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Dr. Hayati 
Arkaz, 24 
Haziran'daki 
seçimlerin 
Türkiye için 
çok önemli 
olduğunu 
söyledi

İYİ Parti Milletvekili Adayı Hayati Arkaz, “Türkiye yüzünü güneşe dönecek” diye konuştu

Milim GÜVENİYORUM
Sivaslılarla bir araya gelen Dr. Arkaz, “Her türlü baskı ve tehdide rağmen salonu 

dolduran siz değerli hemşehrilerimi cesaretinizden dolayı kutluyorum” dedi 
(RAHATSIZ OLMUYORSAN NE YAPAYİM^ ( İYİ GÜNLERİ GERİ GETİRECEĞİZ j

“Biz milletimizin yüreğine güveniyoruz.

QR koduyla 
cepten 

Damga'ya
ulaşabilirsiniz

IYÎ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili 
Adayı Dr. Hayati Arkaz, Sivaslı hemşeh

rilerini yemekte ağırladı. 24 Haziran seçimleri 
için hemşehrilerinden destek isteyen Arkaz, 

Bana bundan sonra rahat etmek yerine 
neden siyaseti seçtin diye soruyorlar.
Ben de diyorum ki bunları görüp, 
duyup rahatsız olmuyorsan ben ne 
yapayım” diye konuştu.

Bu ülkeye iyi günleri geri getireceğiz” 
diyen Arkaz, “Türkiye yüzünü güneşe dönecek. 
Mecliste ben liderime güveniyorum, millet 
ortaklarına güveniyorum” ifadesini kullandı.
Dr. Hayati Arkaz’ın düzenlediği yemeğe Avcılar 
Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, STK 
temsilcileri ve İYİ Parti’nin diğer milletvekili 
adayları da katıldı. I SAYFA 16

GUCLU STK
guçlu Türkiye

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 
yemekte bir araya gelen MHP 

İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Gök
han Türkeş Öngel, bu tarz kurumların ülke 
için çok önemli olduğunu söyledi. STK 
temsilcilerine seslenen Öngel, “Bir ülkenin 
STK’lan ne kadar güçlüyse demokrasisi, 
siyaseti, ekonomisi o kadar güçlüdür. 
Demek ki güçlü bir Türkiye için güçlü 
STK'lar şart” ifadesini kullandı. I SAYFA 13
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Dönüşüm 8 ilçede
BAŞLAYACAK

Beykoz Belediyesi ve KİPTAŞ işbirliğiyle 
Tokatköy Mahallesi’nde 63 dönümlük bir 

alanda uygulanacak Şehr-i Sitare Yerinde Dönüşü 
Projesi'nin tanıtım programında konuşan İBB 
Başkanı Mevlüt Uysal, 8 ilçede kentsel dönüşüm 
çalışmasının başlayacağını söyledi. I SAYFA 13

Recep Tayyip Erdoğan

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, BAŞBAKANLIK OFİSİNE DAHİL EDİLMEK İSTENİYOR
HiHMH

GİT BAKALIM 
MUHARREM!

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, dün 

İstanbul'daydı. Birçok ilçede 
miting yapan Erdoğan, 
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 
Muharrem İnce'ye yüklendi. 
Erdoğan, “Bay Kemal kendi
sine, 'gel bakalım Muharrem' 
diyordu. 24 Haziran'dan sonra 
git bakalım Muharrem 
diyecek” dedi. I SAYFA 7

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Tahliye kararına tepki gösteren sanatçılar sosyal 
medya üzerinden seslerini duyurmaya çalıştı

PAZARGÜNÜ 
ACIKMAYIN

CHP'nin Cumhurbaşkanı 
adayı Muharrem İnce,

dün Ankara'da miting düzenledi. 
Yüzbinlerce kişiye seslenen İnce, 
“Pazar sabahı geç kalmayın. 
Okulların bahçesinde yatın 
cumartesi akşamı. Pazar günü 
acıkmayın. Pazar günü uykunuz 
gelmesin. Oyunu kullandıktan 
sonra oradan ayrılma. Sonra ilçe 
seçim kuruluna” diye konuştu. 
Köprü polemiğine de değinen 
İnce, “Erdoğan bana diyor ki 
“Paran varsa geç.” Erdoğan ben 
milletvekiliyim. Benim param var 
da kamyoncu nasıl geçecek? 
Yakında “Parası olan yaşasın”

OTOBÜSTE TACİZ KAVGASI
Ataşehir'de özel halk 
otobüsünde bir ka

dını taciz ettiği öne sürülen 2 
kişi ile diğer yolcular ara
sında kavga çıktı. Kavgada 
bir yolcuyu bıçakla yarala
yan 2 saldırgan olay yerin
den kaçtı. Polis tacizcileri 
arıyor. I SAYFA 3

SALI GÜNÜ EYLEM VAR
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın Başbakan
lık Ofisi olarak kullanılmak üzere tahliyesinin

istenmesi başta sanat camiası olmak üzere birçok 
kesimde tepkiye neden oldu. Beşiktaş Kaymakamlı- 
ğı'nın 26 Haziran saat 13.30'a kadar boşaltılmasını 
istediği okuldan mezun olan sanatçılar salı günü 
eylem yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadan 
açıklama yapan sanatçılar “Müzik enstrüman

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki 
konservatuvar binasının tahliye edilmek 
istenmesi sanat camiasını ayağa kaldırdı. 
“Sanata ihtiyacımız var” diyen sanatçılar 
eylem yapmaya hazırlanırken Rektör 
Karayağız da “Buradan gitmeyeceğiz” 
açıklamasını yaptı. Şehir Plancıları Odası 
Başkanı Tayfun Kahraman ise “Üniversite 
nereye taşınacak?” diye sordu 

BU OKUL NEREYE GİDECEK?
Gazete Damga'ya konuşan İstanbul Şehir 
Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman ise 
tahliye talebinin büyük bir yanlış olduğunun 

altını çizdi. Üniversitenin 1950'li yıllardan bu yana sanat 
alanında eğitim verdiğini kaydeden Kahraman, “Hiçbir 
yer göstermeden okulun tahliyesini talep ediyorlar. Peki 

bu okul nereye gidecek” diye konuştu. Konservatuar 
binasının Başbakanlık Ofisi'ne bağlamak istedi
ğini söyleyen Kahraman, “Daha önce çevredeki

larımızla okulumuza gelin” çağrısı yapılırken; ANIL BODUÇ diğer yapılarda boşaltıldı. Beşiktaş'taki yol 
Üniversite Rektörü Yalçın Karayağız ise bağlantıları da kesildi. Anlıyoruz ki artık sıra_|_|_||||||||||^
üniversiteden çıkmayacaklarını açıkladı. üniversiteye geldi” dedi. I SAYFA 9

5'te Patates ye soğan takiple uaaj
Türk Akımı projesi nedeniyle Istrancada 30 kilometre boyunca ağaç kesileceğini söyleyen çevreciler projenin durdurulmasını istedi

islrancalar yok olur
Karaköy'de yeni dönem

KETILDAN BARIŞ 
İSTEĞİ ÇIKTI

HDP 'nin Cumhurbaşkanı 
adayı Selahattin Demirtaş, 

sosyal medya uygulaması Twitter
üzerinden başlattığı “Ketıl Soh
betleri” ile takipçilerinden gelen 
sorulara yanıt verdi. 24 Haziran 
günü, Türkiye'nin demokrasi mü
cadelesinden başarıyla çıkacağına 
inandığını kaydeden Demirtaş, 
“İstiyoruz ki barış olsun, demok
rasi olsun, adalet olsun. Bütün 
bunlar için her birinizin sandığa 
gitmesini ve oy vermesini 
bekliyorum” dedi.

[_________ AĞAÇLAR KESİLECEK_________J

Türk Akımı projesinin Istranca ormanlarını 
katledeceğini iddia eden Kuzey Ormanları

Savunması üyesi bir grup eylem yaptı. Istranca 
Ormanları'nda 30 kilometre boyunca ağaçların kesile
ceğini söyleyen çevreceler, “Türk Akımı isimli projenin 
derhal durdurulmasını, şirketlerin Trakya’yı ve Kuzey 
Ormanları'nı derhal terk etmesini istiyoruz” dedi

( TRAKYA FEDA EDİLMESİN )

“Türk Akımı ismi koydukları Rus doğalgaz hattı, 
Trakya’nın gözden çıkarılmasının ileri bir aşama

sıdır” diyen çevreciler, “Ülkemizin geleceğinin yok 
edilmesine, nefesimizin kesilmesine, halkın cebinden 
şirketlerin zengin edilmesine hayır diyoruz. Trakya feda 
edilmesin” açıklamasını yaptı. I SAYFA 4
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Çeyiz değil 
seçim sandığı

Ekşiciler sora sordu 
‘Temel Dede' yanıtladı

Saadet
Partisi

Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı 
adayı Temel Kara- 
mollaoğlu, Ekşi 
Sözlük yazarları
nın sorularını yanıtladı. Sözlük yazarla
rının ‘Temel Dede’ diye seslendiği 
Karamollaoğlu, iş yasası gereği haftada 
maksimum 45 saat olan çalışma süre
sini, 40 saate düşüreceklerini açıkladı.

Bu kadar genç 
işsiz olur mu?

