus su - 35 HAVADA pRoVA yAptı
AtAtürk Havalimanı'nda gerçekleştiri-
lecek Teknofest'te sergilenmek Türki-
ye'ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı,
festival öncesi uçuş provası yaptı. Ata-
türk Havalimanı'nda bulunduğu han-
gar bölümünden taksi moduyla piste
gelen Su-35, yaklaşık 15 dakika ha-
vada kalarak, gökyüzünde çeşitli ma-
nevralar yaptı. Savaş uçağının havada
dik durumda sabit kaldığı hareket ise

en dikkat çeken an oldu.

Havadan yere su attı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin Rusya üretimi yangın sön-
dürme uçaklarını incelemek için
Rusya'nın Taganrog ili ziyareti sırasında
test ettiği uçak da Teknofest kapsa-
mında İstanbul'a geldi. Atatürk Havali-
manın'dan havalanan Be-200, tatbikat

gereği havadan yere su attı. Yaklaşık
15 dakika havada kalan uçak, daha
sonra piste iniş yaptı. Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenle-
nen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, 
uzay ve teknoloji festivali olan Tekno-
fest, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İs-
tanbul Atatürk Havalimanı’nda
gerçekleştirilecek.

İmamoğlu halkın 
ekmeğiyle oynadı

AK Parti Ekonomi İşlerinden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nurettin Canikli, "CHP'li Ekrem

İmamoğlu'nun ilk icraatlarından
birisi İstanbul halkının ekmeğiyle

oynamak oldu" dedi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Ca-
nikli, 'İstanbul Halk Ekmek' zammını yazılı
açıklama yaparak değerlendirdi. Canikli, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun, ekmeği, sütü ve suyu bedava
yapacağının vaadinde bulunduğunu, gelir gel-
mez 'Halk Ekmek' ürünlerine yüzde 40 zam
yaptığını kaydetti.

Sonra hepsini unutuyorlar

"Tam bir CHP klasiği aslında. Koltuğu ele ge-
çirmek için yerine getiremeyecekleri vaatlerde
bulunuyorlar. Sonra hepsini unutuyorlar" diyen
Canikli, "Kamuoyu, özellikle gençler CHP’li
Ekrem İmamoğlu sayesinde CHP’nin bu yü-
zünü görme imkanı buldu. 25 yıllık AK Parti
döneminde ekmek gerçekten halkın ekmeği idi.
Halk Ekmek sayesinde, dar gelirli İstanbullu
ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşma imkanı buldu.
Halk Ekmek uygulaması aynı zamanda kap-
samlı ve etkili bir sosyal projeydi. Halk Ekmek
olmasaydı İstanbul'da ekmeğin fiyatı iki katına
çıkardı. Halk Ekmek piyasayı regüle etti ve ek-
meğin fiyatının yükselmesini engelledi. Halk
Ekmek, ekmek piyasasında oligopol ve tekelci
yapıların oluşumunun önünü kesti. CHP'li
Ekrem İmamoğlu’nun amacının sadece zam
yapmak olduğunu sanmıyorum. Nihai hedefi
Halk Ekmek'i kapatmaktır. Önce ekmek fiyatları
insafsız ve ölçüsüzce yükseltilerek Halk Ek-
mek'in ürünlerine olan talep azaltılacak. Sonra
da 'Halk Ekmek ürünlerini kimse almıyor' diye
kapısına kilit vurulacak. Yani kapatılacak" ifade-
lerini kullandı. 

Bizi hedef gösterecekler

Canikli, Halk Ekmek ürünlerine CHP’li Ekrem
İmamoğlu tarafından yapılan yüzde 40 oranın-
daki zammın, piyasadaki diğer ekmek üretenle-
rin de ekmek fiyatlarını artırmalarının önünü
açacağını, onların zam taleplerine zemin hazır-
layacağını vurguladı. Canikli, şöyle devam etti:
"Ekmek fiyatları bu nedenle artınca AK Parti'yi
ve Cumhurbaşkanımızı hedef gösterecekler.
Bunlarda Bizans oyunu bitmez. Bu değerlendir-
meler hayal ürünü şeyler değil. Benzer oyunlar
Türkiye’de sahnelendi. Seçimin hemen önce-
sinde soğan ve patateste yaşananları unutma-
dık. Bugün pazarda 1.5-2 lira olan patates ve
soğanın fiyatı seçim öncesinde, seçmenin siyasi
tercihini etkilemek amacıyla 10 liraya kadar
yükseltildi. Tarım ürünlerinin arz ve talep mikta-
rının fiyat esnekliğinin 1’den büyük olması ku-
ralından yola çıkılarak soğan ve patatesler
depolarda bekletilerek çürütüldü. Bu yolla arz
miktarları, denge talep miktarlarının altına dü-
şürülünce soğan ve patates fiyatları patladı.
Bunlara tavsiyem, benzer oyunlarınız deşifre
edildiği için bir daha başaramazsınız, boşuna
denemeyin." DHA

Nurettin
Canikli

Mevlüt
Çavuşoğlu

PM toplantısı öncesi konuşan CHP Lideri,
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den samimi ve
ilkeli siyaset beklediğini söyledi. Kılıçdaroğlu
bir hafta önce yaptığı açıklamada ise Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a seslenmiş, Erdoğan'ın
tank palet fabrikasıyla ilgili olarak ikinci bir
karar imzaladığını ancak gizlediğini iddia et-
mişti. "İmzaladığın ikinci kararı da Resmi Ga-
zete'de yayımla"  çağrısını ilk kez Erdoğan’a
yapan Kılıçdaroğlu, “Hiçbir zaman harcanan
her kuruşun hesabını vermekten vazgeçme-
yeceğiz. Vatandaştan para alıyorsan aldığın
parayı kuruşu kuruşuna açıklayacaksın.
Bizim inancımızda israf haramdır, eğer birile-
rini zengin etmek için vatandaşın ödediği
vergiyi alıp bir çıkar grubuna aktarırsanız
orada sorun var demektir. İstanbul'da Yeni-
kapı'da binlerce araç. Bu paralar kime gidi-
yordu? Bütün bunları yeri geldiğinde
açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı. 

ERDOĞAN’A DA
ÇAĞRI YAPMIŞTI
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur...

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendis-
liği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent
Özmen, “Yeni haritanın yürürlüğe
girmesiyle 1996 tarihli haritayla

depreme maruz bölgeler olaraktes-
pit edilen yerlerde önemli değişik-

likler oldu. Marmara Denizi'ne yakın
ilçelerde deprem tehlikesi arttı” dedi

G azi Üniversitesi Deprem Mühendis-
liği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent

Özmen, Türkiye'nin Yeni Deprem Tehlike
Haritası'nın İstanbul ve Ankara'ya etkilerine
ilişkin açıklamalarda bulundu. Birçok ilin
deprem tehlikesine ilişkin değişikliği içeren
Türkiye'nin Yeni Deprem Tehlike Haritası'nın
1 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan
Özmen, bu haritaya göre İstanbul ve Ankara
gibi birçok ilin deprem tehlikesinde önemli
değişiklikler olduğunu söyledi. Haritanın
dünya ve Türkiye'deki gelişmelere paralel ola-
rak 23 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi-
ğini belirten Özmen, artık her yerleşim
biriminin, mahallenin deprem tehlikesinin
faya yakınlığına veya uzaklığına bağlı olarak
değiştiğini kaydetti.

Tehlike farklı boyutta sorgulanmalı

Yeni haritanın yürürlüğe girmesiyle 1996 ta-
rihli eski haritayla depreme maruz bölgeler
olarak tespit edilen yerlerin yürürlükten kaldı-
rıldığını aktaran Özmen, "Ayrıca 'birinci-ikinci
derece deprem bölgesi' ifadeleri ortadan
kalktı. Artık her yerleşim biriminin, mahalle-
nin hatta binanın deprem tehlikesi koordinat
bazında e-Devlet şifresiyle Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının web sayfasın-
dan öğreniliyor. Bu sayede bulunulan yerin,
bölgenin deprem tehlikesiyle ilgili çok
farklı şekilde sorgulamalar yapılabiliyor,
istenirse bunlar harita üzerinde gösteri-
lerek rapor halinde çıktısı alınabili-
yor" diye konuştu. Özmen,
yeni haritanın
yürürlüğe
girmesiyle
bazı illerin

deprem tehlikesi değerinin düş-
tüğü, bazı illerin yükseldiğini
bir kısmının ise aynı kaldığını
dile getirdi. Özmen, eski harita-
nın, deprem tehlike paramet-
resi olan sağlam zemindeki
maksimum yer ivmesi değerini
gösteren "g"ye göre (50 yılda
yüzde 90 ihtimalle aşılmayacak
yer ivmesi değeri) Türkiye'yi 5
dereceye ayırdığını ifade etti.
Buna göre birinci derece dep-
rem bölgelerinin yer ivmesinin
0.40 g ve daha büyük, ikinci derecenin 0.30-
0.40 g, üçüncü derecenin 0.20-0.30 g oldu-
ğunu belirten Özmen, dördüncü derecenin
0.10-0.20 g ve beşinci derece deprem bölgeleri
yer ivmesinin ise 0.10 g'den küçük olması bek-
lenen bölgeleri gösterdiğini dile getirdi.

En fazla artış Adalar'da

Eski haritanın Türkiye yüzölçümünün yüzde
66'sının birinci ve ikinci derece deprem bölge-
sinde bulunduğunu ve nüfusunun yüzde
71'inin bu bölgelerde yaşadığını gösterdiğini
aktaran Özmen, şöyle konuştu: "Yeni harita-
nın yürürlüğe girmesiyle 1996 tarihli haritayla

depreme maruz
bölgeler

olarak tespit edilen yerlerde önemli
değişiklikler oldu. Marmara Denizi'ne
yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı.
Eski haritaya göre İstanbul'un Adalar,
Avcılar, Bakırköy, Eminönü, Kadıköy,
Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pen-
dik, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar ve
Zeytinburnu ilçeleri birinci derece
deprem bölgesi altında olduğu için
yer ivmesi değeri 0,40 g olarak alın-
makta ve bu değerin ilçe sınırları
içinde her yerde aynı olduğu kabul
edilmekteydi. Ama artık her mahalle-

nin veya binanın deprem tehlike parametresi
faya uzaklığına ve zemin sınıfına bağlı olarak
değişebiliyor. Bu ilçelerin Marmara Denizi'ne
yakın olan bölgelerinde beklenen maksimum
yer ivmesi değerlerinde önemli artışların ol-
duğu görülüyor. Bu artış yüzde 50 ile en fazla
Adalar'da meydana gelmiştir. Avcılar, Bakır-
köy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik,
Tuzla ve Zeytinburnu'nun Marmara Deni-
zi'ne yakın olan bölgelerinde yaklaşık yüzde 5-
25 oranında artışlara neden olduğu
görülüyor. Sultanbeyli ve Üsküdar'da ise
yüzde 5-10 oranında azalışa neden olmuş-
tur."

Büyükçekmece'ye dikkat çekti

Özmen, eski haritada ikinci derece deprem
bölgesinde gösterilen Bağcılar, Bah-

çelievler, Bayrampaşa, Beşik-
taş, Beykoz, Beyoğlu,

Büyükçekmece, Ça-
talca, Esenler, Fatih,

Gaziosmanpaşa,
Güngören,

Kağıthane,
Silivri,

Şile,

Şişli ve Ümraniye'nin Marmara Denizi'ne
yakın olan bölgelerinde yer ivmesi değerle-
rinde önemli artışların görüldüğünü belirte-
rek, "Bu artış yüzde 70 ile en fazla
Büyükçekmece'de meydana gelmiştir. Bağcı-
lar, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Güngören'in
Marmara Denizi'ne yakın olan bölgelerinde
yaklaşık yüzde 35-45 oranında, Bayrampaşa,
Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Gaziosmanpaşa,
Kağıthane, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de yüzde
15-30 oranında, Beykoz ve Şile'de ise yüzde 5
oranında artışlara neden olduğu görülmüş-
tür" ifadesini kullandı. Eski haritada üçüncü
derece deprem bölgesinde gösterilen Eyüp ve
Sarıyer ilçelerinin ise yer ivmesi değerlerinde
önemli artışlar olduğunun görüldüğünü ak-
taran Özmen, bu artışın Eyüp ilçesi için
yüzde 80'i, Sarıyer ilçesi için de yüzde 50'yi
bulduğunu söyledi.

Ankara da
risk altında
1996 resmi deprem bölgeleri harita-
sında 4'üncü derece deprem bölgesi
içinde gösterilen Ankara'nın, yeni
haritanın yürürlüğe girmesiyle dep-
rem tehlikesi açısından önemli deği-
şikliklere uğradığına işaret eden
Özmen, şu bilgileri verdi: "Ankara'da
bazı ilçelerinin deprem tehlikesi yük-
selirken, bazı ilçelerinin deprem teh-
likesi düştü. Eskiden dördüncü
derece deprem bölgesinde gösterilen
Ankara merkez, Çankaya, Altındağ,
Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sin-
can, Yenimahalle, Gölbaşı, Keçiö-
ren, Mamak gibi merkezde olan
ilçeler de deprem tehlikesi değeri
yüzde 50 kadar artmıştır. Eskiden bi-
rinci derece deprem bölgesinde gös-
terilen Evren ilçesinin deprem
tehlikesi yüzde 75 kadar düşmüştür.
Şereflikoçhisar ilçesinde ise deprem
tehlikesi yüzde 50 kadar düşmüştür.
Ayrıca Bala, Beypazarı, Çamlıdere,
Elmadağ, Güdül, Kahramankazan,
Kızılcahamam gibi ilçelerde deprem
tehlikesi önemli oranda azalmıştır."
Özmen, Türkiye'de artık binaların
deprem yükü hesaplamaları, güçlen-
dirme çalışmaları, riskli yapıların be-
lirlenmesi ve kentsel dönüşüm
çalışmalarının yeni haritaya göre ya-
pılacağını, bu haritanın kentsel dö-
nüşüm çalışmaları kapsamında riskli
binaların belirlenmesinde ciddi rolü
olacağını sözlerine ekledi.

