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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

İstanbul'da 3 ilçede gir-
dikleri evlerden 20 bin TL

değerinde eşya çalan hırsızlar,
arkadaşlarını ziyaret etmek için

gittikleri cezaevinde yakalandı.
Ekiplerin şahısları yakalama 
çalışmaları sürerken, şüphelerin
tutuklu bulunan arkadaşlarını
ziyaret etmek için Kartal Ceza-
evine gittikleri belirlendi.. Gözal-
tına alınarak emniyete götürülen
Mert A.'nın (18) 3, Mehmet
K.'nın (18) ise 9 suç kaydı 
olduğu öğrenildi. Emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen şüpheliler, çıkarıldık-
ları mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. I SAYFA 3

ç
ARKADAŞLARININ YANINA GiTTiLER!

SAYFA 4Mehmet Remzi TANIŞ

İnsan olan 
vatanını satar mı? 

Kadına saldırana 
tokat gibi ceza!

Haziran 2017’de Pendik-
Aydos minibüs hattında 

yolculuk yaparken şort giydiği için
saldırıya uğrayan üniversite öğren-
cisi Asena Melisa Sağlam’ın haka-
ret davası Anadolu 14. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Hakim,
Ercan Kızıltaş’ı, Asena Melisa

Sağlam'a
“edepsiz ve 
hayasız” dediği
için 5 ay cezaya
çarptırdı. Tokat
atmak suçun-
dan 3 yıl 4 ay
hapis cezası
alan Kızıltaş,
toplam 45 ay
ceza almış
oldu.

ç

Eski başbakanlardan
Adnan Menderes, 

Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan
Polatkan’ın idam edilişlerinin
58’inci yılı nedeniyle Topka-
pı’daki Anıt Mezar’da anma
töreni düzenlendi. Törende,
Süleyman Soylu ile Ekrem

İmamoğlu'nun el sıkışması ve
selamlaşması dikkat çekti. 
İkilinin ayrıca birbirlerini güle-
rek karşıladıkları da görüldü.
Başkan İmamoğlu ve diğer
protokol üyeleri daha sonra
Menderes’in kabrini ziyaret
ederek dua edip karanfil 
bıraktı. I SAYFA 5
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SAYFA 5Anıl BODUÇ

Maaşını alamayan
öğretmenler

SAYFA 8Onur KARAKOÇ

Üretim mi? 
Tüketim mi?

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Çiftçiye 
sahip çıkalım!

SAYFA 13Özlem ÖZEL

Yaşadığın mı 
hissettiğin mi?

Cumhur İttifakı
koalisyon değildir

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Semih Yalçın,

MHP'nin hükümetin icraatların-
dan sorumlu olmadığını belirterek
“Cumhur İttifakı, bir koalisyon 
ortaklığı değildir. Partimizin elini 
kolunu bağla-
yan, hükümet
icraatından 
sorumlu kılan
bir sözleşme de 
değildir” diye
konuştu. Yalçın,
MHP'nin hükü-
metin ortağı ve
bir parçası ol-
madığını vur-
guladı. I SAYFA 7
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Semih Yalçın

Gençlere seslendi;
yeni icat çıkarın!

TEKNOFEST'19'un resmi
açılış töreni Atatürk Havali-

manı'nda gerçekleştirildi. Açılışta 
konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, “Fikir üretin ve en
önemlisi icat
çıkarın. Hayal
etmekten ve o
hayallerin peşine
düşmekten asla
vazgeçmeyin.
Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı
olarak her adı-
mınızda sizlerle
birlikteyiz”
dedi.   I SAYFA 4
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Mustafa Varank

Çatalca'da ayçiçeği ekmek üzere Tarım Kredi Kooperatifi'nden
kredi alan çiftçilerin ürünleri ambarda kaldı. Kooperatife olan
borçlarına karşılık ürün teslim eden çiftçilere, “Stoğumuz doldu”
denilerek alım yapılmayacağı ifade edildi. Ne yapacağını şaşıran
çiftçiler ise “Buyrun cenaze namazına” diyerek isyan etti

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Dikkat çeken 
SAmimiYET! Adnan Menderes'in idam edilişi-

nin 58. yıldönümü nedeniyle ya-
zılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, “Düzmece
mahkemelerde alınan kararlar hem
hukuka hem de demokrasi tarihimize
ağır darbe vurdu. Türkiye Cumhuri-
yeti’nin Başbakanı’nı idam sehpasına
gönderenler, aziz milletimiz tarafın-
dan 58 yıl sonra bile telin edilirken,
demokrasi şehitlerimiz hayırla 
anılıyor” dedi.
I SAYFA 7
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Demokrasİye
ağır bir darbe

Ben kadınları
çok seviyorum
Ben kadınları
çok seviyorum
Ben kadınları
çok seviyorum
Ben kadınları
çok seviyorum
Ben kadınları
çok seviyorum
Ben kadınları
çok seviyorum
Ben kadınları
çok seviyorum
Ben kadınları
çok seviyorum

Adnan Oktar, kendisi ve gru-
bunun üyelerinin yargılandığı

dava kapsamında ilk kez hakim kar-
şısına çıktı ve savunmasını yaptı.

Hakkındaki tüm suçlamaları
reddeden Oktar, İngiliz derin
devletinin komplosu nede-
niyle tutuklandıklarını 
söyledi. Grubunu, “Müslü-
man bir arkadaş grubu-
yuz" şeklinde tanımlayan
Oktar, cinsel suçlarla ilgili
de “Kadınların hepsini çok

seviyorum. Allah aşkıyla 
seviyorum, şefkat duyuyo-

rum, kadınlara karşı saygımı 
herkes bilir” diye konuştu.
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Ben kadınları
çok seviyorum
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Göz tansiyonunu ihmal etme
SAYFA 

2’DE

EKİLEN AYÇİÇEĞİNİ ALMA KARŞILIĞINDA ÇİFTÇİYE KREDİ VEREN TARIM
KREDİ KOOPERATİFİ ‘STOK DOLDU’ DİYEREK ÇİFTÇİYİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI

Ayçiçeği üretimini artırmak
ve tarımı geliştirmek maksa-

dıyla Tarım Kredi Kooperatifi tara-
fından verilen kredi, çiftçilerin başına
dert oldu. Aldıkları krediyi ürün kar-
şılığında ödeyeceklerini ifade eden
çiftçiler 30 Eylül'ün son ödeme günü
olmasına rağmen kooperatifin 

ayçiçeği alımını durdurduğunu be-
lirtti. Çiftçilerin bu durumunu fırsat
bilen tüccarlar ise Tarım ve Orman
Bakanlığı'nın açıkladığı fiyatın çok
altında bir rakamla elde kalan ayçi-
çeğini almanın peşine düştü. Bakan-
lık ayçiçeği alım fiyatını ton başına 
2 bin 500 lira olarak açıklamıştı. 

ç
SON ÖDEME TARiHi 30 EYLÜL

Damga'ya konuşan Nakkaş
Mahallesi Muhtarı Zafer

Öztürk, “Bize 'gel mazotunu, güb-
reni bizden al! Bize borçlan, hasat
ettiğin ürünle borcunu öde' diye-
ceksin. Sonra da 'stok doldu' diye-
rek kapıları kapatacaksın. Amaç
çiftçiyi bitirmek mi?” diye sordu.
Bir diğer çiftçi İbrahim Geçer de

“Çiftçinin durumu zaten kötü. Şimdi
buyurun hep birlikte cenaze na-
mazına” ifadelerini kullandı. Ça-
talca Ziraat Odası Başkanı Seyit
Çetin ise “Çok sıkıcı bir durum ile
karşı karşıyayız. Çiftçi ölürse,
tarım ölür. O sebeple çiftçiyi öl-
dürmeyin diyoruz” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9
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AMAÇ ÇiFTÇiYi BiTiRMEK Mi?

BAHADIR
SÜGÜR

ÖZEL
HABER 

Asena M. Sağlam

Üniversiteye 
destek sözü 

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, İstanbul Rumeli

Üniversitesi yeni eğitim- öğretim 
dönemi açılış töreninde, “Tüm pro-
jelerinize destek olacağımın sözünü
veriyorum. Ben Silivri Belediye Baş-
kanı olarak ‘Marka Kent’ hayalime,
Rumeli Üniversitesi’nin de ortak 
olmasını isterim” dedi.   I SAYFA 9
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İki yaka bir 
araya geliyor

İBB tarafından 2 yıl önce
proje çalışmalarına başlanan

18.4 kilometrelik Kadıköy-Sultan-
beyli Raylı Sistem Hattı’nın inşaatı
için geri sayım başladı. Çevresel
Etki Değerlendirme (ÇED) süreci
başlatılan yeni metro hattı, proje
aşamasındaki Bakırköy İncirli’den
başlayıp Söğütlüçeşme’ye giden ve
“Kısa Boğaz Hattı” olarak isimlen-
dirilen metro hattı ile entegre olarak
doğrudan Avrupa yakasına 
bağlanacak.  I SAYFA 8
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kAYAAlp
tARİh YAZdI

Kazakistan’da düzenle-
nen Dünya Güreş Şampi-

yonası’nda milli sporcu Rıza
Kayaalp, grekoromen stil 130 ki-
loda Kübalı Oscar Pino Hinds’i
yenerek altın madalya kazandı.
Rıza Kayaalp, grekoromen stilde
4 kez dünya şampiyonluğuna
ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
Toplamda 10. madalyasını alan
Rıza Kayaalp maçın ardından
yaptığı açıklamada, “Maç biter
bitmez sayın Cumhurbaşkanı
aradı. İlk tebrik eden kişi oldu.
Allah bana bunu nasip etti. 
Türk halkına armağan olsun”
ifadelerini kullandı. 
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ÖNCE ZiYARET
SONRA NEZARET
İstanbul’da 3 ilçede girdikleri evlerden 20 bin TL değerinde
eşya çalan hırsızlar, aynı suçtan tutuklu arkadaşlarını 
ziyaret etmek için gittikleri cezaevinde yakalandı

Davutoğlu’ndan 
cemevine ziyaret

Kısa bir
süre önce

AK Parti'den 
istifa eden eski
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu 
Küçükçekmece
Garip Dede Der-
gahı’nı ziyaret etti. Cemevinde
lokma yiyen Davutoğlu, burada der-
gah yöneticileri ve yurttaşlarla sohbet
etti. Garip Dede Dergahı Başkanı Celal
Fırat, Davutoğlu’nun muharrem ayı do-
layısıyla dergahı ziyaret ettiğini açıkladı. 

ç

Cezaevine gerçekleştirdikleri ziyaret
sonucunda yakalanan hırsızların daha 
önceden de sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Akıllı telefon çıktı

MERtlİk
BoZUldU
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MERtlİk
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Akıllı telefon çıktı

MERtlİk
BoZUldU

Hacker sitesi çökertildiHacker sitesi çökertildiHacker sitesi çökertildiHacker sitesi çökertildiHacker sitesi çökertildiHacker sitesi çökertildiHacker sitesi çökertildiHacker sitesi çökertildi
İnternet siteleri üzerinden 
alışveriş yapanların bilgilerini

elde ettikten sonra hesaplarına 
ulaşarak, 2 milyon liralık vurgun
yapan çete çökertildi. I SAYFA 3
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İETT yöneticileri, 
İBB Başkanı İmamoğ-

lu’nun talimatıyla metrobüs
ve otobüslerle seyahat etti.

Eğitim sezonunun ilk günle-
rinde İstanbulluları dinleyen
bürokratlar, sahadaki dene-
timlere destek verdi. I SAYFA 5

ç

Ekrem
İmamoğlu

Süleyman
Soylu

Volkan
Yılmaz

Meral
Akşener

İETT yöneticileri metrobüse bindiHacker sitesi çökertildi

BUYRUN CENAZE 
NAMAZINA!
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NAMAZINA!

ÜRÜNLER ELİMİZDE KALDI!
Nakkaş Mahallesi Mıuhtarı Zafer Öztürk, ayçiçeğinin çiftçinin 
elinde kaldığını belirterek, “Böyle iş olur mu diyeceğiz ama 
oluyormuş. Çiftçinin emeği, gayreti yok sayılıyormuş” dedi.

BUYRUN CENAZE 
NAMAZINA!



T eknolojinin iş yaşamına entegrasyonuyla
birlikte işverenler, çalışanlarını sosyal
medyadan araştırıp değerlendirirken, cep

telefonları sayesinde ulaşılabilirlik arttı ve çalışma
saati kavramı neredeyse günün tamamına yayıldı.
Bu noktada İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaş-
tırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama
ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl dördüncü
kez düzenlenen ‘İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar
Sempozyumu’ bu değişimi gözler önüne serdi.
Sempozyumda bir araya gelen iş ve sosyal gü-
venlik alanı uzmanı akademisyenler, işverenin işçi
bulma ve sonrası süreçlerdeki sosyal medya taki-
bini, işçinin ulaşılamama hakkını ve yeni teknolo-
jilerle değişen işçi tanımını ele aldı.

Bireysel davranışlar takip ediliyor

Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Bilgi Üni-
versitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Ye-
nisey yaptı. Sempozyumda söz alan İstanbul
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğr.
Üyesi Gizem Sarıbay Öztürk, iş başvurusu yapan
adayların artık sosyal medya hesapları üzerinden
araştırıldıklarına dikkat çekti. Sosyal medya he-
saplarının işe alındıktan sonra da takip edildiği-
nin altını çizen Dr. Öztürk paylaşımların istenerek
yapıldığını ve buna elektronik teşhircilik de denil-
diğini belirtti. Öztürk, “Amerika’da yapılan araş-
tırmalara göre çalışanlar LinkedIn hesaplarında
daha ihtiyatlı davranıyorlar. Türkiye’de de durum
farklı değil. Tüm bu bireysel davranışlar işverenler
tarafından takip ediliyor” dedi.

Herkesi zor durumda bırakabilir

Farklı ülkelerde sosyal medya paylaşımları nede-
niyle işine son verilen kişilerin davalarından ör-
nekleri katılımcılarla paylaşan Öztürk aynı şekilde
iş için değerlendirme sürecindeyken, atılan bir
tweet yüzünden geri çekilen iş tekliflerinin de
mevcut olduğunu söyledi. Dr. Öztürk, “Çalışan-
lar kendilerini zor durumda bırakacak paylaşım-
lardan kaçınmalı ama ifade özgürlüklerini de
gözetmeli. İşveren kontrolü ise özel hayatın ihla-
line girmemeli. Ne yazık ki karşılaştırmalı hukuka
baktığımız zaman kişisel verilerin korunması ka-
nununda işçiye yönelik özel hükümler, iş kanu-
nunda da ifade özgürlüğüne yönelik maddeler
yok. Konu kaygan bir zeminde” şeklinde konuştu.

Kişilik haklarını sınırlıyor

Her şeyin çok hızlı geliştiği iş yaşamında çalışan-
larda aranan en büyük özelliklerden biri ulaşılabi-
lirlik. Esnek çalışma saatleri yüzünden iş ve özel

hayat dengesini kurmada zorlanan çalışanlar,
akıllı telefonlar aracılığıyla 7 gün 24 saat ulaşıla-
bilir hale geldi. Manisa Celal Bayar Üniversite-
si’nden Dr. Öğr. Üyesi Sevil Doğan, mevcut
durumun özel yaşama müdahale noktasına var-
dığını belirtti. “Türkiye’de çalışanların yüzde 33’ü
haftalık 48 saat ve üstünde çalışıyor. Bu konuda
OECD ülkeleri arasında son sıradayız” diyen Dr.
Öğr. Üyesi Doğan, “Buna bir de izinlerde, tatil-
lerde ve iş aralarında ulaşılma da eklenince iş ve
dinlenme arasındaki sınır bulanıklaşıyor” ifadele-
rini kullandı.

Reformlara ihtiyaç var

İşçinin ulaşılamama hakkına ilişkin ülkelerdeki
yasal düzenlemeleri ele alan Doğan, “İlk kez
Fransa’da işçinin ulaşılamama hakkı pozitif bi-
çimde düzenlenmiştir. İtalya’da da benzer bir
durum söz konusudur. Almanya’da ise yasal
bir düzenleme olmamasına rağmen şirket poli-
tikalarıyla bir koruma mekanizması geliştiril-
miş durumda. Volkswagen, IBM gibi global
ölçekteki bazı markalar iş saatleri dışında ser-
verlarını kapatarak önlem alıyorlar. Türk hu-
kuku bakımından baktığımızda da işçinin
dinlenme süreleri içinde ulaşılamama hakkının
olduğunu söylemek mümkün ancak işlerliği maa-
lesef tartışılır durumda. Çalışma sürelerine ilişkin
düzenlemelerde reformlara ihtiyaç var” açıklama-
sında bulundu. DHA
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Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
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Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ
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Burak ZİHNİ
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Anıl BODUÇ

Esnek çalışma saatleri 
yüzünden iş ve özel hayat
dengesini kurmada zorlanan
çalışanlar, akıllı telefonlar
aracılığıyla 7 gün 24 saat
ulaşılabilir hale geldi. Manisa
Celal Bayar Üniversitesi’nden
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Doğan,
mevcut durumun özel 
yaşama müdahale noktasına
vardığını belirtti

SEMPOZYUMDA söz alan isimlerden Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İlke Gürsel, şirketlerde yaşanan fesihlerin geçerli ola-

bilmesi için hukuksal bir karşılığı olması
gerektiğini belirterek, “İşletmelerin karar

alma özgürlüğünü de göz önüne ala-
cak şekilde denetimler yapılmalı”

dedi. Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr.

Üyesi Sedef Koç Tangün ise
gelecekte robotların da dev-
reye girmesiyle daha da
farklı bir çalışma ağının
oluşacağına dikkat çekerek
şunları kaydetti: “İngil-
tere’de yapılan araştırmaya
göre düzenli olarak evden
çalışanların sayısı 2005’de 1

milyon 280 bin kişiyken
2015’te 1 milyon 521 bin ki-

şiye çıktı. Geleneksel modelden
farklı bir iş görme edimi oluşu-

yor. Elbette bütün koşullarda iş ve
sosyal güvenlik hukuku var olmaya

devam edecek.”

Çalışma düzeni değişiyor

Beyler bu haber
sizi ilgilendiriyor!

Dünya genelinde her 9 erkekten birinin
hayatı boyunca karşılaştığı prostat kanseri
erkekler arasında görülme sıklığı en 
yüksek kanser türleri arasında. Erkeklerde
kanserden ölüm nedenlerinde akciğer
kanserinden sonra ikinci sırada yer alan
bu hastalık, hastaların yüzde 10’unda
kalıtımsal geçişle ortaya çıkıyor

YALNIZCA Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde bu yıl yaklaşık 30 bin
hastanın prostat kanseri nede-

niyle hayatını kaybetmesinin beklendiğini be-
lirten Acıbadem Maslak Hastanesi Üroloji
Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, tüm bun-
lara karşın hastalığın tanı ve tedavisinde ilgili
son yıllarda çok önemli ilerlemeler kaydedil-
diğinin ve açık ameliyatların yerini özellikle
‘da Vinci’ robotu ile yapılan robotik ameli-
yatlara bıraktığının altını çiziyor.

Genetik geçişe dikkat

Kalıtımsal olarak da bir sonraki nesile geçe-
bilen prostat kanserinde kanser görülen aile-
nin erkek çocukları veya kardeşlerinin 40
yaşından itibaren serum PSA oranlarına
baktırması ve düzenli olarak üroloji muaye-
nesi yaptırması gerekiyor. “Aslında tüm er-
keklerin en azından 45 yaşından itibaren
yılda en az bir kez üroloji muayenesi yaptır-
masında fayda var ancak ailesinde prostat
kanseri öyküsü olanlarda 40 yaş itibarıyla
düzenli kontroller mutlaka yaptırılmalı. Bu
bize daha yüksek risk grubundaki hastalar
için erken tanı imkanı
sağlıyor”
diyen Üro-
loji Uz-

manı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, özellikle
1980’lerde PSA kullanılmaya başlandıktan
sonra bu hastalıktan ölüm oranlarında
azalma sağlandığını hatırlatıyor.

Farklı tedavi yöntemleri var

Prostat kanserinin tedavisinde ‘da Vinci’ rob-
otu ile yapılan robotik ameliyatlar giderek
daha fazla kullanılıyor. “Robot teknolojisin-
den biz de yararlanıyoruz ve artık açık ameli-
yatlar yerine daha çok da Vinci robotu ile
yapılan ameliyatları tercih ediyoruz” diyen
Prof. Dr. Ali Rıza Kural, bu teknolojilerin
yanı sıra fokal ve sistemik tedavilerde de
farklı ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeki-
yor. “Fokal tedavi yani sadece tümörün te-
davi edildiği yöntemler henüz deneme
aşamasında ve kullanımı sınırlı. Ancak siste-
mik tedavilerde geliştirilen ilaçlar kanserin
metastaz yapması yani yayılmış olması ne-
deniyle ameliyat edilemeyen hastaların bile
daha uzun yaşayabilmesini sağlıyor” şek-
linde konuşan Prof. Dr. Kural, uygulanacak
tedavinin şeklinde ve başarısında erken tanı,
tümörün tipi gibi faktörlerin önemli oldu-
ğuna vurgu yapıyor.

Robotik ameliyatlar nasıl yapılıyor?

Prostat kanserinin tedavisinde prostatın
cerrahi yöntemle çıkarılması en etkili

tedavi yöntemlerinden biri. Bu yön-
tem birden fazla tedavi yöntemi-
nin beraber kullanılması gereken
durumlarda da tedavinin en
önemli basamağını oluşturuyor.
Prostatın çıkarılması ile beraber,
lenf bezlerinde de temizlik yapıl-
masına imkan veren robotik cer-

rahi yöntemin faydaları şu
şekilde sıralanıyor:
lCerrahi işlem cer-

rah açısından daha
konforlu hale geli-
yor.
lKan kaybı çok

az olduğu için kan nakli ihtiyacı minimuma
iniyor.
lOperasyon sırasında açık veya laparoskopik
teknikte sağlanabilenden daha iyi görüş açısı ve
alanı elde ediliyor.
lHastanın vücuduna büyük kesiler yapılma-
sına gerek olmadığı için iyileşme dönemi de
hasta açısından daha kısa ve kolay oluyor.
Robotik prostat ameliyatlarını bu alanda de-
neyim sahibi cerrahların yapması tedavi ba-
şarısını artıran önemli bir faktör.

Hastalık tüm prostata yayılmamışsa

Hastalığın tedavisinde kanserin sadece pro-
statın içinde sınırla kalması, dışarıda başka
bir organa veya lenf bezlerine yayılmamış ol-
ması durumlarında tüm prostatın çıkarılma-
sına gerek olmadan, sadece prostat
içerisindeki kanserli bölgenin tedavi edilme-
sine yönelik yöntemler de uygulanıyor. Bu
amaçla en sık kullanılan yöntem HIFU
(Yüksek frekanslı odaklanmış ultrason) yön-
temi. “Ayrıca ‘kriyoterapi’ adını verdiğimiz
dondurarak tedavi ya da radyoterapi yön-
temlerinden de faydalanıyoruz” diyen Prof.
Dr. Ali Rıza Kural, bu yöntemin uygulana-
cağı hastaların çok iyi seçilmesi gerektiği ha-
tırlatmasını yapıyor.
HABER MERKEZİ

ErkEklErdE kanserden ölümlerde ikinci sırada yer alan
prostat kanserinde tanı yöntemlerinde de özellikle son
yıllarda çarpıcı gelişmeler mevcut. Acıbadem Maslak
Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. dr. Ali rıza kural, özellikle
çok boyutlu görüntüleme imkan veren multiparametrik
prostat Mr, doğrudan şüpheli bölgeden biyopsi alınma-
sını sağlayan Mr-Ultrason Füzyon Biyopsisi ve tüm vü-
cudu tarayarak lenf ya da kemiklerde yayılım olup
olmadığını anlama imkanı veren, aynı zamanda prostat
içindeki tümörü de ortaya koyan özel bir PSMA Pet ince-
lemesinin tanıyı çok daha kolaylaştırdığını belirtiyor

Çarpıcı gelişmeler var

Göz tansiyonunu
ihmal etme

DÜNYA genelinde 100 milyon
insanda görülen glokom,
görme kayıplarının yüzde

13’ünden fazlasının sorumlusu olan
ciddi bir göz hastalığı. Türkiye’de halk
arasında ‘göz tansiyonu’ ya da ‘Karasu
hastalığı’ olarak da bilinen ve her 100
kişiden 2’sini etkileyen glokomun gö-
rülme sıklığı da yaş ilerledikçe artıyor.
40 yaş üzerinde daha sık görülen glo-
kom tedavi edilmezse kalıcı görme
kaybına neden olur. “Glokom sonucu
görme kaybı ortaya çıktıktan sonra geri
dönüş mümkün değil” diyen Acıbadem
International Hastanesi Göz
Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özde-
mir, genellikle belirti vermeden sinsice
ilerleyen bu hastalığın tespiti için yılda
en az bir kez göz tansiyonu ölçümü
yaptırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yüksek göz tansiyona dikkat!