İYİ Parti
Genel Başkanı 

ve Cumhurbaşkanı 
Adayı Meral Akşener, Avcılar'da halka 
hitap etti. Genç işsizliğine değinen 
Akşener, “İstanbul gibi metropol bir 
kentte genç işsizliği olur mu?” 
sözleriyle iktidara yüklendi. I SAYFA 7

SAYFA 5

Fareler gemiyi 
terk ediyor

Mustafa DOLU

Recep Efendi ve 
Muharrem Efendi

SAYFA 7 SAYFA 9

“Kendim ettim 
kendim buldum”
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YAŞAM

BARBAROS ÖZÇELİK

Ergenlik süreci bireyler için en önemli zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu skala içinde edinilen beslenme
alışkanlıkları tıpkı bebeklikteki kadar önemli. Zira, kızlarda 10-12, erkeklerde ise 11-14 yaşlarında başlayıp, 
18 yaşına kadar devam eden ergenlik döneminde edinilen alışkanlıklar yetişkinliğin temelini oluşturuyor

E rgenlik, insanların çocukluktan
çıkma süreci olarak tanımlanı-
yor. Bu süreç de tıpkı bebeklik

gibi hassas ve önemli bir dönem. Bu
dönemde büyüme de hızlandığı için
enerji ihtiyacı da artıyor. Bu ihtiyaç kız-
larda 1800-2200 kalori arası iken, er-
keklerde 2200-2800 kalori arasında
değişebiliyor. Ancak kalori ihtiyaçla-
rına göre beslenme planı oluştururken
günlük fiziksel aktivitenin de göz
önünde bulundurulması gerekiyor.
Son yıllarda yeterli fiziksel aktivitenin
olmayışının çocuklarda ve gençlerde
obezite ve buna bağlı hastalıkların art-
masına neden olduğunu hatırlatan
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem
İrkin Koçan, “Çocukluk çağında alı-
nan kiloları göz ardı etmek, en büyük
ebeveyn hatalarından biridir. Kilo faz-
lalığı kız çocuklarında erken ergenliğe,
erkek çocuklarında ise gecikmiş ergen-
liğe neden olabiliyor. Bununla birlikte
bu dönemde artan yağ hücre sayısı,
yetişkinlik döneminde de şişmanlığa
davetiye çıkarılmış oluyor” diye 
konuşuyor.

Karbonhidrat ve yağ tüketimi

Koçan, ergenlik dönemindeklerin bes-
lenmesinde dikkat edilmesi gereken
noktaları ise şöyle sıralıyor: “Bu dö-
nemde büyüme hızlandığı için protein
ihtiyacı önem kazanıyor. Bununla bir-
likte, enerji ihtiyacını karşılamak için
yağ ve karbonhidrat tüketimine de dik-
kat edilmesi gerekiyor. Günlük alınan
enerjinin yüzde 20’si proteinlerden,
yüzde 30’u yağlardan ve yüzde
50’sinin de karbonhidratlardan alın-
ması önem taşıyor. Ancak gencin fizik-
sel aktivite ve büyüme gelişme hızı da

bu oranlarda küçük farklılar yaratabili-
yor. Hem kaliteli protein hem de
Omega 3 kaynağı olan balık haftanın
iki günü, kırmızı et haftanın en az iki
günü yine haftanın bir iki günü de bit-
kisel protein kaynağı olarak baklagiller
mutlaka tüketilmeli. Yine haftanın en
az 4 günü kahvaltıda mutlaka yumurta
olmalı. Ayrıca sebze yemeklerine de
kıyma eklenerek protein alımı 
sağlanabilir.

Kızlar demir içeren gıdalar tüketmeli

Ergenlik döneminde kız ve erkek ço-
cuklarda vitamin ve mineral ihtiyacı
açısından farklılıklar gözleniyor. Kız-
larda adet döneminin başlamasıyla
birlikte demir gereksinimi de önem ka-
zanıyor. Bu nedenle demirden zengin
et, yumurta, baklagiller gibi besinlerin
tüketilmesi gerekiyor. Yine her iki cinsi-
yet için de kalsiyum ihtiyacının karşı-
lanması için süt ve süt ürünlerinin
beslenme düzeninde yer alması da
önem taşıyor. Bunun için, günde en ez
iki su bardağı süt ya da yoğurt tüketil-
meli, kahvaltıda peynir eksik 
edilmemeli.

Mutlaka kahvaltı yapılmalı

Kahvaltı çocuklarda ve gençlerde
hem fiziksel büyüme ve gelişim, hem
de mental gelişim açısından önem ta-
şıyor. Dolayısıyla okul başarısını dahi
etkiliyor. Bu nedenle çocuk ve genç-
lere mutlaka kahvaltı alışkanlığının
kazandırılması gerekiyor. Hatta
mümkünse kahvaltının aile üyeleriyle
birlikte yapılması ve hafta sonları da
tüm aile bireylerinin katıldığı sabah
kahvaltılarının organize edilmesi alış-
kanlığın kazandırılmasında yarar sağ-
lıyor. Sağlıklı bir kahvaltının
içeriğinde mutlaka peynir, yumurta,

süt gibi protein kay-
naklarına yer vermek ge-
rekiyor. Ayrıca, lif kaynağı
olarak taze sebze, meyve,
kaliteli yağ kaynağı olarak
zeytin ve ceviz de tercih
edilecek ürünler arasında
yer alıyor. Kahvaltı sevme-
yen çocuklar için, tost, süt-
müsli-meyve-kuruyemiş
şeklinde alternatif öğünler
de çözüm olabiliyor. 

Ara öğünler atlanmamalı

Enerji ihtiyacının artması
nedeniyle ergenlik döne-
minde çocuklarda iştahın
da arttığı gözleniyor. Bu ihti-
yacı karşılamak için gün
içinde küçük ara öğünlerle
destek vermek yarar sağlıyor.
Ara öğünlerde kuruyemiş,
meyve, süt ya da ev yapımı
küçük sağlıklı sandviçler gibi
sağlıklı alternatiflerin tercih
edilmesi hem tokluk hissi yara-
tıyor, hem de sağlıksız besinlere
olan eğilimi azaltıyor. 

Sağlıklı ürünler tüketilmeli

Çocuklar, anne babanın beslenme
alışkanlıklarını örnek alıyor. Bu ne-
denle evdeki beslenme tarzı da
önem taşıyor. Evde mutlaka düzenli
olarak üç öğün yemek alışkanlığı ol-
masına özen gösterilmeli. Ailece
masaya oturmak ve yemek saatleri-
nin planlanması da ilk adım olabilir.
Ayrıca, fast food beslenme tarzın-
dan kaçınmak, abur-cubur gibi sağ-
lıksız gıda alımının kısıtlanması da
önem taşıyor. Çocuklar sağlıklı
besin tüketimine örnek olunarak
özendirilmeli. 

ergenlikte nAsil

Antrenman 
öncesi ve sonrası

ErgEnliK döneminde düzenli spor yapan
gençlerde enerji açığı arttığı için beslenme
düzeninde de mutlaka bu ihtiyacın göz
önünde bulundurulması gerekiyor. antren-
man öncesi ve sonrası öğünler de bu doğrul-
tuda planlanmalı. Yapılan sporun türüne göre
özellikle protein alımına dikkat edilerek,
öğünlerde mutlaka et ve balığa yer verilmesi
ve sağlıklı kemik gelişimi için süt ve süt
ürünlerinin ara ve ana öğünlerde bulundurul-
ması da öneriler arasında yer alıyor. Yeterli
besin tüketimi olmayan ya da yemek seçen
çocuklarda ve özellikle spor yapan kız çocuk-
larında yoğun adet kanamalarının eşlik ettiği
durumlarda doktor kontrolünde olmak kay-
dıyla vitamin ya da mineral desteğine başvu-
rulabiliyor. Sağlıklı kilo korunmalıne yazık
yeterli fiziksel aktivitenin olmayışı çocuk-
larda ve gençlerde obezitenin ve buna bağlı
hastalıkların artmasına neden oluyor. Dolayı-
sıyla gelişim sürecinde sağlıklı kiloyu koru-
mak için dengeli beslenmenin yanında,
mutlaka fiziksel aktiviteye de zaman ayrıl-
ması gerekiyor. ailelerin, ergenlikten önce
çocuklarını bir spor branşına yönlendirmesi,
hem kilo kontrolüne hem de çocukları kötü
alışkanlıklardan korumaya yardımcı oluyor.

Su içmek 
çok önemli

Kola, gazoz, meyve suyu gibi şekerli içe-
ceklerin tüketiminin obezitenin artışında
büyük etkisi var. Özellikle fast-food gıdalarla
birlikte şekerli içecekler gençler tarafından
çok fazla tercih ediliyor. ancak, yüksek
oranda kalorisi bulunan bu içecekler sağlık-
sız kilo artışındaki en önemli etkenlerden
birini oluşturuyor. Dolayısıyla bu ürünler ye-
rine ayran, süt, şekersiz ev yapımı limonata
ve komposto gibi sağlıklı içecekler tercih
edilmeli. ayrıca günde en az 2 litre su iç-
meye özen gösterilmesi gerekiyor.okullar-
daki menülerokulda tüketilen yemekler de
çocuğun kilo kontrolünde önem taşıyor.
Doygunluk sağlamak ve enerji açığını gi-
dermek için oluşturulan okul menülerinde
eğitimcilere görev düşüyor. Menülerin tüm
besin ögelerini yeterli ve dengeli bir şekilde
içermesi, tek tip pilav-makarna-mantı-pizza
gibi karbonhidrat yönünden zengin olma-
masına özen göstermek gerekiyor. ayrıca
mutlaka yaş gurubuna  yönelik ihtiyaç ve
gereksinimler göz önünde bulundurularak
menülerin bir diyetisyen işbirliği ile plan-
lanması gerekiyor.Daha fazla dikkat edilme-
liSınav dönemlerinde beslenme
alışkanlıkları daha da önem kazanıyor. Bu
dönemde mutlaka kahvaltı yapılmalı, öğün
atlanılmamalı, ara öğünlerde çabuk enerji
vermesi için kuru meyveler, kuruyemişler
tercih edilmeli.