Deprem kıyıdaki
ilceleri vurabilir!

İşten çıkarılanlar
eyleme devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin
Saraçhane'deki belediye binası önünde başlattığı eylem 18'inci gününe girdi

İşlerİnden çıkarılan işçiler,
sık sık "söz namustur”, zulme
karşı omuz omuza”, “İşçiler

burada, namus sözü nerede” şeklinde
sloganlar atttılar. İşten çıkarıldığını me-
sajla öğrenen İSFALT A.Ş’de iş makinesi
operatörü olarak çalışan Adem Demir, “
Sebebpsiz yere bir mesajla işten çıkarıl-
dık. Bunun izahını istiyoruz ama hiçbir
yetkili bize bunu açıklayamıyor. Komis-
yon kuruldu. Bunun sonucunu bekliyo-
ruz. Mücadelemize burada devam
edeceğiz. Bizim tek amacımız evimize
ekmek getirmek. Başka hiçbir derdimiz
yok. Hiçbir neden, sebep yok. İşimize
gidip gelen insanlarız. Girişte çıkışta kart
basıyoruz. Bize 'bankamatik memuru' di-
yorlar. Biz bankamatik memuru değiliz”
diye konuştu.

Oğlumun işini istiyorum

İSPARK A.Ş’den çıkarılan oğlu için ey-
leme katılan Zahide Umut ise evde çalı-
şan tek kişinin oğlu olduğunu ve zor
durumda olduklarını söyledi.  Zahide
Umut, "Hastaneye de gidemiyorum. Sinir
stres oldum iyice. Hastanelerden çıkamı-
yorum. Babası da yok. Ben oğlumun işini
istiyorum. İmamoğlu duysun. Kılıçda-
roğlu hani söz vermişti işten atmayacaktı.
Namus sözü nerede kaldı” diye konuştu.
M5 metro hattında temizlik işçisi olarak
çalışan Aynur Saman da "28 Nisan’da işe
başladık. 28 Ağustos’ta da çıkarıldık. Ne
olduğunu anlamadık. Namus sözü verdi-
ler. Kimsenin işine ekmeğine dokunma-
yacağız dediler. Kredi kartı, kredi borcu
var. Buradaki herkes böyle. Gerçekten ça-

lışan insanlarız. Emeğiyle, alın teriyle ça-
lışan insanlarız” ifadelerinin kullandı.

Bir mesajla işten atıldık

İSFALT A.Ş ‘de yol bakım işçisi Sinan
Semiz ise engelli raporu olan çocuğuna
bakmakta zorluk çektiğini ifade ederek,
“'Bankamatik işçileri' diye bir iddia var.
Bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Hiç

araştırılmadan işten atıldık biz. Burada
bakıma muhtaç olan insanlar var. Ço-
cuğu hasta olan aileler var. Benim çocu-
ğum tip 1 diyabet şeker hastası. Engelli
raporu var. Çok özel bakım isteyen bir
hastalık bu. Çocuğumun ihtiyaçlarını
karşılamak için iş buldum. Bunun getiri-
siyle bakımı sağlıyordum. İşsiz kaldım
şimdi ne yapacağım” diye konuştu. DHA

“Bir mesajla işten atıldık” diyen işçiler, “Bizim tek amacımız evimize ekmek getir-
mektir. Başka hiçbir derdimiz yok. Hiçbir neden, sebep yok” açıklamasını yaptı. 

Eğitim için
özel toplantı

Özel Eğitim Kurumları Dernekleri
Federasyonu öncülüğünde İstanbul
Rehabilitasyon Merkezleri Der-

neği’nin (İSREM)’in düzenlediği Stratejik
Vizyon Planı ve İstanbul İştişare Toplantısı
yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda
konuşma  yapan Özel Özel Eğitim Dernekleri
Federasyonu Genel Başkanı Sayın Yunus
Kılıç, “Kurumlar olarak bizlerin yanında ol-
duğunu her zaman hissettiren İstanbul Mil-
letvekili Sayın Serkan Bayraö'a toplantımıza
ev sahipliği yapan ve ilerleyen süreçte sektö-
rümüzle ilgili destek sözü veren İstanbul 
Ticaret Odası Meclis Üyesi Sn Orhan Albay-
rak'a teşekkür ederiz. Samyeli Engelsiz
Yaşam ve Eğitim Derneği ve tüm katılımcı-
lara bizi bu toplantıda yalnız bırakmayan
yoğun katılım ile çoşku katan İstanbul’un
sektör temsilcilerine şükranlarımızı sunarız”
dedi.

Üzerimize düşeni yaparız

Kılıç, “Özel özel Eğitim Kurumları Federas-
yonu olarak; ülkemizde özel Gereksinimli bi-
reylere daha nitelikli eğitim vermeyi,
kurumlarımızın yerelde yaşadıkları sorunları
yerinde tespit edip, çözüm odaklı çalışmayı,
özel eğitim de  Dünyada  örnek teşkil edecek
bir ülke  olmayı arzuluyoruz. Bu toplantılar
vesilesiyle birlikte daha güzel işler başaraca-
ğımıza inanıyorum. Öğrenci, veli, öğretmen
ve kurumların hakları en başta bakanlığımı-
zın güvencesinde olup, federasyonumuzun
da merkezinde ve takibindedir. Hiç kimsenin
hiç kimsenin hakkına girmesine müsaade et-
meyeceğiz. Gerek eğitim alan çocuklarımız,
çalışan personel hakları hususunda gereken
neyse biz üzerimize düşen görevi yapmaya
hazırız ” diye konuştu. 

Kılıç’tan sert uyarı

Federesyon Başkanı Kılıç, tüm rehabilitasyon
merkezlerine uyarılarda bulundu. Hiçbir üye-
nin etik kurallar dışına çıkmaması gerektiğini,
nitelikli eğitim - öğretim konusunda herkesin
hassas olması ve çocuk merkezli eğitim ve
öğretim faaliyetlerini yürütmesi gerektiğini
söyledi. Aynı zamanda işini düzgün yapma-
yan etik kuralları ihlal eden  kurumların  üye-
likten ihraç edileceğinin de uyarısını yaptı.
BARIŞ KIŞ

Bülent
Özmen
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S ebeke sularının içilemeyecek kali-
tede olduğundan dolayı, seçimi
kazanması halinde 5 yıl içinde

musluk sularının içilebilir nitelikte ola-
cağı sözünü veren CHP’li Ekrem İma-
moğlu’nun iddiasını yanıtlayan İSKİ,
“İstanbul’da musluklardan akan sular,
köyler de dahil olmak üzere şehrin her
noktasında içilebilir kalitededir” şek-
linde ifadeler kullanmıştı. İSKİ’nin bu
net açıklamasına karşın, belediye işti-
raklerinin tamamının, musluk suyu ye-
rine kaynak suyunu tercih etmesi,
“Musluk suları içilecek kalitede ise İBB
şirketleri, halkın parasıyla neden kaynak
suyu satın alıyor” sorusunu gündeme
düşürdü. İhale yoluyla satın alınan ve
halkın cebinden çıkan parayla kaynak
sularına aktarılan meblağ ise dudak
uçuklatacak seviyede.

Musluk suyuna güven yok

Halkın musluk suyu yerine damacana
sularını tercih etmesini 1990’lı yıllardaki
su krizine bağlayan İSKİ’nin, “İstanbul-
luların musluk suyunu, içme suyu ola-
rak tercih etmeme durumu ancak ve
ancak 1990'lı yıllarda İstanbul'da yaşa-
nan büyük su krizinin yarattığı psikoloji
ile izah edilebilir. Zira o günlerde İstan-
bul'da uzun süreler susuzluk yaşanıyor,
sular aktığında ise korkunç derecede pis
ve kirli olarak akıyordu. İstanbul bugün

dünya metropolleri arasında muslukla-
rından kesintisiz olarak 'içilebilir' kali-
tede su aktığı ender metropol
kentlerden birisidir” şeklindeki güven
verici telkinlerine İBB iştiraklerindeki
yöneticilerin güvenmediği ve her yıl hal-
kın parasıyla kaynak suyu satın aldığı
ortaya çıktı.

Damacana suya rağbet

İSTAÇ, İSPER, İGDAŞ, AĞAÇ A.Ş. gibi

diğer belediye şirketlerinin, ihale yoluyla
sebil su satın aldığı ve her yıl yüz binlerce
liranın bu yolla harcandığı tespit edildi.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da
çalışanların su ihtiyacını yüz binlerce bar-
dak su ve on binlerce damacana su olarak
tedarik etmesi, musluk sularının içim kali-
tesinin güvenli olmadığı gerçeğini öne çı-
kardı. Sadece İSPARK A.Ş.’nin bir yıllık
içme suyuna ödediği paranın 1 milyon
TL.’yi bulması, kamudaki israfın boyutla-
rını gözler önüne serdi.

21’nci yüzyil’da taşima suyu

Öte yandan İSKİ’nin İstanbul’daki
bazı yerlere şebeke suyu götüremediği
için taşıma suyu götürdüğü bunu da
tanker kiralama yoluyla gerçekleştiri-
diği ihale detaylarında ortaya çıktı. Ye-
terli ekipmanı olmayan İSKİ’nin,
devasa bütçesine rağmen 1 yıllık su ta-
şıma işini bir başka belediye iştirakı
Hamidiye A.Ş.’ye 20 milyon TL.’ye
yaptırdığı görüldü.

EKREM HACIHASANOĞLU

Yurt dışı çıkış harç pulu alınmasına yönelik pilot
uygulama, İstanbul Havalimanı'nda 10 adet maki-
neden satış ile başladı. Önümüzdeki günlerde ise

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 6 adet
harç pulu makinesi ile aynı uygulamaya geçilecek Yolcular bu
sayede 7 gün 24 saat yurt dışı çıkış harç pullarına kolaylıkla
ulaşabilecek. Harç pulu makineleri ile tek seferde 10 harç pu-
luna kadar işlem yapılabilecek.

Harç pullarında köprü var

Yeni harç pulları kaybolmayacak şe-
kilde daha önceki harç pullarından
daha büyük olarak tasarlandı. Stan-
dart kredi kartı boyutundaki tasarla-
nan yeni tip pullar Yavuz Sultan
Selim Köprüsü fotoğrafını taşıyor.
Darphane tarafından basılan ve de-
ğerli kâğıt özelliği taşıyan pullar özel
güvenlik öğelerine sahip olacak şe-
kilde tasarlandı. Pullar tek kullanım-
lık olup yurt dışı çıkış esnasında
pasaportla birlikte polise ibraz edile-
cek ve kullanılan pullar görevli polis
memuru tarafından köşesinden yırtı-
larak kullanılmış sayılacak.

Hedef bütün havalimanlarında
kullanım

Havalimanında yolcuların kullanı-
mına sunulan cihazın çalışma siste-
min hakkında açıklamalar yapan
cihazdaki yazılımı yapan mühendis

Harun Gümüşdoğrayan, "Makinenin yapımında teknik ola-
rak görev aldım. Tüm yazılımlarını yazdım. Türkiye gene-
linde bir ilk uygulama. Harç pulunu burada daha hızlı
verebilmek ve veznedeki yoğunlukları azaltabilmek adına ya-
pılan bir proje. Uzun bir çalışma sonucu ortaya çıktı ve gayet
başarılı oldu. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanı-
lacak. Cihaz nakit ve kredi kartı ile işlem yapabiliyor. Aynı za-
manda temassız işlem yapabilir. En büyük artısı çok hızlı
işlem yapabilmesi. Hiç kuyruk beklemeden istediğiniz âdeti
alabiliyor. Yaklaşık 30 saniye içinde bütün işlem bitiyor” dedi.

Oldu da bitti
maşallah
BahçEliEvlEr Belediyesi Sünnet Şöleni
Çobançeşme Spor Parkı’nda gerçekleşti.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Ba-
hadır’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Sünnet
Şölenine, AK Parti Grup Başkan Vekili Meh-
met Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili
Eyüp Özsoy ile birlikte sünnet çocukları ve
aileleri katıldı. Sünnet Şöleni öncesinde bele-
diye binası önünden başlayan konvoyla spor
parkındaki şölen alanına gelen çocuklar ve
aileleri unutamayacakları bir akşam yaşadı.
Sünnet şölenini çocuklar ve aileleri ile birlikte
coşkuyla gerçekleştirmenin mutluluğunu ya-
şadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır " Sünnet çağındaki 500 ço-
cuğumuzun tüm sünnet kıyafetlerini hediye
ederek, sünnet operasyonları devletimizin
sağlık güvencesi altında özel hastanelerde
yaptırdık" dedi. Mehter Takımının da gösteri
yaptığı şölende illüzyon gösterileriyle eğlenen
çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. 

Sorunlu 
inşaat sil
baştan

EsEnyurt Kıraç Mahalle-
si'nde dün meydana gelen
olayda, 4 katlı inşaatın duvar-

ları için bulunan tuğlalar şiddetli rüz-
gar nedeniyle aşağı düştü. Bu sırada
yoldan geçen çocuklu kadınlar kıl payı
tuğlaların altında kalmaktan kurtulur-
ken, inşaatın yanında bulunan sağlık
ocağından çıkan bir kadın ise yara-
landı. Olay anı güvenlik kamerasına sa-
niye saniye yansıdı. Yaralı kadın ilk
müdahalesinin ardından ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından
inşaatın müteahhidi Şefik K., Kıraç
Polis Merkezi'nde bilgisine başvuruldu.
Akşam saatlerinde ifadesi alınan müte-
ahhit serbest bırakıldı. Şefik K.' nın po-
lise, "Kaza sırasında inşaatta
bulunuyordum. Rüzgar şiddetliydi. Bir
ara ses duydum. 4'ncü kat merdivenler-
den nasıl indiğimi hatırlamıyorum.
Aşağı indiğimde sağlık ocağında gö-
revli doktor ve diğer görevliler başın-
daydı. İlk müdahaleyi ettiler. Daha
sonra ise ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı" dediği öğrenildi.