Glokom halk arasında genellikle “göz
tansiyonu” olarak biliniyor. Tüm insan-
larda göz içi basıncı normal şartlarda
da mevcut. Göz içinde üretilen “aköz
hümör” sıvısının oluşturduğu bu
basınca göz tansiyonu adı veriliyor. Bu
basınç içerdiği oksijen ve besin madde-
leri ile gözün beslenmesini sağlıyor.
Ancak bu sıvının gözün içinden aynı
oranda boşaltılamaması göz tansiyo-
nunun göz sinirine zarar verecek seviye-
lere kadar yükselmesine sebep oluyor.

Bu belirtilere önemli!

Her ne kadar belirti vermeden ve sinsice
ilerleyen bir hastalıksa da glokoma
karşı uyanık olmak mümkün. Bunun
için de özellikle 40 yaş üzerinde yılda en
az bir kez göz tansiyonunu ölçtürmek
şart. “Hastalık erken evrede pek belirti
vermese de hastalar bazen bulanık
görme, sabahları belirginleşen baş
ağrıları, geceleri ışıkların etrafında
halka görülmesi ya da TV izlerken göz
çevresinde ağrı yaşayabiliyorlar. Göz
tansiyonunun yükselmesi ise hastalığın
artık ileri evreye geldiği anlamına ge-
liyor” diyen Göz Hastalıkları Uzmanı
Dr. Nezih Özdemir, glokomun birçok
hasta tarafından ancak belirgin görme
kaybı ortaya çıktığında fark edildiğinin
altını çiziyor. Çok ileri ve tedavi
edilmemiş durumdaki glokom
vakalarında ise geri dönüşsüz görme
kaybı kaçınılmaz oluyor.
HABER MERKEZİ

Akıllı telefon cıktı
mertlık bozuldu

İlke
Gürsel
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büyükçEkMEcE TEM
Otoyolu'nda park halindeki
kumaş yüklü kamyonda

henüz belirlenemeyen nedenle yangın
çıktı. Alevlerin yükseldiği ve otluk
alana da sıçrayan yangın itfaiye ekip-
lerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyük-
çekmece TEM otoyolu Ankara istika-
metinde sürücüsünün emniyet

şeridine park ettiği kamyonda çıktı.
İddiaya göre, sürücü yorulduğu için
kamyonu emniyet şeridinde durdura-
rak dinlenmeye başladı. Birkaç daki-
kanın ardından kumaş yüklü
kamyonun motoru yandı. Yangın bir
anda yayıldı ve kumaşlar tutuştu.
Alevlerin yükseldiği yangın otluk
alana da sirayet etti. Bildirilmesi üze-
rine olay yerine çok sayıda polis, it-

faiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken
polis, güvenlik önlemi aldı. Yangın ne-
deniyle Ankara istikametinde trafik
yoğunluğu oluştu. Ekiplerin müdaha-
lesiyle yangın söndürüldü. Yangın so-
nucu kamyon tamamen yandı. Trafik
akışı, tek şeritten kontrolü olarak sağ-
lanıyor. Polisin olaya ilişkin çalışma-
ları sürüyor. DHA

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

İ stanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekip-
leri çocukların da içinde olduğu bazı ki-
şilerin, internet üzerinden alışveriş

yapanların bilgilerini elde ederek, onları do-
landırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yak-
laşık 3 ay süren teknik takibin ardından
İstanbul, Manisa, Adana, Ankara ve Zongul-
dak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon-
larda, yaşları 17 ve 22 arasında değişen 14
kişilik hacker çetesi çökertildi. Operasyon-
larda çete üyeleriyle birlikte 1'i kuru sıkı 2 ta-
banca, sahte kimlikler ve çok sayıda
elektronik malzemeler ele geçirildi.

2 milyon liralık vurgun

Çete lideri olan 20 yaşındaki kişinin lüks bir
rezidansta yakalandığı operasyonda şüpheli-

ler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilerek
sorgu işlemleri yapıldı. Yapılan sorgulamada
çete üyelerinin, internet sitleri üzerinden alış-
veriş yapan kişilerin bilgilerini heckledikleri,
elde etikleri bilgilerle önce sahte kimlik dü-
zenledikleri, ardından satın alınan malzeme-
nin kargo bilgilerinin değiştirerek gerçek alıcı
yerine eşyayı kendilerine yönlendirdikleri,
kendilerine gelen malzemeyi de alışveriş site-
leri üzerinden sattıkları belirlendi. Çete üyele-
rinin, bu yöntemle yaklaşık 2 milyon lira
değerinde haksız kazanç ede ettikleri belir-
lendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na
sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Şüphelerin 10'u ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. DHA

İnternet siteleri 
üzerinden alışveriş

yapanların bilgilerini
elde ettikten sonra

kargo bilgilerini 
değiştirerek, satın 

alınan malzemeleri
gerçek alıcıları yerine

kendilerine 
yönlendirip, 2 milyon

liralık vurgun 
yaptıkları ileri 

sürülen aralarında
çocukların da 

bulunduğu 
14 kişilik hacker 
çetesi çökertildi

Kumaş yüKlü Kamyon alev aldı

HACKER SITESI
COKERTILDI

Cezaevi ziyaretinde
yakayı ele verdiler
İstanbul’da 3 ilçede girdikleri evlerden 20 bin TL değerinde eşya çalan
hırsızlar, arkadaşlarını ziyaret etmek için gittikleri cezaevinde yakalandı

İsTanbul'da 3 il-
çede girdikleri ev-
lerden 20 bin TL

değerinde eşya çalan hırsız-
lar, arkadaşlarını ziyaret
etmek için gittikleri ceza-
evinde yakalandı. Şüpheliler
tutuklanırken, hırsızlık anları
güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliğine
bağlı ekipler, 23 Mayıs ile 2
Eylül tarihleri arasında
Tuzla, Çekmeköy ve Ümra-
niye ilçelerinde evlerden diz-
üstü bilgisayar, lüks markalı
saat ve nakit para çalınması
olayları üzerine harekete

geçti. Ekipler, olay yeri ve
çevresindeki güvenlik kame-
rası görüntülerinin incelen-
mesinin ardından hırsızlık
olaylarının 2 şüphelisinin
kimliğini ve kullandıkları
aracı tespit etti. Bunun üze-
rine polis, şahısları yakala-
mak için çalışma başlattı.

Cezaevine mahkum
olarak gittiler!

Ekiplerin şahısları yakalama
çalışmaları sürerken, şüphe-
lerin tutuklu bulunan arka-
daşlarını ziyaret etmek için
Kartal Cezaevine gittikleri
belirlendi. 2 Eylül Pazartesi

günü arkadaşlarını ziyaret
için cezaevine giden şüpheli-
ler burada kıskıvrak yaka-
ladı. Gözaltına alınarak
emniyete götürülen Mert
A.'nın (18) 3, Mehmet K.'nın
(18) ise 9 suç kaydı olduğu
öğrenildi. Emniyetteki işlem-
lerinin ardından adliyeye
sevk edilen şüpheliler, çıkarıl-
dıkları mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderildi.
Öte yandan güvenlik kame-
ralarına yansıyan görüntü-
lerde, şahısların son derece
rahat bir şekilde evlere gir-
dikleri, çaldıkları eşyalarla
evlerden ayrıldıkları görüldü.

MAGANDALIK
cezasız kalmadı
İstanbul'da ayağını camdan çıkararak karayolunda makas atarak
ilerleyen trafik magandası sürücü polis tarafından yakalandı.
Sürücüye toplam 1218 lira ceza kesilirken, ehliyetine de el kondu

İsTanbul'da bir ayağını cam-
dan çıkarak otomobil kullanan
sürücü, kameralar tarafından

görüntülenmişti. Ayağı camdan çıkmış
halde hızlı araç kullanıp, karayollundaki
diğer araçlar arasında makas atarak ilerle-
yen sürücü, bir süre sonra ortadan kaybol-
muştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu trafik

magandası H.Ö. Sivil Trafik ekipleri tara-
fından gözaltına alındı. Sürücü H.Ö.'ye
Karayolları Trafik Kanunun 46/2-G(aksine
bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği
aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde
ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek)
1002 TL, 47/1D (trafik güvenliği ve düzeni
ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen
diğer kurallara uymamak) 108 TL , 73/A
(Araçları kamunun rahat ve huzurunu bo-
zacak veya kişilere zarar verebilecek şekilde
saygısızca sürmek) 108 TL maddelerine is-
tinaden toplamda 1218 TL trafik cezası
kesildi.

Polis Merkezi'ne götürüldü

Ehliyetine geçici olarak el konan Sürücü
H.Ö., Türk Ceza Kanununun 179/2 (ula-
şım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya
mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şe-
kilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) mad-
desine istinaden adli işlem yapılmak üzere
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Firuzköy
Polis Merkezine teslim edildi. DHA

Sen misin 
artistlik yapan!

EsEnlEr'dE otomobi-
linde abart egzozu bulu-
nan trafik ekiplerinin

durdurduğu sürücü, ehliyetini de
vermeyince aracı bağlandı, para ce-
zası kesildi. Olayı sosyal medyadan
duyuran, cezanın kendisini yıldırma-
yacağını belirterek egzozunu çiftleye-
ceğini, savaş açtığını ve bundan
sonra kimsenin emniyette olmadığını
söyleyen sürücü gözaltına alınarak,
hakkında "Türk Milletini, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini, Devletin
Kurum ve Organlarını Aşağılama"
suçundan hakkında işlem başlatıldı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Oruç
Reis Mahallesi
Tekstilciler
Caddesi’nde
13 Eylül’de uy-
gulama yaptı.
Polis ekipleri
uygulama sıra-
sında abart eg-
zozlu bir
otomobili dur-
durdu. Ekipler,
otomobil sürü-
cüsü 22 yaşın-
daki Oğuzhan A'ya  2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun ilgili
maddelerince abart egzoz ve ehliye-
tini vermemesinden toplam 2 bin
229 lira cezası kesti. Öte yandan oto-
mobildeki abart egzoz sökülene
kadar araç trafikten men edilerek
otoparka çekildi.

Ceza yıldırmazmış

Oğuzhan A. yaşanan bu olay üze-
rine sosyal medya hesabında kendi-
sine ceza yazıldığını, ancak cezanın
kendisini yıldırmayacağını mevzuata
aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş
açtığını ve bundan sonra kimsenin
emniyette olmadığını söylemesi üze-
rine yapılan çalışmalarda 16 Eylül’de
sabah saatlerinde Birlik Mahallesi
Köyiçi Caddesi’nde yakalanarak
gözaltına alındı. Oğuzhan A. polis
merkezine götürülerek hakkında
Türk Ceza Kanunu’nun 301. Mad-
desi olan "Türk Milletini, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini, Devletin
Kurum ve Organlarını Aşağılama"
suçundan hakkında işlem başlatıldı.
Oğuzhan A. emniyetteki işlemlerinin
ardından savcılık talimatıyla serbest
bırakıldı. DHA

Takla atarak
durabildi!

MalTEpE'dE kontrolden
çıkan otomobil, takla ata-
rak seyir halindeki başka

bir aracın üzerine uçtu. Takla atan
otomobilde bulunan biri çocuk 3
kişi yaralandı. Kaza, E-5 karayolu
Maltepe mevkiinde dün akşam sa-
atlerinde meydana geldi. İddiaya
göre, seyir halinde olan bir otomo-
bil kontrolden çıkarak takla attı.
Takla atan araç yolda ilerleyen bir
aracın üzerine uçtuktan sonra
başka bir araca da çarptı. Takla
atan araçta bulunan biri çocuk
olmak üzere 3 kişi yaralandı. Ka-
zaya karışan 3 araçtan ikisinde
büyük maddi hasar meydana gelir-
ken araçlardan biri ters dönmüş şe-
kilde uzun süre karayolunda durdu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki
ilk müdahalenin ardından hasta-
neye kaldırıldı. Kaza nedeniyle
yolda bir süreliğine trafik yoğun-
luğu oluştu.

TEM Otoyolu Sey-
rantepe mevkisi
yan yolda kontrol-

den çıkan lüks cip, bariyerlere
saplandı. Kullanılamaz hale
gelen aracın sürücüsü kaza-
dan yara almadan kurtulur-
ken, itfaiye ekipleri araçtaki
LPG tankı nedeniyle uzun
süre tedbir amaçlı bekledi.
Kaza, dün saat 09.30 sırala-
rında TEM Otoyolu Seyran-

tepe mevkisi yan yol Edirne
istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sabah
saatlerinde lüks cipine binen
sürücü yola çıktı. Bir süre
sonra yan yola giren cip sü-
rücüsü, henüz bilinmeyen bir
nedenle direksiyon hakimiye-
tini kaybetti. Kontrolden
çıkan cip bariyerlere çarparak
parçaladıktan sonra metre-
lerce sürüklenerek bariyerlere

saplandı. Kaza sonucu sü-
rücü şans eseri yara almadan
kurtuldu. Kazanın şokunu
atlatan sürücünün ihbarı
üzerine olay yerine polis
ekipleri sevk edildi. Kısa sü-
rede gelen ekipler, yolda
önlem aldıktan sonra olay
yerinde inceleme yaptı. İnce-
lemelerin ardından sürücü
ifadesi alınmak üzere polis
merkezine götürüldü.

Bariyere ok gibi saplandı

Hackerlar, alışveriş sitesinden ürün siparişi veren kişilerin banka hesaplarını ele geçirerek 2 milyon liralık vurgun yaptılar ve yakalandılar.



T ürkiye'nin en büyük teknoloji etkin-
liği TEKNOFEST (İstanbul Hava-
cılık, Uzay ve Teknoloji Festivali),

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, TEKNOFEST Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya, paydaş
firmalar ve öğrencilerin katılı-
mıyla açıldı.

Girişimciler çıkacak

Bakan Varank açılış töreninde
yaptığı konuşmasında, “Bugün
burada roket fırlatan, İHA ya-
rıştıran, enerji araçları üreten
gençler; yarının en modern
uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay
araçlarını tasarlayacaklar. Bura-
daki gençlerden astronotlar, kozmo-
notlar, bilim insanları, teknoloji
girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler
bizi hayallerimize taşıyacak" dedi.

Hayallerinizin peşine düşün

Varank, katılımcı gençlere girişimci olmaları
tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en
önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o

ha-
yalle-

rin peşine
düşmekten asla

vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz.
Sizlerle yol yürümek için varız" diye ko-
nuştu. Bakan Varank, "Ben şu muhteşem

kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü
Türkiye'yi görüyorum. Yurdun dört bir ya-
nından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri
görüyorum. İnanıyorum ki, bu ruh çok
daha kuvvetli bir şekilde Anadolu'nun her
tarafına yayılacak" şeklinde konuştu. 

Kıvılcım aleve dönüştü

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Bayraktar ise "Milletimiz bu buluş-
maya en güçlü şekilde sahip çıktı" ifadele-
rini kullanarak, "Bir kıvılcım kocaman bir
aleve, bir yolculuk adeta toplumsal bir se-
ferberliğe dönüştü. İnanıyorum ki, bundan

böyle Milli Teknoloji Hamlesi güçlü ve mü-
reffeh Türkiye'nin yol haritası olarak mil-
letçe sımsıkı sarıldığımız, ortak
idealimizdir. Yediden yetmişe el ele vererek
'Tam Bağımsız Türkiye' yolculuğuna hep
birlikte devam edeceğiz. Medeniyetimizin
adalet ve merhamet değerlerini insanlıkla
yeniden buluşturacağız. Bu festivalde, gök-
yüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki
parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır" şek-
linde konuştu. Açılış konuşmalarının ardın-
dan Bakan Varank, İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya ve Selçuk Bayraktar açılış buto-
nuna bastı. DHA
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S ize “Rajova” nedir diye sorsam... 
Rajova’nın Suriye’de sınırlarımız 
boyunca 700 km'lik adına Batı 

Kürdistan denilen bir alan oduğunu 
çoğunuz bilir. 

“Rajova’yı öyle bir öğrettilerki bize, içi-
mizde siyasetle uğraşmayanların, dünya işle-
riyle ilgisi-bilgisi olmayanların bile kulak
dolgunluğu vardır “Rajova” adına ya da az
çok bilgisi….

Peki ya Rabova’yı sorsam ne dersiniz?
Yok, yok harf hatası yapmıyorum direk

“Rabova” diyorum…
Anlatayım…
1918’in 30 Eylül’ü. Artık 1. Dünya sava-

şının kaydedileceği anlaşılmıştı.
Alman Mareşal Limon Von Sanders’ın

komuta ettiği Osmanlı ordusu geri çekilme
kararı alınca. Şam’dan Halep’e çekilmek

için çalışmalar başlamıştı. 
O dönem, Şam’da binlerce Türk ailesi ya-

şamaktadır… Şimdi birilerinin emperyalist
güçlere uşaklık ederek kendilerince  vatan
yapmaya çalıştıkları yerde… 

Tahliyeler başlamış, binlerce kadın çocuk
yaşlı, ihtiyar yollara düşmüşlerdi . 

Araplar, Yemen’de, Filistin’de olduğu gibi
orada da sırtından vurmuş’tu Osmanlı’yı…

Şam – Rayak demir yolunun geçtiği Ra-
bova boğazında, göç eden sivil Türkleri taşı-
yan tren saldırıya uğrar. Yağmalanır, yakılır. 

Tren, Rabova  boğazının  iki tarafından
ablukaya alınmış,. Vagonlar tek tek gezile-
rek içindekiler kadın, çocuk demeden katle-
dilmişlerdi.

30 Eylül 1918 Yevmüşşüheda… Yani,
Masum Şehitler Günü. 

Rabova’da kahpece öldürülen sivil ve sa-

vunmasız şehitlerimizi anma-
mız gereken gün…..

Bin yıldır bütün bu coğrafyada var olan
ve hüküm süren Türk milletini yok saymak
attığı adımları demokrasi, insan hakları gibi
kirletilmiş sözlerle aşağılamaya çalışmak,
bin yıldır ata yurtlarında, ana ocaklarında
yaşayan Türkmenlere öz yurllarını savun-
duklarında terörist yada işgalci yaftası ya-
pıştırmak ancak çanak yalayıcı, birilerinin
kirli siyaset yataklarında uyanan demokrasi
fahişelerinin işidir.

Kimse ahkam kesip cart-curtlu bir de-
mokrasi çığırtkanlığı yapmasın, 

Daha iki gün önce Diyarbakır’ın kulp ilçe-
sinde direk sivil halka yapılan alçakça saldı-

rıda 7 şehit ve 10 yaralı veren, canı yanan
biziz. Bunu insan hakları, demokrasi yada
herhangi bir ideolojinin haklılığıyla bağdaş-
tıracak kimse var mı? Sanmıyorum….
Bunu yapabilmek için insanın önce insanlı-
ğını sonra  şerefini yitirmiş olması lazım…

Asırlardır emperyalist, kan emici, insan-
lık düşmanı ülkeler ve onlara uşaklık yapan
soysuz hainlerle yapılan mücadelede yüzbin-
lerce şehit veren bir milleti soydaşlarını, din-
daşlarını, savunuyor diye eleştirmek yada laf
söylemek kimsenin haddi olamaz…

Türk olma düşüncesine veya Türklüğü sa-
vunmaya faşizan yaftalar yapıştıran aklı ev-
vellerin özgürleştirme, o yada bu baharı adı
altında sonsuz katliamları yapan/yaptıran
insanlık düşmanlarıyla omuz omuza müca-
dele ediyor olmalarına verecek ad söyleye-
cek söz bulmak çok zor iyisi mi onu size
bırakayım…

Türlü entrika veya yalanlarla aldatılmış
kendi tarihine küstürülmüş, büyük bir mille-

tin bu oyunları alt ederek kendi gerçeklerine
sahip çıkacak olması kaçınılmaz bir 
gerçektir. Buna inanmakta gerçeğin ta 
kendisidir…

Şimdi ne yapmalıyız derseniz… önce tari-
himizin gerçeklerine  sahip çıkmalıyız. Son-
rada şahit olacağımıza inanmalıyız gelecek
güzel günlere “yaşasın barış ve sevgi içinde
yaşayan güzel insanlar” diye hep birlikte in-
sanlık düşmanlarına inat haykırarak… 

Unutmayalım ki tarih bir ibret ve nasihat-
tir. Ve tarihten ders almak sadece zaferlerle
övünmekle olmaz!

son sözü Nazım HİKMET RAN’a bırak-
tım üstüne alınanın yüzü kızaracaklara
söylemiş gibi…

İnsan olan vatanını satar mı?
Suyun içip ekmeğini yediniz.
Dünyada vatandan aziz şey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
VESSELAM

İnsan olan vatanını satar mı? Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

YENI ICAT CIKARIN!
TEKNOFEST'19'un resmi açılış 
töreni Atatürk Havalimanı'nda 
gerçekleştirildi. Açılışta konuşan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, "Fikir üretin ve 
en önemlisi icat çıkarın. Hayal 
etmekten ve o hayallerin peşine
düşmekten asla vazgeçmeyin. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak her adımınızda sizlerle 
birlikteyiz" dedi

TEKNOFEST kapsamında yapılan gösteriler sıra-
sında Atatürk Havalimanı çevresinde trafik durdu,

araçlarını durduran sürücüler telefonlarına sarıldı. Ata-
türk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST bu sabah
başladı. TEKNOFEST kapsamında SOLOTÜRK ve Rus
savaş uçağı SU-35 gösteri yaptı. Festival alanında ol-
duğu kadar Atatürk Havalimanı çevresinde de gös-

teri ilgiyle izlendi. Sürücüler araçlarını yol
kenarında durdurdu. Araçlardan inenler cep

telefonlarına sarıldı. Çok sayıda kişinin
cep telefonuyla gösterileri kay-

dettiği görüldü.  

SÜRÜCÜLER 
TELEFONLARINA SARILDI

Beştepe’de yapılan adli yıl açılışına katıldığı için belirli
bir kesimin tepkisini çeken TBB Başkanı Metin

Feyzioğlu siyaseten de veto yedi. CHP Milletvekili Ali
Haydar Hakverdi Feyzioğlu’nun düzenlediği Adli Yıl

açılış yemeğine katılmayacağını duyurdu

TürKiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzi-
oğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldö-

nümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı
dolayısıyla 2 Ekim Çarşamba günü TBB
Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür
Merkezi’nde bir yemek düzenliyor. Feyzi-
oğlu yemek için baro başkanlarının yanı
sıra hukukçu milletvekillerine de davetiye
gönderdi. Davetliler arasında olan CHP
Ankara Milletvekili Avukat Ali Haydar
Hakverdi teklifi reddettiğini açıkladı. Hak-
verdi, "Son dönemde tarafınızın yargı ba-

ğımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşü-
ren filleri, Türkiye Barolar Birliğinin ku-
rumsal saygınlığına ve Avukatlık
mesleğinin evrensel ilkelerine ters düşmek-
tedir" mazeretini ileri sürdü. 