Çocukların yüzde 33’ü

sigara içiyor!
Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şube Başkanı
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Yo-

sunkaya; tütün bağımlılığı, sigara kullanımı ve elektronik si-
gara kullanımı hakkında bilgiler verdi: "Erkek çocukların
yüzde 20'si, kız çocukların yüzde 13'ü sigara kullanıyor" dedi.
Bu da ortaya çocuk nüfusunun yüzde 33'ünün sigara kullan-
dığını ortaya koydu. Yosunkaya, "Elektronik sigara, tütün en-
düstrisi tarafından, nikotin bağımlılığını sağlama açısından bir
geçiş ürünü olarak kullanılıyor. Gençler bu yolla nikotine alıştı-
rılıp daha sonra yine tütün ürünlerini kullanmaları sağlanıyor"
dedi. 

Her yıl 7 milyon insan ölüyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, bir gross marketin sahibi
Hasan Hüseyin Uçar'a tütün ürünleri satmadığı için Türk Toraks
Derneği adına teşekkür plaketi takdim eden Yosunkaya, tütün
ürünlerinin kullanımının azaltılması için gösterilen bu duyarlılığı
takdir ettiklerini söyledi. Yosunkaya, yaptığı açıklamada, göğüs has-
talıkları uzmanları tarafından Ankara'da kurulan ve tüm Türkiye'de
faaliyet gösteren Türk Toraks Derneği'nin hem hastalıkların tedavisi,
hem de önlenmesi konusunda mücadele verdiğini aktardı. Göğüs
hastalıklarında hava kirliliği, zararlı gaz, ya da toz gibi birçok tetikle-
yici faktör olduğuna işaret eden Yosunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akciğer hastalıklarının oluşumunda en önemli patojenlerden biri si-
gara. Sigaraya bağlı hastalıklar tüm dünyada önlenebilir hastalıklardır
ve önlenilebilir ölüm sebeplerinin de başında gelir. Eğer sigarayla mü-
cadele edebilirsek, bugün yaşanan ölümlerin çoğu olmayacak. Sigara
dünyada her yıl 7 milyondan fazla can alıyor. En bilinen hali sigara ama
puro, pipo, nargile, elektronik sigara, bunların hepsi insan sağlığına za-
rarlı tütün ürünleri. Yani bağımlılık yapıcı etkisi diğer bağımlılık yapıcı
maddelerden çok daha yüksek. Sigaranın, bir esrar, eroin kadar güçlü

bağımlılık yapıcı etkisi var."

Sigara kullanımı düştü

Yosunkaya, son yıl-
larda özellikle genç-

lerde elektronik
sigara kullanımı-
nın da yaygın-
laştığına
dikkati çeke-
rek, şöyle
devam etti:
"Bu da tütün
endüstrisinin
bir ürünüdür

ve zararsız gibi
lanse edilmek-

tedir. Aslında bu
da nikotin ve tam

olarak insan vücu-
duna ne zarar vereceği

belli olmayan kimyasallar
içeren bir ürün. Şimdilik çok

kesin şunu yapar, bunu yapar diye-
mesek de bir 10 yıl sonra onunla ilgili sıkıntılar da gün yüzüne çıkacaktır.
Elektronik sigara, tütün endüstrisi tarafından, nikotin bağımlılığını sağ-
lama açısından bir geçiş ürünü olarak kullanılıyor. Gençler bu yolla ni-
kotine alıştırılıp daha sonra yine tütün ürünlerini kullanmaları
sağlanıyor." Elektronik sigaranın bir sigara bırakma yöntemi olarak
kullanılamayacağını vurgulayan Yosunkaya, "Sigara bırakma polikli-
nikleri bu amaç için çalışıyor. Bırakmak isteyenler oralardan yardım
alabilir. Erkek çocuklarda yüzde 20, kız çocuklarda yüzde 13 ora-
nında bir kullanım oranı var. Bu çok yüksek bir oran. Gençleri koru-
yamazsak bu işten tam olarak kurtulmamız mümkün olmayacak.
Bu nedenle gençler üzerine eğilmemiz lazım. Onların rahat ulaşa-
mayacakları ve kandırılmalarını önleyecek şekilde toplumda bir far-
kındalık yaratılmalı" ifadelerini kullandı.

Bu kadar kolay ulaşılmamalı

Yosunkaya, özellikle son yıllarda tütün ürünlerinin insan sağlı-
ğına verdiği zararların etkin bir şekilde fark edildiğini ve hüküme-
tin politikalarıyla sigara kullanımının azaltıldığını belirterek,
şunları kaydetti: "Tütün endüstrisinin bu farkındalığı önleme
çabalarına rağmen, vücutta tüm organlarda kanser yapabilen,
akciğerleri tamamıyla kötü etkileyip solunum yolu hastalıkla-
rına yol açabilen bir madde olduğu fark edildikten sonra çok
ciddi önlemler alınmaya başlandı. Kapalı alanlarda kullanıl-
mıyor. Okullar, hastaneler, spor salonları, taksiler, halka hiz-
met sunan yerlerde kullanımı yasak ama asıl kurtarmamız
gereken gençler. Gençler hiç başlamadan önlenebilirse çok
iyi olur. Biz Toraks Derneği olarak tüm yurtta sigara sat-
mayan market ve bakkalları tespit edip sertifika veriyoruz.
Bu duyarlılık güzel bir şey. Her isteyen her yerde tütün
ürünlerine ulaşamamalı. Bu kadar tehlikeli, insanı öldü-
ren bir maddeye bu kadar kolay ulaşılamamalı. Tüm
dünya aynı yönde önlemler almaya çalışıyor. İnşallah
bir gün endüstri kontrol altına alınır ve üretimi önle-
nebilirse sigaraya karşı asıl zafer o zaman 
kazanılacaktır."

beslenmeli?

alZheimer hastalığı ile
uçuk virüsü arasında
bağlantı bulduk." Bu

açıklama ABD'deki Arizona Eyalet
Üniversitesi araştırmacılarına ait.
1000 farklı beyni inceleyen bilim
insanları, Alzheimer hastalığının
ilk evresindeki kişilerin beyninde
"herpes" yani uçuk virüsüne rast-
ladı. Alzheimer hastalarının beyin-
lerinin 3'te birinde herpes virüsü
DNA'sı tespit edildi.

Tedavide ilk adım olabilir

NTV Haber'in haberine göre,
"Herpes" yani uçuk virüsünün,
hastalığa sebep olup olmadığı

henüz bilinmiyor. Ancak araştır-
macılar virüsün Alzheimer hastalı-
ğını hızlandırdığını tahmin ediyor.
Bu konuda yapılacak araştırma ile
gelecekte Alzheimer'a karşı bir te-

davi geliştiri-
lebilir. Beyin
dokusunun
bozulma-
sıyla, unut-
kanlık ve
bunamaya
yol açan Alz-
heimer has-
talığını
yenmek için
her yıl yüz-

lerce ilaç deneniyor. Ancak dünya
üzerinde milyonlarca kişiyi etkile-
yen bu hastalığı tedavi etmek için
henüz bir yöntem geliştirilebilmiş
değil. 

Alzheimer’dA ucuk
virusu bAglAntisi Diyet döneminde
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Zayıflama program-
larında mutlaka pro-
tein içeren gıdalara yer

vermeliyiz. Çünkü süt, yoğurt, et
gibi gıdaların içindeki elzem ami-
noasitler vücudumuzda mutlu-
luk hormonu adı verilen
seratoninin yapımı için gereklidir.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr.
Fatma Baysal Yusuf'un HT Ege-
li'de yer alan haberine göre, gün-
lük alınması gerekli olan protein
miktarı kilogram başına 0.8
gramdır. Tabii her birey için

“doğru” protein miktarı, aktivite
seviyeleri, yaş, kas kitlesi, fiziksel
hedefler ve sağlık durumunu da
içeren birçok faktöre bağlıdır.
Örnek olarak 50 kg. orta aktivi-
teye sahip bir birey ortalama 40
gram protein almalıdır. Alınması
gereken protein miktarının, pro-
tein kaynağı miktarı ile karıştırıl-
maması gerekir. 1 kase yoğurt
150 gramdır ancak 6 gram pro-
tein içermektedir. Benzer bir
örnek olarak 30 gram kırmızı et
de 6 gram protein içermektedir. 
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Uzmanlar, ergenlikteki 
beslenmenin tıpkı 
bebeklikteki kadar 
önemli olduğunu söyledi



U nkapanı alt geçidin-
deki bir iş yerinde 14
Haziran'da meydana

gelen olayda uykuya dalan iş
yeri sahibini gören hırsız, önce
etrafını hızlıca kolaçan ediyor
sonra da dükkana giriyor. Ma-
saya yönelen hırsız, cep telefo-
nunu alarak dükkandan
çıkıyor. Kısa sürede alt geçit-
teki kalabalığa karışan hırsız,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna
devam ediyor. İçeri bir müşte-
rinin girmesi ile uyanan Yıl-
maz Ünal, bir süre onunla

ilgilendi. Cep telefonunun ol-
madığını fark eden Ünal, bir
süre telefonu aradı. Telefonu
bulamayan Ünal, başka birinin
telefonundan arama yapmak
üzere işyerinden çıktı. Güven-
lik kameralarını inceleyen
Ünal, telefonunun çalındığını
anladı. O anlar güvenlik kame-
rası tarafından saniye saniye
kaydedildi.