İnşaat çalışmaları devam ediyor

Bugün ise tekrar olay yerine giden
DHA ekibi şaşırtan görüntülerle karşı-
laştı. Kazanın yaşandığı gün etrafında
önlem olmayan inşaatın çevresinin
bugün vatandaşların yakından geçme-
mesi için tahtalarla çevrildiği ve "Hedef
Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği"
yazıları asıldığı görüldü. İnşaatta çalış-
malar devam ederken son durum hava-
dan da görüntülendi. Bu arada
yaralanan Suriyeli kadının tedavisinin
sürdüğü öğrenildi. DHA

Yurt dışına çıkmak kolaylaşacak
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İstanbullulara “Musluk suyunu güvenle içebilirsiniz, içmeyenler psikolijik olarak etkilendiği için içmiyor” teşhisini koyan İBB kuruluşu
İSKİ’nin temin ettiği içme suyundan İBB çalışanlarının da içmediği ortaya çıktı. Diğer belediye iştiraklerinin içme suyu ihtiyacını

parayla satın alması ve bedelini de halka ödetmesi,  akıllara “Sıradan vatandaşa sağlıksız su mu içiriliyor” sorusunu getirdi

ATM'den alır gibi aldım
ATM'den alır gibi aldım
İstanbul Havalima-
nı’nda kurulan cihaz-
lardan harç pulu
alan Erdem Genç,
“Daha önce gişe-
den alıyordum
şimdi ise ATM’den
alır gibi aldım. Hızlı
ve güzel oldu. Bazen
kuyruk falan olabili-
yordu ama şu an çok
kolay oldu. Herhalde 5-10
saniye içerisinde hallolmuştur” dedi.
İstanbul Havalimanı'nın çeşitli yerle-

rine yerleştirilen harç
pulu makineleri ile

yolcuların gümrük-
lerdeki bekleme sü-
relerinin
azaltılması ile bir-
likte daha hızlı bir
hizmet alması he-
defleniyor. Yurt

dışı çıkış harç pulu
makinelerinde nakit

ve kredi kartı ile ödeme-
nin yanında NFC ödeme

sistemi destekleyen cep telefonlarıyla
da ödeme yapılabilecek.

Kendilerine sebil su
millete musluk suyu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışı çıkış harç pulu için İstanbul Havalimanı’nda yeni bir pilot uygulama başlattı. Havalimanının çeşitli yerlerine
yerleştirilen harç pulu makineleri ile yolcuların gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması ile birlikte daha hızlı hizmet alması hedefleniyor

Esenyurt'ta  kadın ve çocuklarının
ölümden döndüğü kazanın
ardından tuğlaların düştüğü

inşaatın etrafı tahtalarla çevrilip
"Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş
Güvenliği" yazıları asıldı. İnşaatı
yapan müteahhidin ise ifadesinin
ardından serbest kaldığı öğrenildi

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. Camal Habes.

99041475458.

ZAYİ İLANLARI

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. İsaeva Zuura.

11308197800359

İSTAÇ, İSPER, İGDAŞ, AĞAÇ A.Ş. gibi diğer belediye şirketlerinin, ihale yoluyla sebil su satın aldığı ve her yıl yüz binlerce 
liranın bu yolla harcandığı tespit edildi. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da çalışanların su ihtiyacını yüz binlerce bardak
su ve on binlerce damacana su olarak tedarik etmesi, musluk sularının içim kalitesinin güvenli olmadığı gerçeğini öne çıkardı.
Sadece İSPARK A.Ş.’nin bir yıllık içme suyuna ödediği paranın 1 milyon TL.’yi bulması, kamudaki israfı gözler önüne serdi.
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İrAnDışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Abbas Musevi, Suudi Arabis-
tan’daki iki petrol tesisine düzenle-

nen saldırıda İran'ın suçlanmasıyla ilgili ABD
makamlarını eleştirerek "Yemenlilerin saldırı-
lara karşı koyduğunu" savundu. Musevi, Dış-
işleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı
açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey
Graham'ın Tahran yönetimine yönelik suçla-
malarına tepki gösterdi. Musevi, "Saudi
Aramco"ya ait iki fabrikaya düzenlenen sal-
dırıyla ilgili olarak, Suudi Arabistan'n 5 yıldır
Yemen'e yönelik savaş başlattığını ve "Ye-
menlilerin de saldırılara karşı koyduğunu" sa-
vundu.

Maksimum yalan politikası

Pompeo'nun suçlamalarıyla ilgili olarak da
Amerikalıların İran'a karşı uyguladıkları
"maksimum baskı politikasında başarısız ol-
dukları için" bunu "maksimum yalan politi-
kasına çevirdiğini" ileri süren Musevi, "Bu tür
beyanatlar; istihbarat örgütlerinin bir ülkenin
imajını bozmak ve gelecekte atacakları adım-
lar için zemin hazırlamak amacıyla uygula-
dığı planlara benzemektedir." ifadesini
kullandı. Musevi, Pompeo ve Graham'ın dile
getirdiği suçlamaları "diplomatik açıdan an-
lamsız" olarak nitelendirerek "Uluslararası
ilişkilerde 'düşmanlık' inandırıcı ve mantıklı
bir çerçeveye sahiptir. Amerikalılar böyle bir
ilkeye de uymaktan uzaktır." iddiasında bu-
lundu.

Saudi Aramco petrol tesisine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi
Aramco"ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle
04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA)
saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı
açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in dip-
lomasi yapıyormuş gibi davrandığını,
Tahran’ın Suudi Arabistan’a yönelik 100’e
yakın saldırının arkasında olduğunu savuna-
rak "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları ara-
sında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi
görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların
Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok.” ifa-
delerini kullanmıştı. Amerikalı Cumhuriyetçi
Senatör Lindsey Graham da saldırıyla ilgili
İran'ı suçlamış ve Tahran yönetimine cevap
verilmesi gerektiğini savunmuştu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA sal-
dırısıyla ilgili Husiler yaptıkları yazılı açıkla-
mada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini
ima etmişti. Yemen'deki İran destekli Husiler,
son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan
hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale
getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzele-
rin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgele-
rini hedef alıyor. Uzun süredir siyasi
istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de,
Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete
bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran’dan
petrol tepkisi

R usya'nın bu müzakerelerin
öldüğü değil askıya alın-
dığı yönünde açıklama ya-

parak "yapıcı" mesaj vermesi
üzerine Taliban, Moskova ile
hemen temasa geçti. Bölge ülkele-
rini de dahil ederek Afganistan yö-
netimi ile Taliban arasında barış
görüşmelerini organize eden Rusya,
ABD'nin kararı sonrası Taliban'ın
adresi oldu. Moskova yönetimi, or-
ganize edilen bu toplantılara
ABD'nin de dahil olması için çaba
göstermişti. Taliban'ın Katar'da bu-
lunan siyasi ofisinin temsilcisi Mu-
hammed Sohail Shaheen'in
başkanlığındaki heyet Moskova'da
temaslarda bulundu. Taliban heyeti,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin'in Afganistan Özel Temsilcisi
Zamir Kabulov ile Afganistan'daki
barış sürecini görüştü.

ABD ile diyaloğa hazırlar

Rusya Dışişleri Bakanlığından
TASS haber ajansına yapılan
açıklamada, görüşme teyit edile-
rek "Rus tarafı ABD ile Taliban
arasındaki müzakerelerin sürdü-
rülmesinin gerekli olduğunu vur-
guladı. Taliban ise Washington ile
diyaloğu sürdürmeye hazır oldu-
ğunu doğruladı." ifadesi kulla-
nıldı. Trump, kısa süre önce bir
ABD askerinin de öldüğü Ka-
bil'deki son saldırı nedeniyle Tali-
ban'la devam eden barış
görüşmelerini durdurduğunu
açıklamıştı. Ayrıca Trump, Afga-
nistan Cumhurbaşkanı Eşref
Gani ve bazı Taliban liderleri ile
Camp David'de yapılması planla-
nan gizli görüşmelerin de iptal
edildiğini duyurmuştu. Trump,
ABD ile Taliban arasında yapılan 

ve dün askıya alınan barış müza-
kerelerini "ölü" olarak değerlendir-
mişti. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin'in Afganistan Özel
Temsilcisi Zamir Kabulov, yaptığı
açıklamada, müzakerelerin dur-
durulmasını üzüntü ile karşıladık-
larını belirterek "Biz, barış
müzakerelerinin öldüğünü değil,
sadece askıya alındığını düşünü-
yoruz." değerlendirmesinde 
bulunmuştu.

Bakü 101 yıldır özgür
AzerbAycAn'ın başkenti Ba-
kü'nün Kafkas İslam Ordusu ta-
rafından Ermeni ve Bolşevik

çetelerinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü
kutlanıyor. Azerbaycanlılar, 101 yıl önce yar-
dımlarına gelen ve kendilerini kurtaran Kaf-
kas İslam Ordusu askerlerini ve komutan
Nuri Paşa'yı (Killigil) saygıyla yad ediyor.
Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlı-
ğını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de
Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma im-
zaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi,
hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane
ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbay-
can, bu anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca
Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı
Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Enver Paşa'nın başarısı

Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri
Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kaf-
kas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden ge-
tirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu
alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbay-
can'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çe-
telerden kurtarılması için görevlendirildi.
Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusundaki
asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan ya-

pılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.
Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve
Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni
çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül
1918'de 30 saat süren şiddetli muharebeler-
den sonra Bakü'yü kurtardı. Bakülüler tara-
fından coşkuyla karşılanan Osmanlı
askerleri, kentte geçit töreni düzenledi. 30
Ekim 2018'de imzalanan Mondros Mütare-
kesi'ne göre, Osmanlı Devletinin savaştan

önceki sınırlarına çekilmesi gerektiğinden
Kafkas İslam Ordusu 16 Kasım'da Bakü'yü
terk etti. Kafkas İslam Ordusu, Azerbay-
can'da sadece 2 ay kalmasına rağmen ülke-
nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve
Bakü'nün başkent olmasında önemli rol oy-
nadı. Halkı Ermeni ve Bolşeviklerin zulmün-
den kurtaran Kafkas İslam Ordusu ve
komutanı Nuri Paşa, Azerbaycanlıların gön-
lünde taht kurdu. Türkiye'den sonra en fazla

Türk şehitliği Azerbaycan'da bulunuyor.
Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu
için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi.
Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay,
Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi
birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şe-
hitlerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği yer
alıyor. Azerbaycan halkı, 70 yıl süren Sovyet
yönetiminde bile bu şehitlikleri korudu ve
bugünlere ulaşmasını sağladı.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde oy verme işlemi başladı.
Ülke genelinde yerel saatle

08.00'de başlayan oy verme işleminde 7 mil-
yon 155 bin seçmen oy kullanabilecek.
Tunus genelinde 13 bin sandıktaki oy verme
işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam ede-
cek. Ülke içinde ve dışında 33 seçim bölge-
sinde yapılacak seçimde 24 aday yarışıyor.
Aday sayısı dün iş adamı Selim Riyahi ve si-
yasetçi Muhsin Merzuk'un cumhurbaşkan-
lığı yarışından çekildiklerini açıklamasıyla
24'e indi. Tunus'ta bugün başlayan seçimde
adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy ala-
mazsa ikinci
tura gidilecek.
Aday sayısı-
nın fazlalığı
nedeniyle se-
çimlerin
ikinci tura
kalmasına
kesin gözüyle
bakılıyor.

AfgAnIStAn’dA
bArIS ArAyISI
Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Taliban arasında yapılan barış müzakerelerinin
askıya almasının ardından müzakerelerin süreceğine dair umudunu koruyor

Önceki hafta 9'uncu barış gö-
rüşmesini tamamlayan
ABD'nin Afganistan Özel
Temsilcisi Zalmay Halilzad,
anlaşma metnini Cumhurbaş-
kanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.
Öte yandan Halilzad, Kabil'de

özel bir televizyon kanalına
verdiği demeçte, Taliban ile
aylar süren görüşmelerin ar-
dından bir taslak anlaşmaya
varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5
üssünü 135 gün içinde kapata-
rak 5 bin askerini çekeceğini
açıklamıştı. Afganistan'ın baş-
kenti Kabil'de önceki hafta dip-
lomatik misyonların
bulunduğu semt yakınında
bomba yüklü minibüsle dü-
zenlenen saldırıda, NATO
bünyesinde görevli 2 asker de
dahil en az 10 kişinin öldüğü
bildirilmişti.

ABD askerini çekecek mi?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi,
Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine
düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı
suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo
ve Senatör Graham'a tepki gösterdi

Taliban'ın 2001'de hükümetten düşmesi-
nin ardından 4'üncüsü 28 Eylül'de ger-
çekleşmesi planlanan cumhurbaşkanı
seçiminin barış anlaşması nedeniyle yapı-
lıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Ül-
kede seçime sayılı günler kalmasına
rağmen başkent Kabil başta olmak üzere
başka vilayetlerde de seçim havası beklen-

diği gibi yaşanmıyor. Çeşitli nedenlerle
daha önce de üç kez ertelenen seçimin ya-
pılıp yapılmayacağı henüz bilinmezken,
halk her şeyden çok barış görüşmelerinin
olumlu sonuç vermesini bekliyor. Ülke-
deki havaya rağmen Afganistan Cumhur-
başkanı Eşref Gani ise yaptığı her
konuşmada seçimin belirlenen tarihte dü-

zenleneceğini vurguluyor. Afganistan Şef-
faf Seçim Gözlemci Kurumunun rapo-
runa göre, adaylar 2014'te yapılan
cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre daha
az seçim kampanyası yürütüyor. Adayla-
rın henüz açıkça seçim vaatlerini halkla
paylaşmadığı raporda, adaylardan çoğu-
nun miting düzenlemediği kaydedildi. 