Hedef haline getirdiler

Adli yıl açılışının Beştepe'de yapılması ve
bu törene katılması dolayısıyla belli bir
kesim tarafından hedef tahtasına oturtu-
lan Feyzioğlu, düzenlenecek yemek için
baro başkanlarının yanı sıra TBMM'deki
hukukçu milletvekillerine de davetiye gön-

derdi. Davetiyede "Verdiğimiz akşam ye-
meği davetini teşriflerinizi saygıyla dileriz”
denildi. Hakverdi ise yemeğe katılmayaca-
ğını duyurarak, Feyzioğlu'na şu mesajı
gönderdi: "Sayın, Av. Metin Feyzioğlu,
Türkiye Barolar Birliği'nin 50. Kuruluş 
Yıl Dönümü ve 2019 – 2020 Adli Yılı 
Açılışı dolayısı ile verdiğiniz akşam yeme-
ğine dair davetiyeniz tarafıma ulaşmıştır.
Türkiye Barolar Birliği kuruluşundan bu
yana her zaman hukukun üstünlüğünü,
özgür savunmayı ve yargının bağımsız ve
tarafsız kanadını temsil etmiştir.
Son dönemde ise tarafınızın yargı bağım-

sızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren
filleri, Türkiye Barolar Birliğinin ku-

rumsal saygınlığına ve Avukatlık
mesleğinin evrensel ilkelerine

ters düşmektedir. Bu ne-
denle davetiyenizin ia-

desi uygun
bulunmuştur.

Saygıla-
rımla."
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STK'lar saracak
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İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları
Birliği’nin çağrısı ile bir araya gelen
20’den fazla Sivil Toplum Kuruluşu,

Sudan’ın yaralarını sarmak için ortak
çalışma yürütme kararı aldı

TürK Kızılay ve AFAD’ın da
içinde yer aldığı ve 20’den
fazla Sivil Toplum Kuru-

luşu’nun oluşturduğu “İnsani Yardım
Platformu”, tarihinin en büyük sel fela-
ketiyle karşı karşıya kalan kardeş Sudan
halkına yardım eli uzatmak amacıyla
harekete geçti. Sudan’da selden en çok
etkilenen bölgelerden El Ceyli şehrinde
1000 adet acil yardım kolisi dağıtımı
gerçekleştiren platform üyesi kuruluş-
lar, aldıkları bilgiler ışığında acil olarak
Türkiye’den bir yardım uçağının kaldı-
rılması için girişimler başlattı. Bu giri-
şimler sonucu olarak içerisinde çadır,
battaniye, ilaç, tıbbi malzeme, acil gıda
paketleri, temizlik setlerinin bulunacağı
ilk uçak yarın tarihinde Ankara’dan Su-
dan’ın Başkenti Hartum’a hareket ede-
cek.

Sudan halkı yalnız değil

"Sudan’ın Yaralarını Birlikte Saralım”
ortak sloganı ile yürütülecek kampan-
yadan elde edilecek bağışlarla öncelikle
Sudan’ın afetten en çok etkilenen böl-
gelerinde “Türk Köyleri” inşa edilecek.
Ayrıca çeşitli bölgelerde mobil klinik
hizmeti verilerek Sudan halkına acil
sağlık desteği sağlanacak. Kampanya
sürecinde yerelden ya da ülkemizden
temin edilen acil gıda ve temizlik mal-
zemeleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtıla-
cak. Yürütülen yardım kampanyasının
tanıtım toplantısında söz alan Türk Kı-
zılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,
Sudan’daki 16 eyalette 65 yaklaşık 350
bin kişiyi evsiz bırakan sel felaketinin
hemen ardından ilk etapta 1000 aileye
yardım eli uzattıklarını söyledi. İçinde
çadır, gıda maddeleri, temizlik malzeme-
leri ve ilaçlar bulunan 27 tonluk yardım
malzemesini yarın uçakla Sudan’a ulaştır-
mayı amaçladıklarını söyleyen Kerem
Kınık, ”Sudan halkına yalnız olmadıklarını
göstereceğiz” dedi.

STK’lar birlik olacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık, şöyle konuştu: “Genel Müdürümü-
zün de içinde bulunduğu bir heyet
Sudan’a giderek incelemelerde bulundu.
Gerçekten çok büyük bir felaket söz ko-
nusu. 65 binden fazla aile varını yoğunu
sele kaptırmış durumda. Sudanlı kardeşle-
rimizin öncelikle başlarını sokacak bir ça-
dıra, sonrasında bir eve ihtiyacı var.
Elbette acil gıdaya ve selin neden olacağı
hastalıklardan kurtulmak için acil ilaca ih-
tiyaçları var. Temiz içme suyuna, yatacak-
ları bir yatacağa acil olarak ihtiyaç
duyuyorlar. Daha etkili bir yardım için şu
an burada olan sivil toplum kuruluşları
güçlerini birleştirme kararı aldı. ‘Sudan’ın
yaralarını birlikte saralım’ sloganıyla bir
araya gelen Sivil Toplum Kuruluşlarımız
Sudan’da önce bir Türk Köyü, ardından
belki bir Türk Kasabası, milletimizin tevec-
cühü ile belki de bir Türk Şehri kuracak.”
SAVAŞ ATAK

Sudan'ın yaralarını
STK'lar saracak

KadıKöy Belediyesi’nin kültür
sanat alanındaki özgün projele-
rinden biri olan, Türkiye karika-

türünün belleğinin tutulduğu ve mizahı
yediden yetmişe her yaş grubuyla buluştur-
duğu Karikatür Evi 28 Eylül – 3 Kasım ta-
rihleri arasında sürecek “Çizgi Romanı

Yaşatanlar” sergisi ve 29 Eylül’de gerçekle-
şecek “Koleksiyoner Buluşması“ söyleşi-
sine ev sahipliği yapıyor.

3 Kasım’a kadar sürecek

Karikatür Evi ile Çizgi Roman Okurları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Çizgi Ro-

manı Yaşatanlar” sergisi, özellikle 1950’li
yıllardan başlayarak gazetelerde yayımla-
nan çizgi diziler ile çizgi roman kapakların-
dan oluşan özel seçkiyle kapılarını açıyor. 3
Kasım’a kadar sürecek sergide yerli üretim
kahramanlardan Tarkan, Karaoğlan, Kara
Murat; yabancı kahramanlardan Mister
No, Zagor, Teksi, Kahraman Prens gibi
onca kahraman arasından özenle seçilen
orijinal eserleri görmek mümkün. Çizgi
Roman Okurları Derneği Başkanı 

Önder
Çakı ve
dernek üye-
leri Fuat Aktüre,
Kudret Sabancı,
Çağrı Çalışır ve Tanyel
Ali Mutlu’nun kişisel ko-
leksiyonlarından özenle seçi-
len sergide 42 sanatçının 52 eseri
yer alıyor. HIDIR ULAĞ

Mizah görücüye çıkıyor

Beştepe
tepkisi sürüyor

Metin
Feyzioğlu
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İ BB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü
tarafından 26 Ağustos'ta yayımlanan
ilanda, "2019- 2020 Eğitim Öğretim

Dönemi İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi
Kursları (İSMEK) Hizmetinde Kısmi Sü-
reli Çalışacak Öğretmen Alımı ihalesi yapı-
lacağını duyurmuştu. Söz konusu ilanda
ihalenin 23 eylülde yapılacağı belirtilmişti.
Bin 676 öğretmenin part time çalıştırılması
planlanan hizmet alım ihalesi, yapılmasına
bir hafta kala 16 Eylül 2019 tarihinde iptal
edildi" denildi. İhalenin iptal gerekçesinde
ise şunlar kaydedildi: “İhale konusu işin iç-
eriğinde ve kapsamında meydana gelen de-
ğişiklikler nedeniyle ihale dokümanını
oluşturan teknik şartname, birim fiyat cet-
veli gibi dokümanlarda meydana gelen re-
vizyonlar sonucunda işe ait yaklaşık
maliyetin de önemli ölçüde değişmesi ve bu
değişikliklerin düzeltme ilanı ve zeyilname
yapılmak suretiyle düzeltilme imkanı bu-
lunmadığından ihalenin iptal edilmesine
karar verilmiştir.”

İmamoğlu: İSMEK'i
güçlendireceğiz

İSMEK ihalelerini uzun süredir üstlenen
firmanın yetkililerinin, yeni dönemde çalış-
tırdığı, çoğu öğretmen olan personel ile
sözleşme yenilememesi üzerine İSMEK'in
kapatılacağı iddiası gündeme gelmişti. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, iddialarla ilgili, "Birileri neden

sıkıntı çekiyor? Bunu daha iyi anlamak iste-
yenler, İSMEK'in kime ihale edildiğini,
nasıl bir sistemle yönetildiğini aslında İS-
MEK'in kurum dışında bir düzenle bir
akılla nasıl zapturapt altına alındığını, top-
luma hizmetten ziyade orada başka akılla
sürdürülen birtakım işler yapıldığını görür-

ler. İSMEK'i kapatma falan asla. İSMEK'i
daha da çok güçlendireceğiz. 9 Eylül itiba-
rıyla kayıtlarımız başlıyor. Biz daha güçlü,
daha eğitici, daha İBB'nin mekanizması ha-
line gelmiş, toplumla iç içe, kendini gelişti-
ren ve yenileyen, hizmet üreten bir dönemi
başlatacağız" demişti. DHA

D aha evvel gazetemizde özel okullarda
çalışan ve maaşını alamayan öğretmen-
lerin dramını işleyen haberlere imza 

atmıştık. Hatta en son bu minvalda; “Öğret-
menlerin Doğası Bozuldu” başlıklı bir haber
yapmış ve Doğa Koleji'nde çalışıp aylarca 
maaşını alamayan öğretmenlerin sıkıntılarına
dikkat çekmiştik.

O süreçten bugüne değin neredeyse bir buçuk
ay kadar zaman geçti. Peki bahsi geçen öğret-
menler maaşlarını alabildi mi? Tam olarak
hayır! Peki nasıl aldılar? Parça, parça. 4 aylık
5 aylık maaşı biriken öğretmenler şimdilik 1
aylık maaşlarını alarak sus payına mahkum
edildiler. Bu arada da ekonomik geçimsizlik 
içerisinde sıkıntılar içerisinde mecburen ve bir
umut çalışmayı da sürdürüyorlar. Bu öğretmen-
lerin bulunduğu sınıflardaki çocuklar ne derece
verimli eğitim alabilirler? Veliler ne derece 
hoşnut olur orası ayrı bir konu... 

Ben şimdilik öğretmenlerin dramından söz
etmeye devam edeyim. Maaşını alamadığı için
ciddi derecede mağduriyet yaşadığını anlatan
öğretmenlerden birisinin geçenlerde bir mesajını
aldım. Başına öyle bir şey geliyor ki pişmiş 
tavuğun başına gelmez!

Öğretmen arkadaş okul yönetimiyle görüşüp
ayın 1'inde maaşının tamamını alacağı sözünü
alıyor. Bu söze güvenerek de yeterince stres ve
sıkıntı çektiğini düşünerek tatile gitmeye karar
veriyor. Ayın 25'inde girdiği otelden 1'inde ayrı-
lacak. Fakat ödemeyi yapmıyor. Otelin ödeme-
sini okuldan çıkarken yapacağı sözünü veriyor.
Nasıl olsa maaş gelecek ya. Buna güveniyor. Bu
noktada öğretmen arkadaşa da nasıl güvendin
yahu diye çıkışabilirsiniz ama hepimiz insanız...
Velhasıl kelam ayın 1'i geliyor öğretmen 
arkadaşımız maaşını alamıyor...

Maaşını alamadığı için de otelin ödemesini
yapamıyor. Peki sonra ne mi oluyor? Ödeme 
yerine otelde 1 hafta ücretsiz çalışmaya başlı-
yor. Yani tatil için gittiği otelde bir süre sonra
tuvalet temizler duruma düşüyor... Filmleri
aratmayacak bu olay aklınıza kazınsın isterim!

Bunun dışında birçok öğretmenden mesaj
aldım tabii. Fakat en ilginci en çok dillendiril-
mesi gereken böylesi bir mağduriyetti diye düşü-
nüyorum. Devamında; maaşını alamadığı için
faturalarını ödeyemeyen, kredi kartı borçlarını
ödeyemeyen, icralık duruma düşen ve ödemele-
rin bir kısmını yapabilmek için elindeki cep 
telefonunu satan, bilgisayarını satan 
öğretmenler olduğunu da söylemek isterim...

Yani atanamayan öğretmenlerin çilesinin de-
vamıdır bu hikaye. Gencecik çocuklar üniversi-
teden öğretmenlik hayalleriyle mezun oluyor.
Devlet kapısında bir sene iki sene üç sene 
bekliyor fakat atama da yok işte yok. Hal böyle
olunca düşüyorlar özel okulların pençesine.
Sabah 9 akşam 7 ardarda dersler haftada 6
gün iş asgari ücret maaş. O maaş da doğru dü-
rüst ödenmiyor. Böyle bir çark ve düzen içeri-
sinde gençlere kabahat bulmak, “iş yok diyenler
yalan söylüyor çalışana iş çok” diye ağzını yaya
yaya konuşmak biraz edepsizlik oluyor!

Tarık Akan'a dair

Geçtiğimiz gün Tarık Akan'ı andık. Türki-
ye'den Tarık Akan geçti dedik... Geçti de kendi-
sine dair bir iki şey yazma isteğimi engellemek
istemedim. Aydınlık Gazetesi'nde muhabir ola-
rak çalıştığım günlerde Ergenekon ve Balyoz
davalarını takip etmek için gittiğimiz Silivri'de
kendisini uzaktan seyredip gördüğüm olurdu.
Çok istesem de kendisiyle bir yan yana fotoğraf
çektiremedim ama azmini, mücadelesini, 
Silivri'deki o polis barikatlarını aşmaya gayret
eden devrimci kimliğini hepiniz biliyorsunuz.

Tarık Akan'ın bir de; “Anne Kafamda Bit
Var” diye bir kitabı vardır. Lise yıllarımda 
okuduğum kitabında Akan, cezaevi ve mahpus-
luk günlerini anlatırdı. Orada şahane bir sanatçı
olan Akan'ın devrimci kişiliğini de daha iyi 
görebilirdiniz.

Kitabının bir bölümünde yaşadıklarını şöyle
anlatıyor;

“Polis bana seslendi: "Eğil uzun!" Eğildim.
Gözlerimi bağladı. Müdürün odasına götürüldü-
ğüm günkü kadar tedirgin değildim. Göz bağı
çok inceydi; tek kat bağladığını tahmin ettim.
Cam kapının yanından geçerken insanların 
siluetlerini görebiliyordum; bir de ayaklarımı ve
göbeğimi. Adam kolumu tuttu dışarı çıktık.
Merdivenlerden indik, merdivenlerden
çıktık."Başını eğ!"Başımı eğdim. "Basamak iki
tane!"Basamak çıktım. Yol uzadıkça uzadı. So-
nunda durduk. Beni bir sandalyeye oturtup gitti.
Tam karşımdan ışık geldiğini seçebiliyordum
pencere olduğunu düşündüm. Öylece bekliyor-
dum. Giden gelen olmuyordu. Dakikalar uzadı.
Zaman sündü. Sağdan soldan işkence sesleri 
geliyordu; patırtılar, kütürtüler, genç insanların
bağırışları, küfür, kıyamet... Hücremden çıkar-
ken üstümde taşıdığım kararlı ve dayanıklı 
halimden eser kalmamıştı. Bir karabasanın or-
tasında olduğumu düşünüyordum. Tarifsiz bir
heyecana teslim olmuştum. Neden sonra kar-
şıma üç adam oturdu. Onları karartı olarak 
görebiliyordum. Hiç konuşmuyorlardı. Polis mi,
yoksa benim gibi sorgu için bekletilen tutuklular
mı olduklarını anlayamamıştım. Biraz sonra 
fısıldaşmaya başladılar. Ne konuştuklarını 
anlamamıştım ama polis olduklarına karar 
verdim. Uzun bir zaman sonra karşımdakiler
kalabalıklaştı. Bir hareket vardı. Sağ yanımda
birisinin nefes alıp verişini duyuyordum...”

12 Eylül günlerinden kalan bu hatırasıyla
anıyor ve bir kere daha rahmet diliyorum 
büyük ustaya...

Maaşını alamayan 
öğretmenler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) kısmi
süreli çalışacak öğretmenler için alım ihalesi iptal edildi. 1676 öğretmen alımını kapsayan ihalenin
iptaline gerekçe olarak işin içeriğinde ve kapsamında meydana gelen değişiklikler gösterildi

ISMEK OGRETMEN
ALMAKTAN VAZGECTI

Eski Başbakan Adnan Menderes'in kabri başında düzenlenen anma törenine katılan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir araya geldi

Soylu ve İmamoğlu
yan yana geldi

İbb Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Adnan Mende-
res’in idam edilişinin

58’nci yıl dönümünde kabri başında
düzenlenen anma törenine katıldı.
Merhum Başbakan Adnan Mende-
res, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Po-
latkan, idam edilişlerinin 58’nci yıl
dönümünde Topkapı’daki Anıt Me-
zar’da düzenlenen törenle anıldılar.
Törene İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu da katıldı.

Allah kolaylıklar versin

Saygı duruşu ile başlayan anma
programı, Beyazıt Camii Müezzini
Abdullah Yılmaz’ın Kur'an-ı Kerim
tilaveti, sonrasında da protokol ko-
nuşmaları ile devam etti. Başkan
İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri
daha sonra Menderes’in kabrini zi-
yaret ederek dua edip karanfil bırak-
tılar. İmamoğlu, Merhum
Menderes’in gelini Ümran Mende-
res ile bir süre sohbet etti. Mende-

res, İmamoğlu’na, “Hayırlı olsun.
Allah kolaylıklar versin” dedi.

Genç Kanatlarla buluştu

Başkan İmamoğlu anma programı
öncesinde, Anıt Mezar’ın içinde bu-

lunduğu yerleşkede yer alan Demo-
kratlar Konfederasyonu’nu ziyaret
etti. İmamoğlu burada, Türk Hava
Kurumu Genç Kanatlar öğrencileri
ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı
çektirdi. UFUK ÇOBAN

İETT yöneticileri
metrobüse bindi

İETT yöneticileri, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun talimatıyla metrobüs ve otobüs-
lerle seyahat etti. Eğitim sezonunun ilk

günlerinde İstanbulluları dinleyen bürokratlar, saha-
daki denetimlere destek verdi. İstanbul’da 2019-2020
eğitim yılının açılmasıyla 3 milyona yakın öğrenci ve
200 bine yakın öğretmen ders başı yaptı. İBB, Valilik,
Emniyet ve Jandarma ile birlikte trafikte bir aksama
yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırken, İETT yöne-
ticileri de sahaya inerek denetimlere destek verdi.

Trafikte yoğunluk yaşanmadı

Okulun ilk haftası Edirnekapı Metrobüs Komuta Mer-
kezi ile Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu’nda incele-
melerde bulunan bürokratlar, öğrenciler ve
vatandaşlarla metrobüste seyahat etti. Sorunları ve ta-
lepleri dinleyen yöneticiler, daha sonra bazı hatlardaki
otobüslere de binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı. İlk
hafta İstanbulluların İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun çağrısına kulak vererek ücretsiz toplu taşıma
araçlarını tercih ettiği gözlendi. Ayrıca alınan tedbirler
sayesinde trafikte ciddi bir yoğunluk ve aksama yaşan-
madı. İETT Genel Müdürlüğü, zaman zaman vatan-
daşlarla seyahat ederek sorunları yerinde tespit etmeyi
ve vatandaşların görüşünü alarak çözmeyi hedefliyor.

Kimse mağdur 
olmayacak
İSMEK hizmeti verilen bazı binaların dep-
reme dayanıklı olmadığını, bunları değiş-
tireceklerini belirten İmamoğlu,
sözleşmesi dolan öğretmenler için "Tabi ki
geçiş döneminde sıkıntılar var. Mecburen
bir dönem, belki bir miktar ihale ile başla-
nabilir; ama sözleşmeleri nedeniyle mağ-
dur edilen insanlar olmayacak" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK için yeni bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Kartal aşureye doydu
Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel,
hafta sonu Kartal ve çev-

resindeki derneklerin Muharrem
ayı nedeniyle düzenlenen aşure ve
lokma dağıtma programlarına ka-
tıldı. Başkan Yüksel'e CHP Kartal
İlçe Başkanı Muammer Çelebi
eşlik etti. Erzincan Refahiye Der-
nekler Federasyonu'nun Kartal
Meydanı'nda düzenlediği aşure et-
kinliğine katılan Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı
konuşmada, "Birlik ve beraberliği-
mizi korudukça aşamayacağımız
hiçbir sorun yoktur, paylaşamaya-
cağımız hiçbir şey yoktur. Birliği-
miz ve beraberliğimiz daim olsun.
Emeği geçenlere teşekkür ederim.
Allah kabul etsin" dedi. Konuşma-
nın ardından dualar edildi, aşure

ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi.
Başkan Yüksel ikramların dağıtıl-
masından sonra vatandaşlarla bir
süre sohbet etti. Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel, Bilecikli-
ler Derneği, Erzincan Refahiye
Dernekler Federasyonu, Erzincan
Refahiye Söğütlü Köyü Derneği ve
Uğur Mumcu Cemevi, Gümüş-
hane Şiran Çavlan Köyü Derneği,
Erzincan Refahiye Yaylabeli Köyü
Derneği, Sivas Tokuş Köyü Der-
neği, Erzincan İli Tanyeri Nahiyesi
Derneği, Gümüşhane Şiran Eldi-
ğinliler Köyü Derneği, Tunceli
Mazgirt Geçitveren (Riçik) Köyü
Derneği, CHP Kartal İlçe Başkan-
lığı Hürriyet Mah. Temsilciliği ve
Elazığ Karakoçan Sarıbaşak köyü
Derneği'nin aşure etkinliklerine 
katıldı. AYNUR CİHAN

İBB'de yeni atama
İstanbul Bü-
yükşehir Bele-
diye Başkanı

Ekrem İmamoğlu’nun
koltuğuna oturmasıyla
birlikte İBB’de köklü de-
ğişiklikler oluyor. Ağaç ve
Peyzaj A.Ş.’nin başına Ali
Sukas getirildi. Günboyu
gazetesinde yer alan ha-
bere göre, İstanbul Ülkü
Ocakları'nın eski başkanı
Ali Sukas, Ağaç ve Peyzaj
AŞ’nin başına getirildi.
Sukas’ın eşi de de İYİ

Parti Genel Başkan Yar-
dımcılığı görevini yürütü-
yor. Daha önce MHP
milletvekili adayı, MHP
Belediye Başkan Adayı
olan ve İstanbul Ülkü
Ocakları eski başkanı Ali
Sukas, Ağaç ve Peyzaj
AŞ'nin başına getirildi. İs-
tanbul Orman Mühend-
isleri Odası'nın eski
yöneticilerinden olan Su-
kas'ın eşi Sukas da İYİ
Parti’de Genel Başkan
Yardımcısı konumunda.

Ekrem
İmamoğlu

Süleyman
Soylu
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YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1052202)

8 adet eserin hazırlık/grafik işlemleri yapılarak bastırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/440713
1-İdarenin
a) Adresi :  Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 34080 

Süleymaniye FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :  2125113634 - 2125113700 
c) Elektronik Posta Adresi :  ceviriyayim@yek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :  ”Tercüme-i  Acâibü’l-Mahlukat,  Makâlâtü’l-İslâmiyyîn,  Meâlimu  

Usûliddîn,  Kitâbü’n-Nefs, Ahlâk-ı Muhsinî, Kitâbü’n-Netîce,  
el-Yevâkıt ve’l-Cevâhir(2  cilt), el-Makâsıd”  adlı eserlerin 1500'er 
adet bastırılması Ayrıntılı  bilgiye  EKAP’ta  yer  alan  ihale  
dokümanı   içinde  bulunan  idari  şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                               :  Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 Fatih/İSTANBUL
c) Süresi                                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 40(kırk) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :  Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :  18.10.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları  veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği  tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu  gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sert kapak kitap basmış olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İsteklilerin son başvuru saatine kadar, ihale dokümanı kapsamında kendilerine sunulan "El-Yevakıt
Arapca", "El-Yevakıt Türkçe" ve "Acaibül- Mahlukat" adlı dosyalarda yer alan dijital malzemeden yarar-
lanarak mizanpajı yapılmış dokumanlar ile "Baskı Prova Dokümanı" adlı pdf dosyasındaki dijital mal-
zeme üzerinden yapılacak ofset baskı provalarını strip çizgileriyle birlikte (renk barlarıyla birlikte)
İdareye sunmaları gerekmektedir.
Bu usulde, fiyatla birlikte alınan teknik puan sonucuna göre ihale sonuçlandırılır.sunmaları gerekmekte-
dir. Mizanpaj dokumanları ve ofset baskı
provaları, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak ihale komisyonu tarafından değerlendirile-
cektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde,  %70 fiyat ve %30 fiyat dışı teknik unsurlardan
alınacak puanlar dikkate alınacaktır.
İhale konusu işin her bir kısmı, söz konusu iş kısmında en yüksek puanı alan istekliye ihale edilecektir.
Fiyat Dışı Teknik Unsurlar: Aşağıdaki kıstasların her biri puanlanacak ve ortalaması Fiyat Dışı Unsur
Ağırlık Puanını verecektir. a) Doğru Arapça ve Türkçe karakterler kullanılıp kullanılmadığı,
b) Dipnotların sayfaya doğru yerleştirilip yerleştirilmemesi,
c) Ofset Baskı Provanın renk yoğunluğunun  uluslararası geçerliliği olan değerler aralığında bulunması
d) Ofset Baskı Provanın yaldız performansı ve detaylardaki nokta kazancı
Yukarıdaki puanlama esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin bulunmasında uygulanacak
formül: En Düşük Teklif Fiyatı: EDTF
İsteklinin Teklif Tutarı: TT
Fiyat Dışı Unsur Avantaj Puanı: FDUAP 
En Avantajlı Teklif: EAT
EAT= EDTF/TTx70+FDUAP

FİYAT DIŞI UNSUR AĞIRLIK DEĞERİ HESAPLAMA TABLOSU

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorun-

ludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No: 5 Fatih/İSTAN-
BUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden  az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda ge ici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvirn günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diger hususlar:
Teklifi sınır degerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine gore açıklama istenecektir.