Dalgınlığa geldi

Duvar kağıdı ve halıfleks satışı
yapan İşletme sahibi Yılmaz

Ünal, “Arife günü dolayısı ile
alt geçitte bulunan bazı işlet-
meler kapalıydı. Ben de bilgi-
sayar önünde oturuyordum.
Bilgisayar'da bir video vardı
aslında ona bakıyordum. Cep
telefonu da masamın üzerinde
duruyordu. Derken, şekerleme
dediğimiz uyku dalgınlığı oldu.
Hırsız da onu görüyor ve dük-
kana giriyor. Olay 3 - 4 sani-
yede oldu. Gayet rahat bir
şekilde alıyor masanın üzerin-
den telefonu çıkıyor gidiyor"
dedi. DHA
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Fatih'te 3 katlı bir
binanın üst katı ve
çatı katında yangın

çıktı. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri ilerlemekte güçlük çe-
kince mahalleli seferber oldu.
Yangın, 21.30 sıralarında Der-
vişali Mahallesi, Kesmekaya
Caddesinde bulunan 3 katlı
binanın üst katı ve çatı kıs-
mında çıktı. Henüz bilinme-

yen bir nedenle çıkan yan-
gında alevler üst katı ve çatıyı
tamamen sardı. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda itfaiye,
polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. 

İtfaiyeye yardım ettiler

Olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri, yanlış park ve dar sokak-
lar yüzünden sokağa giriş

yapamadı. Bunun üzerine va-
tandaşlar itfaiyenin geçmesi
için seferber oldu. Bazıları it-
faiye araçlarının geçişine yar-
dımcı olurken bazıları ise
itfaiyecilerin hortumunu kal-
dırarak yangının söndürül-
mesi için yardımcı oldu.
Yangında can kaybı ve yara-
lanma olmazken olayla ilgili
soruşturma başlatıldı. DHA 

0507 117 80 52 Sezai Kütük  
0506 386 15 14 Hakan Tekin
0 (212) 728 50 03 ofiS HAT

GÜVEnİn VE GÜlER YÜZÜn aDREsİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDiYORUZ 

İstanbul’un incisi Silivri’de 310 m2 arsa 39 bin TL 
Yıllık % 20 kâr garantisi ile takas ve vade seçeneklerimiz mevcuttur 

seKerlemenIn
sonu Kotu bIttI

Unkapanı'nda iş yeri sahibinin uyumasını fırsat bilen
hırsız masada bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı
ve uyandığı zaman telefonunu bulamayan dükkan
sahibinin yaşadığı şaşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı

yangına karşı mahalleli
seferber oldu
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Olaydan 4 dakika sonra telefonun masanın üzerinde ol-
madığını fark eden Yılmaz, soluğu bir arkadaşının ya-
nında aldığını söylüyor. Cep telefonun kapalı olması
üzerine dükkana gelip kamera kayıtlarına bakan Yılmaz,

“adam gayet rahat yani. nereden geliyor bu rahatlık onu
da bilmiyorum. Görüntüleri emniyete de verdik. İnşallah
onlar da ilgilenirlerse sevinirim. Mala gelsin diyoruz artık,
yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

adam 
gayet
rahat

Gökdelen alev aldı
Maslak'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde
yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü

Maslak Ma-
hallesi Bilim
Sokak'ta bulu-

nan 32 katlı Sun plazanın
dış aydınlatma sisteminde
henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Binanın
3. katında başlayan yangın
üst katlara doğru devam
etti. İddiaya göre saat
05.40'da başlayan yangın
dış aydınlatma sistemin-
deki elektrik kontağın-
dan dolayı çıktı.
Durumun itfai-
yeye bildirilmesi-
nin ardından
olay yerine çok
sayıda itfaiye
ekibi sevkedildi.
Bölgeye çok sa-
yıda itfaiye ekibi
müdahale etti. İlk
olarak merdivenli
araçlarla yangına mü-
dahale edilmek istendi
ancak yangın 
söndürülemedi. 

Pencereler kırıldı

Merdivenli araçlarla yapı-
lan müdahalenin yetersiz
olmasından dolayı itfaiye
ekipleri binanın camlarını
kırarak yangını söndür-
meye çalıştı. Ancak alevler
üst katlara doğru yüksel-
meye devam etti. Yaklaşık
1 saat 20 dakika devam
eden çalışmaların ardın-
dan itfaiye ekipleri binanın
çatısından yangına müda-
hale etti. Aydınlatma siste-
minin bulunduğu hatta
yapılan müdahalenin ar-
dından yangın söndü-
rüldü. DHA

Binanın dış cephesin-
den meydana gelen yan-
gında ölen yada
yaralanan olmazken, bi-
nada maddi hasar mey-
dana geldi. Yangının
kesin çıkış nedeni itfaiye
ekiplerinin yapacağı in-

celemenin ardından belli
olacak. Plazayı yapan
şirket dış cephe özelli-
ğini, "Türkiye'de ilk kez
uygulanan doğrama ve
soğuk cephe şeklinde 
dizayn edildi" diye 
açıklıyor.

Maddi hasar oluştu

Taciz iddiası
kavga çıkardı
Ataşehir'de özel halk 
otobüsünde bir kadını taciz
ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer 
yolcular arasında kavga çıktı.
Kavgada bir yolcu bıçakla
yaralanırken 2 kişi ise olay
yerinden kaçtı

Olay saat 09.30 sırala-
rında Atatürk Mahallesi
Dudullu Caddesi Uydu

Kent otobüs durağı önünde mey-
dana geldi. İddialara göre Erhan
Özyuva'nın kullandığı 14 R kodlu
özel halk otobüsü içinde bir kadın
yolcu tacize uğradığını söyleyerek
bağırmaya başladı. Bu sırada taciz
ettiği iddia edilen 2 kişi ile diğer
yolcular arasında tartışma çıktı.
Tartışma bir anda kavgaya dön-
üştü. Durağa gelen sürücü kapıları
açınca kavga durakta da devam
etti. Kavgada tacizcilere müdahale
eden F.Y., karın bölgesinden bıçak-
lanırken 2 saldırgan olay yerinden
kaçtı. 

Polis kavgaya karışanları arıyor

İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ekibi ve ambulans sevk
edildi. Yaralı ambulansla hasta-
neye kaldırılırken hayati tehlikesi-
nin olmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri kavgaya karışanları yakala-
mak için çalışma başlattı. Otobüs
sürücüsü Erhan Özyuva “İçeride
herhalde bir kadını taciz etmişlerdi.
Bununla ilgili bir olay yaşandı.
Olayın büyük bölümü kapıları aç-
tıktan sonra durakta meydana
geldi. Bir kişi bıçaklandı diğer erkek
arkadaşlar kadını korumak amaçlı
oldu sanırsam" diye konuştu. Poli-
sin olayla ilgili soruşturması
devam ediyor. DHA

Zehir tacirlerine
operasyon!

İstanbul Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri

Bahçelievler’de üç adrese düzenle-
diği operasyonda 65 kilo skunk ele
geçirdi. Operasyon anı polis kame-
raları tarafından görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri gelen bir ihbar üze-
rine Bahçelievlerde bulunan bazı
adreslerde uyuşturucu madde
bulunduğu ihbarı üzerine ça-
lışma başlattı. Polis ekipleri ön-
ceki gün ilçede bulunan üç
adreste şüphelilere yönelik ope-
rasyon düzenleyerek, S.M., ve
Ü.M.’yi gözaltına aldı. Narkotik
polisleri adreslerde yaptığı ara-
malarda piyasa değeri yaklaşık 1
milyon 500 bin lira değerinde 65
kilogram skunk ele geçirdi. 

İstanbul
Emniye-
ti'ne bağlı

Kaçakçılık suçlarıyla
Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekiplerinin
Ümraniye'de kaçak bir
sigara imalathanesine
yaptığı operasyonda
yaklaşık 500 bin lira
değerinde kaçak si-
gara ve tütün ile sigara imalatında
kullanılan makineler ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ka-
çakçılık suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri daha önce belir-

lenen adreslere kaçak sigara ope-
rasyonu düzenledi. bu kapsamda
necip Fazıl Mahallesi Yiğitler so-
kak'ta bulunan bir işyerine saat
01.30 sıralarında baskın yapıldı.
Operasyonda kaçak sigara imalatı

yaptığı tespit edilen
2 kişi gözaltına
alındı. 
İmalathanede yapı-
lan aramalarda
yaklaşık 500 bin lira
değerinde kaçak si-
gara paketleri ve
tütün ile sigara
imalatında kullanan
makineler ele geçi-

rildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli
sağlık kontrolünden geçirilerek sor-
gulanmak üzere emniyete götü-
rüldü. Şüphelilerin sabah
saatlerinde adliyeye sevk edileceği
öğrenildi.

KaçaK sigaraya geçit yoK

Unkapanı’nda dükkana giren hırsız
masanın üzerindeki telefonu alıp kaçtı

3
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P azar günü yapılacak seçime sayılı
saatler kaldı. Gazetelerde, boy boy
seçim anketleri yayınlanmaya devam

ediyor. Bağımsız kaç gazete kaldı diye düşü-
nürseniz, sonuçların nasıl ilan edildiğini tah-
min edersiniz. İnanılmaz bir bilgi kirliliği ve
sunum var. Gözümle gördüğüm, kulağımla
dinlediğim haberlerin, ertesi gün o kadar
farklı bir anlamla servis edildiğini görüyo-
rum ki şaşırıyorum. Bu yüzden, çok okuyun,
araştırın ve düşünün.