Sandık var demokrasi yok

Tunus yeni
liderini arıyor

Afganistan ve Pakistan’da terör faaliyetlerinde
bulunan Taliban’la ABD arasındaki barış
müzakereleri bitmiş olsa da Ruslar umudunu
korumayı sürdürüyor. Rus Lider Putin’e göre
bölgedeki huzur ortamı için barış 
görüşmeleri en yakın sürede tekrar 
başlayabilir.

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

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

6
7 4 3 1

8 5 2 7

4 6 5 9
9 8

5 3 7
2 5 1
1 6 2

4 1 8
5 2
9 1 2

7 6 5 4
3
6 4

2 7
4 8 9 6 1
1 3 5

4 8 5 1
6 2 1
1 2

8 4
7

6 8 9
7 3 6
9 4 2 6

7 4

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.

 

K l a s i k  K a r e

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  K o l a y

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
        

         
       

         
       

      
          
       

       
    

 
         

         
        

      
         
          

      
   

A T O M Z E K
D K U V V E T N
A K Ç A M O K A
U U R S U Z L U K

E T
Ö K Ü Z K Ü M E S
U S K L

M T E F E C E
E B E C E T
K A L D E B S
R E E M

B A S K L A R N E T
N E Ç R O K A

L V O M B A T K
E N K K A R T

6 5 1 2 7 8 3 9 4
9 2 7 4 6 3 5 1 8
3 8 4 1 5 9 6 2 7
1 3 8 5 2 7 4 6 9
4 6 5 8 9 1 7 3 2
7 9 2 3 4 6 8 5 1
5 4 3 7 1 2 9 8 6
2 7 6 9 8 5 1 4 3
8 1 9 6 3 4 2 7 5

2 3 7 4 9 5 6 1 8
6 1 5 8 2 3 4 7 9
4 8 9 7 6 1 2 5 3
7 6 8 9 5 4 1 3 2
5 2 4 3 1 8 7 9 6
1 9 3 6 7 2 8 4 5
8 5 6 1 4 9 3 2 7
3 4 2 5 8 7 9 6 1
9 7 1 2 3 6 5 8 4

9 4 7 8 5 2 1 6 3
3 6 2 9 4 1 5 8 7
5 8 1 6 3 7 2 9 4
8 9 5 7 6 4 3 1 2
2 3 4 5 1 9 6 7 8
7 1 6 2 8 3 4 5 9
4 7 3 1 9 6 8 2 5
1 5 9 4 2 8 7 3 6
6 2 8 3 7 5 9 4 1

A A S A S A K
K O N A K L A M A
A N T L N A L
K R Ç O
K E S A Y A R

S N E S T E Z
T A M K L F
A D A L E L E
D A N Ç K A R

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gök B D F Uzun M Hekim T F S N B M Sokak S Kanma

Karakter

S E M A
Yeniçeri

Hava O D A A S A
Hitit

mantarlara E T olan

Beddua A L K N
Diriksel

Soy D R L Topuk K A B Geveze

Korkuluklu,

yer L A F A Z A N söz

Titan H A
Radyum

Eski R A
K A N Mehtap

Samimi A Y A S S A B A H A T K A A N
V C T O R A B E C K H A M L B R E Tutukevi M

F A Anadolu

Benlik A A R Lahza

Çok A N dilinde
gezme

Berkelyum A D D A
Marangozlar

araç denk E N renk M E R E T B K yakinen A Yurdumuzda

R E N D E malzemesi, F A R S olarak
anlatma

Nezretmek M A
Anlam M E A L K E R M E T A K Engel K
U S Sodyum N A Tetkik

Arama özenli E M E K oynanan
oyun D A M A

Tropikal A S M M yenen E K E K A N A L
A L Z E Beyaz A Utanma

duygusu U T S Ekmek E
Kilometre

mersini
K O Erden M Sodyum N A

Kalsiyum
Ankara
ilçesi M A M A K Gerçek

olmayan Y A L A N temeline
dayanan
yönetim D E M O K R A S

C A Endonezya
Yemen A R Duyuru

yoluyla

Rhesus L A N E N
Dakika

parça
D K

Asit

Litre K A Silisyum H
Donarak

K A R A Y U R G A N merasim R T U A L S A
D A V D B E C K H A M S R E N Genelge, T A M M

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

  
12 PAZARTESİ 16 EYLÜL 2019



PAZARTESİ 16 EYLÜL 2019

KÜLTÜR-SANAT 13

İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tu-
borg A.Ş’nin katkıları ve Seagull Films
işbirliğiyle hazırladığı “Bir Başka
Rusya” adlı program 19 Eylül’de başlı-
yor. Program, 21. yüzyılın sinemasına
özellikle derin ve karmaşık psikolojik
dramlarla damgasını vuran çağdaş Rus
sinemasından son on yılın örneklerine
yer veriyor. Depresif ve kayıp bir Rusya
resmi yerine, Komünizm sonrası, hızla
küreselleşen toplumda genç nüfusun
değişen kimlik arayışlarına dair hikâye
ve karakterlerin yer aldığı “Bir Başka
Rusya” adlı programda korkudan ko-
mediye, stil ve tür bakımından farklı ör-
nekler bulunuyor.

6 film ilk kez gösterimde

Yerli gişede başarılı olmasına rağmen
yurtdışında az bilinen filmlerin yer
alacağı programdaki Aritmi, Yaşa-
mak, Kış Yolculuğu, Kız Çocuğu,
Mari Çayırının Kutsal Eşleri ve Ko-
koko adlı yapımlar Türkiye’de ilk defa
izleyiciyle buluşacak.

Venedik’ten sonra İstanbul’da

Natasha Merkulova ve Aleksey Chu-
pov’un yönettikleri ve Venedik Film Fes-
tivali’nde dünya prömiyerini yapan
Herkesi Şaşırtan Adam, bir halk masa-
lını fakir bir köyde yaşayan orman bek-
çisi Egor karakteri üzerinden yeniden
uyarlıyor. Cannes Film Festivali’nden
FIPRESCI ödülüyle dönen Sırık / Be-
anpole adlı film Toronto'dan, Rus Gen-
çliği adlı film ise Adana’daki Türkiye
prömiyerinden hemen sonra ilk defa İs-
tanbul Modern Sinema’da gösterilecek.

Karnaval gibi yürüyüŞ
Maltepe Belediyesi 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin dördüncü gününde, çeşitli gös-
teriler ve bando ekibinin müziğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, karnaval görüntülerini aratmadı

MAltepe’de bu yıl ikincisi
düzenlenen ve 4 gündür
devam eden Uluslararası

Maltepe Tiyatro Festivali, dördüncü gü-
nünde ilçeye damga vurdu. 8 ülkeden ti-
yatrocuların yanı sıra Türkiye’nin 11
şehrinden tiyatro ekiplerinin katılımıyla
gerçekleştirilen festival yürüyüşü, renkli

anlara sahne oldu. Her ülkenin kendi
bayrağı ve pankartıyla katıldığı yürüyüşte
bando ekibinin müzikleriyle eğlence zir-
veye taşındı. Maltepe Meydanı’ndan
başlayan korteje öncülük eden Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beşçeşmeler
Meydanı’nda bir konuşma yaparak festi-
vale katılan tüm ekipleri selamladı. Kılıç,

“Kültür ve sanatın kalbi artık Maltepe’de
atıyor. Gerçek anlamda Maltepe’de festi-
val tadında bir haftayı geride bıraktık.
Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen yetenekli tiyatrocularımızın
başarılı oyunlarını kutluyorum. Kültür ve
sanat alanındaki çalışmalarımız her yıl
artarak devam edecek” diye konuştu.

En çok çocuklar eğlendi

2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali
dördüncü gününde çocuklar düzenlenen
6 oyunun 3’ü çocuklar için sahnelendi.
Bu kapsamda Fransa-Sırbistan Sam Ti-
yatro’nun “Kukla Atölyesi”, Prof. Dr.
Türkan Saylan Kültür Merkezi Dans Sa-
lonu’nda çocuklara buluştu. Kukla atöl-
yesi ile oldukça eğlenceli dakikalar
geçiren çocuklar, Gülensu Uğur Mumcu
Parkı’nda Gaziantep Sahne Leblebi ta-
rafından sahnelene çocuk oyunu “Öt-
mesini Bilmeyen Horoz”u izledi.

İstanbul Modern Sinema’da
yeni sezon, Rus filmleriyle
başlıyor. Çağdaş Rus
sinemasının karanlıkta kalan
yüzüne bakan “Bir Başka
Rusya” adlı program, 19-29
Eylül tarihleri arasında 
sinemaseverlerle buluşuyor

Acıyı anımsamak
“Bilinçsizliğin Hafızası” 
izleyiciyi totaliter rejimlerin
soğuk ve acımasız yüzüyle
karşı karşıya getiriyor
VAlentin Popov ve Victor Sydorenko’nun
ortak sanat projesi olan “Bilinçsizliğin Hafı-
zası”, Piramid Sanat’ta sanatseverlerle bu-
luştu. “Bilinçsizliğin Hafızası”, Ukraynalı ve
Amerikalı iki sanatçının kültürel işbirliği ile
ortaya çıktı. Totaliter rejimin baskısı altında
büyümüş son kuşaktan olan sanatçılar, rea-
lizmden yeni avangarda geçişte en özgür
üretimlerini gerçekleştirdi. Zaman, hafıza ve
geçmiş etrafında şekillenen “Bilinçsizliğin
Hafızası”, yapısal ve görsel dilin farklı yo-
rumlarını irdeliyor. Sanatçılar, sergiyle bir-
likte, çağdaş ve bir o kadar da karmaşık
hayatımızın bize getirdiği, hatıraların değer-
sizleştirilmesi, totaliter rejimin kalıntıları,
kimlik problemleri ve küreselleşen dünya-
mızda yeniden yapılan var olma kaygıları
gibi güncel olarak hayatımıza yansıyan ger-
çeklikleri bizlere sunuyor. Bunun da öte-
sinde, sanatçılar yeni üretim biçimlerinin
her deneyimi üzerine çalışarak, bilinçli bir
şekilde kültürel mirasımıza yeni yaklaşım
modelleri oluşturuyor.

Guns N' Roses 
geri dönüyor
Dünyaca ünlü rock grubu
Guns N' Roses, yeni bir albüm
hazırlığı içerisinde
olduklarını açıkladı. 

Sweet Child o'Mine", "Wel-
come to the Jungle" ve "Novem-
ber Rain" gibi klasik şarkıları

yaratan rock grubu Guns N' Roses'ın gi-
taristi Slash, grubu yıllar sonra bir araya
getiren turnenin ardından yeni bir albüm
üzerinde çalışmaya başladıklarını açık-
ladı. T24'ün haberine göre, Sirius XM'e
konuşan Slash, "Sanırım günün sonunda
herkes tam bir albüm istiyor. Bunun de-
ğiştiğini zannetmiyorum" dedi.

400 milyon dolar aldı

Müzik sektörünü "Vahşi Batı'ya" benze-
ten Slash, günümüzde başarılı olmanın
belli bir formülü olmadığını söyledi.
Guns N' Roses şu anda 3 yıllık "Not In
This Lifetime" turnesini sürdürüyor. İd-
dialara göre grup bu turu gerçekleştir-
mek için 400 milyon dolar aldı. Grubu
yıllar sonra bir araya getiren konserlere
müzikseverler de büyük ilgi gösterdi.
Grubun şu anda bu konserlere odaklan-
dığını belirten Slash, "Sanırım sonunda
o ful albümü çıkartacağız" dedi.

MODERN SiNEMA'DA 
BiR BAŞKA RUSYA

BiR BAŞKA RUSYA PROGRAMI
ARİTMİ

19 Eylül 19.00; 22 Eylül 15.00
Yönetmen: Boris Khlebnikov
Oyuncular: Aleksandr Yatsenko, Irina
Gorbacheva, Nikolay Shrayber
Oleg, pratik zekâsı hayli yüksek bir am-
bulans görevlisidir. Stresli iş hayatını ol-
dukça profesyonelce idare ederken, özel
hayatında alkolizmin pençesindedir.
Pratisyen hekim olan eşi Katya ile yaşa-
dıkları problemlere karşı Oleg’in atacağı
adımlar yalnızca kendisini değil, çevre-
sindeki pek çok kişiyi de etkileyecektir.
Aritmi, günümüz Rusyası’nın insan iliş-
kilerine ve sağlık sektörünün durumuna
genç bir çiftin evlilikleri üzerinden
bakan, etkileyici bir dram.

ZOOLOJİ

19 Eylül 13.00; 21 Eylül 15.00
Yönetmenler: Ivan I. Tverdovskiy
Oyuncular: Masha Tokareva, Aleksandr
Gorchilin, Natalya Pavlenkova
Natasha, orta yaşlı bir hayvanat bahçesi
çalışanıdır. Neredeyse görünmez ol-
duğu iş ve sosyal hayatında son derece
mutsuzdur. Bir gün ansızın, bir kuyruğu
olduğunu fark eder. Bu Kafkaesk kı-
rılma, Natasha’nın kendisindeki bu göz
ardı edilemez değişimi kabul etmesiyle,
önünde yepyeni kapılar açar. Farklılı-
ğıyla güçlenen Natasha, artık daha
cesur adımlar atabilmektedir. Zooloji,
izleyiciye bu masalsı hikâyeyi yoruma
açık bir alegori üzerinden aktarıyor.