İ stanbul Ticaret Odası (İTO) Baş-
kanı Şekib Avdagiç, Dubai'de,
Expo 2020'ye kadar 40 bin yeni

otel odası inşa edileceğini belirterek,
"Bu otel odalarının kapıları yeni iş fır-
satlarına açılıyor. Bölgede otel ve resto-
ran ekipmanlarına ihtiyaç giderek
artıyor. Biz de bu pastadan pay almak
için The Hotel Show Dubai Fuarı'nda-
yız." dedi. The Hotel Show 2019 Otel,
Restoran Ürünleri ve Ekipmanları
Fuarı, Dubai World Trade Center'da,
Ortadoğu Tasarım ve Konuk Ağırlama
Haftası kapsamında kapılarını ziyaret-
çilere açtı. The Hotel Show Dubai'nin
Türkiye milli katılımı ilk kez bu yıl İTO
tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'den
73 firmanın ürün ve hizmetleri, bin 890
metrekarelik alanda ziyaretçilerin beğe-
nisine sunuluyor. İTO Başkanı Şekib
Avdagiç, fuarda gazetecilere yaptığı
açıklamada, uluslararası konaklama
endüstrisi ve turistlere yönelik ticaretin
sadece Dubai'de değil, Orta Doğu'da
da çok hızlı büyüdüğünü ifade ederek,
Körfez ülkeleri otel pazarının toplam
değerinin; planlama, tasarım, ihale ya
da inşaat aşamasındaki projeler de
dahil edildiğinde 501 milyar dolara
ulaştığını bildirdi.

Düşük voltajlı sistem

Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196'sı
tasarım aşamasında 708 otelin inşası-
nın devam ettiğini aktaran Avdagiç,
"Dubai'de ise Haziran 2019 itibarıyla
700'den fazla otelin 120 bin odası bulu-
nuyor. Oda sayısının 2019 sonunda
132 bine, Expo 2020'nin başlayacağı
Ekim 2020'ye kadar ise 160 bine ulaş-
ması bekleniyor. Bütün bu oteller asan-
söründen personel üniformasına ve
duvarındaki boyasına kadar Türk giri-
şimcimiz için büyük bir fırsat anlamına
geliyor." şeklinde konuştu.

Tanıtım için çok önemli

Şekib Avdagiç, fuarın, yeni iş birliktelik-
lerinin doğuşunun simgesi olacağını
belirterek, "The Hotel Show Dubai,
Orta Doğu'da uluslararası konaklama
ve ağırlama endüstrisinin yeniden ta-
nımlanmasında ve şekillendirilmesinde

önemli bir fuar. Düşük elektrik voltajı
sistemlerinden konaklama ve restoran
üzerine her şeyi burada görebiliyoruz.
Otel müdürleri, mimarlar, tasarımcılar
ve satın alma yöneticileri buraya geli-
yor. Girişimcilerimizin bu fırsatı iyi de-
ğerlendireceğini düşünüyorum."
dedi. Türk yapımı dizilerin
Körfez ve Orta Doğu
ülkelerinde büyük
bir ilgiyle takip edil-
diğini hatırlatan
Avdagiç, "Şimdiki
hedefimiz, girişim-
cilerimiz The
Hotel Show Du-
bai'yi yeni bir
başlangıç kabul
edip otel ve res-
toran ekipman-
ları ile de bu
ülkelerde
daha çok
eve, otele
ve resto-
rana gir-
sin.
Körfez ve
Orta Do-
ğu'da, otel
ve restoran
ekipmanla-
rımızın, mut-
faklarımızın
dünyada çok
büyük ilgi gören
Türk dizilerimiz gibi
dikkati çekmesini istiyo-
ruz." diye konuştu.

İthalat ve ihracat hedefleniyor

Türk girişimcisini bu yıl The Hotel
Show Dubai'ye getiren üç önemli sebep
bulunduğunu ifade eden Avdagiç, şöyle
devam etti: "Bölgede otel ve diğer ko-
naklama tesis sayısı ve kapasiteleri sü-
rekli yükseliyor. Otel ekipmanlarına
ihtiyaç giderek artıyor. Dubai'de, Expo
2020'ye kadar kalan 40 bin yeni otel
odası inşa edilecek. Bu otel odalarının
kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Biz
de bu pastadan pay almak için The
Hotel Show Dubai Fuarı'ndayız.

2020'ye
kadar Kör-

fez ülkelerinin
turizm geliri toplamının

44 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Bizi Dubai'ye getiren ikinci önemli
sebep, Körfez ve Birleşik Arap Emirlik-
leri'nde (BAE) bu alanda yeterli yerel
üretim bulunmuyor. Bu otellerin nere-
deyse tüm tedariki ithalat ile karşılana-
cak. Son olarak, en güncel sebebimiz
ise 173 gün sürecek Expo 2020'nin Du-
bai'de gerçekleştirilecek olması... Ex-
po'yu Türkiye'nin ihracat, turizm ve
yatırım imkanlarının tanıtılması açısın-
dan önemli görüyoruz."
DHA

TMOGenel Müdürü
Güldal, "1-6 Eylül'de
ofisimize fındığını teslim

eden 3 bin 770 üreticimizin hesa-
bına 75 milyon lira yatırıldı." ifade-
sini kullandı. Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO) Genel Müdürü
Ahmet Güldal, yazılı açıklama-

sında, TMO olarak fındık alım öde-
melerine devam ettiklerini bildirdi.
Bu kapsamda, 1-6 Eylül'de ofise
fındığını teslim eden 3 bin 770 üreti-
cinin hesabına 75 milyon lira yatırıl-
dığı belirten Güldal, "Üreticilerimiz
bugünden itibaren paralarını tahsil
edebilir." bilgisini paylaştı. 

Fındık üreticilerine
müjdeli haber

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, Dubai'de, 
Expo 2020'ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa
edileceğini belirterek, “Biz de bu pastadan pay almak
için The Hotel Show Dubai Fuarı'ndayız” dedi

İstekli Doğru  Arapça  ve
Türkçe karakterler
kullanılıp 
kullanılmadığı
(0-25)

Dipnotların 
sayfaya doğru 
yerleştirilip 
yerleştirilmemesi
(0-25)

Ofset Baskı Provanın
renk yoğunluğunun 
uluslararası geçerliliği
olan değerler aralığında
bulunması
(0-25)

Ofset Baskı 
Provanın yaldız
performansı ve
detaylardaki
nokta kazancı
(0-25)

Fiyat  Dışı
Unsur Ağırlık
Puanı

(Toplam
Puan/4)

A Firması
B Firması
C Firması
...Firması

ISTANBUL
DUBAI’DEN
PAY ALMAK ISTIYOR

İTO Başkanı Avdagiç, turizmin; ülke ekonomisine sağladığı katkı-
nın yanında, doğrudan ve dolaylı şekilde etkilediği birçok iş kolunun
da gelişimini sağlayan bir sektör olduğunu vurgulayarak, otel ve res-

toran ekipmanları sektörünün, bu etkinin en fazla görüldüğü alanlardan
biri olduğunu söyledi. Dünya genelinde gastronomi sektörünün hız kes-
meden büyüdüğünü ifade eden Avdagiç, Türkiye'de endüstriyel mutfak
sektörünün geçen yıl 60 bin kişiye istihdam sağladığını, 13 milyar lira

pazar büyüklüğüne ulaştığını bildirdi. Dünyada endüstriyel mutfak
sektöründe liderliği Almanya ve İtalya'nın üstlendiğini aktaran

Avdagiç, "Türkiye ise bu sıralamada dünya üçüncüsü. 173
farklı ülkeye endüstriyel mutfak ihraç ediyoruz. İhracatta

ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve
ABD'dir. Arap ülkelerine ihracatımızın bu 5

ülke seviyesine gelmesini amaç-
lıyoruz." dedi.

Gastronomi 
hız kesmeden büyüyor

Petrol fiyatları yükselebilir
ULUSLARARASI ban-
kacılık ve finansal hiz-
metler şirketi Goldman

Sachs'tan, Suudi Arabistan'a yöne-
lik saldırının ardından petrol fiyat-

larının yükselebileceği uyarısında
bulunuldu. Goldman Sachs tara-
fından hazırlanan raporda, Suudi
Arabistan'ın milli petrol şirketi
Saudi Aramco'nun tesislerine cu-

martesi günü yapılan saldırı-
ların ham petrol fiyatları
üzerindeki etkisi değerlendi-
rildi. Saldırıların Suudi Ara-
bistan'ın kritik öneme sahip
petrol altyapısını olumsuz
etkilediği kaydedilen ra-
porda, küresel petrol arzına
yönelik tehditlerin arttığı ve
gelecekte başka saldırıların
da meydana gelme riskinin
devam ettiği belirtildi.

75 doların üzerine çıktı

Ayrıca raporda, Suudi Arabistan'da
petrol arz kesintisinin 6 haftadan
uzun sürmesi halinde, dünya gene-
linde en yaygın kullanılan Brent
türü ham petrolün varil fiyatının
çok hızlı şekilde 75 doların üzerine
çıkmasının beklendiği vurgulandı.
Dünyanın en büyük ham petrol ih-
racatçısı olan ve günlük 9,8 milyon
varil petrol üreten Suudi Arabis-
tan'ın milli petrol şirketi Saudi
Aramco'ya ait iki tesise yapılan sal-
dırı, ülkenin ham petrol üretiminde
günlük 5,7 milyon varil kesintiye
yol açmıştı.

Şekib
Avdagiç
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D enizli'de konuşan Kemal Kı-
lıçdaroğlu yerel yönetimlerle
ilgili önemli açıklamalr yaptı.

"Belediye başkanları göreve başlarken
onlara 7 kuraldan asla ayrılmayacak-
sınız dedim. Bunlardan biri asla ayrım
yapmayacaksınızdı" diyen Kılıçda-
roğlu, "‘Efendim bu mahalle bana oy
vermedi onları cezalandıralım’ demek
eski siyaset anlayışıdır. İnanıyorsan
demokrasiye vatandaşın oyuna saygı
göstereceksin.Belediye başkanlarımız
para harcarlar ama milletin parasını
harcarlar. Bunun için yaptığınız her
harcamanın hesabını millete hesap ve-
receksin. Çünkü milletin parasını har-
cıyorsun. Bu devlette yeni bir anlayış
demektir. Ben bazen soruyorum bu
şehir hastanelerini kaça yaptın? Bir li-
ralık işi 10 liraya yapıyor, aradaki 9 li-
rayı cebe indiriyorsan ben bunun
hesabını sorarım. Kul hakkı çok
önemli. Kul hakkının yememenin
temel kuralı harcanan her kuruşun he-
sabının millete verilmesidir. Kardeşim
ben sana yol yaptın diye bir şey demi-
yorum, başımın üstüne, ama kaça
yaptın? Çünkü onun parasını millet

ödüyor" ifadelerini kullandı. 

Kavgasız, gerilimsiz siyaset

Türkiye’de ekonominin iyiye gitmedi-
ğini, her evde işsiz birinin olduğunu
dile getiren Kılıçdaroğlu, "İşsizliğin ne
olduğunu acaba Türkiye’yi yönetenler
biliyorlar mı? 3,5 milyon Suriyeli geldi.
Savaştan kaçtılar. Sorun ne Suriyelilere
kızıyoruz, neden? Onları buraya geti-
renlere kızın. Suriyelilerin ne günahı
var! Onlar şimdi çalışıyorlar, bir de 40
milyon dolar verdik. Şimdi İdlib’de sı-
kıştık. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye’nin
kapısına dayanırsa şaşırmayın. Çünkü
Esad ben ülkemde istemiyorum diyor.
Benim evladım işsizken onların evlatla-
rının her birinin eli yağda, balda, Suri-
yeliler asgari ücretin altında çalışıyorlar
Biz yeni bir siyaset anlayışı başlatıyo-
ruz; kavgasız, gerilimsiz. Kavga bize ne
getirdi? Hangi savaştan kim kârlı çık-
mıştır ki? Orta Doğu’da yaşayanların
tamamı bizim akrabalarımız. Orada da
Araplar, Kürtler, Ezidiler, Türkler var,
burada da var. Türkiye bu bölgenin en
güçlü ülkesidir. Bu bölgeye en büyük
ekonomik açıdan yatırım yapacak bir

ülkedir. Ekonomik açıdan bölgeyi de-
netleyebilecek gücümüz var" diye ko-
nuştu. 

O borç bizim sırtımıza kaldı

AK Parti iktidarının 17 yılda birçok
özelleştirme yaptığını belirten Kılıçda-
roğlu, "O da yetmiyor arsaları satıyor.
O da yetmiyor, Telekom’u sattılar. Tele-
kom çok önemli çünkü onu alan aile
bankalardan kredi aldı, o borcu öde-
mesi, o borç bizim sırtımıza kaldı.
Şimdi sıra geldi Tank Palet Fabrika-
sı’na. İktidara destek verenler; bana
dünyadan bir örnek gösterin. Kim silah
fabrikasını başka bir ülkeye peşkeş çeki-
yor? Bir devletin silah fabrikası o devle-
tin namusudur. Bunu söyledim, biz
onu satmadık diyor. Allah büyük Resmi
Gazete’de kararname var. Devletin
Resmi Gazete’si. Tank Palet Fabrika-
sı’nın özelleştirme kararı. Bunu eleşti-
rince ikinci bir kararname çıkardılar.
1105 sayılı kararnameyi neden yayınla-
mıyorlar. Milletten neden gizliyorlar?
Ben o kararnameyi biliyorum. O karar-
name nerede olursa olsun bulur mille-
tin önüne koyarım" tepkisini gösterdi. 

Cumhur İttifakı
koalisyon değildir

MHP Genel Başkan Yardımcısı
Semih Yalçın, MHP'nin hükümetin

icraatlarından sorumlu olmadığını
belirterek "Cumhur İttifakı, bir koal-

isyon ortaklığı değildir. Partimizin
elini kolunu bağlayan, hükümet

icraatından sorumlu kılan bir
sözleşme de değildir" diye konuştu

ChP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, son parti meclisi ön-
cesi yaptığı açıklamada

"Bahçeli'ye sesleniyorum 1105 sayılı kararı
Erdoğan'dan al ve açıkla. Tarihi görevin. Ya
da açıklayacaksın ya da Katar ordusuna
fabrikayı peşkeş çeken iktidarı desteklemeyi
keseceksin" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçda-
roğlu'nun sözlerine MHP'li Semih Yal-
çın'dan tepki geldi. Yalçın, "Bizim yüksek
değerlerimizi ifade eden kavramların, Kılıç-
daroğlu nezdinde bir karşılığı olmamakla
beraber, zaman zaman CHP'nin başı tara-
fından riyakarca istismar edildiğini, boş id-
dialar ve ucuz efelenmelere malzeme
olduğunu görmekteyiz. Partisini milli de-
ğerlerin düşmanı olan Marksistlerin kalesi,
PKK'nın siyasi kanadı durumundaki
HDP'nin hamisi, ulusalcılarınsa mahpus-
hanesi haline getiren Kılıçdaroğlu, Genel
Başkanımıza millilik, milliyetçilik ve vatan-
severlik dersi verecek kıratta değildir.
'Benim oğlum bina okur döner döner yine
okur.' sözü tam da CHP'nin başını tarif et-
mektedir" diye konuştu. 

Bizden hesap soruluyor!

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabri-
kası ile ilgili açıklamasına da tepki göstere-
rek, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

Sakarya Arifiye'deki fabrikanın 25 yıllığına
Katarlı bir firmaya kiralanacağının açıklan-
masından sonra hükümetin bu konudaki
tasarrufunun hesabını MHP Lideri Bahçe-
li'den sorma densizliğine yeltenmiştir.
MHP ile AK Parti arasında milli mutaba-
kata dayanan siyasi iş birliğinin ürünü olan
Cumhur İttifakı, bir koalisyon ortaklığı de-
ğildir. Partimizin elini kolunu bağlayan, hü-
kümet icraatından sorumlu kılan bir
sözleşme de değildir. Hükümetin her kara-
rının hesabını koalisyon ortağıymış gibi
MHP'den ve özellikle de Genel Başkanımız
Bahçeli'den sorma hakkaniyetsizliği, Kılıç-
daroğlu'nu beyhude boşboğazlıktan ve ce-
halet izharından öteye götürmemektedir"
ifadelerini kullandı. Yalçın, MHP'nin
hükümetin ortağı ve bir parçası olmadı-
ğını vurgulayarak, yanlış tasarruf ve be-
yanlar söz konusu olduğunda, parti
tarafından gereken ikazların kamuoyu
önünde yapıldığını hatırlattı.

Fabrika sadece kiralandı

Yalçın "CHP'nin başı belli cümleleri
tekrarlaması için eğitilmiş sultan papa-
ğanı gibi hep aynı suçlamaları dillendir-
mekte, aynı nakaratı okumaktadır"
ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Tank palet fabrikası meselesinin iç

yüzüne gelince, fabrika Katarlı firmaya sa-
tılmamış, belirli bir süre için sadece kiralan-
mıştır. Üstelik fabrikanın sendikalı çalışanları
da Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kal-
maya devam edeceklerdir. 21'inci
yüzyılda askeri ve sa-
vunma alanla-
rında
yapılan
yatı-

rımlar, birkaç ülkenin ortaklığıyla gerçekleşti-
rilebilmektedir. F35 uçakları; müşterek taar-
ruz uçağı projesi kapsamında ABD,
İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hol-

landa, Norveç, Danimarka ve Türkiye
tarafından ortaklaşa finanse

edilmiştir. F35'lerin
yüzlerce parçası

da Türkiye'de
üretilmek-

tedir."

EmniyEt Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzu-

rum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen
davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ve-
rilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargı-
tayca onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı
Melike Göksu ve 2'si belediye meclis üyesi 7 kişiyi
düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözal-
tına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götü-
rüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu ve
beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Kulp'a kayyım atandı

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde PKK'li teröristler ta-
rafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının inflak
etmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirmesi ve 10
kişinin de yaralanması olayının ardından, HDP'li
Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, gözal-
tına alınarak tutuklanmıştı. Taş'ın tutuklanması-
nın ardından Kulp Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı
tarafından İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet kay-
yım olarak atandı.

58 yıl önce büyük bir yara açıldıAdnan Menderes'in
idam edilişinin 58. 

yıldönümü nedeniyle
yazılı bir açıklama

yapan Meral Akşener, 
"Düzmece mahkeme-
lerde alınan kararlar
hem hukuka hem de

demokrasi tarihimize
ağır darbe vurdu" dedi

İYİ Partİ Genel Başkanı meral akşe-
ner adnan menderes'in idam edilişi-
nin 58. yıldönümü nedeniyle yazılı bir
açıklama yaptı. "Cumhuriyet tarihi-
miz, bir bahar ayı olan Eylülleri kara-
kışa döndüren elim olaylarla doludur"
diyen akşener, "Daha birkaç gün önce
millet iradesini hiçe saymış, milletin
hak ve hukukunda ağır yara açmış 12
Eylül’ün yıldönümüydü. Bugün de de-
mokrasi tarihimizin bir başka kara le-

kesinin yıldönümü. türk milleti’nin
iradesine meydan okuyan bir darbe,
12 Eylül 1961’de, ülkenin Başbakanı
adnan menderes, Dışişleri Bakanı
Fatin rüştü Zorlu ve maliye Bakanı
Hasan Polatkan’ı darağacına gön-
derdi. şu bir gerçek ki, milletin irade-
sine saygı göstermeyen, onun hak ve
hukukunu çiğneyen hiçbir güç, hiçbir
eylem, hayırla yad edilmiyor. Bu dün
de böyleydi, bugün de böyle" ifadele-

rini kullandı.  58 yıl önce düzmece
mahkemelerde alınan kararların hem
hukuka hem de demokrasi tarihimize
ağır darbe vurduğunu ifade eden ak-
şener, "türkiye Cumhuriyeti’nin Baş-
bakanı’nı idam sehpasına
gönderenler, aziz milletimiz tarafın-
dan 58 yıl sonra bile telin edilirken,
demokrasi şehitlerimiz hayırla anılı-
yor. türkiye’de makam ve mevki sa-
hibi olanlar bu gerçeği kalın harflerle

not almalıdır. Bu dün de böyleydi,
bugün de böyle. merhum menderes’i
dilinden düşürmeyenlerin görmesi
gereken en önemli gerçek de budur.
millet iradesini hiçe sayanların yan-
lışları hem tarih huzurunda hem de
vicdanlarımızda mahkûm olmuştur.
Hakk’a yürüyüşlerinin 58’inci yılında,
Demokrasi şehitlerimizi saygı ve rah-
metle anıyor, o kıymetli şiarı bir kez
daha tekrarlıyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan

Ruhani, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri
Suriye konulu 'Üçlü Zirve'nin ardından ortak
basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Suriye'deki yangının söndürülmesi için
bugün beşinci kez bir araya gelindiğini belirterek,
"Zirve'de Suriye'de siyasi çözüm umutlarını ye-
şertecek önemli karalar aldık. Suriye'nin toprak
bütünlüğüyle siyasi birliğinin korunması husu-
sunda hepimizin aynı hassasiyete sahip oldu-
ğunu teyit ettik. DEAŞ'la mücadele adı altında
terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edile-
mezliğini vurguladık"dedi.