Farklı görüşü, dayatması olsa bile, mut-
laka her gazeteye tarafsızmış gibi bir göz
atın. Yalan haber ve video izlemek elbette
kötü, zaman kaybı, ancak; gerçeğe böyle
ulaşabilirsiniz. Elinizde internet denen koca
bir dünya var, tek kaynağa bağlı kalmayın,
lütfen açın oralardan da okuyun, izleyin. 

Bu sandık çeyiz sandığı değil, seçim
sandığı…

***
Hiçbir partiye fanatik derecede bağlı de-

ğilim. Sadece, çoğumuzun arzu ettiği gibi
ben de sosyal bir devlette, eşit haklarla ya-
şamayı hayal ediyorum. Laik Türkiye Cum-
huriyeti’nin devamlılığını, özgür, bağımsız,
huzurlu bir ülkede endişesiz yaşamak istiyo-
rum. Bu sebeple, hepimizin vereceği bir
oyun çok kıymetli olduğuna inanıyorum.
Şaibesiz, demokrasiye uygun bir seçim ol-
masını diliyorum. 

Oy vereceğim adayı belirlememe rağmen,
bu seçim sürecini, yaşadıklarımızı, geçmişi
ve gidebileceğimiz yeri düşünerek, belirledi-
ğim maddelerin üzerinden geçmeyi ve

oyumu verecek partiyi nasıl belirlediğimi si-
zinle de paylaşmayı istedim bugün.

*** 
Öncelikle rahatsız olduğum husus şu; He-

pimiz aynı fikirde olmak zorunda değiliz,
herbirimizin farklı beklentisi ve isteği ol-
ması doğal. Hepimizin aynı düşünceye sahip
olması zaten tuhaf olurdu. Ancak, yıllardır
iktidarda olanlara baktığımda farklı düşü-
nen kimseyi görmüyorum. Bakanlar, vekil-
ler, bürokratlar herkes aynı fikirde! Sizce
bu sorun mu, değil mi? Tek bir kişinin
uygun gördüğü yasalar, kanunlar, almış ol-
duğu bütün kararlar doğru olabilir mi? 

***
Türkiye suskun! Akademisyenler, yazar-

lar konuşmuyor, sanatçılar, sinemacılar ko-
nuşmuyor. özgürce fikirlerini ifade
edemiyorlar. Edebilenler de kendi kendile-
rine sansür uyguluyor. Sadece internet orta-
mında kamera çekimleri yapılıp, fikir beyan
edebiliyorlar. Hükümet yanlısı basın men-
supları, çoğu zaman terbiye sınırlarını aşa-
cak kadar çirkin makaleler yazıp,
konuşabiliyorlar. Bu da gösteriyor ki, yasa-
lar herkese eşit uygulanmıyor. Hukuk devleti
olarak tanımlanan bir ülkede bu yaptırım
doğru olabilir mi?

Feto yüzünden, yaşadığımız darbe giri-
şimi ve sonrasında yüzlerce insanımız öldü,
binlerce insanımız hapishanelerde…

***
Muhalefet partileri halkın karşısına çıka-

lım diye davette bulunuyor, iktidar kanadı
icabet etmiyor. Oysa biz seçmenler, geçmiş

yıllarda olduğu gibi, hepsinin
bir arada, medeni bir çerçevede tartışma-
sına tanık olup, değerlendirme yapabilirdik.
Ana muhalefet partilerini de bu uyum ve
birbirlerine saygılı yaklaşımları sebebi ile
kutlarım.

*** 
Ekonomi berbat. Alım gücü düştü. Insan-

lar mutsuz, karamsar.Türkiye koskoca bir
şantiye halinde. Dünyanın en güzel şehirle-
rinden biri olan İstanbulu’un silueti bozuldu.
Benim en hassas olduğum konulardan biri
de şu; Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün adını taşıyan her yer yok
edildi. Heykelleri parçalandı, kaldırıldı. 

***
Seçime gittiğimiz şu günlerde gazetelerde

boy boy çeşitli cemaatlere ait ilanlar yayınla-
nıyor. İktidar partisini bu seçimlerde biz de
destekliyoruz diyen bu topluluklar kim?
Hangi vasıfla hükümeti destekleyeceğini
açıklıyorlar? Hükümetten beklentileri ne,
hangi pazarlık karşılığında bu ilanları verebi-
liyorlar? Feto’cuları temizleyeceğiz derken,
başka cemaatlermi dolduruyor boşluğu? Ma-
halle aralarında kültür-sanat merkezi adı al-
tında açılan kuran kurslarını, verilen eğitimi
kimler nasıl denetliyor?

Yeniden, Feto terör örgütü bir yapılanma
olmayacağının garantisini bize kim verebilir?

***
Google’ın bile adres arama aşamasında fe-

leği şaştı! Çünkü caddelerin, sokakların ismi
değişti, hala da değişmekte. Aynı isimle, 15
Temmuz sokakları, caddeleri, okulları, park-
ları, liseleri, ormanları derken, arama moto-
ronun algıları bozuldu. Aslında yıllar once
bunun olacağını da görmüşlerdi. 

Yıl 1994. Recep Tayyip Erdoğan, o yıl-
larda Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Tele-
fonla bağlandığı bir oturumda şunları
söylüyordu; “İs-
tanbul Belediye-
sine yeni bir
teamül getirdim.
İstanbul’un cad-
delerine, sokakla-
rına, parklarına
verilmiş isimleri
değiştirme teklifi
ile karşıma gel-
meyin. Zira bu
10 sene sonra 15
sene sonra bir so-
kağın, bir cadde-
nin tanınmasında
sıkıntı yaratır.
Ama yeni bir
cadde yapılır,
park açılır, oraya
istediğiniz ismi
koyarsınız.”

***
Terör yüzünden yıllardır zarar gören tu-

rizm sektörü, şimdi de bir türlü kaldırılma-
yan OHAL sebebiyle kan ağlıyor. Henüz
gerçek verileri yıl bazında inceleme fırsatım
olmadı ancak, gittiğim her yerde esnaf, otel,
motel sahipleri dertli. Eski günlerden bahse-
dip duruyorlar. Yabancı ülkeler de eşi dostu

olanlar bilirler, güvenlik sebebi ile Türkiye’ye
tatile gidecek olanlara hükümetleri tarafın-
dan yapılan uyarılar yüzünden başka ülkelere
tatil planları yapıyorlar.   

İki ilginç haber!

Tam bu yazıyı yazıp bitirdiğim sırada, Dol-
mabahçe’de Başbakanlık ofisinin büyütüle-
ceği ve bu nedenle Mimar Sinan Güzel

Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’nın tahliyesinin
boşaltılmasının istendiğini
üzülerek okudum.

Ve Milliyet gazetesinin in-
ternet sitesinde seçimin bitmiş
olduğunu, sandıkların açılıp
yüzdelerinin bile verildiği
tablo ile karşılaştım. Şaşkın-
lık içinde uzun süre anlamaya
çalıştım fakat yeniden siteye
giriş yaptığımda tablo yoktu!
Fotoğrafını çektim, oradan
görebilirsiniz. Bu nasıl bir
hata, nereden geldi bilemiyo-
rum. Kafamda deli sorular…
Eğer böyle bir tablo ile karşı-
laşırsanız, aldırış etmeyin.
Oyunuzu mutlaka verin. 

İstediğimiz şey adil bir
seçim. Normal, hilesiz ve şikesiz olması.   

*** 
Sandığa mutlaka gidin. Vatandaş olarak

yapabildiğimiz tek şey bu! Lütfen, görüşünüz
ne olursa olsun, hangi partiye oy verecekseniz
verin ama, sandığa gidin ve oyunuzu doğru
şekilde kullanıp, sahip çıkın.

***
Sevgiyle kalın

Çeyiz sandığı değil, seçim sandığı
Sevim Y. GÜNEY
ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

EYÜPSULTAN Belediyesi, Make-
donya'nın Haraçina Belediyesine
eğitim ve sosyal alanda büyük bir

destek gerçekleştirdi. Belediye; Türk Kızılayı ve
Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle 2 TIR do-
lusu eğitim ve sosyal destek malzemesi gön-
derdi. Malzemeleri taşıyan TIR'lar, Alibeyköy
Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle uğur-
landı. Törene AK Parti İstanbul 2. Bölge Mil-
letvekili adayı Ayşe Böhürler, Eyüpsultan'da
bulunan Balkan derneklerinin temsilcileri ile
çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir ko-
nuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı
Remzi Aydın, “Burada küçük, mütevazi ama
çok anlamlı bir tören yapıyoruz. Evlad-ı Fati-
han bizim yüreğimizin, gönül coğrafyamızın bir
parçasıdır. Her fırsatta, her noktada, her ik-
limde bunun gereği yerine getiriliyor. Özellikle
Eyüpsultan Belediyesi son dört yılda Balkanlar
konusunda önemli ataklar yapıyoruz” dedi.