KIŞ YOLCULUĞU

19 Eylül 15.00; 26 Eylül 13.00
Yönetmenler: Lyubov Lvova, Sergey
Taramaev
Oyuncular: Aleksandr Alekseevskiy,
Mariya Biork, Sergei Dorofeyev
Özgür ruhlu Erik, önemli bir yarışmada
Schubert’in Kış Yolculuğu (Die Winter-
reise) eserine hayat vermeye hazırlanan
yetenekli bir opera sanatçısıdır. Müzik
hocası tarafından yetersiz görülen ve
sürekli baskılanan Erik’in yolu, küçük
bir kentten Moskova’ya gelip hırsızlık
yapan Lyokha ile kesişir. Rusya’nın
farklı sınıflarının temsilcileri olan bu iki
karakter, hoşnutsuz oldukları hayatla-
rında omuz omuza verir ve birlikte
adımlar atmaya başlar. Özellikle yaban-
cılaşma ve homofobiye değinen Kış
Yolculuğu, Moskova’nın ruhunu başa-
rılı bir sinematografi ve Schubert’in mü-
ziği eşliğinde perdeye aktarıyor.

MARI ÇAYIRI’NIN KUTSAL
EŞLERİ

19 Eylül 17.00; 22 Eylül 13.00
Yönetmen: Aleksey Fedorchenko
Oyuncular: Yuliya Aug, Yana Esipo-
vich, Vasiliy Domrachyov
Volga Nehri’nin batısındaki Mari etnik
grubuna dair 23 kısa hikâyenin anlatıl-
dığı Mari Çayırı’nın Kutsal Eşleri’nde,
bu etnik gruba dair pek çok bilgi şiirsel
bir anlatımla sunuluyor. Kendi büyülü
dünyaları ve Rusya’nın kırsal gerçekliği
arasında bir noktada yaşamlarını sür-
düren kabilenin, kültürlerinde özellikle
cinsellik ve ölüme ayırdıkları yer, film
boyunca farklı karakterler üzerinden

yansıtılıyor. Belgeseli andıran yapısıyla
Batı Rusya’nın halen varlığını sürdür-
mekte olan bu pagan kabilesini perdeye
aktaran film, hayli merak uyandırıcı
folklorik detaylar da içeriyor.

SIRIK

21 Eylül 17.00 ; 28 Eylül 17.00
Yönetmen: Kantemir Balagov
Oyuncular: Konstantin Balakirev, An-
drey Bykov, Olga Dragunova
2. Dünya Savaşı’nın yerle bir ettiği 1945
Leningradı’nda savaş sonrası psikolojiyi
anlatan Sırık, savaşın yalnızca binaları
değil; insan ilişkilerini, aile bağlarını ve
cinsiyetçilikten bireyselliğe kadar pek
çok algısını da yıktığını vurguluyor.
Sırık, savaşın hayatta kalanlar, özellikle
de kadınlar üzerinde yarattığı travmayı
Balagov’un bir önceki filmi Yakınlık’ta
(Tesnota) da kullandığı gibi klostrofobik
bir görsel dille perdeye aktarıyor. Genç
yönetmen 2017’de Yakınlık ile Can-
nes’da kazandığı FIPRESCI Ödü-
lü’nden iki yıl sonra, Sırık ile aynı ödülü
2. kez kazanmakla kalmayarak, bu sefer
Belirli Bir Bakış kategorisinde En İyi
Yönetmen Ödülü’ne de layık görüldü.

KOKOKO

21 Eylül 13.00 ; 26 Eylül 19.00
Yönetmen: Dunya Smirnova
Oyuncular: Anna Mikhalkova, Yana
Troyanova, Anna Parmas
Farklı sosyal sınıflardan iki kadının bir
trende tanışıp geliştirdikleri arkadaşlığı
konu alan Kokoko, komünist rejim son-
rası Rusya’nın sınıflar arası iletişimsizli-
ğini anlatan bir romantik komedi. Hayli
entelektüel bir antropolog olan Lisa,
yeni tanıştığı, düşük eğitimli Vika’yı
evine davet eder ve böylece hayatında
partilerle dolu bir dönem başlar. Ente-
lektüel sınıfın problemlerini anlattığı İki
Gün’den bir yıl sonra, Smirnova bir kez
daha yeni Rusya’nın sınıfsal meselele-
rini izleyiciyle buluşturuyor.Film, te-
melde çok farklı olmalarına karşın
birlikte eğlenen ve dertleşen bu iki kadın
üzerinden komünizm sonrası değişen
sınıf dinamiklerini perdeye taşıyor.

YAŞAMAK

22 Eylül 17.15; 29 Eylül 16.00
Yönetmen: Vasiliy Sigarev
Oyuncular: Olga Lapshina, Marina
Gavrilova, Sasha Gavrilova
Hayat bulduğu Rusya kırsalındaki
yaşam koşulları kadar sert bir anlatıya
sahip olan Yaşamak, sevdikleri bir aile
üyesini kaybeden üç farklı karakterin hi-
kâyesini anlatıyor. Sigarev, kullandığı
durağan kamera ve tercih ettiği uzun
planlarla gerçekçi yaklaşımını güçlendi-
riyor. Ölümün yıkıcı etkileriyle müca-
dele ederken bir çeşit rahatlama
arayışında olan karakterlerin kendilerine
çizdikleri yollar üzerinden film Rus top-
lumunun karanlık tarafına bakıyor.

HERKESİ ŞAŞIRTAN ADAM

26 Eylül 15.00; 28 Eylül 13.00
Yönetmenler: Alexey Chupov, Natalya
Merkulova Oyuncular: Evgeniy 
Tsyganov, Natalya Kudryashova.

Romanya sahnede
Aynı gün programda Eskişehir Sui
Generis Tiyatrosu, “12 Öfkeli” oyu-
nuyla sahne aldı. Reginald Rose’un
yazdığı, Necati Şahin’in Türkçeye
çevirdiği oyunun yönetmenliğini
Hakkı Kuş üstlendi. 12 jüri üyesi
üzerinden adalet kavramını sorgula-
yan oyunda, “Şüphelinin kesin suçlu
olduğu düşüncesinin hâkim olduğu
bir jüride, bir üye bu karara karşı çı-
karsa neler olur?” sorusu etrafında
gelişen oyun, izleyiciler tarafından
beğeni topladı. Yine aynı gün Ro-
manya Queen Mary Tiyatrosu
“Çığ”, İstanbul Tarla Zanat da “Çer-
veçe 2” isimli sokak oyunuyla festi-
valdeki yerlerini aldı. Festival
yürüyüşünün ardından İtalyan Si-
lence Tiyatrosu, Beşçeşmeler Mey-
danı’nda “Barok Önerileri” ile ikinci
kez, festivalde oyunlarını sahneler-
ken, Çekirdek Kadro da festival için
muhteşem bir konser verdi.

Filmdeki oyunculardan
Natasha Merkulova
başarılı performansı
ve usta oyunculuğuyla
göz dolduruyor.
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Belçika'da düzenlenen 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na kota puanı
veren uluslararası badminton turnu-
vasında milli sporcular 2 madalya
kazandı. Belçika'da düzenlenen ve
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na

kota puanı veren uluslararası bad-
minton turnuvası sona erdi. Türkiye
Badminton Federasyonundan yapı-
lan açıklamada, Leuven kentinde
262 sporcunun katıldığı ve 4 gün
süren turnuvada milli sporcular Nes

lihan Yiğit'in gümüş, Aliye Demir-
bağ'ın ise bronz madalya kazandığı
bildirildi. Milli sporcuların, Türkiye'yi
Tokyo 2020'de temsil etmeye bir
adım daha yaklaştığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen
federasyon başkanı Murat Özmekik,
“Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı
temsil ediyoruz” dedi.

Kaf Kaf
galibiyetle döndü
Basketbol Süper Ligi'nde oluşturduğu
güçlü kadroyla yeni sezona hazırlanan
Pınar Karşıyaka, Ankara'daki Orman
Genel Müdürlüğü 180. Yıl Turnuva-
sı'ndan 3 maçta 2 galibiyetle döndü. Tur-
nuvada Türk Telekom'u 73-65, BC
Dnipro'yu 84-77 mağlup eden Kaf-Kaf,
Ormanspor'a ise 80-70 yenildi. Karşıya-
kalı basketbolcular, Başkent'te Atatürk'ün
kabri Anıtkabir'i de ziyaret etmeyi unut-
madı. Sezon öncesi şimdiye kadar 7 ha-
zırlık maçı oynayan yeşil-kırmızılılar, 3
galibiyet, 3 mağlubiyet alırken Sırbis-
tan'daki Mega Bemax randevusu 94-94
berabereyken sahada iki takım oyuncu-
ları arasında yaşanan tartışma sonrası
yarım kaldı. Karşıyaka, bu hafta 19-21
Eylül tarihleri arasında Igokea ve Arel
Üniversitesi Büyükçekmece'nin katılı-
mıyla geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği
yapacak. A Milli Takım'la Çin'deki FIBA
Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden
Antrenör Ufuk Sarıca, yardımcıları
Recep Şen ile Arda Demirbağ, ay-yıldızlı
yeni transferler Semih Erden ve Metecan
Birsen, Fransa Milli Takımı'ndaki Amath
M'Baye de takıma katılacak. DHA

Humbert'in
başarısı
Türk tenisinin en köklü organizasyon-
larından American Express İstanbul
Challenger TED Open'da teklerde fi-
nalde mücadele edecek isimler belli
oldu. Çiftler ana tablosu ise Kazak
ikili Andrey Golubev/Aleksandr Ne-
dovyesov'un zaferi ile tamamlandı.
71'inci kez düzenlenen turnuvanın ilk
tekler yarı finalinde eski şampiyonlar-
dan Denis Istomin sahne aldı. 5 nu-
maralı seribaşı Istomin, Hollandalı
rakibi Botic Van de Zandschulp karşı-
sında ilk seti 6-3'le kazansa da iki kez
servisini kırdırdığı ikinci seti aynı
skorla kaybetti. Final setinde yeniden
kontrolü eline geçiren 2011 şampi-
yonu Özbek raket 6-3'le maça noktayı
koydu. Kariyerinde 2 ATP, 12 de Chal-
lenger şampiyonluğu bulunan Isto-
min, bu seneki ilk kupasını İstanbul'da
kaldırmaya çalışacak.

64 dakika yetti

Diğer yarı finalde ise 1 numaralı seri-
başı Ugo Humbert ile Sloven Blaz
Kavcic kozlarını paylaştı. Merkez kort-
taki mücadeleyi baştan sona üstün gö-
türen dünya 72 numarası Humbert,
rakibine servis kırma puanı gösterme-
diği maçı 6-2, 6-1 ile galip tamamladı
ve adını finale yazdırdı. 21 yaşındaki
Fransız raket bu seneki ikinci, kariyeri-
nin ise beşinci Challenger zaferini arı-
yor. Toplamda 81 bin 240 dolar para
ödüllü İstanbul Challenger yarın oy-
nanacak tekler finali ile son bulacak.
Mücadele saat 15.30'da başlayacak.
Kazak ikili Andrey Golubev/Aleksandr
Nedovyesov, çiftlerde zirveye çıkan
ekip oldu. Çek tandem Marek Gen-
gel/Lukas Rosol'un sakatlık nedeniyle
korta çıkamamalarının ardından, Go-
lubev/Nedovyesov çifti finali oynama-
dan ortaklıklarının ikinci kupasına
uzandı.

SP  R
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Teniste kızlarla gururlandık

Para-tekvandoda 3 aylık çalışmayla
dünya üçüncülüğüne ulaşan 14 yaşın-
daki milli sporcu Fahrettin Karabağ,
dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Babasının çalıştığı Türkiye Vagon
Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) bünye-
sinde kurum çalışanlarının çocuk-

larına spor eğitimi verilmek üzere
kurulan kulübe geçen yıl kasım ayında
başlayan Fahrettin Karabağ, 10 Ocak'ta
Ankara'da düzenlenen Türkiye Para-Tek-
vando Şampiyonası'nda milli takıma se-
çildi. Antalya'da 8 Şubat'ta organize
edilen Dünya Para-Tekvando Şampiyo-
nası'nda P33 kategorisinde üçüncü olan
Fahrettin Karabağ, yaptığı açıklamada,
bu spora başlama amacının kendisini sa-
vunmayı öğrenmek olduğunu söyledi.
Antrenmanlara büyük bir heyecanla gel-
diğini anlatan Fahrettin, özellikle pumse
hareketlerini yapmayı çok sevdiğini belir-
terek, "Evde de yapmaya devam ediyo-
rum. Her gün internette videoları
izliyorum. Hareketleri ezberliyorum,
maça çıkınca yapıyorum. Maçlarda İstik-
lal Marşı'nı okutunca güzel hissettim,
mutlu oldum. Dünya şampiyonluğunu
hedefliyorum." diye konuştu. Fahrettin
Karabağ, federasyonun katılma kararı al-
ması halinde ekim ayında İtalya'da yapı-
lacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele
etmek istediğini sözlerine ekledi.

Şampiyonluğunu alacağız

Fahrettin'in babası TÜVASAŞ Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karabağ,

fabrikada çalışan milli antrenör Cemil
Saydam'ın teklifiyle kurum bünyesinde
çocuklar için spor kulübü açtıklarını an-
lattı. Saydam'ın bu kulüpte çocuklara
tekvando eğitimi verdiğini dile getiren
Karabağ, şunları kaydetti: "Kısa süre
sonra Ankara'da yapılan yarışlarda Fah-
rettin'in birinci olduğunu görünce bu bizi
mutlu etti, önümüzü daha da açtı. Biz de
desteklerimizi verdik. Hocamıza teşekkür
ediyoruz, çok fedakarca bir çalışma yapı-
yor. Dünya üçüncüsü olduk, bu sefer
dünya şampiyonluğunu alacağız. En kısa
sürede tüm başarılara imza atacağız."