Seyirci kalamayız

İdlib gerginliğinin Zirve'nin odak noktalarından
biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Nisan
ayından bu yana İdlib'e yönelik kara ve hava ope-
rasyonlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı
maalesef bine yaklaştı. Daha evvel defalarca ye-
rinden edilen yüz binlerce insan, saldırılar nede-
niyle yeniden göç yollarına düştü. Türkiye olarak
sınırlarımızın bitişiğinde, 4 milyon insanı etkile-
yecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kala-
mayız. Böylesi bir vahim gelişme sadece ülkemizi
değil, bütün Avrupa'yı etkileyecektir. Zirve'de
görüş birliğine vardığımız hususlar doğrultu-
sunda, önümüzdeki günlerde bölgede hayırlı ge-
lişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz.
Gündemimizdeki diğer önemli konu; Anayasa
Komitesi’nin teşekkülüydü. Anayasa Komite-
si'nin üyeleri ve usul kurallarının belirlenmesinde
yapıcı ve esnek bir tutum sergiledik. Nitekim
ortak çabalarımızla, Komite’nin oluşumuna iliş-
kin pürüzler giderilmiştir” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de konuştu. İktidara, Tank
Palet Fabrikası'nı üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, vatandaştan gizlendi-

ğini ileri sürdüğü 1105 sayılı kararnamenin niçin Resmi Gazete'de 
yayımlanmadığını sordu. Kılıçdaroğlu, "Ben o kararnameyi biliyorum. O

kararname nerede olursa olsun bulur milletin önüne koyarım" dedi

Silah fabrikasını
sattılar!
Konuşmasını, "Ergenekon’du, Balyoz’du derken or-
dumuzu darmadağın ettik. Bir ülkenin genel kurmay
başkanı terörist diye içeri atıldı. şimdi beraat etti"
şeklinde sürdüren Kılıçdaroğlu, "Kimdi içeri attıran ve
beraat ettiren? Devletin silah Fabrikası’nı Katar’a
satacaksınız, özelleştireceksiniz, olmaz. amerika’da
bir liman suud’lara satıldı kıyamet koptu. Bizde silah
fabrikası satılıyor. Hepimizin duyarlı olması lazım.
saray’da oturanların halktan koltuğu ve halkın dert-
lerinin bilinmediği bir süreç yaşıyoruz. Bir tarafta
açlık, yoksulluk, işsizlik, yanlış dış politikayla gelen
suriyeliler, İdlib’de gerginlik var" ifadelerini kullandı. 
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HDP'li başkan
gözaltına alındı

Suriye için umut var

Erzurum' un HDP'li Karayazı ilçe Belediye
Başkanı Melike Göksu, 2' si belediye meclis
üyesi toplam 7 kişiyle birlikte bugün sabah
saatlerinde gözaltına alındı. Başkan ve
meclis üyeleri adliye ye sevkedildi

Meral
Akşener

Kemal
Kılıçdaroğlu

Semih
Yalçın



E krem İmamoğlu 23 Hazi-
ran'da tekrarlanan yerel se-
çimde İstanbul Büyükşehir

Belediyesi (İBB) Başkanı olduktan
sonra metro inşaatları için mevzuata
göre gerekli izinleri almak üzere
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapı-
lan başvurulardan ilk gündeme alı-
nan büyük proje
“Kadıköy-Sultanbeyli Metro Hattı”
oldu. İBB Raylı Sistem Daire Baş-
kanlığı Raylı Sistem Projeler Müdür-
lüğü tarafından 2017 yılında proje
çalışmalarına başlanan 18.4 kilomet-
relik Kadıköy-Sultanbeyli Metro hat-
tının proje tanıtımı dosyası 11 Eylül
2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İs-
tanbul İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
17 Eylül 2019 günü de Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) süreci res-
men başlatıldı. Hazırlanan proje ta-
nıtım dosyasında yer alan bilgilere
göre Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe
ve Sultanbeyli ilçelerini kapsayacak
yeni metro hattı 7 adet istasyona
sahip olacak. Kadıköy-Sultanbeyli

Metro Hattı güzergahı; “Esatpaşa,
Finans Merkezi, Ataşehir, Türk-İş
Blokları, Ferhatpaşa, Samandıra,
Veysel Karani” istasyonlarından 
oluşacak.

Ekspres hat niteliği taşıyor

Artan yolculuk talepleri sebebiyle
oluşan erişim problemleri gidermek
üzere planlanan Kadıköy-Sultan-
beyli Raylı Sistem Hattı, İstanbul'un
Anadolu yakasında doğu-batı ak-
sında ekspres bir hat niteliği taşıyor.
Bu çerçevede projelendirilme aşama-
sında olan İncirli-Söğütlüçeşme
Metrosu ile Altunizade İstasyo-
nu'nda, Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme
Metrosu ile Esatpaşa İstasyonu'nda
fiziksel olarak birleşerek Avrupa ya-
kasına erişim de sağlanacak. Yapım
çalışmaları devam eden Göztepe-
Ümraniye, Dudullu- Bostancı ve
Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hatları
ile de entegre olması planlanıyor.
Yeni metro hattının, aynı zamanda
Samandıra bölgesinde planlanan İs-

tanbul-Adapazarı Hızlı Tren Hattı
Anadolu İstasyonu ile bağlantı ya-
pacak şekilde planlaması yapıldı.

46 ayda tamamlanacak

Yatırım bedeli 4 milyar 653 milyon
264 bin TL olarak belirlenen yeni
hattın; gerekli izinlerin tamamlan-
masını takiben “ÇED Gerekli De-
ğildir” kararı alınması sonrasında
inşaatına başlanacak. Metro inşaa-
tının 46 ayda tamamlanması öngö-
rülüyor. Kadıköy-Sultanbeyli Raylı
Sistem Hattı, İncirli'den başlayıp
Söğütlüçeşme'ye giden ve “Kısa
Boğaz Hattı” olarak isimlendirilen
projeye fiziksel olarak Altunizade'de
bağlanacak ve bu noktadan itibaren
İncirli yönüne aynı hat yolları üze-
rinden devam edecek. Yani Veysel
Karani yönünden gelen yolcular
“Kısa Boğaz Hattı”na bağlanarak
doğrudan Avrupa yakasına geçebi-
lecek. Bu çerçevede yeni metro hattı,
İncirli-Söğütlüçeşme metrosunun
devamı olarak değerlendiriliyor.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1051545)

SPOR SAHALARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/446342
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 

ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 2163355118
c) Elektronik Posta Adresi : umraniye@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 KALEMDEN OLUŞAN SPOR SAHALARI YAPIMI Ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ümraniye İlçe Sınırları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:2 34761
b) Tarihi ve saati : 02.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu iş için; "(A) ALT YAPI İŞLERİ - XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ" benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye
/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 
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İ slam dininde tembellik, zillet, dilencilik,
başkasına yük olmak yoktur. Müslüman
kendi el emeğinin en tatlı ve helal rızık

olduğunu bilerek çalışır, çalışkandır. Alan el
olmaktan ziyade veren el olmak Müslümanın
şiarıdır.

Kâinat büyük bir aile olarak bütün efra-
dıyla harıl harıl çalışmakta; güneş, ay, yıldız-
lar, bulut, deniz, rüzgâr, ağaç hülasa her
varlık çalışmakta ve hayatı için 
çırpınmaktadır.

Peygamberler başta olmak üzere bütün
kıymetli insanlar çalışmayı ihmal etmemişler;
hayatta birer meslek sahibi olmuşlardır.

Hazret-i Âdem aleyhisselam çiftçi...
Hazret-i İdris aleyhisselam terzi...
Hazret-i Nuh aleyhisselam marangoz... 
Hazret-i İbrahim aleyhisselam dokumacı... 
Hazret-i Davud aleyhisselam demirci... 
Hazret-i Şuayb aleyhisselam ayakkabıcı... 
Hazret-i Yakup aleyhisselam kervancı... 
Hazret-i Zekeriyya aleyhisselam ile Rasu-

lullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
de tüccar idiler. Ashabı Kiramdan her birisi
bir işle meşgul oldular. Büyük alimlerden
İmam-ı Azam ipek tüccarı idi.

Dinimiz çalışmayı nafile ibadetten sevaplı
tutmuş; kenara çekilen dervişten, çalışanı
üstün saymıştır. Vaktiyle İsa aleyhisselam bir
kişiye rastlamış; ona ne iş yaparsın diye sor-
muş. O da: “İbadetten başka işim yok” de-
yince, Hazret-i İsa aleyhisselam: Sana kim
bakıyor diye sormuş. O da kardeşim bakıyor
deyince, Hazret-i İsa aleyhisselam: O halde
kardeşin senden daha ibadet ehli imiş ceva-
bını vermiştir.

İslam dininde tembellik, zillet, dilencilik,
başkasına yük olmak yoktur. Hazret-i Ömer
efendimiz bir sohbetinde: Sizden herhangi bi-
riniz köşeye çekilip, “Allah’ım bana rızık ver”
diye tembel tembel beklemesin. Pekâlâ bilirsi-
niz ki; gökyüzü altın, gümüş yağdırmıyor, bu-
yurmuşlardır.

Ülke olarak kimi şeyleri doğal üretiyoruz,

çok şükür doğal kaynaklarımız güçlü, doğa-
mız güçlü ama teknoloji ülkesi, endüstri ülke-
siyiz diyemiyoruz. Çok zenginliklerimiz çok
çeşitliliklerimiz var ancak gerçekten ne du-
rumda olduğumuzun farkında mıyız? 

Üretim toplumu ve tüketim toplumu

Üretim toplumu üretimde, tüketim toplumu
tüketimde ileridir. Tüketim toplumu ucuz olanı
arar, üretim toplumu faydalı olanı arar ve fi-
yatını ödemekte çekinmez, çünkü emeğe değer
verir. Üretim toplumu ileriye bakar, tüketim
toplumu üreteni izler. Tüketim toplumu takip-
çidir, üretim toplumu akımı belirler.

Üretim toplumu liderliğe önem verir, lider
yetiştirir; tüketim toplumu idareci yetiştirir.
Tüketim toplumu en son çıkana sahip olmak
ister, üretim toplumu en son teknolojiyi üret-

mek, önde giden olmak ister.
Üretim toplumu eğitime çok önem verir,

tüketim toplumu eğitimden korkar. Üretim
toplumu eğitime çok yatırım yapar, tüketim
toplumunun zeki çocukları onların okuluna
gider. Üretim toplumu herkesten öğrenir, tü-
ketim toplumu yargılar.

Üretim toplumu gelişime, değişime, dönü-
şüme açıktır; tüketim toplumu değişimden ve
kaybetmekten korkar, statükocudur. Üretim
toplumu hata yapmaktan, bozmaktan çekin-
mez, bunun öğrenmenin yolu olduğunu bilir.
Tüketim toplumu üretmeyi bilmediğinden
bozmaktan ödü patlar.

Üretim toplumu satış, pazarlamada iyidir,
tüketim toplumu pazarlık yapmakta iyidir.
Üretim toplumu değerini “neyi satıyorum,
kaça satıyorum” diye belirler, tüketim top-
lumu “neyi, kaça alabiliyorum” diye belirler.
Üretim toplumu ürettiğine, emeğe önem
verir; üretimin değerini, bu nedenle parasını
akıllı kullanır. Tüketim toplumu en son ve
gösterişlisini almak için parasının kıymetini
bilmez, bu nedenle üretim toplumlarının kö-
lesi olmaya mahkûm kalır.

İslam dini çalışan ve üreten bir toplum
inşa etmiştir. Birçok buluşun perde arkasını
araladığımızda Müslümanların çalışmaları ve
katkıları apaçık ortadadır. Fakat günümüz-
deki Müslümanlar ise çalışmadan, üretmeden
sadece tüketim üzerine bir hayat düzeni kur-
muşlardır. Bunun neticesinde tüketimle bir-
likte toplumda birçok sorunu beraberinde
getirmiştir. Adete bu tüketim hastalık haline
dönüşmüştür.

Medyanın aşırı tüketime teşvik etmesi top-
lumda büyük tahribatlar meydana getirmek-
tedir. Aşırı tüketimin maddi durumu iyi
olmayanları toplumda geri plana itilmesine
neden olması ve doğurduğu olumsuz psikolo-
jik sonunda ise intiharlara yol açmaktadır. İn-
sanların kendi ihtiyaçlarına göre değil de
medyanın, modanın yönlendirildiği şekilde ha-
reket etmeleri toplumların geleceğinin tehlike
altında olduğunun göstergesidir.

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,
rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela hay-
siyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da
istiklal ve istikballerini kaybetmeye 
mahkumdurlar.

Üretim mi tüketim mi?
Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

IKI YAKA BIR 
ARAYA GELIYOR
İBB tarafından 2 yıl önce proje çalışmalarına başlanan 18.4 kilometrelik Kadıköy-
Sultanbeyli Raylı Sistem Hattı’nın inşaatı için geri sayım başladı. Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan yeni metro hattı, proje aşamasındaki Bakırköy
İncirli’den başlayıp Söğütlüçeşme’ye giden ve “Kısa Boğaz Hattı” olarak isimlendirilen
metro hattı ile entegre olarak doğrudan Avrupa yakasına bağlanacak

46 AYDA TAMAMLANACAK
Yatırım bedeli 4 milyar 653 milyon
264 bin lira olarak belirlenen hattın
46 içerisinde tamamlanarak halkın
hizmetine açılması bekleniyor.

AB’nin bakışı çok önemli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldi. AB’nin Türkiye ile
ilişkilerinin önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Hele hele iki kıtanın buluştuğu İstanbul’a AB’nin bakışı çok önemli” dedi

İstAnbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Avrupa Birliği (AB)

Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyük-
elçi Christian Berger ve beraberindeki
heyetle Üsküdar’daki Fethi Paşa Koru-
su’nda bir araya geldi. Oldukça samimi
bir havada gerçekleştirilen görüşmede
İmamoğlu konuğu Berger’e, “Sizleri İs-
tanbul’un en güzel yerlerinden birinde
ağırlamaktan büyük onur duydum”
dedi.

İş birliğine vurgu

AB’nin Türkiye’ye bakışını çok
önemsediklerini vurgulayan
İmamoğlu, "Bugün yaptığımız
görüşme ile bundan sonra
daha sıkı bir işbirliğimizin ola-
cağına inanıyorum. AB’nin,
Türkiye’nin şehirlerine ve hele
hele iki kıtanın birleştiği İstan-
bul’a bakışı çok önemli. Şehir-

leri çok önemsiyoruz. Bu noktada bü-
tünüyle, tüm düşüncelerimizin gerçek-
leşeceği başlangıç noktası, kentlerdir ve
yerel yönetimlerdir. Bu yeni dönemde,
tümüyle düşüncelerimizi ortaya koya-
cağımız politikalarımızı, özellikle AB ile
beraber kuracağımız sağlıklı masalarda
geliştirmek, üretmek ve iş birliği yapma
konusunda çok hassas ve itinalı olaca-
ğız. Aynı zamanda çok hızlı davranan
bir yönetim olacağımızı sizlerin bilme-
sini isterim" diye konuştu.  AB’nin ön
gördüğü standartları çok değerli buldu-
ğunu da kaydeden İmamoğlu, “Bu or-

tamda tümüyle insani ve çevre düzeni
açısından, insan hayatını kolaylaştıra-
cak birçok kavram adına şehirdeki dü-
zenlemeleri yapabilmek, bizim için çok
önemli hedefler ve standartlardır” dedi.

Öncelikli konu ulaşım

İmamoğlu, İstanbullunun hayatını ko-
laylaştıracak projelere öncelik verecek-
lerini kaydederek, "İstanbul’da sokağa
çıkıp kime sorsanız, öncelikli konusu
ulaşım. Ama ulaşımı sadece araçta
veya vasıtalar üzerinden değil, gerçek-
ten insani açıdan ele alan, insanı önce-

leyen kavramlarla hem
sağlığı önceleyen, hem de
insanların ulaşımını ko-
laylaştıran öncü işlere
imza atmak istiyoruz.
Örneğin sadece gençler
ve çocuklar üzerinden
düşünürsek; bile olumlu
bir adım” dedi.

Adana İstanbul’a taşındı
AdAnA mutfağını Ak-
deniz ülkeleriyle buluş-
turacak olan 3.

Uluslararası Adana Lezzet Festiva-
li'nin tanıtım ve lansman toplantısı
İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplan-
tıda konuşan Adana Valisi Mahmut
Demirtaş, “Adana'mız için marka-
laşma sürecini başlattık ve en kısa
zamanda bu süreci tamamlamaya-
cağız. Bu sürecin sonunda Adana
Lezzet Festivalinin tüm platform-
larda bir Adana markası olarak hak
ettiği yeri alacak ve tüm
gastronomi vitrininin par-
layan yıldızı haline dönüşe-
cektir” dedi. Adana
Valiliğinin ev sahipliğinde
4-6 Ekim tarihleri arasında
“Büyük Akdeniz Şöleni”
temasıyla düzenlenecek
olan "3. Uluslararası
Adana Lezzet Festivali"

için İstanbul'da basın toplantısı dü-
zenlendi. Beşiktaş'taki Feriye'de dü-
zenlenen toplantıya, Adana Valisi
Mahmut Demirtaş, Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Ka-
ralar, Türkiye Gazetesi Genel
Koordinatörü ve Yazarı Yücel Koç,
İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber
Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Tür-
kiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur,
gastronomi dünyasından STK tem-
silcileri, kanaat önderleri ve basın
mensupları katıldı.



ÇARŞAMBA 18 EYLÜL 2019

GÜNDEM 9

A yçiçeği üretimini artırmak ve tarımı ge-
liştirmek maksadıyla Tarım Kredi Koo-
peratifi tarafından verilen kredi,

çiftçilerin başına dert oldu. Aldıkları krediyi ürün
karşılığında ödeyeceklerini ifade eden çiftçiler 30
Eylül'ün son ödeme günü olmasına rağmen koo-
peratifin ayçiçeği alımını durdurduğunu belirtti.
Çiftçilerin bu durumunu fırsat bilen tüccarlar ise
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı fiyatın
çok altında bir rakamla elde kalan ayçiçeğini al-
manın peşine düştü. Bakan Pakdemirli, 2019-
2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton
başına 2 bin 500 lira olarak açıklamıştı. Tüccarın
ise ton başına 2 bin 200 TL verdiği öğrenildi. 

Hani kara gün dustuydu?

Konu hakkında Damga'ya konuşan Nakkaş Ma-
hallesi Muhtarı Zafer Öztürk, “Tarım Kredi
Kooperatifleri hani çiftçinin kara gün dostu idi?”
diye sorduş.Aynı zamanda Tarım Kredi Koope-
ratifi Üyesi olan Öztürk, “Bize diyeceksiniz ki, gel
mazotunu, gübreni bizden al! Bize borçlan.
Hasat ettiğin ürünle borcunu öde... Sonra sto-
ğum doldu, ürün alamıyorum, başınızın çaresine
bakın. Bakanlık tarafından açıklanan ayçiçeği
alım fiyatı 2 bin 500 lira. Tarım Kredi Kooperatifi
ürününüzü almıyorum diyor. Tüccar fiyatları 2
bin 200, 2 bin 300 TL'ye kadar çekti. Üretici yine
zarar ediyor. Peki bu üretici kooperatife borcunu
nasıl ödeyecek? Ödemezseniz gelip traktörünüzü
haciz ediyor. Çiftçi bu sene hiç olmadığı kadar
zora sokuluyor. Amaç çiftçiyi bitirmek mi?” diye-
rek yetkili kurumlara ve Bakanlığa seslendi.

Ödeyemezse haciz gelecek

Çatalca'da çiftçilik ile uğraşan bir başka vatan-
daş Bergin Çetince ise Tarım Kredi Kooperatifi

Genel Merkezi'ni aradığını belirterek, “Bana
ürün alamadıklarını ve stoklarının dolduğunu
söyledi. 'Beni borçlandırdınız, ürünüme karşılık
bu borcun altına girdim' dediğimde, nakit ödeye-
ceksiniz dedi. Nakit ödeyemem dediğimde de
haciz işlemlerine maruz kalırsın diyor. 170 bin
lira Tarım Krediye borcum olmasına rağmen 30
bin liralık traktörüm bulunuyor. Nasıl olacak bu
iş? Buna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor.
Çatalca'ya 2 bin ton alım kotası belirlenmiş, alı-
nan 900 ton. Diğer bölgelerdeki alımlar sebebi ile
Çatalcalı çiftçi ziyan edilemez” ifadelerini kul-
landı. 

İlk defa böyle bir şey oldu

Çiftçilerin çoğunluğu isyanını sesli bir şekilde dile
getirirken baba mesleği olan çiftçiliğe zor zahmet
devam ettiklerini belirten İsmail Zeren isimli va-
tandaş, “Biz babadan nasıl gördüysek öyle
devam ediyoruz. Babalarımız da Tarım Kredi
Kooperatifi ile çalışırmış. Ben ilk defa böyle bir
olayla karşılaşıyorum. Çiftçinin güvendiği dağ-
lara kar mı yağdı? Ürünümü mecburen tüccara
verdim. Tüccara verirken ürünün tabiki alım fi-
yatı da düşüyor. Bu da zarar demek. Kooperatife
olan borcunuzu ödemezseniz, faiz biniyor, icra
takibi başlıyor” sözleri ile zor durumda oldukla-
rını belirtti. 

Çiftçinin durumu zaten kötü

Yine çiftçilik ile uğraşan İbrahim Geçer de
Tarım Kredi Kooperatifi'ne üye olmadığını dile
getirerek, “Bana da teklif ettiler, gel gübreni al,
mazotunu al diye. Ben almadım. Peki ya alsay-
dım? Veresiye verip, ürününü alacağız dedikleri
an ya böyle bir hataya düşseydim? Çiftçinin
durumu zaten kötü. Bir de böyle durumlar...
Şimdi buyurun hep birlikte cenaze namazına”
ifadelerini kullandı. 

ZAYİ İLANI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. hükümsüzdür.

Morhaf Majdaldın Almanla 99443093786

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. hükümsüzdür.
Abdulrahman Khznadar 99728906268

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. hükümsüzdür.
Muhammed Alnasırallahalsaadı 99435214502

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. hükümsüzdür.
Huseme Murşit Moushmh 

BAHADır sügür

Ç atalca'da Çiftçilik ile uğraşan kişi sayısı
her geçen gün azaldıkça azalıyor. Baba-
dan oğla da geçmiyor artık. Belli başlı

çiftçiler var. Hatta parmakla gösterir hale geldik.
"İlçede kimler tarım ile uğraşıyor" desen nere-
deyse isim isim sayacak hale geldik.

Peki bizi bu duruma ne getirdi?

Sebepleri bir hayli fazla. Geçtiğimiz yıllara
şöyle bir bakarsak eğer, tarlamız kalmadı desek
yeridir. Sata sata, parselleye parselleye hani öyle
büyük oranlarda tonlarca ürün alabileceğimiz
uzun uzun tarlalarımız kalmadı.

Çevremizden geçen tüm yollar aslında tarımı-
mızın üzerine beton döktü. Bugün ekili gördüğü-
nüz tarlaların yüzde 80'i diyeyim ben ama daha
fazlası ile köylünün yadi Çatalca'da tarım ile uğ-
raşanların değil. İcar dediğimiz kiralama yöntemi
ile kiralıyor. Kimden? Yatırım amaçlı bu arazileri
alanlardan. He o alanlar da şu n için veriyor ki-
raya. Yoksa tarım yapılsın diye almadı ha! İmar
yok. Bir gün imar çıkarsa, lojistik imar alanı
olursa, konut dışı kentsel çalışma alanı olursa
diye bekliyor. Hoş bir çok tarlada da kaçaklar ya-
pıldı, etraflarına tel örgüler çekildi. Oldu sana
villa.

İşin özü son 3 yılda Çatalca'd tarım yapılan
arazilerde yüzde en az 40'lık bir düşüş yaşandı.
Ve yaşanmaya önümüzdeki yıllarda da devam
edecek.

Ve bugün!

Sen çiftçiye "Gel mazotunu, gübreni benden
kredi ile al. Hasat zamanı ürünün ile ödersin" de...
Sonra hasat zamanı geldiğinde "Stoğum doldu.
Git başka yere ver. Ban olan borcunu da nakit
öde" dersen;

1- Tüccarın iştahını kabartır, devletin belirle-
miş olduğu taban fiyat olan ton başına 2 bin 500
TL'yi 2 bin TL'ye kadar düşürmesine,

2- Üreticinin en güvendiği kurumlardan birisi
olan Tarım Kredi Kooperatifine olan güvenin düş-
mesine,

3- Üreticinin ayçiçeği ekmekten uzak durma-
sına sebep olursun.

Ve tüm bunlar sebebi ile gelecek yıllarda bu
ülke ayçiçeği ithal etmek zorunda kalır. Yad ayçi-
çeğine bağlı tüm ürünleri ithal etmek.

Yetkili ve etkili ne kadar kurum var ise, acilen
bu işe bir çare çözüm üretmek zorundadır. Herkes
taşın altına elini sokmalı, yerel idareciler, Kayma-
kam, Belediye Başkanı, Siyasi Parti İlçe Başkan-
ları ve hatta STK'lar da çiftçi ile bir olmalıdır.

Seçim zamanlarında "Çatalca'yı gıda üssü, Ça-
talca'yı Tarım Kenti yapacağız" diyen kim varsa, e
bir zahmet ortaya çıksın. Ve gereğini yapsın.