Destek devam edecek

Aydın, “Ramazan'da Makedonya'ya gittiği-
mizde Haraçina Belediyesi'ni ziyaret ettik. Son
gidişimizde belediye başkanımızla görüştüğü-
müzde çok acil ihtiyaçlarının olduğu gördük ve
onları yerine getirdik. Çocuklar okumak istiyor-
lar defterleri yok, kitapları yok, sıraları yok.
Bunları halletmemiz lazım dedik ve Türkiye'ye
döndüğümüzde ilgili yerlerle irtibata geçtik. Bu
beldedeki ilköğretim çağındaki çocuklarımızın
okullardaki tüm donanımlarını sağlayacak
malzemeleri tedarik ettik. Türkiye Belediyeler
Birliğinden bir de cenaze aracı tedarik ettik. Bu
kardeşlik köprülerimizin, gönül köprülerimizin
ufak bir tezahürü. İnşallah bu süreç devam
edecek. Bu çalışmalar sizlerin destekleri, duala-
rıyla olacak” dedi. 

guneys13@hotmail.com

T ürk Akımı projesinin Istranca Orman-
ları'nı katledeceğini iddia eden Kuzey
Ormanları Savunması üyesi bir grup

Galatasaray Lisesi önünde bir eylem yaptı.
CHP Milletvekili Adayı Burak Kaan Yılmaz-
soy, Donkişot Bisiklet Kolektifi, Doğal Yaşamı
Koruma Vakfı'nın da destek verdiği eyleme ka-
tılanlar 'Rusya sefasını sürecek, Istrancalar ce-
fasını çekecek' yazan bir pankart taşıdı. Grup

adına basın açıklamasını Ayşe Yıkıcı okudu.
“Adı 'Türk Akımı' olan ama Rusya’nın yıllık
750 milyon dolar kar elde edeceği doğalgaz
boru hattı projesi için Trakya’nın kuzey orman-
ları, kadim ve benzersiz Istrancalar katledili-
yor” diyen Yıkıcı, “Geçtiğimiz ay içinde, katil
proje 3. köprünün bağlantı yollarını aratma-
yacak sekilde 700 dönümlük orman alanı acı-
masızca katledildi. Katliamı kamuoyuna
duyurmak için yapılan haberler ise utan-
mazca sansürlendi. Eğer bu mega katil pro-

jeyi durduramazsak Istrancalar boydan boya
30 kilometre boyunca ortadan yarılarak sayı-
sız canlıyı barındıran milyonlarca ağaç daha
katledilecek. Kuzey Ormanları ekosistemi ve
bölgedeki yaban hayatı ikiye ayrılarak parça-
lanacak” dedi. 

Şirketler zengin ediliyor

Yıkıcı, “Istrancalar'ı yok edecek, sayısız ende-
mik hayvan ve bitki türünün sonunu getirecek,
Kuzey Ormanları köylülerini yaşamdan kopa-

racak bu doğa ve yaşam düşmanı projeye, po-
litik çıkarlar uğruna girişilen bu doğa düşman-
lığına hayır diyoruz. Ekonomik açmazdaki
Türkiye'nin benzersiz ve yerine konulamaz de-
ğerlerinin, binlerce yılda oluşan ormanların ve
dünyaca eşsiz ekosistemlerin hesapsızca ve
günü kurtarmak adına şirketlere peşkeş çekil-
mesine derhal son verilmesini talep ediyoruz.
Ülkemizin geleceğinin yok edilmesine, nefesi-
mizin kesilmesine, halkın cebinden şirketlerin
zengin edilmesine hayır diyoruz” dedi.

ISTRANCALAR 
YOK OLUR

EMEK KARAKAŞ

Türk Akımı projesi nedeniyle Istranca Ormanları'nda 30 kilometre boyunca ağaçların 
kesileceğini söyleyen Kuzey Ormanları savunucuları, “Türk Akımı isimli projenin derhal 
durdurulmasını, şirketlerin Trakya’yı ve Kuzey Ormanları'nı derhal terk etmesini istiyoruz” dedi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi 
Büyükçekmece’de toplanıyor. Toplantının gündeminde üye ülkeler için düzenlenen
yerel demokrasi raporları ve yerel ve bölgesel seçimlerin gözlem raporları görüşülecek

147 ÜYE devletten oluşan 200 binin
üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi tem-
sil eden 636 yerel politikacının yer aldığı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kon-
gresi’nin İzleme Komitesi 24 Haziran seçimleri
sonrasında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde
toplanacak.  Kongrenin 47 ülkeden, yerel ve bölge-
sel yöneticilerden ve belediye başkanlarından olu-
şan 120’ye yakın delegesi, 27-29 Haziran 2018
tarihleri arasında Büyükçekmece'de ağırlanacak.

Türkiye'de bir ilk

2001 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye Milli
Delegasyonu üyesi olarak ülkemizi temsil eden
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,
Türkiye tarihinde bir ilk olacak olan toplantının

Büyükçekmece’de yapılacak olmasının heyecan ve
gurur verici olduğunu belirterek; “Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel ve
bölgesel seçimleri gözlem yetkisine sahip tek Av-
rupa kurumudur. Kongre, tüm üye devletleriyle
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygu-
lamasını değerlendirmek üzere düzenli izleme zi-
yaretleri gerçekleştirir. Kongre’nin en önemli
organı olan İzleme Komitesi de yerel ve bölgesel
demokrasinin gelişmesi ile ilgili raporları hazırla-
maktan sorumludur. İzleme ziyaretlerinden sonra,
Komite yerel ve bölgesel yönetimlerin haklarını
korumak ve yönetimi iyileştirmek için üye devlet-
lere raporlar ve tavsiyeler hazırlar. Böylesine
önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmanın
heyecanını yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.  
BARIŞ KIŞ

BUYUKCEKMECE
AVRUPA’YI AGIRLAYACAK

Kardeşlik köprüsü

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi’nin
düzenlediği 'Yöresel Festivaller' et-
kinliğinin 3. gününde, Karadeniz

rüzgarı esti. Sevilen grup İmera konseriyle ren-
klenen etkinlikte Karadenizliler coşku ve eğ-
lence dolu bir gece yaşadı. Ordu, Giresun,
Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Rize, Trabzon
ve Artvinli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği
gecede İmera grubu, seslendirdikleri birbirin-
den güzel şarkılarla vatandaşları coşturdu. Ge-
cede yöresel sanatçılar Nahit Akdemir, Sadık
Karaca, Mahmut Uzuner, Hüseyin Kaya, Ege-
men Sekmen, Hüseyin Şimşek ve Aydın Be-
yoğlu da sahne aldı. Sanatçıların söyledikleri
şarkılara vatandaşlar yöresel oyunları olan ho-
ronla eşlik etti. Yöreye özgü halk oyunları da il-
giyle izlendi. Programa katılan Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Karadeniz “Küçükçek-
mece’de projeler hayat bulmaya devam ediyor”
ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece 
horona durdu

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, Avrupalı
yöneticilerle bir araya gelecek

Çevreciler, “Rusya’nın 750 milyon dolar kar
elde edeceği doğalgaz boru hattı projesi için
Trakya’nın kuzey ormanları yok edilecek” dedi

“Türk Akımı ismi koydukları
Rus doğalgaz hattı, Trak-
ya’nın gözden çıkarılmasının
ileri bir aşamasıdır” diyen Yı-
kıcı, “İstanbul’un yaşam kay-
nağı olan Kuzey Ormanları’na
hançer saplanarak yapılan 3.
köprü, Kuzey Marmara Oto-
yolu ve son olarak 3. havali-
manının inşaat malzemeleri
için Çatalca’dan Tekirdağ’a
kadar Kuzey Ormanları taş
ocakları açılarak tahrip edili-
yor. İhtiyaçları dışında hiçbir
şeyi düşünmeyen ve sonsuz
serbesti verilmiş şirketler,
bazen tek bir köyün çevre-
sine birçok taş ocağı açıp,
köyün nefesini kesmekte beis
görmüyor! Kuzey Ormanları
delik deşik ediliyor. Bizler
Rus doğalgaz boru hattı için
yapılan Türk Akımı isimli
doğa katliamının derhal dur-
durulmasını, Kuzey Ormanla-
rı’na saldırmakta olan
şirketlerin Trakya’yı ve Kuzey
Ormanları'nı derhal terk et-
mesini istiyoruz. Trakya’da
Kırklareli, Saray, Lüleburgaz,
Kıyıköy ve Çorlu’daki doğal
güzelliklerin, yerleşim alanla-
rının ve tarım alanlarının feda
edilmemesini istiyoruz” diye-
rek sözlerini bitirdi. 

Orman delİk
deşİk edİlİyOr
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: DAMGA İSTANBUL
ANNE ADAYLARI 
DERSE BAŞLADI
Anne adayları için örnek bir 

sosyal sorumluluk 
çalışması başlatan 

Beylikdüzü Belediyesi'nin 
ücretsiz olarak açtığı 

'Sertifikalı Gebe Okulu'nda 
yeni dönem dersleri başladı.
Gebelik öncesi ve sonrası ile 

ilgili derslerin sonunda 
anne adaylarına sertifika 

verilecek

VZ
BERRİN YEŞİLTEPE

Fizyoterapist
Ayşegül
Candan,
gebelikte
yapılması
gereken

egzersizleri
anlattı

nne adaylarının kaygılardan uzak 
mutlu bir gebelik, sağlıklı bir 
doğum süreci ve bilinçli bir lohusa- 

lık dönemi geçirmesine yardımcı olmayı he
defleyen Beylikdüzü Belediyesi, Sertifikalı 

Gebe Okulu Eğitimi ile anne adayla
rına rehberlik etmeye devam ediyor. 