Hayatı tekvando

Anne Nalan Perihan Karabağ, ailesi ola-
rak Fahrettin'i her zaman destekledikle-
rini belirtti. Dünya Şampiyonası'nda elde
ettiği derecenin ardından İstiklal Mar-
şı'nın okunmasının Fahrettin'i çok heye-
canlandırdığını vurgulayan Karabağ,
"Benim sayemde okundu, ben vesile
oldum, diye çok fazla sevindi ve çok
gurur duyduk. İnşallah bundan sonra-
sında da önü açık olur. Hem diğer yavru-
larımız hem de Fahrettin büyük
başarılara imza atar." ifadelerini kullandı.
Fahrettin'in disiplinli, kurallara uyan ve
antrenörünün sözünden çıkmayan bir
çocuk olduğunu anlatan Karabağ, "Ye-
meğinden yapacağı aktivitelere, okulda

yaptığı hareketlere kadar hocam bizi yön-
lendiriyor. Okulda, teneffüslerde, ders
aralarında, her türlü zamanını tekvan-
doyla geçiren bir çocuk. Demek ki ken-
dini tekvandoyla daha fazla ifade
edebiliyor. O daha çok mutlu oluyor.
Spor, fiziksel anlamda da Fahrettin'in ra-
hatsızlığına iyi geliyor ve vücudunu geliş-
tiriyor." diye konuştu.

Pumsede başarılı

Milli antrenör Cemil Saydam, 10 ay
önce kurum çalışanlarının çocuklarını fi-
ziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak
için tekvando çalıştırmaya başladıklarını
ifade ederek, güzel çalışmalara imza at-
tıklarını söyledi. Fahrettin'in iki aylık ça-
lışmayla pumse kategorisinde Türkiye
şampiyonu olduğuna, hemen akabinde
yine Türkiye'de yapılan 8. Dünya Para-
Tekvando Şampiyonası'nda üçüncülük
elde ettiğine değinen Saydam, 14 yaşın-
daki sporcunun geride kalan aylarda
Avusturya'da düzenlenen özel bir Avrupa
Şampiyonası'nda da birinciliğe ulaştığını
kaydetti. İtalya'da yapılacak Avrupa
Şampiyonası'na federasyonun katılma
kararı alması halinde Fahrettin'in de Türk
Milli Takımı'nı temsil edeceğini dile geti-
ren Saydam, bu konuda yetkililerden
destek beklediklerini ifade etti.
HABER MERKEZİ

Madalyalar onu bekliyor
Kısa sürede elde edilen
başarıların TÜVASAŞ ve
Fahrettin için çok
büyük önem taşıdığını
belirten Saydam, şöyle
konuştu: "Fahrettin,
tekvandonun 't' harfini
duyduğu zaman heye-
canlanıyor, seviniyor,
çok mutlu oluyor. Ken-
disi çok çalışkan, nor-
mal sporculardan çok
daha fazla çalışıyor.
Kahvaltı yaparken bile
pumse videoları izliyor.
Burada gerek ağırlık
antrenmanlarına ge-
rekse özel çalışmaları-

mıza hiç kaçırmadan
devam ediyor. Pumseyi
kendi kategorisinde
çok güzel yapıyor."
Cemil Saydam, sporcu-
larının yaptıkları çalış-
malarla Türkiye ve
Avrupa'da katıldıkları
yarışmalarda 10 ayda 8
altın, 15 gümüş ve 20
bronz madalya kazan-
dığını anlatarak, "İn-
şallah önümüzdeki
yıllarda pumse katego-
risi olimpiyatlarda yer
alır ve Fahrettin de de-
rece yapar." ifadesini 
kullandı.

Türkiye ralliye doydu
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11.ayağı Türkiye Rallisi'nde Datça-Kızlan-Yeşilbelde etabında dünyaca
ünlü pilotlar ile seyirciler, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşadı
DÜNYA Ralli Şampiyonası'nın (WRC)
Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı Tür-
kiye Rallisi'nde dünyaca ünlü pilotlar ile se-
yirciler, Datça-Kızlan-Yeşilbelde etabında
yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan
dolu anlar yaşadı. Büyük organizasyona ev
sahipliği yapmanın ikinci kez gururunu ya-
şayan Marmaris, dünyanın en hızlı pilotla-
rını özenle hazırlanan muhteşem etaplarda
ağırlıyor. Türkiye Rallisi, 988,50 kilometre-
lik parkurda 310 kilometre uzunluğundaki
17 özel etapta pilotların zamana karşı
büyük rekabetine sahne oluyor. Geçen yılki
rallinin parkurunda bu sene birkaç küçük
değişiklik yapılırken, yarışta cumartesi günü
10. ve 13. etaba, 17 kilometrelik Kızlan
etabı eklendi.

Özel teknelerden takip

Yarışların bu yılki bölümünde Datça-Kız-
lan-Yeşilbelde etaplarında 50 bin kişi, nefes-
lerini tutarak deniz manzaralı, iniş, çıkış ve
atlama parkurları ile sert virajların olduğu
etapları takip etti. 33 kilometre uzunluğun-
daki Yeşilbelde etabıyla başlayarak ardın-
dan 8,75 kilometrelik Datça etabıyla devam
eden bölümde dünyaca ünlü pilotlar, Aspa-
ran'daki servis alanına dönmeden önce
Datça Kızlan'da mücadele etti. Bu sene ek-
lenen yeni özel etap Kızlan'ın özellikle ilk ki-
lometrelerinde yer alan ve birbirini takip

eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel
bir şölen sunuldu. Bu etapta yarışları takip
eden yerli ve yabancı turistler, atlama nok-
taları ve sert virajlarda araçların savurduğu
yoğun toz bulutundan kaçamadı. Datça ve
Yeşilbelde etaplarını yine çok sayıda izle-
yici, özel yat ve teknelerden takip etti.

Seyirci sayısı arttı

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, ral-
liyi izleyen seyirci sayısının geçen yıla

oranla daha yüksek olduğuna dikkati çekti.
Yabancı seyirci sayısında artış olduğunu
aktaran Üçlertoprağı, şunları kaydetti:
"Hava yolunun yanı sıra kara yoluyla da
gelmişler. Bunun yanı sıra bölge halkı da
çok ciddi şekilde ilgi gösterdi. Seyirci özel
etabını dahi 70 bin kişi izledi. 158 ülkede
850 milyon kişiye Türkiye'yi tanıttık. Aynı
anda spor turizmi açısından ciddi bir gelir
elde ettik. Bir taraftan sportif organizasyon
kalitesini artırdık."

Galatasaray varsa
umut vardır
1905 Galatasaray Kültür Sanat Spor
Derneği, kulübün Kalamış Tesislerin'de
kahvaltı organizasyonu düzenledi. Yeni
üyelerin beratlarının da verildiği kahval-
tıya 1905 Galatasaray Kültür Sanat Spor
Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Gala-
tasaray Spor Kulübü yönetim kurulu
üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Canse-
ver ve Metin Karakaya ile dernek üyeleri
katıldı. Organizasyonda üyelere üzerinde
teknik direktör Fatih Terim'in fotoğrafının
da olduğu 'Adalet yoksa Galatasaray var'
yazılı tişörtler dağıtıldı. Vahap Tanrıverdi,
etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün
dernek olarak kenetlenip, Galatasaray'ın
şer odaklarına karşı olan gücünü göster-
mek adına burada toplandık. Görünen
şu ki; bu yıl bütün Galatasaray yekvücut,
tek ve diri olacağız. Bütün şer odaklarını
yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon
olacağız. Rakip takımın bayrağını şura-
dan görebiliyorum. Yıl sonunda da inşal-
lah hiçbir yerde görmeyeceğiz. O bayrak
hiçbir yere çıkmayacak, hiçbir binaya, so-
kağa asılmayacak. Çok güzel transferler
oldu. Kısa bir adaptasyon sürecinden
sonra Şampiyonlar Ligi'nde de birkaç
maçta başarılı olursak sonuçlar çok
güzel olacak" ifadelerini kulllandı.

Kimse merak etmesin

Yönetici Mahmut Recevik ise Galatasa-
ray'ın çok iyiye gittiğini belirterek, "Her
şey Galatasaray için. Kimse merak etme-
sin" dedi. 

Tekirdağ'ın Malkara ilçe belediyesi tarafın-
dan bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Pehlivan
Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşle-
ri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen ka-
zandı. Çekişmeli geçen güreşlerde
sakatlanan 2 pehlivan, ambulansla hasta-
neye götürülerek tedavi altına alındı. Mal-
kara'nın Meşatlık mevkisinde düzenlenen
Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı
Güreşleri'ne 22'si başpehlivan olmak üzere
147 pehlivan katıldı. Güreşleri, Tekirdağ
milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Enez

Kaplan, Malkara Kaymakamı Erkan Kara-
han, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile
güreş severler izledi.

Maddi bir külfet olmadı

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul,
Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı
Güreşleri'ni 6 yıl aradan sonra 23'üncü
kez düzenlediklerini belirterek, "Bugün
Malkara'nın yetiştirdiği en büyük değerle-
rinden biri olan Fehmi Özkan'ın anısına
tekrar güreşlerimizi tertip ediyoruz. 6 yıl

ara vermiştik. Bu güreşlerde benim kadar
hatta benden daha fazla emeği olan büyük-
lerimiz, ağabeylerimiz var. Ben ilk önce
bütün destekçilerimiz olan firmalarımıza ve
sivil toplum kuruluşlarımıza tüm hemşehri-
lerim huzurunda teşekkür ediyorum. Bele-
diyemizin kasasından maddi anlamda
hiçbir tutar çıkmadan güreşlerin yapılma-
sını sağladılar" dedi. Çekişmeli geçen gü-
reşlerde Orhan Okulu'yu finalde yenen
Serhat Gökmen başpehlivanlığı kazandı.
Müsabakalarda sakatlanan Talha Nazlı
(19) ile Umut Tandoğan (12), ambulansla
Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. 

Başpehlivan Gökmen
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yeni başkanı 
düzenlenen Olağanüstü Genel Kongre’nin ardından Fatih Keleş oldu

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü (İBBSK) Olağan-
üstü Genel Kurul Toplantısı 13

Eylül’de, kulüp binasının bulun-
duğu İBB Cebeci Spor Komplek-
si’nde gerçekleştirildi. Genel kurul
üyelerinin katıldığı toplantıda İBB
üst yönetimi de yerini aldı. İBB
CHP Grup Başkan Vekili İsmail
Doğan Subaşı, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Baş-
kan Danışmanları Ertan Yıldız ve
Yiğit Oğuz Duman ile Spor AŞ.
Genel Müdürü İzzet Renay
Oğur’un katılım gösterdiği Olağan-
üstü Genel Kongre’de eski Başkan
Celalettin Deniztoker de hazır bu-
lundu.

Vizyonerlik kazanacak

Seçimin ardından konuşma yapan

yeni Başkan Fatih Keleş, sözlerine
teşekkür ederek başlarken, “Kulübü-
müzün içinde bulunduğu ekonomik
durumun ve zorlukların farkındayız.
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun
vizyonunu, spora ve gençlere bakı-
şını da çok çok iyi biliyoruz. Böyle
bir durumda kayıtsız kalmamız asla
düşünülemezdi. İçinde bulunduğu-
muz zorlukların üstesinden bir an
önce gelip sistemsel ve yönetim an-
lamında daha iyi yerlere kulübü ta-
şıyarak, bize katılacak yeni ve
vizyoner spor insanı ile gönüllülerini
bu kulübe kazandırmak amaçlarımı-
zın başında geliyor. Kulübümüze ve
Türk Sporuna destek vermek isteyen
sporseverleri bu çatı altında görmek
istiyoruz. Onların fikirlerinden ve
tecrübelerinden faydalanmayı, ay-
rıca sizlerin bize katkısı olacak öne-

rilerini almayı çok isteriz” ifadelerini
kullandı. İBBSK’yı ve Türkiye’yi
tüm dünyada en üst seviyede temsil
edecek ve başarılar kazanacak spor-
cular yetiştirmeye devam edecekle-
rini belirten Başkan Fatih Keleş
sözlerini şöyle tamamladı, “İBBSK
güçlü bir kulüp ve öyle de olmaya
kararlılıkla devam edecek. Yeni
sporcular yetiştirecek, yeni sporcu-
ları bünyesine katacak. Kulübümü-
zün bizlere ve Büyükşehir Belediye
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na
inanan yeni sporcular, yeni şampi-
yonlar yetiştirmeye devam edeceğin-
den hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Oluşan yeni yönetim ve yeni dönem
kulübümüze, İstanbul’umuza ve 
ülkemize hayırlı uğurlu olsun. 
Allahutandırmasın”.
HABER MERKEZİ

EMANET
IBBSK KELES’E 

Fatih Keleş’in başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu;
Asil üyeler

Adem Kuyumcu, Doç. Dr. İbrahim Edin, Erdal Yolcu, Erdem
Aslanoğlu, Ertan Yıldız, Ethem Pişkin, İbrahim Özkan,

Lemi Çelik, Şirin Mine Kılıç, Tuncay Yılmaz
Yedek Üyeler

Ayhan Bölükbaşı, Cengiz Emektar, Dr. Utku Erdem Özer,
Görkem Kurşun, Mehmet Sait Yücel, Nerze Özyurtlu

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
İsmail Doğan Subaşı, Murat Cirav, Mustafa Kürşat Ceylan, 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Yeşim Meltem Şişli, İzzet Renay Onur, Burak Sırali

Fatih Keleş, 
İBBSK’nın
güzel işlere
imza atacağını
söyledi.