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Çatalca'da ayçiçeği ekmek üzere Tarım Kredi Kooperatifi'nden kredi alan
çiftçilerin ürünleri ambarda kaldı. Kooperatife olan borçlarına karşılık ürün
teslim eden çiftçilere, "Stoğumuz doldu" denilerek hasat edilen ürünlerin
alınmayacağı ifade edildi. Ne yapacağını şaşıran çiftçiler ise “Madem 
ürünlerimizi almayacaktınız bizi neden borçlandırdınız” diye isyan etti

Çiftçiye sahip çıkalım!
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ÇİFTÇİYİ ÖLDÜRMEYİN
Çiftçilerin mağduriyetini Damga'ya
değerlendiren Çatalca Ziraat Odası
Başkanı Seyit Çetin, “Bu sadece
Çatalca çiftçisinin değil, tüm Tür-
kiye genelinde Tarım Kredi Koope-
ratiflerine üye olan ve borçlu olan
çiftçimizin sorunu haline gelmiştir”
bilgisini verdi. “Çok
sıkıcı bir durum ile
karşı karşıyayız” diye
konuşan Çetin, “Zi-
raat Odaları Başkan-
ları olarak konuyu
bakanlık boyutuna
kadar taşıdık. Çiftçi
şu an resmen zarar
ettiriliyor. 2 bin 500
lira olarak açıklanan
fiyatlar, bugün 2 bin
200, 2 bin 300 lira-

lara düştü. Bu süreç devam ederse
ürünün fiyatı daha düşürülecek.
Peki çiftçi ne yapacak? Ton başına
kaybı, çektiği krediye gelecek olan
faizler! Dediğim gibi çok can sıkıcı
bir durum ile karşı karşıyayız. Zi-
raat Odası olarak görüşmelerimize

devam ediyoruz. Umu-
dumuz bu sorunun bir
an önce çözülmesi yö-
nünde. Bu tür uygula-
malar çiftçiyi her geçen
gün biraz daha üretim
bakımından öldürüyor.
Çiftçi ölürse, tarım ölür.
Tarım ölürse varın dü-
şünün gelecek ne olur?
O sebeple çiftçiyi öldür-
meyin diyoruz” açıkla-
masını yaptı. 

Nakkaş Mahallesi Muhtarı
Zafer Öztürk, yaşanan
mağduriyeti dile getirerek,
“Hani Tarım Kredi Kooperatifi
kötü gün dostuydu?” diye sordu.

RUMELI’YE DESTEK SOZU
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Rumeli Üniversitesi yeni eğitim- öğretim dönemi açılış töreninde, "Tüm projelerinize destek
olacağımın sözünü veriyorum. Ben Silivri Belediye Başkanı olarak ‘Marka Kent’ hayalime, Rumeli Üniversitesi’nin de ortak olmasını isterim" dedi

İstAnbUL Rumeli Üniversi-
tesi 2019-2020 Eğitim ve
Öğretim Yılı açılış töreni

bugün yapıldı. Rumeli Üniversitesi
Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen
tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı
ile başladı. Açılış törenine MHP İl
Başkanı Birol Gür, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Ru-
meli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hazım Tamer Dodurka, İstanbul Ru-
meli Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Hüseyin Afşin Balcı ve yöne-
timi, Silivri Devlet Hastanesi Başhe-
kimi Uz. Dr. Fatih Mehmet
Velibeyoğlu, Silivri Kent Konseyi Baş-
kanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, siyasi
parti temsilcileri, oda ve dernek baş-
kanları, üniversite idari ve akademik
kadroları, öğrenciler ve veliler katılım
gösterdi.

Onlar bize emnate

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka ger-
çekleştirdiği açılış konuşmasında, "Bu
mutlu günümüzü bizimle paylaştığı-
nız, bu imkanı sağladığınız için hepi-
nize şükranlarımı sunuyorum.
Üniversitemizin kurucusu, Sayın
Mehmet Balcı’yı rahmet ve minnetle
anıyor ve kuruluşumuzdan bu yana
üniversitemize hizmet eden herkese
şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğ-
rencilerimizin değerli büyükleri, canı-
nız kadar sevdiğiniz, büyük emekler
vererek bugünlere getirdiğinizi evlat-
larınızı, canlarınızı eğitmemiz için
bize emanet ettiniz. Biz de onları ül-
kesini vatanını seven, değerlerine bağlı
ve nitelikli meslek insanı olarak yetiş-
tirmek için elimizden geleni tam 
olarak yapacağız" dedi. 

Daha başarılı olacağız

İstanbul Rumeli Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Hüseyin Afşin
Balcı ise konuşmasında, “Öncelikle
davetimizi kabul ederek açılışımıza
katıldığınız için teşekkür ediyorum.
Yeni eğitim öğretim döneminde yeni
açtığımız yerleşkelerimiz, araştırma
merkezlerimiz ve üniversitelerin ilerle-
mesini destekleyen yeni müfredatımız
ile birlikte yeni bir dönemde daha ba-
şarılı olacağımıza inanıyorum. Yeni-
den geldiğiniz için çok teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Balcı'yı unutmadı

Rumeli Üniversitesi’nin kurucusu
Mehmet Balcı’yı yad ederek konuş-
masına başlayan Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, "Rumeli
Üniversitesi’nin 2019-2020 eğitim ve
öğretim yılı açılışında sizlerle olmak-
tan mutluluk duyuyorum. Bu döne-
min hocalarımıza, öğrencilerimize, 

üniversitemize, Silivri’mize hayırlı
uğurlu olmasını temenni ediyorum.
2015 yılında bu üniversiteyi kurarken bir
çok kimsenin ‘Bu çılgın adam kim’ de-
diği, onun ise usanmadan yılmadan Si-
livri’mize kattığı değer için Mehmet
Balcı’ya Cenabı Allah’tan rahmet dili-
yorum, mekanı cennet olsun” ifadele-
rini kullandı. 

İş birliği halindeyiz
Rumeli Üniversitesi’ne destek sözü
veren Başkan Yılmaz, "Ben Silivri Bele-
diye Başkanı olarak ‘Marka Kent’ haya-
lime, Rumeli Üniversitesi’nin de ortak
olmasını isterim. Yapacağımız tüm pro-
jelerde rektör hocamızla da görüşme
halindeyiz. Tüm projelerimizde bize
destek oluyorlar, ben de tüm projeleri-
nizde üniversiteye destek olacağımın
sözünü vermek istiyorum. Yeniden eği-
tim yılının hem Silivri’mize, hem ülke-
mize, hem size hayırlar getirmesini
temenni ediyorum açıklamasını yaptı.
MEHMET ALİ ÇATAL

Biz de kaderine terk etmek yok

İMAMOĞLU buradaki
inceleme gezisinin ar-
dından, en son 8

Eylül’de ziyaret ettiği Kemerbur-
gaz Kent Ormanı’na hareket etti.
Ormanda bir süre yürüdükten
sonra basın mensuplarına açık-
lama yapan İmamoğlu, “Buraya
16 Ekim’den itibaren vatandaşla-
rımızı almaya başlayacağız. 29
Ekim’de, Kültür A.Ş ve Spor A.Ş
değişik etkinlikler düzenleyecek.
İstanbul’un coğrafyasını doya
doya yaşayacağız. Ben de burada
olacağım” dedi. İstanbul Büyük-
şehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, yıllardır kade-
rine terkedilen, hem vatandaşın
hem de esnafın şikâyet ettiği
Harem Otogarı’na inceleme gezi-
sinde bulundu. Başka yere taşı-
narak yerine yüksek teknoloji
merkezi yapılacak otogar gezi-
sinde İmamoğlu’na, İBB Genel
Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Se-
kreter Yardımcıları Murat Yazıcı,
Orhan Demir, Murat Kalkanlı ile
Mehmet Çakılcıoğlu eşlik etti.

Hiç endişeniz olmasın

Harem Otogarı Esnaf Derneği

Başkanı Kemal Kolaçoğlu’ndan
otogarın son durumu ile ilgili
bilgi alan İmamoğlu, “İstanbul
buradan ciddi şekilde rahatsız
oluyor. Siz esnafımız da burada
mutsuzsunuz. Buradaki olum-
suzlukları esnafımız ve vatandaş-
larımız bize anlatıyor. Burada,
‘bıçak kemiğe dayanmış’ du-
rumda. Göreceksiniz çok hızlı yol
alacağız. Hiç endişeniz olmasın”
dedi. Harem Otogarı’nın öm-
rünü tamamladığını belirten
İmamoğlu, “Biz buraya çözüm
bulacağız. Bizde kaderine terk
etmek yok. Burada şehir adına en
doğru kararı nasıl veririz ona ba-
kacağız. Harem ömrünü tamam-
ladı. Ama yıllardır bu konunun

böyle belirsizlik içinde durması
üzücü. Dolayısıyla bizim bundan
sonraki hedefimiz hızlıca, yine
sizin bilginiz dâhilinde buraya en
uygun alternatifi oluşturup si-
zinle paylaşmak” dedi.

29 Ekim'de buradayım

İmamoğlu buradaki inceleme ge-
zisinin ardından, en son 8
Eylül’de ziyaret ettiği Kemerbur-
gaz Kent Ormanı’na hareket etti.
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut
ve Boğaziçi Yönetim A.Ş Genel
Müdürü Ethem Pişkin ile birlikte
ormanda bir süre yürüyen İma-
moğlu, daha sonra basın men-
suplarına açıklamalarda
bulundu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harem Otogarı’na inceleme gezisinde bulundu.
Otogarı gezip esnafın sorunlarını dinleyen İmamoğlu, “Bizde kaderine terk etmek
yok. Burada, şehir adına en değerli kararı nasıl veririz ona bakacağız” dedi

Seyit Çetin

Volkan
Yılmaz

Ekrem
İmamoğlu
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İngiltere’de Yüksek

Mahkemeden,
Türklere, hükümetin

Ankara Anlaşması
koşullarında gittiği
değişikliklere karşı

açtıkları davayı
temyize götürme

izni çıktı

Ankara anlaşması temyize gidiyor
İngİlTere’de Yüksek Mah-
keme, Türklere, hükümetin
Ankara Anlaşması koşulla-

rında yaptığı değişikliklere karşı açtıkları
davayı temyize götürme izni verdi. An-
kara Anlaşması'ndan yararlanarak İngil-
tere'ye gelen Türkler tarafından
oluşturulan "Türk İş İnsanları
Birliği”nden yapılan yazılı açıklamada,
Yüksek Mahkemenin, hükümete karşı

açtıkları davayı temyize götürmelerine
izin verdiği bildirildi. Ankara Anlaşması
olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortak-
lık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize
alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı
tamamladıktan sonra ücretsiz olarak sü-
resiz oturum başvurusu yapabiliyordu.
Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla
süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılır-
ken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti

getirilmişti. Yeni düzenlemeler, Ankara
Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık
12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de ge-
riye dönük uygulanmaya başlamıştı.
"Türk İş İnsanları Birliği", İngiliz hükü-
metinin yaptığı değişiklikleri yargıya taşı-
mış ancak Yüksek Mahkeme mart
ayında aldığı kararla davayı reddetmişti.
Birlik, bunun üzerine kararı temyiz için
başvuruda bulunmuştu. DHA
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Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı
Turan, ülkede gelecek yıl yapılması 
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şaibelerden endişe duyduklarını belirtti
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Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı
Turan, ülkede gelecek yıl yapılması 
planlanan nüfus sayımındaki olası 
şaibelerden endişe duyduklarını belirtti

I rak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan
Yardımcısı Hasan Turan, ülkede gele-
cek yıl yapılması planlanan nüfus sa-

yımındaki olası şaibelerden endişe
duyduklarını belirtti. Irak Parlamentosunda
geçen dönem Kerkük Milletvekilliği görevini
de yürüten Hasan Turan, gelecek yıl yapıl-
ması planlanan nüfus sayımı, bu konudaki
beklenti ve endişelerini değerlendirdi.
Turan, nüfus sayımında şaibe ihtimalinden
söz ederek, "Irak nüfus sayımında kamuo-
yuna açıklanacak verilerin doğru olmayaca-
ğından endişeliyiz." diyerek, bu sayımla
planlı şekilde ülkedeki Türkmen nüfusunun
az gösterilmek istenebileceğini söyledi.
Irak'ta 2003 yılından bu yana nüfus sayımı-
nın yapılmadığını hatırlatan Turan, nüfus
sayımına karşı olmadıklarını ancak Türk-
men bölgelerinden alınacak verilerin hükü-
met tarafından titizlikle incelenip, bunların
şeffaf ve gerçeği yansıtacak şekilde açıklan-
masını istediklerini ifade etti.

Etnik kimlik kısmı kaldırılmalı

Nüfus sayımı için hazırlanan formda mez-
hep sorusunun kaldırılması gibi etnik kim-
likle ilgili kısmın da kaldırılması gerektiğini
söyleyen Turan, "Irak'ta özellikle Türkmen-
lerin nüfusunu gerçek sayısından az göster-

mek için birtakım proje ve oyunlar var. Veri-
leri sisteme geçmek için Planlama Bakanlığı
tarafından belirlenecek memurların taraflı
olup olmayacağından da kaygı duyuyoruz."
diyerek çekincelerini dile getirdi.

Kerkük'e nüfus kaydırması yapıldı

Kerkük'e 2003 öncesi ve sonrası yoğun
nüfus kaydırması yapıldığını dile getiren
Turan, sözlerine şöyle devam etti: ''Türk-
menler olarak bizim açımızdan 1957 nüfus
sayımı esastır. Babası ya da dedesi 1957 yılı
nüfus sayımında Kerkük'te kütük kaydı bu-
lunanlar gerçek Kerküklülerdir. Bunun dı-
şında kentin demografik yapısını
değiştirmek amacıyla Kerkük'e getirilen yüz
binlerce kişiye Kerküklü kimliği kazandı-
rıldı. Bu da bizim için sorun ve tehlikedir.''
Türkmen yönetici Turan, terör örgütü DE-
AŞ'ın zulmünden kaçarak evlerini terk
etmek zorunda kalan Musul kentinin Tela-
fer ilçesi ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu
ilçesinin köylerine çeşitli nedenlerle geri dö-
nemeyen Türkmenlerin de olduğuna dikkati
çekerek, "Yerinden edilerek sığınmacı duru-
muna düşen Türkmenler de nüfus sayımı
açısından bizim için büyük kayıptır." değer-
lendirmesinde bulundu.
HABER MERKEZİ

Baskı uygulanıyor
Irak Kürt Bölgesel Yöneti-
mi'nde (IKBY) Türkmen nü-
fusunun az gösterilmesi
için yanlış adımlar atıldı-
ğını savunan Hasan
Turan, "Nüfus sayımına
yaklaşık bir yıl süre kal-
mışken Erbil kentindeki

asayiş güçleri devlet ku-
rumlarına müracaatta bu-
lunan Türkmenlere
kendilerini Kürt olarak
yazdırmaları baskısı uygu-
luyor." diye konuştu. ITC
yetkilisi Turan, Kerkük'te
Irak hükümetinin bilgi ve

onayı dışında yüzlerce Su-
riye göçmenin de bulun-
durulduğu uyarısı
yaparak, sayıma başlan-
madan önce kentin değiş-
tirilen demografik
yapısına çözüm bulunması
gerektiğini ifade etti.

Psikopat
Netanyahu!
Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, "Biz bu psikopat Binyamin
Netanyahu liderliğindeki aşırı sağın iktidarına devam etmesini 
engellemek ve onları devirmeye katkıda bulunmak istiyoruz." dedi

İsraİl vatandaşı
Filistinlileri temsil
eden Ortak Arap

Listesi Bloku Başkanı Eymen
Avde, Filistinli seçmenin ülke-
deki aşırı sağı ve Başbakan Bin-
yamin Netanyahu’yu devirmek
için bugün sandık başına gitti-
ğini söyledi. İsrail’in kuzeyin-
deki Hayfa kentinde oyunu
kullanan Ortak Arap Listesi
Bloku Başkanı Avde, basın
mensuplarına yaptığı açıkla-
mada, "Biz bu psikopat Binya-
min Netanyahu liderliğindeki
aşırı sağın iktidarına devam et-
mesini engellemek ve onları de-
virmeye katkıda bulunmak
istiyoruz." dedi. Birincisi 9 Ni-
san’da yapılan genel seçimlere
işaret eden Avde, "Sabahtan

beri yaptığım gözlem kadarıyla
bu seçimlere katılım geçen se-
çimlere oranla giderek artıyor."
ifadelerini kullandı. Avde, Filis-
tinlilerin ikinci sınıf vatandaş ol-
maya itildiğini ancak buna izin
vermeyeceklerini vurgulayarak,
"Bu seçimler tarihidir ve bir
dönüm noktası mesabesindedir.
Halkımız meydan okumalara
göğüs gerebilecek güçtedir." diye
konuştu.

İsrailliler sandık başında

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan
erken seçimde Başbakan Ne-
tanyahu'nun partisi Likud, az
bir oy farkıyla yarışı önde ta-
mamlayarak 35 milletvekili çı-
karmış ancak tek başına iktidara
gelmek için gerekli sandalye sa-

yısı olan 61'e ulaşamamıştı.
Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin,
seçimin ardından meclise gir-
meyi başaran partilerle görüş-
tükten sonra koalisyon
hükümetini kurma görevini Ne-
tanyahu'ya vermişti. Netan-
yahu, sağ partilerle yaptığı
görüşmelerin ardından koalis-
yon hükümetini kurmak için ye-
terli sandalye sayısına ulaşama
mış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta
yapılan oylamada meclis feshe-
dilerek yeniden seçim kararı
alınmıştı.

Filistinlilerin ittifakı
üçüncü sırada

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 mil-
yon Filistinliyi temsil eden
Cephe (Hadaş), Arap Değişim

Hareketi (Ta’al), Birleşik Arap
Listesi (İslami Hareket) ve
Balad (Tecemmu) partileri, se-
çime ortak listeyle giriyor. Ka-
muoyu araştırmalarına göre,
söz konusu partilerin oluştur-
duğu Ortak Arap Listesi Blo-
ku'nun sandıktan üçüncü olarak
çıkması ve 9 ila 12 arasında mil-
letvekilini meclise göndermesi
bekleniyor. İsrail vatandaşı Filis-
tinlilerin 2015’teki seçimlere ka-
tılımı yüzde 63 iken, 2019’daki
seçimlerde ise bu oran yüzde
50’ye kadar gerilemişti. İsrail'in
resmi İstatistik Merkezinin veri-
lerine göre, yaklaşık 9 milyonluk
ülkede nüfusun 2 milyona ya-
kını Filistinlilerden oluşuyor ve
bu oran nüfusun yüzde 20’sine
tekabül ediyor.

Malezya krize girdi
Malezya'da hükümet, ülkenin borçlarının 
ödenmesine katkı sağlamak için devletin ihtiyaç
duymadığı bazı varlıkların satılacağını açıkladı

Malezya'da yerel bir rad-
yoya konuk olan Başbakan
Mahathir Muhammed, ön-

ceki hükümetten kalan borçların mevcut
yönetimin planladığı şeyleri yapmasını
zorlaştırdığını belirterek, "Pahalı altyapı
ve ulaşım projelerinin iptalinin yanı sıra
hükümet, borçtan kurtulmak için bazı
varlıklarını satabilir." dedi. Mahathir,
varlıklar satışa çıkarılmadan önce ha-
zine bakanlığının gerekli incelemeleri
yapacağına dikkati çekerek, "Şu an
bizim ihtiyaç duymayıp iyi para getirebi-
lecek varlıklarımız var. Bunları değeri ne
olursa olsun satacağız." şeklinde ko-
nuştu.

Kaybolan paralar 
ülkeye döner mi?

Çinli firma ile ortak yapılacak Doğu

Yakası Demiryolu Bağlantısı (ECRL)
projesinin maliyetinin yeniden gözden
geçirilip ucuzlatılmasının devlet borçla-
rının azalmasına katkı sağladığını kay-
deden Mahathir, Malezya Kamu
Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) kaybo-
lan paraların da ülkeye geri dönme sü-
recinin devam ettiğini vurguladı.
Malezya hükümeti geçen yıl, ülkenin
borçlarının ödenmesine halkın katkı
sağlaması için "Ümit Fonu" adı altında
yardım fonu kurmuş, fondan 203 mil-
yon Malezya ringgiti (278 milyon TL)
para toplamıştı. Hükümet ayrıca, mas-
raflarını yüksek bularak askıya aldığı
ECRL projesinin yapım maliyetini 16
milyar dolardan 10,7 milyar dolara in-
dirtmişti. Malezya'nın bu yıl itibarıyla
toplam yaklaşık 240 milyar dolar 
borcu bulunuyor.

TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu
Başkanı Hakan Çavu-

şoğlu, yaptığı açıklamada, Hin-
distan yönetimindeki Cammu
Keşmir'in statüsünü düzenleyen
Anayasa maddesinin 5 Ağustos
2019 tarihinde iptali sonrasında
yaşanan gelişmelerin, Keşmir'i
dünyadaki en hassas bölgelerden
biri haline getirdiğini anımsattı.

Keşmir'in anayasal statüsünün
iptal edildiği 5 Ağustos 2019'dan
bu yana, aralarında yerel politika-
cılar, gazeteciler, doktorlar, akade-
misyenler ve aktivistlerin de yer
aldığı 6 binden fazla Keşmirlinin
gözaltına alındığını belirten Çavu-
şoğlu, Kamu Güvenliği Yasası
uyarınca bu kişilerin hiçbir suç-
lama yöneltilmeden iki yıl gözal-
tında tutulabileceğine dikkati 

çekti. İşkence, kötü muamele,
keyfi gözaltına almalar, körlüğe
yol açan havalı silahlar ve plastik
mermilerle orantısız güç kullanı-
mında rol alan Hint güvenlik güç-
lerine yargılanmadan mutlak
muafiyet sağlayan yasalar yapıl-
dığı için şimdiye kadar hiçbir Hint
güvenlik görevlisinin insan hakları
ihlali nedeniyle yargılanmadığına
işaret eden Çavuşoğlu, şunları
kaydetti: "Bağımsız insan hakları
kuruluşlarının bölgeye erişimine
izin verilmemektedir. BM İnsan
Hakları Yüksek Komiseri

Cammu Keşmir'deki durumla il-
gili biri Haziran 2018, diğeri de
Temmuz 2019'da olmak üzere iki
rapor yayınladı. Bu raporlar BM
Güvenlik Konseyi kararlarına
uygun olarak Keşmir halkının
kendi statüsünü belirleme hakkını
teyit ederken sistematik insan hak-
ları ihlallerini de tespit etmekte ve
bu ihlallerin araştırılması ve so-
rumlularının cezalandırılması için
BM gözetiminde bağımsız bir So-
ruşturma Komisyonu kurulma-
sını istemektedir. Bu konuda ciddi
talep vardır.”

Keşmir rahatsızlığı

Binyamin
Netanyahu

Hasan
Turhan
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Soldan Sağa:
1. Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme. - İf-
fetli (erkek). 2. Dünya üzerinde bir kıta. 3. Bir çeşit 
mineral yağ, ne� yağı. - Seda. 4. Hısım (ÇOĞUL). 
5. Ağaçtan yapılmış top. 6. Kuzey Afrika’da bir ülke. 
- Kişi. 7. Ortak olarak, el birliğiyle. 8. Üzme, sıkıntı 
verme, üzgü. - Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama 
sesi. 9. Gemi yanını dayama.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Valf. - Halk. 2. Çok kullanılmış, eski. 3. Buzçözer. 
4. Fayda. - Öğütücü diş. 5. Bir topluluğun, bir top-
lantının veya bir derneğin başında bulunan kimse. 
6. Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan 
kimse. 7. Aktif. - Yanlış. 8. Kamudanışımı. 9. Bel-
li zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek 
amacıyla açılan büyük sergi. - Sen zamirinin yönel-
me durumu eki almış biçimi.
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Güney'in bir
filmi
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söz
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S on olarak "Buğday" filmiyle sinema-
severlerin karşısına çıkan Kaplanoğ-
lu'nun "Bağlılık Üçlemesi"nin ilk

halkası olan "Aslı" filmi, vizyon için gün
sayıyor. Üçlemenin ikinci filmi "Bağlılık
Hasan"ın çekimlerine Çanakkale'de devam
eden yönetmen, bir sonraki projesi olan
"Aşk Üçlemesi" içinse planlamalarını sür-
dürüyor. Kaplanoğlu, üçlemenin ilk filmi
"Aslı"nın Türkiye'nin Oscar adayı olarak
belirlenmesini, çekim sürecini ve filme iliş-
kin görüşlerini anlattı. Filmin temmuz ayı
başında tamamlandığını belirten yönet-
men, "Ortak yapımcımızla filmin vizyon
tarihini konuşuyorduk, eylülün ortası gibi
vizyona sokma kararı aldık. O dönemde de
Oscar başvuruları başladı. Başvurmamızı
engelleyecek herhangi bir sorun yoktu,
'başvuralım' dedik. Çünkü bir sene sonra
başvurursak filmin süresi geçmiş oluyordu.
Sinema meslek örgütleri, akademisyen ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerin-
den oluşan 14 kişilik komitenin kararıyla
film Oscar'a gönderilmeye karar verildi."
ifadelerini kullandı.