Anne adaylarının gebelik öncesi ve 
sonrası süreç hakkında uzman 

hekimlerden bilgi edinme şan
sına sahip olacağı Sertifikalı 
Gebe Okulu’nda yeni 
dönem eğitimleri başladı. 
Gebe Okulu’nun ilk der
sinde Fizyoterapist Ayşegül 
Candan; doğum öncesi, 
doğum sonrası yapılabile

cek egzersizler ve egzersiz yaparken dikkat 
edilmesi gereken hususlar hakkında katılım
cıları bilgilendirdi.

Egzersizleri anlattı
Dört hafta boyunca, Perşembe günleri, saat 
13.30-15.30 arasında yapılacak derslerde, 
doğum süreci ve sonrası hakkında pek çok 
konunun işleneceği Gebe Okulu’nun ilk der
sinde konuşan Fizyoterapist Candan, anne 
adaylarına doğum öncesi ve doğum sonrası 
yapılabilecek solunum, gevşeme, ayak egzer
sizleri ve masaj teknikleriyle ilgili bir sunum 
yaptı. Konuşmasında, hamilelikte uygun eg
zersizler yapmanın anne adayına fiziksel ve 
psikolojik olarak birçok fayda sağladığına 
dikkat çeken Candan, “Özellikle solunum 
egzersizleri; hamilelikteki duruş bozuklukla
rını giderir, sırt ağrılarını azaltır. Doğum sı-

rasında gerekli soluma ve gevşemeyi öğretir” 
dedi. Katılımcılara, hamilelik döneminde 
spor ve egzersiz yaparken dikkat edilmesi ge
rekenler hakkında da bilgiler aktaran Can
dan, ardından gelen sorulara yanıt verdi. 

Sertifika alacaklar
Alanında uzman hekimler eşliğinde gerçek
leştirilen Gebe Okulu eğitimlerinde anne 
adayları, gebelik öncesi ve sonrası beslenme
den nefes tekniklerine, gebelik psikolojisin
den yeni doğan bakımına kadar birçok 
konuda eğitim alacaklar. Dört hafta sürecek 
Gebe Okulu’nu başarıyla tamamlayan anne 
adaylan sertifika almaya hak kazanacaklar. 
Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden anne 
adaylarının katılabileceği Gebe Okulu ile il
gili detaylı bilgiye 444 09 39 numaralı tele
fondan ulaşılabilir.

Fakır Yılmaz
YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

Fareler keneler 
gemiyi terk ediyor

Okullar yeni ve
TERTEMİZ

Karaköy İskelesi'nin verine yapılan akıllı yüzer iskelede ilk seferler dün sabah 06.20 itibariyle başladı

Karaköy'de yeni dönem
Al KARAKÖY'DE bulunan ve 22 Kasım 2008 tari

-

«| 3EĞİTİM ve öğretim konusunda il
çeye yatırımlar yapan Eyüpsultan 
Belediyesi, 4 buçuk yılda önemli 

hizmetler. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında 4 
buçuk yıl içerisinde 14 okul yıkılıp yeniden ya
pıldı. 16 okul ise güçlendirme çalışmaları ile 
deprem riskine karşı hazır hale getirildi. 
Okulların temizlik ihtiyacını karşılayan beledi
yenin çalışmaları sonucunda 75 Devlet oku
lundan 66'sı hijyenin kanıtı olarak “Beyaz 
Bayrak” aldı.

4 okul bu sene açılacak
2018-2019 Eğitim öğretim döneminde ise ya
pımı devam eden Alibeyköy Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Mimar Sinan İlk-Ortaokulu, 
Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Li
sesi eğitimlerine başlayacak. Yeni okulların ya
pılması ve var olan okulların ihtiyaç duyduğu 
tadilat çalışmalarının yanı sıra, öğrencilerin 
hijyenik bir ortamda eğitim hayatı sürmeleri 
için çalışmalar gerçekleştiren Eyüpsultan bele
diyesi, okullarda ihtiyaç duyulan her türlü te
mizlik malzemesini de her ay düzenli olarak 
gönderiyor.
Bu çalışmalar genelinde okulların günlük te
mizlik işleri için tam zamanlı çalışan 115 sabit 
temizlik personeli, ayda bir defa detaylı genel 
temizliği için 10 kişilik gezici temizlik ekibi 
personeli, 2 şoför ve 1 şef olmak üzere toplam 
128 personel okullarımızda 7/24 mesai 
yapıyor.

hinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak 
VIV batan Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan Akıllı 

Yüzer İskelede ilk seferler dün sabah 06.20 itibariyle baş
ladı. İskele, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Tuzla Tersanesi'nde inşa edildi.

Vatandaşlar beğendi
İskeleyi çok beğendiğini belirten Şerife Dursun,

“Çok güzel olmuş, ülkemize de bu 
yakışır. Eski iskeleye

na

^8lm^re^ebaşlaya .

zaran bu iskeleyi çok beğendim. Memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Yurt dışında yaşadığını 
söyleyen İlhan Gökçeoğlu ise “Yeni iskele eskiye göre çok 
daha derli ve toplu görünüyor. İstanbul’a geldiğim za
manlar yolum düşerse bu iskeleyi kullanacağım” dedi.

3 vapur yanaşıyor
2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde 
yüzer olarak tasarlanan iskelenin, 81 metre boyu, 27.6 
metre eni, 3.5 metre yüksekliği bulunuyor. Ana güverteden 
çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin 
ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık 

tarafından aynı anda 3 vapur yanaşarak yolcu in
dirip, bindirebiliyor.

ikkat ediyor musunuz bilmem ama gelen 
anketlerde durumu iyi olmadığı gün geç
tikçe daha iyi anlaşılan AK Parti iktidarı

direnirken 16 yıldır ondan kaymaklananlar ‘gemi 
batıyor' diyerek şimdiden kaçış yollarını arıyorlar.

Bunun en son örneği geçtiğimiz gün Esenyurt'ta 
yapılan ve Ulaştırma Bakanın da katıldığı toplantı 
öncesinde daha net ortaya çıkıyordu.

AK Partili bakanın da bunların gerçek yüzünü 
gördüğü ve yanında kovduğu bu kişilerin, Serhat vi
layetlerimiz olan Kars, Ardahan ve Iğdır illerimizin 
adını kullanıp, kendilerini de bu illerin kanaat ön
deri diye yutturarak dün aynı bakanın peşinden ay
rılmadıkları, bugün de AK Parti iktidarda düşecek 
diye terk edenlerden başkaları değildirler.

Yani batan gemiyi terk erkenden terk eden 
fareler misali...

Birde ne anlama geldiğini bilmedikler sözde ma
nifesto yayınlamışlar.

Ancak bu sözde KAI, KAISİAD; KAIFED kene
leri ve oluşumcularının AK Partili Bakanın Kars, 
Ardahan, Iğdırlıların da katıldığı toplantıyı gölgele
mek, ‘Biz olmasak, siz de olmasınız' demeye çalış
maları başta bu çeteye katılmayan ve bu çetenin 
oyunu bunlarla mücadele eden Ardahan Dernekler 
Federasyonu (ARDAFE) olmak üzere Esenyurt 
Kars Derneği, Ardahan Derneği, Iğdır Derneği tara
fından bozulmuştur.

Çünkü bunların esen rüzgâra göre hareket ettik
leri, her kese mavi boncuk dağıttıklarını Esenyurt'ta 
ki gerçek anlamda Kars, Ardahan ve Iğdır sevdalı
ları da Bakan da görmüştür.

Şimdi gelen bunların kimler olduğuna.
Bunlar 30-40 yıldır bulundukları Esenyurt'ta bir 

dönem Çapancı, bir dönem Necmici olmuş, şimdide 
Esenyurt'un yeni ve çalışmak isteyen başkanı Mu
rat'a ayak bağı olmaya çalışanlar.

Bunlar yıllardır gitmedikleri, yatırım adına bir 
bakkal bile açmadıkları Kars'ın, yetmedi Arda
han'ın oda yetmedi Iğdır'ın adını kullanıp bu üç İl'in 
adı üzerine ‘Biz güçlü, çok büyük bir lobiyiz' deyip 
bu üç ilin toplumuna değil kendilerine rant elde 
edenler.

Bunlar kendi çel çocuklarına olmadığı gibi 
Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı yoksulun sırtından zengin
liklerine zenginlik katarlarken seçim dönemleri 
hariç bir gün dönüp, ‘Ya hemşerim siz aç mısınız, 
tok musunuz' demeyenler.

Bunlar göbek büyüttükçe, adını söyleyemedikleri 
4x4'lere bindiklerine burunlarından kıl aldırmayan, 
yoksulun, fakirin düğününde hava atmak, cenaze
sinde kara gözlük takmaktan öte bir şey 
yapmayanlar..

Ha bunlara zaman zaman bir diğer takviyede 
Kartal'dan, Gazi'den, Sancaktepe'den gelir.

Çünkü onlar biliyor ki çeteye uymalıyız ki bizde 
kendi alanımızda çeteleşelim diye.

Hala mı tanımadınız bunları?!
Ha unutmadan bunların hemen hepsi çerçevesi 

gibi penceresi de kirden görünmeyecek halde olan 
dernek, stk, siyaset sahnesinde yüzlerinde astar 
kalmayanlar.