YENİ YÖNETİM KURULU

Besiktas’ın tadı yok
Sezona teknik direktör  Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik
ve 2 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı
Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4
haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2
puan toplayabilen siyah-beyazlılar, son-
rasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itiba-
rıyla en az 6 puan elde etti. Bu sezon 4
puan toplayabilen Beşiktaş, kendisi
adına son 15 yılın en kötü ilk 4 haftasını
geçirdi. Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4
haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi
averaja düştü. Sezonun ilk 4 maçında 6
gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takı-
mın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta
itibarıyla son 15 sezonun en düşük pua-
nını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını
da yaşıyor.

Avcı, 9 teknik adamın gerisinde

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdul-
lah Avcı, kendisinden önce siyah-beyazlı
takımı çalıştıran 9 teknik adama göre
daha kötü bir başlangıç yaptı. Siyah-be-
yazlı ekibin ilk 4 haftada 2 puan topla-
dığı 2004-2005 sezonunda takımın
başında İspanyol Vicente Del Bosque
bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda
Beşiktaş sezona teknik direktörler Rıza
Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağ-
lam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster,
Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven
Bilic ve Şenol Güneş ile başladı. Avcı,
kendinden önce görev yapan 9 selefin-
den kötü bir başlangıca imza attı.

Avcı'nın en kötü başlangıcı

Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerin-
deki en kötü 3. sezon başlangıcını tekrar-
ladı. TFF 1. Lig'de aldığı o dönemki
adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyes-
por'u Süper Lig'e taşıyan Avcı, bu seviye-

deki ilk teknik direktörlük deneyimini
2007-2008 sezonunda yaşadı. Süper
Lig'deki ilk sezonunun ilk 4 haftasında 6
puan toplayan Avcı, sonraki sezonların
4. haftalarında sırasıyla 2, 6, 6 ve 10
puan aldı. 2011-2014 yıllarında ligde
görev yapmayan tecrübeli teknik adam,
2014'te yeniden yapılanan ve İstanbul
Başakşehir adını alan turuncu-lacivertli
ekiple yeniden Süper Lig'e döndü. 2014-
2015 sezonunun ilk 4 maçından 4 puan
çıkaran Avcı'nın takımı, takip eden se-
zonlarda sırasıyla 3, 12, 9 ve 9 puan elde
etti. Bu sezon da ilk 4 haftada 4 puan
alan Abdullah Avcı, 2 puan alınan 2009-
2009 sezonu ile 3 puan toplanan 2015-
2016 sezonlarından sonra en kötü 3.
sezon başlangıcını yineledi.

Gözler Avrupa'ya çevrildi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 19
Eylül Perşembe günü Slovakya dep-
lasmanında Slovan Bratislava'yla ya-
pacağı K Grubu ilk hafta maçının
hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 4. haftasında dün Gazi-
şehir Gaziantep'e 3-2 yenilen siyah-
beyazlılar, BJK Nevzat Demir
Tesisleri'nde teknik direktör Abdul-
lah Avcı yönetiminde çalıştı. Sakat-
lıkları bulunan futbolculardan Burak
Yılmaz'ın ısınma, 5'e 2 pas ve top
kapma idmanında takımla çalıştığı

belirtildi. Oğuzhan Özyakup'un ise
antrenmanın tamamında takımla ol-
duğu ifade edildi. Antrenmanda, Ga-
zişehir Gaziantep maçında forma
giyenlerin yenilenme çalışması yap-
tığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise
pas ve pres çalışmasıyla başladığı
antrenmanı yarım sahada yapılan
çift kale maçla tamamladığı kayde-
dildi. Beşiktaş'ta futbolcular yarın
izin yaptıktan sonra Slovan Bratis-
lava maçının hazırlıklarına 17 Eylül
Salı günü devam edecek.

Fenerbahçe, Süper
Lig'in 4. haftasında

bugün lider Aytemiz
Alanyaspor'a konuk
olacak. Bahçeşehir

Okulları Stadı'nın 
ev sahipliği

yapacağı haftanın
kapanış mücade-
lesi, saat 20.00'de

başlayacak.
Müsabakayı hakem

Halis Özkahya
yönetecek

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3
maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe,
karşılaşmadan galip ayrılarak raki-
binden liderliği almayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları
devam eden Hasan Ali Kaldırım,
Mauricio Isla ve Victor Moses, Alan-
yaspor karşısında forma giyemeye-
cek. Fenerbahçe'nin transfer
döneminin son günlerinde kadrosuna
kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu
Luiz Gustavo, teknik direktör Ersun
Yanal'ın şans vermesi halinde ilk kez
sarı-lacivertli formayı giyecek. Bir
diğer yeni transfer Adil Rami'nin ise
takımla çalışmalara başlamasına rağ-
men hazır olmadığı gerekçesiyle
forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son
8 maçta mağlup olmadı. Ligde son
yenilgisini geçen sezonun 29. hafta-
sında Alanyaspor karşısında 1-0'lık
skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha
sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi

yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibi-
yet alan Fenerbahçe, 2 kez ise saha-
dan beraberlikle ayrıldı.

Ozan Tufan eski takımına karşı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan
Tufan, yarın eski takımı Alanyaspor'a
karşı mücadele edecek. Bu sezon
hem sarı-lacivertliler hem de milli ta-
kımda gösterdiği performansla dik-
kati çeken 24 yaşındaki orta saha
oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarı-
sında Alanyaspor'da kiralık olarak
forma giymişti.

Alanyaspor ile 7. randevu

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper
Lig'de yarın 7. kez karşı karşıya gele-
cek. İki takım arasında geride kalan 6
maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini
Alanyaspor kazandı, bir müsabaka
da berabere sonuçlandı. Fenerbah-
çe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle
yanıt verdi. Geçen sezonki maçları ev
sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0,
Alanyaspor 1-0 galip geldi. DHA

Fenerbahçe zafer istiyor

Sivas galibiyete hasret
Süper Lig'de deplas-
manda Medipol Başak-
şehir ile 1-1 berabere
kalan Demir Grup Si-
vasspor'un galibiyet has-
reti 3 maça çıktı. Ligde
sezona 17 Ağustos'ta sa-
hasında Beşiktaş'ı 3-0
mağlup ederek başlayan
kırmızı-beyazlı ekip, bu
karşılaşmanın ardından
çıktığı 3 lig maçında da
galip gelemedi. Beşiktaş
galibiyetinin ardından
deplasmanda Çaykur Ri-
zespor'a 2-1 mağlup olan
Sivasspor, sahasında Ga-
zişehir Gaziantep ile 1-1

berabere kaldı. Dün de
deplasmanda Medipol
Başakşehir ile 1-1 bera-
bere kalan Sivas temsil-
cisi, galibiyet hasretini
sonlandıramadı. Kırmızı-
beyazlılar, geride kalan 4
haftalık periyotta rakip fi-
leleri 6 kez havalandırma
başarısı gösterirken, kale-
sinde ise 4 gole engel ola-
madı. Demir Grup
Sivasspor, ligin 5. hafta-
sında Trabzonspor'u
konuk edecek. Yeni 4
Eylül Stadı'ndaki karşı-
laşma 23 Eylül'de saat
20.00'de başlayacak.

Üç büyük tek açıklama!

Neymar: Ayrılmak istemedim

Galatasaray'ın "UltrAslan",
Fenerbahçe'nin "Genç Fe-
nerbahçeliler", Beşiktaş'ın
ise "Çarşı" isimli taraftar
grupları, sosyal medya he-
saplarından "Taraftar grup-
larının ortak bildirisi"
başlıklı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, annelerin ya-
nında olunduğu vurgula-
narak, "Diyarbakır'da terör
örgütü PKK tarafından ka-
çırılan evlatları için oturma
eylemi yapan annelerimizin
yanındayız. Bizler taraftar
grupları olarak en kısa za-
manda bu hasretin bitme-
sini, bu feryadın son
bulmasını, anaların evlatla-
rıyla buluşmasını yürekten

istiyoruz, kavuşma anını
bekliyoruz ve artık analar
ağlamasın diyoruz." de-
nildi.

Annelerimizin
yanındayız

Siyaset üstü olan bu direni-
şin dalga dalga büyüyerek
korku dağlarını yıkacağı be-
lirtilen açıklamada, "Öz-
gürlüğünü, eğitim hakkını
dahası yaşam hakkını ço-
cuklarımızın elinden alan
terör örgütünün karşısında
evlatları için nöbet tutan
annelerimizin yanındayız.
Ağlarsa analar ağlar, gerisi
yalan ağlar." ifadelerine yer 
verildi.

Paris Saint-Germain'de
(PSG) forma giyen Brezil-
yalı yıldız Neymar, kapa-
nan yaz transfer
döneminde takımdan ay-
rılmak istediğini söyledi.
Neymar, taraftarlarınca
yuhalanarak protesto edil-
diği ve attığı golle PSG'yi
galibiyete taşıdığı Strasbo-
urg maçından sonra basın
mensuplarına açıklama-

larda bulundu. Taraftarları
anladığını söyleyen 27 ya-
şındaki oyuncu, "Bunun
taraftarlar için zor oldu-
ğunu biliyor ve onları anlı-
yorum. Ama şu andan
itibaren PSG'nin bir oyun-
cusuyum. Taraftarlarımıza
söyleyecek özel bir şey
yok. Kariyerim boyunca
yuhalanmaya alıştım” 
ifadelerini kullandı.
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HER GUN 40 CESIT CORBA
İstanbul’da 3 şubesi bulunan Çorbacı Aden’in sahibi Enis Avşar, Damga’ya konuştu. 40 çeşit çorba ile 7’den 70’e herkese hitap ettiklerini ifade eden Avşar, “İstanbul’da

40 çeşit çorba yapan tek yer biziz. Etlerimizi Afyon’dan özel getirtiyoruz. Tereyağlarımızı, peynirlerimizi Kars’tan temin ediyoruz. Sağlık sertifikalarımız mevcuttur” dedi

İ lk şubesi Gaziosmanpaşa'da açıldı.
İkinci şube ise Bayrampaşa'da
hizmete girdi. Son olarak 4 ay

önce Büyükçekmece Beykent'te
üçüncü şubesi faaliyete başladı. 40
çeşit çorbası ve damaklarda bıraktığı
lezzet ile kısa sürede İstanbul'un gene-
line yayılan Çorbacı Aden'in kurucusu
ve sahibi Enis Avşar, başarısının sırrını
Damga'ya anlattı. Dördüncü şubeyi
de Kadıköy'de açacaklarını belirten
Avşar, "7 gün 24 saat açığız ve yakın
mesafelere paket servis hizmeti sunuyoruz.
Kendimize  has çorba, yemek, tatlı ve su-
numlarımızla müşterimizi memnun ettiği-
mize inanıyorum. Gecenin bir yarısı
acıkanlar ailesi, arkadaşları ya kokoreççinin
ya da çorbacının yolunu tutuyor" dedi. İşte
çorba ve Çorbacı Aden'in hikayesi...

Enis Avşar, kendiniz ve ‘Çorbacı
Aden’ ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Ardahan doğumluyum ve 1991'den beri İs-
tanbul’da yaşıyorum. Metropol bir şehir
olan İstanbul’da 40 çeşit çorbayla hizmet
veren tek çorbacı olarak mutlu olduğumu
söylemekle başlamak isterim. İlk şubem Ga-
ziosmanpaşa’da, ikinci şubem Bayram-
paşa’da ve üçüncü şubem ise Beykent’te.
Beykent şubemi henüz 4 ay önce açtım. İlk
İstanbul’a geldiğimde lokantacılık yaptım.
Zaman içerisinde kendimi çorbalar konu-
sunda geliştirdim. 7’den 70’e hitap edecek
çorba çeşitlerimizle müşteriyi buluşturuyo-
ruz. Bu kaliteyi ve  hizmeti verebilmem sev-
giyle bu işi yapıyor olmamla alakalıdır.
Herkesin ilk önce burayı bir görüp lezzeti al-
maları lazım ondan sonra farkımızı görüyor-
lar zaten. 100 metrekare bahçeli, çocuk oyun
alanına sahip ve iki katlı. Aynı anda 250-300
kişiye hizmet verebiliyoruz. Yemeğin başlan-
gıcı olan çorba, özel olanlar ve soğuk servis
yapılanlar hariç sıcak servis edilmektedir. Ye-
meklerin tamamlayıcısı olan çorbaların bazı
özel olanları daha doyurucu olduğu için
bunlarla birlikte ağırlığı daha az olan yemek
menüleri hazırlanır. Özellikle Türk mutfa-
ğında çorbanın yeri çok daha farklıdır. Örne-
ğin kahvaltıda çorba servisi bize hastır.
Çorba tüketimi hastalar ve çocuklar için son
derece önemlidir. Çorba çeşidinin bol olması
o mutfağın kültürünü yansıtır. Bizim çorba-
lar oldukça sulu olsa gerek, biz çorbaları içe-
riz. Batı'da ise çorbayı yerler. Çorbalarımızın
en kıdemlileri düğün, tarhana, bulgur, pirinç,
nohut, mercimek, işkembe ve kelle-paça ve
bu enfes lezzetleri her gün Terbiyeli'de tap-
taze bir şekilde hazırlanmış vaziyette bulabi-
lirsiniz. Hepsi de binlerce yıldır
coğrafyamızda tüketilmektedir. 

Başlıca çorba çeşitleriniz nelerdir,
menünüzden bahseder misiniz?