Oscar şansı var

Kaplanoğlu, Oscar adayı filmlerin bazıları-
nın Berlin ya da Cannes Film Festivali'nde
ödül almış olsa da her filmin kendine göre
bir yapısı olduğunu söyledi. Daha önce
2010'da "Bal" filmiyle de Oscar deneyimi
yaşayan Kaplanoğlu, "Bağlılık Aslı"nın da
Oscar'da bir şansı olduğunu düşündüğünü
dile getirdi.

Yaşanılan açmazları anlatıyor

Kaplanoğlu, filmin evrensel bir hikaye an-
lattığına dikkati çekerek, "Buğday filminin

çekimleri 5 yıla yakın sürdü. Dünyanın çe-
şitli yerlerinde çektik, Amerika, Almanya ve
Türkiye'de. O süreç etrafında bir takım hi-
kayeler yazdım. Bunlar çoğunlukla karak-
ter hikayeleriydi. Modern hayatın
insanlarda meydana getirdiği açmazlar, in-
sanın içi ve dışı arasındaki açılan mesafe,
iç muhasebenin pasif kalışı yani insanın
kendi kendisiyle baş başa kalmasının gide-
rek zorlaşması, dış ayartıcıların insanı ken-
dinden uzaklaştırması, bu her sınıftan ve
kimlikten insanda gözlemlediğim bir şey.
Bunun üzerine 10'dan fazla hikaye yaz-
dım." diye konuştu.

Varoluşu sorguluyor

"Bağlılık Üçlemesi"nden sonraki projenin
"Aşk Üçlemesi" olduğuna işaret eden Kap-
lanoğlu, şöyle devam etti: "10-12 hikaye-
den oluşan bir toplama var elimde ve 'Aslı'
bunun ilk adımı. Bu hikayeler karakterlerin
modern hayatta yaşadıkları açmazları an-
latıyor. Aslı, genç bir anne, 6-7 aylık bir be-
beği var, tekrar iş hayatına dönmek istiyor
ve o süreçte kendi iç hesaplaşmasını, hem
bebekle olan ilişkisini hem de kendi varolu-
şuyla ilgili meselelerini sorguluyor."

Çocukları ertelememek lazım

Semih Kaplanoğlu, filmin çıkış noktasının
modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkile-
rindeki gözlemleri olduğunun altını çize-
rek, "Yaşım ilerledikçe annemin bana ne
kadar çok emek verdiğini anlıyorum. Bunu
gençken çok ayırt edemiyordum ama yaş
ilerledikçe (anlıyorum). Annenin sana
emaneten bıraktığı şey aslında senin ha-
yatta yaptığın bütün güzelliklerin anahtarı.
Birini seviyorsan, birine değer veriyorsan,

biriyle bir şey paylaşıyorsan galiba bunların
hepsi anneden geliyor. O yüzden bebeklerin,
çocukların anneyle olan ilişkileri çok önemli
ve değerli. Biz anne ve babalar olarak çocuk-
ların üstlerine fazla titremekle beraber galiba
onlara asıl vermemiz gereken şeyleri erteliyo-
ruz ve veremiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İnsan insandır

Bu hikayeleri çekme nedenlerine değinen
Kaplanoğlu, şunları kaydetti: "İnsanın insan
olma serüveninde insana fıtratından bak-
maya başladığınızda, ister istemez onun
içinde doğduğu dünyanın ve oradaki alışveri-
şin o insanda bıraktığı izlere, bıraktığı yara-
lara, meydana getirdiği duygulara yönelmek
zorundasınız. Yani modernizm baş etmeye
çalıştığımız sınavların en büyüklerinden bir
tanesi. Çünkü insanları ayartan, insanları
kendinden uzaklaştıran, 'Ben kimim?' soru-
sunu sordurtmayan, 'Ben bu dünyada ne arı-
yorum, öleceğim sonra ne olacak, ölecek
miyim acaba?' gibi sorularından uzaklaştıran
bir olgu. Belki de anneyi anne, babayı baba,
çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkar-
tan, aslında baştan çıkartan bu durumu, bu
durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlat-
manın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç
olduğunu düşünüyorum. O nedenle o filmleri
yapmak yolunda çaba gösteriyorum."

Niyet her şeyden önemli

Kaplanoğlu, filmde 6-7 aylık bir bebek oyun-
cuyu birçok sahnede kullandığını ve Türk si-
nemasında bunun örneğine pek
rastlanmadığını belirtti. Senaryo yazım aşa-
masından sonra bebekle film çekmenin zor-
luklarına karşı çevresinden geri dönüşler
aldığını kaydeden Kaplanoğlu, şöyle devam
etti: "Ben onu hiç düşünmemiştim açıkçası.
Sanki beni bekleyen bir bebek var, bulur ya-
parım diye düşünmüştüm. Çok kolay olmadı.
Birtakım bebekler ve annelerle konuştuk, on-
larla çalıştık. Doğal olarak bizim o bebeğin
ritmine uymamız gerekiyordu. Çünkü o uya-
nınca çekim yapabiliyoruz. Uyuyunca, acı-
kınca ya da annesiyle birlikte olması
gerektiğinde biz uzaklaşıyoruz. Bu süreci or-
ganize etmek kolay olmadı tabii ama Almina
gerçekten inanılmaz bir bebek. Bize hiçbir
zorluk çıkarmadı, çıkarmadığı gibi bir süre
sonra benimle onun arasında bir ilişki oluştu.
Ben içimden 'Keşke şimdi şuraya baksan' di-
yordum, o dönüp bakıyordu. Gerçekten
tuhaf bir şey bu. Ben senaryoda bazı şeyler
yazmıştım. Mesela anneyle diğer karakterin
arasında bir problem olduğunda 'bebek iki-

sine birden bakar ve sonra annesine suçlayıcı
bir gözle bakar' yazmıştım. Gerçekten insiyaki
olarak Almina bunu yaptı, kendi kendine
bunu hissetti sanırım. O zaman da anladım
ki biz hayatla iletişimimizi belki dil üstünden
değil, başka türlü bilmediğimiz hissiyatlarla
inşa edebiliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum,
'eğer siz bir niyetteyseniz, onların hepsi geli-
yor'."

Kavramlara eğilmek lazım

"Bu filmi aslında bebeklerin ne yaşadığını,
nasıl yaşadığını ve ne hissettiğini anlamak için
yapmış olabilirim." diyen Kaplanoğlu, İngiliz
psikolog Adam Philips'in kitaplarını okuma-
nın bu konu hakkında düşünmesini sağladı-
ğını anlattı. Kaplanoğlu, " 'Anne ile bebek
arasındaki ilişki nedir, dünyaya ilk geldiğimiz
andan itibaren nasıl bir süreç izliyor zihnimiz,
bunun izleri ileride nasıl ortaya çıkıyor?' gibi
sorulara cevap arıyordum. Bu kavramlar
bende yer etmiş anladığım kadarıyla." dedi.
HABER MERKEZİ

Oscar adayı 'Bağlılık' üçlemesinin ilk filmi 'Aslı' 20 Eylül'de vizyona girecek. Yönetmen Semih Kaplanoğlu,
"Bağlılık Aslı" filminin evrensel bir hikaye anlattığını belirterek, "Anneyi anne, babayı baba, çocuğu
çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi, bu durumun insanda
yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum” dedi

Uluslararası Boğaziçi Si-
nema Derneği tarafından
düzenlenen "7. Boğaziçi

Film Festivali"nin Uluslararası Jüri Baş-
kanı belli oldu. Anadolu Ajansının Global
İletişim Ortağı olduğu festivalde "Ulus-
lararası Uzun Metraj" yarışma jürisine
"Masahista", "Taklub", "Kinatay" ve

"Ma'Rosa" gibi filmleriyle tanınan, Fili-
pinli senarist ve yönetmen Brillante
Mendoza başkanlık edecek. Filmlerinde
gerçek insanlara ve onların deneyimle-
rine yer veren usta yönetmen, kendine
has sinematografisi ve kurgusuyla ulus-
lararası birçok festivalde başarı kazandı.
"Kinatay" filmiyle 2009'da Cannes Film

Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülü
alan Mendoza, Fransa'dan "Chevalier
dans l'Ordre des Arts et des Lettres" un-
vanını alan ilk Filipinli yönetmen oldu. 7.
Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim'de
İstanbul'da gerçekleştirilirken, film gös-
terimleri Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sine-
malarında yapılacak.

H ayat sana istediğini verir ama belki de
çok şey alır senden verdim diye.

İnancını sorgulatır belki de sana...
Değer vermenin karşılığını nasıl aldığını 

gösterir belki de.
Belki de hayatı sorgulatır kendine.
Neyin doğru neyin yanlış olduğunu düşündürür

en derininden.
Sevmek neydi dersin bir anda.
sevilmek böyle bir şey miydi dedirtir.
Ne yapılacağını bilemez kalırsın öylece...
Kalbini dinlemek mi yoksa bilinmez bir yola

inanmak mıdır yapılması gereken.
Hangisidir doğru olan peki?
Ne yapmalı insan?
Öylece sessiz mi kalmalı yoksa unutmalı mı

tüm duyduklarını yoksa kafasında istemeden 
söylenmiştir deyip kendini mi kandırmalı?

Ama bilmesi için tek başına olmamalı 
hayatta...

Kendi yaşadığıyla ya da hissettiğiyle ya da 
düşündüğüyle ya da kulağıyla duyduklarıyla 
karar vermemeli.

Zaten bir karar vermeli mi o da başka bir 
muamma.

Şimdi sormaz mı mantığı ona nereden çıktı
bunca kalabalık düşünce.

Ne oldu da bunlar için kalbi kırıldı kendini 
bir an bile olsa değersiz hissetti.

Hayattan beklediği şey kendini değerli
hissettiren biri olsun değil miydi?

Dileğinde mi bir hata vardı yoksa?
Olmayan ya da olmayacak bir dilek miydi ki
Her şeyinin karışması böyle bir şeydi galiba.
Aşık olmakla şimdi ki durumun ne farkı vardı.
Şu farkı vardı biri mutluluk verirken bu durum

gerçekten acı vericiydi.
Geri dönse yapar mıydı buna sebep olacak bir

şey yapmazdı ama zaten bu durumu yaşamak için
söylenmemiş sözler vardı karşıdan. Sadece sebep
gerekti. Sonrası çorap söküğü gibi geldi ve örgü-
nün hepsi ipe döndü. Ne olacaktı peki? Tekrar
başa dönmeliydi belki de her şeyin en başına il-
meği kaçırmaktan korkarcasına örmek gerekliydi
şimdi. Korkmalıydı ilmeğin kaçmasından ve sıkı
sıkı tutmalıydı bu sefer. Bu da isteyerek olmalıydı
içinden gelmeliydi . İçindeki aşkının büyüklüğünü
burada göstermeliydi. Ne yapacaktı peki?

Yaşayıp görünceye kadar bilinmezdi tahmin
edilemez bir duruma gelmişti çünkü ya ilişki daha
güçlü devam ederdi ya da ya da yazılamadı. Gücü
kalmadı çünkü yazmaya bu kadar yazılabildi 
yaşadıklarını. Bu kadar anlatabildi. Kalbinin 
acıdığını, nefesinin kesildiğini. Bu kadar yazabildi
Elinden bu kadarı geldi Sadece çok sevmişti.......

Ve karşılığında da sevilmekten başka bir şey is-
tememişti... Çok mu zordu özür dilemek bu kadar
mı haklı gördü kendini. Bu kadar mı sevmişti
onu? Bilemedi göremedi hissedemedi çünkü 
karşısındaki inadından kendini kapattı belki de
korumaya aldı. Çözüm zannettiği aslında kendini
cezalandırmaktı belki de. Belirsiz olmak en nefret
ettiği şeydi hayattaki. Anlaşılamamak ya da 
kendini anlatamamak. Yine kendine dönmüştü
sorguda belki de en doğrusuydu kendi kendine 
düşünmek . Anlaşılmayı beklemek en zoruydu
hayatta. Kendini birine anlattığını zannedip hiç
anlatamamaktı belki de en büyük sorun. Elinden
gelen tek şey şu anda yazmaktı yazdıkça iyi 
gelmişti

Ne yapmalıydı şimdi? Bilemedi nutkunun böyle
tutulacağı hiç aklına gelmezdi. Sıkıştığı yerden
nasıl çıkacağını bilemedi . Ve bekledi;

Sessizce,
Kimsesizce,
Ama cevap gelmedi.
Ne yapalım dedi hayatın getirdiği her şeye 

evet demeyi bilmeliydi ...
Zorlamamalıydı hiç kimseyi ve yaşayacakları-

nın planını yapmamayı öğrenmeliydi.
Ama öğrenmekten vazgeçmemeliydi.
Hayat ona kafasına vura vura öğretecekti

doğruyu yanlışı ve sonunda kabulü...

Boğaziçi'nde 
film günleri

Yaşadığın mı 
hissettiğin mi?

BAGLILIK
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BIR HIKAYE

BAGLILIK
EVRENSEL
BIR HIKAYE

BAGLILIK
EVRENSEL
BIR HIKAYE

BAGLILIK
EVRENSEL
BIR HIKAYE

BAGLILIK
EVRENSEL
BIR HIKAYE

BAGLILIK
EVRENSEL
BIR HIKAYE

Özgürlüğe aşina
olamadım
Filmin müziklerini yapan müzisyen Anjelika
Akbar'ın da bir anne olduğunu anımsatan
yönetmen, "Filmi en iyi onun anlayacağını
düşündüm ve gerçekten de öyle oldu. Filmi
izledikten sonra bana bazı önerilerde bu-
lundu. Benim aklımda Mozart'ın ninnisi,
Mendelson'un bir başka eseri ve Bach'tan
bazı parçalar vardı. Biz bunları konuştuk, o
besteleri filmin iç duygusuna yönelik ola-
rak yeniden yorumladı Anjelika. Filmin gö-
rüntü yönetmeni Andreas Sinanos, Yunan
yönetmen Theo
Angelopou-
los'un görüntü
yönetmeniydi.
Andreas da
benim gibi 35
milimetre gele-
neğinden
gelen, daha
sonra dijitale
geçen bir isim,
o anlamda bir
işbirliği yap-
tık." dedi.

İstanbul 
Modern’de çocuk 

ve gençlere 
sanatı yeni tekno-

lojilerle üretme
fırsatı sunan Art

Maker Lab 
Öğrenme Mer-
kezi, tasarımcı

İpek Kay’ın Dijital 
Atölyesi’ne ev 

sahipliği yapıyor

Bu atölye çok dijital
İstanbulModern’in İstanbul
Kalkınma Ajansı (İSTKA) tara-
fından desteklenen Art Maker

Lab Öğrenme Merkezi’nde çocuk ve genç-
ler, sanat ve teknolojiyle buluşmaya devam
ediyor. “Art Maker Lab Buluşma Etkinlik-
leri” kapsamında gerçekleştirilen atölye ça-
lışmasının 21 Eylül’deki konuğu tasarımcı
İpek Kay olacak. Atölye çalışmasında ço-
cuklar, fiziksel ve sanal ortam arasında bağ
kurmayı amaçlayan, tasarımcının araştır-
maları kapsamında geliştirdiği Monnom’u
deneyimleyerek dijital resimler oluşturu-

yorlar. Koleksiyon sergisi “Şimdinin Pe-
şinde”nin gezilmesiyle başlayan atölyede
çocuklar, bu gezi sırasında sanat çalışma-
larında onları en çok etkileyen imgeleri be-
lirliyor. Bu imgeleri, farklı renk ve biçimlere
sahip nesnelerle eşleştirerek Monnom ya-
zılımına tanımladıktan sonra bu nesneleri
kullanıp, eşleştirdikleri imgeleri ekrana ça-
ğırarak kompozisyonlar kuruyorlar. Atölye
çocuklara nesne, imaj, beden ve mekân et-
kileşimiyle, teknoloji temelli bir sanat dene-
yimi sunuyor. 
Etkinlik Tarihi; 21 Eylül 2019

7-8 yaş grubu Etkinlik Saati: 11.00-12.00
9-12 yaş grubu Etkinlik Saati: 14.00-16.00
Program 20 katılımcı ile sınırlı.
“Robotlar Sanat Yapar mı?” ve “Art Maker
Lab Buluşma Etkinlikleri” adlı iki farklı
eğitim etkinliğini içeren Art Maker Lab
Öğrenme Merkezi programı, pazartesi
günleri hariç, hafta içi her gün okul grup-
ları ve hafta sonları bireysel katılımcılar
için ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 7-15
yaş arası çocukların katılabileceği Art
Maker Lab, müzede özel donanımlara
sahip bir mekânda gerçekleştiriliyor. 

Semih Kaplanoğlu



U
EFA Şampiyonlar Ligi A
Grubu ilk maçında bu
akşam Belçika'nın Club

Brugge takımıyla deplasmanda karşı-
laşacak Galatasaray, Avrupa kupala-

rında 280. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında
daha önce çıktığı 279 müsabakanın

99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaş-
mada rakiplerine mağlup olan Galatasaray,

73 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandı-
ran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 414 gole engel 
olamadı.

Müzede 2 AvRuPA kuPASı

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tec-
rübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa
kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Av-
rupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Ga-
latasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA
Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yı-
lında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mir-
cea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek
kazandı.

AvRuPA'dA öneMli bAşARılAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Ku-
pa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya
imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı
final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar,
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım
arasında kendisine yer buldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale
1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Mi-
lan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise
Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek fi-

nalde boyun eğdi. Galatasaray, teknik direktör
Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuç-
larla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuc-
hatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı
1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Ku-

pası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen
ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayalle-
rini rakibine kaptırdı. Organizasyon adının
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ar-
dından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester
United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk
kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına

kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım
arasına girmeyi başardı. O dönemde

4'erli 2 grubun yer aldığı
Şampiyonlar Ligi sta-

tüsünde bu tur,
grup maçları

olarak
adlan-

dırı-
lıp çeyrek
final olarak gös-
terilmese de sarı-
kırmızılılar
Avrupa'nın en iyi 8
takımı arasına
girdi. Galatasaray,
teknik direktör
Mircea Lucescu
yönetiminde 2000-
2001 sezonunda
çeyrek finale yük-
seldi. İki ayrı turda
gruplardan çıka-
rak son 8 takım
arasında kendi-
sine yer bulan
Galatasaray,
çeyrek finalde
Real Mad-

rid'e elendi.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-
2013 sezonunda ise
teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde
başarılı bir perfor-
mans ortaya
koydu ve UEFA
Şampiyonlar
Ligi'nde çeyrek
final oynamayı
başardı. Galata-
saray, 2000-2001
sezonunda ol-
duğu gibi yine çey-
rek finalde Real
Madrid'e elenerek or-
ganizasyona veda etti. Ga-
latasaray, Avrupa kupalarında
Real Madrid, Barcelona, Milan, Ju-
ventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-
Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük
kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının
yüzünü güldürdü.

kuRAylA 1 kez elendi, 1 kez tuR AtlAdı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişe-
memesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura
çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez
kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2.
turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk
maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise
2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız
saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3.
maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonu-
cunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon
Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi
Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı dep-
lasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının
normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı.
Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura
çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasa-
ray, çeyrek finale yükseldi.

en fARklı gAlibiyet ve MAğlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en
farklı galibiyetini İsrail ekibi Mac-

cabi Netanya, en farklı yenilgi-
sini ise Alman ekibi Bayern
Münih karşısında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi 2009-2010
sezonu 3. ön eleme turu rö-
vanş maçında İsrail'in Mac-
cabi Netanya ekibini konuk
eden sarı-kırmızılı ekip, Ali
Sami Yen Stadı'nda oynanan
maçı 6-0 kazanarak Avrupa
kupaları tarihindeki en farklı
galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmı-
zılı takım, 1972-1973 sezonu
Şampiyon Kulüpler Kupası 1.

turunda ise Alman ekibi Ba-
yern Münih'e 6-0 kaybetti ve

tarihinin en farklı yenilgisini
aldı.

En çok maça Bülent Korkmaz
çıktı Galatasaray forması altında

Avrupa kupalarında en çok maça Bü-
lent Korkmaz çıktı. Kariyerinde 101 Av-

rupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz,
Galatasaray'ın Avrupa kulvarında en çok forma
giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor

16 Sezon SonRA RAkiP oldulAR

Galatasaray ile Club Brugge, 16 sezon sonra Av-
rupa kupalarında bir kez daha karşı karşıya gelecek.
İki takım 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyon-
lar Ligi'nde yine aynı grupta yer almıştı. İlk maçta
İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmı-
zılı ekip, deplasmandaki karşılaşmayı ise 3-1 mağlu-
biyetle tamamladı. Galatasaray, Belçika ekipleriyle
de yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Bu ülke takım-
larına karşı galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı
takım, 2 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayabildi.
Sarı-kırmızılı ekip 4 maçta ise Belçika temsilcilerine
yenilmekten kurtulamadı. Söz konusu 6 karşılaş-

mada fileleri 4 kez havalandırabilen Galata-
saray, kalesinde 16 gol gördü.

Club Brugge ise Türk takımlarıyla
Avrupa kupalarında 7 maç oy-

nadı. Bunların 3'ünü kazanan
Belçika temsilcisi, ikişer bera-
berlik ve yenilgi aldı. Türk ta-
kımlarına 12 gol atan Club
Brugge, 10 gole engel ola-
madı.

AvRuPA'dA dePlASMAn
"kAbuSu"

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk
maçında yarın Club Brugge ile

karşılaşacak Galatasaray, Avrupa
kupalarında son dönemde deplas-

manda başarısız performans sergiledi.
Avrupa kupalarındaki son deplasman gali-

biyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyon-
lar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04
takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonra-
sında dış sahadaki 17 karşılaşmada galibiyet sevinci
yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu dönemdeki
17 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yeni-
lirken, 3 beraberlik alabildi. Galatasaray, bu süreçte
İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Ko-
penhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid
(2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia
Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht,
Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup
oldu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Ju-
ventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı
maçlardan ise beraberlikle döndü. Galatasaray, son
olarak geçen sezon Benfica ile dış sahada 0-0 bera-
bere kaldı.

dış SAhAdAki Son 5 MAçtA golü yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda
yaptığı son 5 müsabakada gol de bulamadı. Ulus-
lararası organizasyonlardaki son deplasman golünü
2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta
kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 dış saha
maçında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılılar,
gol atamadığı son 5 deplasman maçında sırasıyla
Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Loko-
motiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken,
Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

dePlASMAn gAlibiyetine hASRet

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de deplasman
galibiyetine hasret kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın futboldaki en büyük
organizasyonunda dış sahadaki son 14 karşılaş-
mada galibiyet alamadı. "Devler Ligi"ndeki son dep-
lasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci
turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında
3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 14 dış
saha maçında 2 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kayde-
derken, kalesinde 33 gole engel olamadı.

dePlASMAndA SAdece 5 MAç kAzAndı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplas-
manda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5
kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda
rakip sahalarda çıktığı 55 karşılaşmanın 5'ini kaza-
nıp, 10'unda berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış
saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi. 
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman
maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol
gördü.

kAleSini gole kAPAtMAktA zoRlAnıyoR

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dep-
lasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapata-
mayarak, kötü bir seriye imza attı. Şampiyonlar
Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşama-
sında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği
maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 26
deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulma-
sını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak
geçen sezon Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda
2-0 yenilerek gol yeme serisini sürdürdü. Galatasa-
ray, bu 26 karşılaşmada 58 gol yerken, rakip fileleri
23 kez havalandırdı. DHA
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52 kulüpten 450 sporcunun mücadele et-
tiği Wushu Kung-fu Minik Yıldızlar İstan-
bul İl Şampiyonası’na Bağcılar Belediyesi
sporcuları damga vurdu. Bağcılarlı 31
kungfucudan 10’u altın, 9’u gümüş 6’sı da
bronz madalya kazandı. Wushu Kung-fu

Minik Yıldızlar İstanbul İl Şampiyonası,
13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Bağcı-
lar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlendi.
52 kulüpten 450 sporcunun yer aldığı tur-
nuvaya Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-
fu takımından 31 sporcu katıldı. 3 gün

süren turnuvada Bağcılar Belediyesi yıldız
sporcuları büyük bir başarıya imza attı.
Bağcılarlı minik yıldızlardan 10’u il birin-
cisi olarak altın, 9’u il ikincisi olarak
gümüş, 6’sı da üçüncü olarak bronz ma-
dalya kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da İstanbul şampiyonu
olan sporcuları tebrik edip bundan sonraki
turnuvalarda başarılar diledi.

SPOR

VAR MI BAğcILAR’A yAN BAKAN?
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Galatasaray Şampiyonlar
ligi sAhnEsinDE

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk ma-
çında yarın Belçika'nın Club Brugge
ekibine konuk olacak. Jan Breydelsta-
dion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te baş-
layacak. Karşılaşma beIN Sports

1'den naklen yayımlanacak. Karşılaş-
mayı Sloven hakem Slavko Vincic yö-
netecek. Vincic'in yardımcılıklarını
Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic
yapacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük
kozu Radamel Falcao olacak.
Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen
ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasım-
paşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü
attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla
Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez hava-
landırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada

ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam
Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sarı

Kırmızılıların tek hedefi ise şampiyonlar ligine zaferle başlamak

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi
Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oy-

nadığı karşılaşmada yüzüne darbe
alan Belhanda, çenesindeki kırık

nedeniyle ameliyat edil-
mişti.

Belhanda 
sAKAt

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer
alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla
eski takımına karşı görev alacak. Sarı-kırmızılı

takımın geçen sezonun devre arasında Ka-
sımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle

Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Diagne,
Galatasaray tarafından Club
Brugge ekibine kiralık olarak

gönderilmişti.

DİAgnE 
EsKİ tAKıMınA 

KARşı

Gözler Falcao'nun 
üZERİnDE 
OlACAK

CİMBOM
AVRUPA’DA

ZAFER
ARAYACAK
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Milli maç arasından dolayı lige verilen aralar,
Fenerbahçe'ye yaramıyor. Sarı-lacivertli ekip,
Süper Lig sezonunun bitişiyle beraber girilen
30 Mayıs - 11 Haziran milli maç takivimi
dışında bırakılarak olşturulan son dört milli
aradan sonra oynadığı maçlarda sahadan 2
beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı
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S üper Lig'in 4'üncü haftasında
deplasmanda Aytemiz Alan-
yaspor'a 3-1 kaybeden Fener-

bahçe milli maç arası kabusu
sürüyor. Liderlik parolasıyla çıktığı
deplasmandan mağlubiyetle ayrılan
ve liderin 5 puan gerisine düşen
sarı-lacivertli ekip, bir milli maç ara-
sından daha galibiyet alamadan ay-
rıldı. 11-14 Ekim 2018'de oynanan
milli maçların ardından ligde Demir
Grup Sivasspor deplasmanına çıkan
Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere
kaldı. 17-20 Kasım 2018'de oyna-
nan maçların ardından lige Trab-
zonspor deplasmanıyla dönen
sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1
mağlubiyetle ayrılırken, 20-27 Mart

2019'daki aradan sonra Ankara
deplasmanında Ankaragücü ile 1-
1'lik beraberle kalarak bir kayıp
daha yaşamıştı. Sarı-lacivertli ekip
son olarak Aytemiz Alanyaspor'a 3-
1 kaybetti.

4 maç oynadı
Sarı-lacivertli ekibin bu kötü seri-
sinde dikkat çeken bir detay daha
ortaya çıktı. Fenerbahçe, son dört
milli maç arasından sonra ligde oy-
nadığı karşılaşmaların tamamında
deplasmanda mücadele etti. Aynı
dönemde Galatasaray ve Trabzons-
por bütün maçlarını iç sahada oy-
narken, Beşiktaş da Fenerbahçe gibi
tüm maçlarını deplasmanda oynadı.

2 beraberlik aldı

Milli maç aralarından en karlı çıkan
takımlar ise Galatasaray ve Trab-
zonspor oldu. Son dört milli maç
arası baz alındığında bütün maçla-
rını iç sahada oynayan iki ekip, 2 ga-
libiyet 2 beraberlik alarak 8 puan ile
bu dönemi geçmiş oldu.

MİLLİ MAÇ ARASI 
SONRASINDA PUAN DURUMU:
Galatasaray: 2 galibiyet - 2 beraber-
lik / 8 PuanTrabzonspor: 2 galibiyet
- 2 beraberlik / 8 puanBeşiktaş : 2
galibiyet / 2 mağlubiyet / 6 puanFe-
nerbahçe: 2 beraberlik / 2 mağlubi-
yet / 2 puan

Kural hatası başvurusu
Fenerbahçe Yönetimi yaptığı
değerlendirme sonucu,
Alanya maçında, Alanyas-
por'un attığı gollerden önce
kural hatası olduğunu değer-
lendirdi ve TFF'ye başvuru ka-
rarı aldı. Fenerbahçe
yönetimi, Aytemiz Alanyaspor
maçında yaşanan kural hata-
ları ile ilgili Türkiye Futbol Fe-
derasyonu'na (TFF) başvurma
kararı aldı. Süper Lig'in 4'üncü
haftasında dün Fenerbah-
çe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağ-
lup olduğu maça kural
hataları damgasını vurdu.
Sarı-lacivertli yönetiminin taç

ve aut atışı sırasında yaşandı-
ğını ileri sürdüğü kural hata-
ları ile ilgili gerekli
çalışmaları sonlandırdı. Ya-
yıncı kuruluştan istenilen pilot
kamera görüntülerinde kural
hatalarının saptanmasıyla
gerekli hazırlıklarını yapan
Fenerbahçe yönetimi, karşı-
laşmanın üzerinden 48 saat
geçmesini bekliyor. Yapılan
incelemelerin tamamlanma-
sıyla gerekli huhuki işlemle-
rini de bitiren sarı-lacivertli
yönetim, en geç Çarşamba
günü TFF'ye itiraz başvurusu
yapacak.

Trabzon Avrupa
seferine çıktı

Trabzonspor, UEFA Avrupa
Ligi C Grubu'nda yarın

akşam deplasmanda Getafe
ile yapacağı ilk hafta maçı

için İspanya'ya gitti
Günü antrenman yapmadan geçirecek
bordo-mavililer, öğleden sonra özel
uçakla maçın oynanacağı İspanya'nın
başkenti Madrid'e hareket etti. Kulüp
başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalima-
nında basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, UEFA Avrupa Ligi gruplarında
ilk maçı oynamak için Getafe deplas-
manına gittiklerini belirterek, şunları
söyledi: "Biraz sıkıntılı bir süreçten geçi-
yoruz. Kadromuzda sakatlıklardan do-
layı ciddi eksiklikler var ama aynı
zamanda o boşlukları dolduracak
oyuncular da var. Sadece bu oyuncula-
rın takıma adapte olma süreçleri çok
önemli. Yani ilk 11'de birlikte oynama
sıkıntısı. Gençlerbirliği maçında o biraz
bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bunu aştı-
ğımız zaman, inşallah ilerleyen süreçte
sakat oyuncularımızın tedavileri ta-
mamlanıp kadroya katıldıkları zaman
çok daha farklı şekilde yolumuza devam
edeceğiz." Ağaoğlu, ilk kez Gençlerbir-
liği maçında forma giyen Daniel Stur-
ridge'in performansına yönelik bir soru
üzerine de "Daha antrenman eksiği var.
Hocamızın da söylediği gibi ilerleyen
süreç içerisinde daha fazla süre alarak
takıma katkısı olacak ama biraz antren-
man eksiği var. Onu tamamlaması da
tabii bir süreç." ifadelerini kullandı.

Kadroda 6 eksik var

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan
Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban,
Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi
Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi, kad-
roda yer almadı. Karadeniz ekibinde

ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle
ameliyat edilen Ekuban'ın 2 ay, menis-
küs ameliyatı geçiren oyunculardan
Yusuf Sarı'nın 4 ila 6 hafta, Abdülkadir
Ömür'ün 4 ila 6 ay, kasığında yırtık olan
Fernandes'in ise 2 ila 4 hafta sahalar-
dan uzak kalacağı açıklanmıştı. Geçen
sezon aşil tendonundan ameliyat edilen
Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi 9 aydır
takıma katılamazken, Kamil Ahmet Çö-
rekçi de sezon başından bu yana görev

alamıyor. Bordo-mavili takımın kadro-
sunda Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler,
Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin
Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira,
Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose
Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel,
Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fırat-
can Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis
Avdijaj, Daniel Sturridge, Alexander
Sörloth ve Muhammet Akpınar olmak
üzere 20 futbolcu yer alıyor. Bu arada

Getafe karşılaşması öncesinde bordo-
mavililerin antrenman ve basın toplan-
tısı programı belli oldu. Teknik direktör
Ünal Karaman ve Joao Pereira'nın katı-
lacağı basın toplantısı bugün TSİ
17.30'da Alfonso Perez Stadı'nda ger-
çekleştirilecek. Basın toplantısının ar-
dından yine aynı statta TSİ 18.00'de
gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 15
dakikalık bölümü basın mensuplarına
açık olacak.

Beylikdüzü
spor yapacak
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü “Çocuklar Okula,
Büyükler Spora” sloganından hareketle “Güz
Dönemi Yetişkin Kursları” kayıtlarına başladı
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü “Güz Dönemi Yetişkin Kursları” kayıtlarına
başladı. Yetişkinlere yönelik olarak düzenlenecek kurs-
larda vatandaşların sportif faaliyetlere katılarak beden-
sel gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de
katkıda bulunmak amaçlanıyor. Kadınlar için; fitness,
pilates ve aerobik olmak üzere üç ayrı branşta gerçekle-
şecek kurslarda erkekler ise fitness alanında çalışmala-
rını sürdürebilecek.

Kayıtlar dün başladı

Kış aylarında vatandaşların hareketsiz kalmamaları ve
sağlıklarını koruyabilmeleri amacıyla ilçenin çeşitli mer-
kezlerinde, farklı branşlarda düzenlenecek kurslar için
yeni dönem kayıtları 17-27 Eylül tarihleri arasında; Bey-
licium AVM, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ile
Kavaklı Kapalı Havuz ve Spor Kompleksi’nde gerçekle-
şecek. Belediye tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek
kurslar için aynı zamanda 17-20 Eylül tarihleri arasında
ise www.beylikduzu.istanbul adresinden online kayıt ya-
pılabilecek. Ancak, online kayıt yaptıran vatandaşların
21-27 Eylül tarihleri arasında kayıt merkezlerine gelerek
kayıtlarını onaylatmaları gerekiyor. 7 Ekim tarihinde
başlayacak kurslar; Beylicium AVM, Zübeyde Ana Sos-
yal Yaşam Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Se-
merkant AVM ve Kavaklı Kapalı Havuz ve Spor
Kompleksi’nde gerçekleşecek. MEHMET ALİ ÇATAL

Şampiyon 
İstanbul Demir
Küçükçekmece Belediyesi’nin bu yıl
üçüncüsünü düzenlediği 30 Ağustos Zafer
Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. Zafer
Kupası U-16 yaş Futbol Turnuvası final
maçında, her iki yarıda bulduğu gollerle
İfa Spor’u 2-0’lık skorla yenen İstanbul
Demir Spor takımı şampiyon oldu
Final müsabakasını Küçükçekmece Belediye
Meclis üyeleri, Emre Alageyik, Bahadır Gö-
nenç, Mustafa Bilgili, Gökhan Aygün, Genç-
lik ve Spor Müdürü Sedat Gazi, Milli Takım
alt yapı hocaları, ilçe spor kulüp Başkanları,
yöneticiler, mahalle muhtarları ve çok sayıda
taraftar izledi. Küçükçekmece Belediyesi
Kemal Aktaş Stadında düzenlenen turnu-
vada, 5 Grupta, 21 kulüpten 420 lisanslı fut-
bolcu mücadele etti. 30 Ağustos Zafer Kupası
U-16 yaş Futbol Turnuvası, İstanbul Demir
Spor ve İFA Spor arasında oynanan final kar-
şılaşması ile sona erdi.

Başarılı olanlara madalya

Müsabakalar sonunda İstanbul Demir Spor
şampiyon olurken, İFA Spor ikinci, İkitelli
Spor üçüncü, Söğütlüçeşme Spor ise dör-
düncü oldu. Turnuvada mücadele eden ta-
kımlardan Bezirganbahçe Spor en centilmen
takım oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri
düzenlenen törenle verildi. 

Turnuva sonuçları

Turnuva Şampiyonu: İstanbul Demir Spor
Turnuva 2.si İFA Spor
Turnuva 3.sü: İkitelli Spor
Turnuva 4.sü: Söğütlüçeşme Spor
En centilmen Takım: Bezirganbahçe Spor
Turnuva Gol Kralları: Yusuf Akın (İstanbul
Demir Spor) – Semih Olfaz (İkitelli Spor)
En iyi Kaleci: Emir Alp Avcı (İstanbul De-
mirspor )
Final maçı Hakemi: Tahir Arıcan, Gürkan
Gürakan ve Gürcan Çalışkan
YAKUP TEZCAN

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Sörloth, UEFA Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak için çok istekli olduklarını ifade etti.



E senler Belediyesi, temeli 12’inci
yüzyıla dayanan ahilik gelene-
ğini, Esenler Esnaf Odası ile

birlikte düzenlediği etkinlikle yaşatıyor.
Etkinlik, Esenler’in bakkalı, kasabı,
manavı ve berberlerinin de aralarında
bulunduğu 25 küçük esnaftan oluşan
Mehteran Takımı eşliğinde Davutpaşa
Caddesi’nden, Dörtyol Meydanı’na
yürüyüş ile başladı. Yürüyüş boyunca
esnaf ve vatandaşlara gül dağıtıldı. Et-
kinlikte ayrıca Esenler'de Yılın Ahisi
Fikret Akkoyun’a "Şedsiz kazanç ha-
ramdır" felsefesinden hareketle, 'Ahilik
Duası' eşliğinde şed kuşandırıldı.
Programda, esnafa ve vatandaşlara

'Ahi Helvası' ve 'Ahi Şerbeti' de ikram
edildi. Programa Esenler Belediye
Başkan Yardımcısı Av. Osman Gökçe-
baş, Esenler Esnaf Odası Başkanı
Şükrü Şahin, siyasi parti ilçe başkan-
ları, stk başkanları, esnaf ve vatandaş-
lar katıldı. Kaybolmaya yüz tutmuş
geleneksel meslekler, Dörtyol Meyda-
nı’nda kurulan Ahi Çarşısı’nda vatan-
daşlara 7 gün boyunca tanıtılacak.

Geleneği yaşatmaya çalışıyoruz

Dörtyol Meydanı’nda kurulan Ahi
Çarşısı’nın ağası su ve tüp bayiliği
yapan Fuat Saka, Ahiliğin önemine
dikkat çekerek, “Osmanlı döneminde
Ahilik çok önemliydi. Ülkenin geliri-
nin büyük bir kısmı Ahilerden sağlanı-

yordu diyebilirim. Yaşanan gelişme-
lerle Ahiliği unutmuşuz. Biz de Esen-
ler Belediyesi’nin katkılarıyla Esenler
Esnaf Odası olarak Ahilik geleneğini
yaşatmaya çalışıyoruz. Mehter takı-
mımızın oluşması ise buradaki berber,
kasap, manavı, bakkal esnaflarımızla
yaptığımız profesyonel olmayan bir
çalışmamızdı. Her sene bu etkinliği
yapıyoruz. Ama her  sene bu etkinli-
ğin üzerine bir şey katarak gerçekleşti-
riyoruz. Vatandaşlarımız bu
etkinliğimize pek ilgi alaka göstermi-
yor. Unutulmuş bir etkinlik olduğu
için. Her yıl bu etkinliği yaparak esna-
fımıza da vatandaşımıza da bu gele-
neği alıştırarak sevdireceğiz
inşallah” dedi. DHA
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Esenler Belediyesi,
kökeni 12’inci
yüzyıla dayanan
Ahilik geleneğini
Esenler’de yaşattı.
Esenler Belediyesi
ve Esenler Esnaf
Odası’nın işbirliğiyle,
Esenler’de düzenlenen
ahilik haftasında yılın
Ahisi seçilen Fikret
Akkoyun’a şed kuşandırıldı

Kylie Jenner’ın
keyfi yerinde

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin önde gelen erkek dergisi Play-
boy'a verdiği cesur pozlarla olay olan Kylie Jenner, cinsel ha-

yatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü rapçi Travis
Scott ile 2017 yılından beri evli olan Jenner, aşk hayatla-

rının, kızları Stormi'nin dünyaya gelmesinden sonra çok
daha iyi bir hale geldiğini söyledi. Travis Scott ise

Jenner'ın bu yaklaşımı için şunları söyledi: "Birçok
insan, dünyaya gelen bir bebeğin, çiftlerin cinsel

hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben
bizim deneyimimizde bunun tam tersini his-

sediyorum.” Jenner, eşi Travis Scott'a, "Sen
bana annelik ile cinselliğin birlikte var

olabileceğini hatırlattın. Bu bir insa-
nın ahlaki değerlerini kaybettiği ya

da iyi bir anne olmadığı anla-
mına gelmez" yanıtını verdi.

Jenner, eşi Travis Scott ile aynı
zamanda çok iyi arkadaş

olduklarını da söyledi. 

HABER MERKEZi

AHILIK OLMEDI
ESENLER’DE YASIYOR

Vatandaşlar
anlasın istiyoruz
Ahilik geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ifade
eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av.
Osman Gökçebaş da, “Ahilik Teşkilatını bu gün
burada yaşatmaya çalışıyoruz.  Önemli olan bu
değerleri bu gün burada anarken, vatandaşları-
mıza nasıl anlatabiliriz. Daha iyi kaynaşır ve da-
yanışma içerisinde nasıl olabiliriz. Bunların
yolunu düşünmek ve çözüm yollarını üretmek
ahilik haftasını en iyi kutlamak olacaktır. Bu
amaçla, Esenler Belediyesi olarak esnaflarımızla
her daim beraber olmaya ve onların işlerini ko-
laylaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

DÜNYA genelinde kamu otoritelerini
sürdürülebilir aynı zamanda çevreci
ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik
etmek ve kamuoyunda farkındalık
oluşturmak amacıyla 2002 yılından
beri her yıl 16 – 22 Eylül tarihleri Av-
rupa Hareketlilik Haftası adıyla kutla-
nıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) de bu özel haftanın farkındalı-
ğına “Engelleri Aşmak için Birlikte Pe-
dallıyoruz” diyerek katkı sunacak.
Etkinlik İBB, Boğaziçi Üniversitesi
Erasmus Öğrenci Birliği ve Rota Bisik-
let Kulübü’nün işbirliği ile gerçekleşe-
cek. Kadıköy Caddebostan Sahili’nde

18 Eylül’de düzenlenecek etkinlik
11:00 ile 13:00 saatleri arasında orga-
nize edilecek. Boğaziçi Üniversitesi
Erasmus Student's Network öğrencile-
rinden 20 gönüllü ve görme engelli 25
öğrenci bir araya gelecek. 5 milli spor-
cunun katkı sağlayacağı organizas-
yonda tandem bisikletler kullanılarak
üniversite ve görme engelli öğrenciler
6,5 kilometrelik mesafeyi birlikte kat
edecek.

Etkinlikler hafta boyu sürecek

İBB, Avrupa Hareketlilik Haftası dola-
yısı kentin farklı noktalarında aktivite-

ler düzenleyecek. Erasmus ile görme
engelli öğrencileri bir araya getiren bi-
siklet etkinliğinin yanı sıra eğlencesi ve
hareketi bol organizasyonlar gerçek-
leştirilecek. 18 ve 20 Eylül’de Zumba
Etkinliği, 20 ve 21 Eylül’de “Neden
Pedal Çeviriyoruz?” (Why We Cycle)
film gösterimi, 21-22 Eylül’de Dragon
Bot Festivali, 22 Eylül’de 5. İstanbul
Çocuk Maratonu ve “Otomobilsiz
Kent Günü’nde Birlikte Yürüyelim”
etkinlikleri İstanbullulara keyifli bir
hafta yaşatacak. DHA

Marmara'ya
kadın eli değecek
Dünya çapında 14 ülkede
110’un üzerinde, Türkiye’de ise
14 aVM’yi bünyesinde bulundu-
ran, alışveriş merkezi dünyasının
lideri konumundaki Multi Corpo-
ration Grubu’na bağlı Marmara
Forum alışveriş Merkezi’nin mü-
dürlüğüne Meriç Kaptan atandı.
İstanbul Bakırköy’de, 135 bin
metrekare kiralanabilir ala-
nında, 300’ü aşkın ulusal ve
uluslararası marka ile ziyaretçi-
lerine hizmet veren Marmara Fo-
rum’un yeni müdürü Meriç
Kaptan, Marmara Forum’un gü-
cüne güç katacak yeniden yapı-
lanma sürecine liderlik edecek
ve toplumsal faydaya hizmet
sunan yeni nesil projeleri 
yönetecek.

AVM yönetiminin her
kademesinde

Organize perakende sektörünün
deneyimli isimlerinden olan Kap-
tan, ankara yükseliş Koleji’nden
mezun olduktan sonra, 1998 yı-
lında İş yönetimi ve Turizm İşlet-
meciliği lisanslarını Hacettepe
üniversitesi’nde tamamladı. Li-
sans eğitiminde işletme politika-
ları, inovasyon ve dijitalleşme
konularında akademik çalışma-
lar içerisinde de yer aldı. Lisans
eğitimine işletme fakültesinde
devam eden Meriç Kaptan, aBD
merkezli W.L. Gore & associates
ve Türkiye çapındaki 16 Büyük-
şehir Belediyesi’nin pazar araş-
tırma projelerine liderlik
etti. Kaptan, Profesyonel iş ya-
şamına, 2000 yılında Boyner
Grubu’nda insan kaynakları yö-
netimi ile başladı. 2004 yılında
da armada alışveriş Merkezi yö-
netim ekibine katıldı.

Validen Akgün'e ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Büyükçekmece Belediyesini
ziyaret etti. Belediyeye geli-
şinde Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün ta-
rafından karşılanan Vali Yerli-
kaya, yeni hizmete giren
belediye binasını gezdi. Bü-
yükçekmece Belediyesi’nce
Kumburgaz mahallesinde
yaptırılan Kuvayı Milliye İlk-
okulu’nun açılış törenine katı-
lan İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, tören sonrasında
Büyükçekmece Belediyesi’ni
ziyaret etti. Başkan Akgün ve
belediye başkan yardımcıları
tarafından karşılanan İstan-

bul Valisi Ali Yerlikaya, Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’den ilçede yapılan
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye binasını gezdi

Vali Yerlikaya daha sonra
Başkan Akgün ile birlikte be-
lediye binasını gezdi. Ziyaret
sonunda Başkan Akgün, Vali
Yerlikaya’ya Büyükçekme-
ce’nin simgesi olan tarihi Ka-
nuni Sultan Süleyman
Köprüsü’nün maketini arma-
ğan etti. Vali Yerlikaya’nın zi-
yaretinde Büyükçekmece
Kaymakamı Dr. Mehmet
Özel’de kendisine eşlik etti.

corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

Mah. A1 Blok No:34 
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcutdur

Ali
Yerlikaya

Hasan
Akgün

Meriç
Kaptan

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş da ahi kaftanı giyerek gazetecilere poz verdi.

İBB, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda renkli etkinliklerle imza atacak. Bisiklet
tutkunları Caddebostan Sahili’nde engelleri aşmak için pedal çevirecek

İstanbul pedal
cevirecek BUGÜN

BAŞLIYOR