Çorbalarımız çok ama başlıca sayacaklarım
Kellepaça, Beyran, Mülayim, Mercimek,
Mantar, Brokoli, İşkembe, Tarhana, Tuz-
lama, Tavuk suyu, Dil, Karalahana, Doma-
tes diye devam eder. 7 gün 24 saat açığız ve
yakın mesafelere paket servis hizmeti sunu-

yoruz. Kendimize  has çorba, yemek, tatlı ve
sunumlarımızla müşterimizi memnun ettiği-
mize inanıyorum. Gecenin bir yarısı acıkan-
lar ailesi, arkadaşları ya kokoreççinin ya da
çorbacının yolunu tutuyor. 

Müşteri sunumlarında en çok dikkat
ettiğiniz şey nedir?

En çok dikkat ettiğim şey ikramlardır. Müşte-
rimiz çorbasını içerken ikramlarını da suna-
rız. Üç, dört çeşit ikramlarımız var. Çay ve

kahve çorbanın ardından sevilir. Böylelikle
müşterimizin gönlünüde ısıttığımızı düşünü-
yorum.

Fiyatlarınız herkesin kolaylıkla
gelebileceği bir ölçekte mi?

Evet kesinlikle. Herkesin gelip kolaylıkla ye-
meğini yiyebileceği bir yer burası. 10 liradan
başlayıp 30 liraya kadar devam ediyor. Piya-
saya göre düşük fiyatlarımız var. Çorba dı-
şında yemeklerimizde var. Günde 10-12 çeşit
değişik yemekler çıkarıyoruz. Sebzeli, etli, ka-
vurmalı yemeklere kadar var. Ayrıca kuzu ko-
koreçimiz de var. Kendimize has
kavurmamız var. Kurufasulye ve pilav sever-
lerı de unutmadık. Sürekli tazelenen yemek-
lerimizle memnuniyet yaratmayı amaçlayıp
bunu başardığımızı düşünüyorum.

Sizi diğer çorbacılardan farklı kılan
şeyler nedir?

En başta belirttiğim gibi, İstanbul’da 40 çeşit
çorba yapan tek yer biziz. En çok Beyran, ka-
vurma çorbası, kellepaça ,beylerbeyi ve mü-
layim ilgi görüyor.  Ayrıca açtığım semtlere
göre, oraya özgü bir çorbam oluyor. Örne-
ğin, Bayrampaşa Çorbası, Beykent Çorbası,
Kadıköy Çorbası gibi. Kendime has içerik
üreterek bu çorbaları oluşturuyorum. Örne-
ğin Beykent çorbasının içinde; köfte, dana et
ve karalahana var. 

3 şubeniz dışında başka bir şube
açma fikriniz var mı, varsa bu hangi
bölgede olacak?

Evet. Yeni bir şube açma fikrim var. Ana-
dolu Yakasını düşünüyorum. Kadıköy’de
açacağım.

Anadolu kültüründe ve Türklerde
çorbanın yeri çok ayrı biliyorsunuz.
Folklorik önemi de olan çorbalarımız
için neler söylemek istersiniz?

Tabi Anadolu’da hemen hemen her yerin
kendine özgü çorbası oluyor ve insanları ta-
rafından kıymet verilerek bugünlere kadar ta-
şınıyor. Batı’da sadece iştah açıcı olarak
tüketilen çorba, bizde yemek olarak tanımla-
nıyor. Sofranın temsilcisi gibidir adeta. O yö-
reye ait bir hikayesi olur mutlaka. İçine
konulanlar olsun, o çorbayı ilk yapan ustası-
nın adı olsun, isimlerinin muhakkak bir an-
lamı olur. Beslenme ve yemek yeme kültürel
bir farklılıktır. Çorbaların önemi bizim ülke-
mizde, yörelerimizde, evlerimizde her zaman
önemli olmuştur, önemli kalmaya da devam
edecektir. Bildiğiniz gibi Türk mutfak tarihi
Osmanlı ve günümüz çağdaş mutfağı olarak
kuşaktan kuşağa geçerek günümüze kadar
ulaşmıştır. Çorba suyu fazla olan bir yemek

türü. Dolayısıyla
insan sağlığı açı-
sından da
önemli bir yeri
olduğunu düşü-
nüyorum.

Dünyada her yıl 4
Şubat’ta kutlanan
‘Dünya Çorba
Günü’nde insanların 
çorbaya olan tutkusunu
araştırmışlar ve Türklerin favori
çorbasının ‘Mercimek’ olduğunu
tespit etmişler. Bununla ilgili ne
söylemek istersiniz?

Zaten süzme mercimek çıkınca Ezogelin 
ortadan kalktı. Söylediğiniz şeyi bende oku-
muştum. Hatta geçtiğimiz sene 3,5 milyon
çorba siparişi veren Türkiye’nin çorba sipar-
işleri yüzde 40 artmış. 2 bin Yöresel çorba-
lara ilgi de arttı. Her kentin toplam
siparişlerindeki çorba oranına göre; çorba
sevdalısı kentlerin ilk sırasında İstanbul yer
aldığı söyleniyor. İnsanların çorbayla tanış-
ması sanırım Mercimekle oluyor. İlginin ol-
ması bundan kaynaklanabilir diye

düşünüyorum.

Online yemek ve çorba siparişleri
için ne düşünüyorsunuz ve sizde 
online sipariş ile çalışıyor musunuz?

Ben online siparişine girmiyorum. Bunlar
sıvı yemekler, taşınması uzak yerlere zor olan
şeyler. Açıkçası ben orada içilen çorba ile lo-
kanta da içilen çorbanın farklı olduğunu dü-
şünüyorum ve lokantada içilmesi gerektiğine
inanıyorum. Yürüme mesafesine kadar servis
ediyoruz ancak, çorba sıcak yenmesi gereken
bir yemek. Adrese ulaştığında ısı kaybına uğ-
ruyor. Müşterilerimizden bir kısmının ‘Orada
yediğimle, şuan burada yediğim farklı’ diye
tepkiler aldığımız da oluyor. Teknoloji elbette
güzel bir şey. Yemek için kullanılıyor olması
da iyi bir şey. İnsanlar için büyük kolaylık
olsa da ben dediğim gibi çorbanın yerinde
yenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Çorba bizim için mevsim gözeten bir
lezzet mi, çorbanın en gözde olduğu
aylar kış ayları olsa da, yaz aylarında
da ilgi görüyor mu?

Çorba seven insanlar elbette yaz mevsiminde
de içiyor. Ama çorba kış mevsiminin, soğuk
havaların yemeğidir. İnsanın içini ısıttığından
dolayı kış aylarının gözde ve tercih edilen ye-
meğidir. Şifa niyetine içilen çorbalarımız var-
dır, hastalıklara, soğuk algınlıklarına karşı
içilen çorbalar vardır. Dolayısıyla çorba kış
yemeğidir.

Etlerinizi ve tereyağlarınızı nereden
temin ediyorsunuz?

Etlerimizi Afyon’dan özel getirtiyoruz. Tere-
yağlarımızı, peynirlerimizi Kars’tan temin
ediyoruz. Sağlık sertifikalarımız mevcuttur.
Biz kaliteli ve lezzetli yemeklerle müşterimi-
zin karşısındayız. Zaten bize bir kere gelen
kişi muhakkak yeniden gelir.

Müşterilerinizle ilişkileriniz nasıl,
onların yorumlarını alıyor musunuz?

Müşterilerimizle diyaloğumuz her zaman
iyidir ve iyi olmalıdır. Genellikle olumlu tep-
kiler alsak da, içeriğini merak edip soranlar
oluyor veya sevmediği bir tadı alan. Sorula-
rına muhakkak cevap verir, dediği ve istediği
her neyse önemser ve yerine getiririz. Bu ba-

kımdan yemeğimizi tadan herkesin
görüş ve fikirleri bizim için

önemlidir.

Baharatların tadı,
kokusu ve yemeğe
kattığı anlam
büyük. Siz
yemeği sihirli bir
şekilde lezzete
ulaştıran ba-
haratlar için
neler söylemek
istersiniz?

Sofralarda farklılık ya-
ratmak için en kolay yar-

dımcıdır baharatlar. Birçok
büyük ilde baharat çarşıların-

dan dokunarak, koklayarak, tada-
rak baharat satın alabilmek mümkün.

Bizde işletmelerimizde en kaliteli baharatları
kullanmaya özen gösteriyoruz. Farklı tatlar
katan birçok unsur var; malzemelerin türleri,
yemeklerin pişirilme biçimleri, sosların çeşitleri
gibi. Tüm bu ekstra lezzetler içerisinde, bir çok
kişinin en çok ilgisini çeken ve damak zevkinin
ötesinde hayaller vaat eden her zaman baha-
ratlar olmuştur. Ayrıca, mutfağımızda, kekik ve
nane de sık sık aynı amaçla kullanılıyor. Bir de,
aynı aromatik sebzeler gibi, yalnızca yemeklere
çeşni katmak için kullanılan kuru meyveler var;
çam fıstığı, kuş üzümü, Hindistan cevizi gibi.
Çeşni katanlara gelince; adları üzerlerinde, lez-
zeti arttırıp monoton tatları renklendirmek için
ekleniyorlar yemeklere, tıpkı baharatlar gibi,
ama karışımlardan oluşuyorlar.

BAŞARININ SIRRI
nŞuan 65 çalışanım var. Hijyen, sağlık
ve israf önemsediğim 3 temel unsur.
Çalışanlarımın yabancı uyruklu
olmamasına, Türk vatandaşı olmalarına
dikkat ediyorum. Türk vatandaşı olan
birinin çalışmasını ve kazanmasını istiyo-
rum. İşe alırken kişinin temizliğine, disi-
plinine ve hijyene verdiği öneme
bakarım. Yakın zamanda kışın gelme-
siyle çalışan sayımız artıyor tabi ki.   

nHer gün 4-5 kere yemekler ye-
nileniyor. Genellikle tüketiliyor, ancak

tüketilmese bile
muhakkak ye-

nileniyor. Kalan
yemekleri hayvan
barınaklarına
bırakarak,
hayvanların

faydalanmasını sağlıyoruz. Biz kesinlikle
kaliteden ve hijyenden asla taviz vermiy-
oruz. Müşteriler bu yüzden bizi tercih
ediyor ve farklı farklı çorbalarla
buluşuyorlar.

nSon zamanların en büyük patlamasını
gastronomi okulları yaptı. Yakın zaman
içinde Türkiye'nin hemen hemen her
yerinde gastronomi ve yemek alanında
eğitimler çoğalmaya başladı. Pastacılık
okulları, yemek kursları artık bir çok
kişinin hayallerine misafir olmuş du-
rumda. Piyasada çok iyi eğitim veren
kurslar ve uluslararası diploma veren
yemek okulları var. Üstelik fiyatları da
oldukça yüksek. Gurmelik, aşçılık hatta
yemek fotoğraflarını sosyal medyada
çekmek ve paylaşmak artık moda olmuş
durumda. Bu alanda gelişim gösteren
insanları görmek beni mutlu etse de, ben
mutfağa girmeden yemek yapma be-
cerisi kazanılacağına pek inanmıyorum.

Hem sağlıklı hem kalorisiz
nKalorisi düşük ve sağlıklı yemekler lezzetsiz olur gibi
bir kanı var, aynı amanda böyle bir trend var hem
dünyada hem ülkemizde. Siz bu düşünceye katılıyor
musunuz? Yoksa hem lezzetli hem de hafif yemekler
yapmak mümkün müdür size göre?
Hem sağlıklı hem de kalorisi düşük yemek yapmak tabi
ki mümkündür. Zaten siz yemeğinize kullanacağınız
ölçü ve miktarları iyi bilirseniz ve iyi pişirip, kaliteli
malzemelere yer verirseniz, o yemek sağlıklı ve zararsız
olabilir. Artık popüler olan sağlıklı beslenmek. Olması
gerekende bu bir noktada. Annelerimizden daha az yağ
ve şeker kullanıyoruz çoğu zaman. Ama aynı zamanda
eski insanların yaşam kalitelerine bakınca onların
daha sağlıklı ve uzun ömürlü olduklarını da gözlem-
leriz. Zeytinyağı artık herkesin mutfağının baş
köşesinde. Ama tereyağının da yemeklere çok lezzet
kattığını unutmamak gerekiyor ve sağlıklı olduğunu da
unutmamak tabi. Zaten ben, biz Türkler dünyanın en
sağlıklı yemekleri olan tencere yemeklerinin de mu-
cidiyiz diye düşünüyorum.

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ

En lezzetli yemek sevgiyle yapılandır

n Lezzetli yemekler yapabilmek için 
ilk ve değişmez kural nedir sizce?
Kesinlikle sevgi. En lezzetli yemek,
sevgiyle yapılan yemektir. Hangi işi
yapıyor olursanız olun sevgiyle yapın
ama yemeği daha çok sevgiyle yapın.
Oflayıp puflamak, işin kalitesini azaltır,
çıkardığınız yemeğin kötü olmasına yol
açar. Çevrenizde çok lezzetli yemek ya-
panlara bakın, hepsinin çocuğunu,

ailesini, sevdiklerini doyurmayı çok
seven insanlar olduğunu görürsünüz
muhakkak. Çok basit gibi görünen bir
yemek bile bu insanların elinde
şahesere dönüşebilip müthiş lezzetli tat-
lar almanıza sebep olur. Sunumun da bir
o kadar önemli olduğunu unutmamakta
fayda var tabiki. Tatlı dille, güler yüzle
sunulan bir yemek her zaman çok
lezzetlidir.

Piyasaya göre
düşük fiyatlarının
olduğunu söyleyen
Enis Avşar, “Çorba dı-
şında yemeklerimiz de
var. Günde 10-12 çeşit
değişik yemekler çıkarıyo-

ruz. Sebzeli, etli, kavurmalı
yemeklere kadar var. Ay-
rıca kuzu kokoreçimiz

de var. Kendimize
has kavurmamız
var” dedi. 