Gelen ağam, gidene paşam değil, poşam diyenler.
Gazeteciye ya da bir fukaraya beş kuruş verdikle

rinde elli yerde konuşanlar.
Çoğu pos bıyıklı, bazıları kel, elbiseleri köyden 

kalma modada, ayakkabıları da komşu dükkandan.
Ve bunların Esenyurt dışına çıktıkları pek 

görünmez.
Şişli nerede, Taksim'e nasıl çıkılır, beşiktaşa 

neyle gidilir bilmezler ama dünyayı yönettiklerini 
sanırılar.

İl başkanı kim, İlçe başkanının telefonunu bilme
yen, muhtara söz geçiremeyen, ama 50 kuruşluk 
para buldukça çıkan gazetelerde boy boy fotoğraf
ları olanlar.

Gelen köstek, gidene engel olan bunların aslında 
kendilerinde aşağı çukurda bir adım ileri gitmedik
lerini de en son bugün birkaç gün kalan seçim ka
rarı alındığından foyaları ortaya çıktı.

Çünkü ‘çok büyüğüz, çok etkiliyiz' diyen bunlar 
sözde destekledikleri hiçbir adayın listeye girmesine 
bir gram katkıları olmadığı bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.

Ve bunların diğer bir işi de oluşturulmaya çalışı
lan güçlü lobi anlayışını birilerinin emirleri ile dağıt
mak, toplumun istediği gerçek anlamda birlikteliği 
gölgelemektir asıl görevleri.

Neyse sanırım tanıdınız anlatmak istediğim 
bunları.

Ama asıl onları tanıyan iktidarda olanlar olmalı, 
Esenyurt Belediye Başkanı olmalı, bundan sonra ik
tidar olacaklar bilmeli.

En önemlisi bunların gerçek yüzünü tüm topluma 
anlatacak cesur yüerekliler olmalı.

Ve bugüne kadar onları adam sayan toplum 
bilmeli.

Bilmeli ki her iktidarda bindikleri geminin battı
ğını anlayıp, kaçan farelerin bu ülkenin, bu tolumun 
asıl diğer bir sorunu olduğu artık anlaşılmalı.

Ben şahsen anlatmaya devam edeceğim bunları.

Kağıthane 500 hastaya umut oldu
Fazlı Kılıç da 
kan verdi

Kağıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, 

belediyede görevli per
sonel ve vatandaşlar, Türk 
Kızılayı'na kan bağışında 

bulunarak 500 hastaya 
umut oldu

KAĞITHANE Beledi
yesi, Kızılay'ın kan ba- 

’V|V ğışına destek vermek 
amacıyla belediye hizmet bina
sında personel ve vatandaşlara 
yönelik kurumla birlikte kan bağışı 
kampanyası düzenledi. Kampan
yaya kan bağışında bulunarak 
destek veren Kılıç, ''Her bir ünite 
kan üç kişinin hayatının kurtulma
sına vesile oluyor. Burada bağışla-

nan kan inşallah 500 hastanın iyi
leşmesine vesile olacak.
Kan vermek, sağlık için de çok 
önemli. Vücut kendini adeta yeni
liyor. Kızılay ile olan bu işbirliğini 
yılda birkaç kez tekrarlıyoruz. Bu 
kampanyamıza da yoğun bir katı
lım oldu. Gönüllü bağışçılarımıza 
teşekkür ediyor ve herkesi kan ver
meye davet ediyoruz'' dedi. 
HABER MERKEZİ
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Ekonomi BIST100 ▼ DOLAR ▼ EURO ▼
0,98% 95.987 -0,71% 4,6866 -0,34% 5,4647 -0,53%

ALTIN PETROL
191,39 2,05% 74,56

DAMGAPatates ve soğan takipte

TRAFİK SİGORTASINDA
25 LİRALIK PRİM

Tüm sürücüleri 
yakından 

ilgilendiren
Zorunlu Trafik 

Sigortası'nde 
kurallar yeniden 

yazıldı.
Yönetmelikte 

yapılan 
değişiklikle, 

sigorta şirketine 
tahakkuk eden 

prim 25 liradan az 
olamayacak. Bu 
primin 20 lirası 

acente komisyonu 
olarak tahakkuk 

ettirilecek
arayollan Motorlu 
Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk 

Sigortasında Tarife Uygu
lama Esasları Hakkında 
Yönetmelikte değişikliğe gi
dildi. Hazine Müsteşarlığı
nın konuya ilişkin 
yönetmelik değişikliği, 
Resmi Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe girdi. Buna 
göre, sigorta poliçesinin il
gili mevzuat çerçevesinde 
sonlandırılması duru
munda, sigorta şirketine ta-

hakkuk eden prim 25 lira
dan az olamayacak. Bu pri
min 20 lirası acente 
komisyonu olarak tahakkuk 
ettirilecek.

İkinci değişiklik
Öte yandan, Müsteşarlığın, 
Sigorta Bilgi ve Gözetim 
Merkezi Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği de Resmi Ga- 
zetede'de yayımlanarak yü
rürlüğe girdi. Yönetmelikle 
Sigorta Bilgi ve Gözetim

Milli savaş uçağında 
yazılım için

| TÜRK Ha
vacılık ve 
Uzay Sanayii AŞ 

(TUSAŞ/TAI) ile Fransız 
yazılım şirketi Dassault 
Systemes arasında yazı
lım ve desteği konu
sunda işbirliğine gidildi.
TUSAŞ'tan yapılan açıkla
maya göre, söz konusu işbirliği, şirkete ait 
özgün projelerin bilgi güvenliği ve hızlı tasa
rım süreçlerini kapsayacak. Yazılım, özellikle 
TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan 
Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde 
kullanılacak.

İvme kazandıracak
İşbirliği, üretime daha doğru verinin gitme

«| REKABET Kurumu'nca, 
Türkiye'deki patates ve 
soğan fiyatlarındaki artış 

eğiliminin Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun kapsamında 
hassasiyetle takip edildiği bildirildi. 
Kurumun internet sitesinde yer 
alan duyuruda, son günlerde basın 
yayın organlarında yayınlanan 
haber ve yorumlar dolayısıyla Tür

kiye'deki patates ve soğan fiyatları
nın önemli artış eğiliminde oldu
ğunun anlaşıldığı belirtildi.

Hassasiyetle takip 
edilmektedir
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci'nin konuya ilişkin açıkla
masına atıfta bulunulan duyu
ruda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan açıklamada, Bakanlığın 
bu konuya ilişkin çalışma yürüt
tüğü bilgisi verilmiş ve bu artışın 
gerekçelerinin araştırıldığı vurgu
lanmıştır. Bahsi geçen konu, 4054 
sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun kapsamında 
Rekabet Kurumunun da günde
minde olup hassasiyetle takip edil
mektedir." AA

Sigorta şirketine tahakkuk eden prim 
25 liradan az olamayacak

Merkezinin Yönetim Komi
tesinin yapısında değişiklik 
yapıldı. Buna göre, Yöne
tim Komitesi beş üyeden 
oluşacak. Bu üyeler, birliğe 
üye sigorta ve emeklilik şir
ketlerinin genel müdür nite
liğini haiz personeli 
arasından Hayat Dışı Yö
netim Komitesi ile Hayat ve 
Emeklilik Yönetim Komite
since seçilecek birer üye, 
müsteşarlıkça belirlenecek 
iki üye ve merkez müdürün
den oluşacak. AA

sini sağlayacak, üretimdeki 
hataları en aza indirgeyerek, 

hızlı tasarım süreçlerinin oluşmasına doğru
dan katkı verecek. MMU Projesi'nde kullanı
lacak yazılımla tasarım mühendislik 
çalışmaları yürütülecek. Milli savaş uçağı ya
pımının tüm aşamalarında kullanılacak yazı
lım, TUSAŞ'ın tasarım süreçlerine ivme 
kazandıracak. AA

Aııfe gününde
KARTLI REKORU

| BANKALARARASI Kart Merkezi 
(BKM) Ramazan Bayramı verilerini 
açıkladı. Buna göre, Ramazan Bay

ramı öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 16 
Mayıs-13 Haziran döneminde kartlarla toplam
64.8 milyar lira tutarında ödeme yapıldı. Geçen 
yılın aynı döneminde 55,3 milyar lira olan tutar, 
bu yıl yüzde 17 artış gösterdi. Ramazan ayı bo
yunca kartlı ödemelerin 4'te birini gıda harca
maları oluştururken, gıda alışverişlerinde 
ortalama kartlı ödeme tutarı 91 lira oldu.

13.9 milyon işlem
Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekle
şen işlem adetlerine göre daha önce Anneler 
Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem 
rekoru Ramazan Bayramı arife gününde 13,9 
milyon adede ulaşarak yenilendi. Perşembe 
günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat 
aralığı 15.00-16.00, en fazla işlemin yapıldığı 
dakika ise 15.43 oldu. Geçen yıl 1,8 milyar lira 
kartlı ödeme yapılan arife gününde bu yıl 
yüzde 39 artışla 2,5 milyar TL'lik kartlı ödeme 
yapıldı. Bu tutar Ramazan Bayramı''da top
lam 4 günde yapılan ödemelerin yaklaşık yarı
sını oluşturdu. Bayramın 1'inci günü 773 
milyon, 2'nci günü 1 milyar 33 milyon ve 
3'üncü günü 1 milyar 114 milyon lira tutarında 
kartlı ödeme gerçekleşti.

©

Bayramda 5,4 milyar liralık işlem
14-17 Haziran'a denk gelen Ramazan Bay
ramı ve arife gününde kartlarla 5,4 milyar lira 
tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin 2,7 mil
yar TL'si (yüzde 50) market ve AVM, giyim ve 
aksesuar ve akaryakıt istasyonları sektörlerinde 
gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market 
ve AVM sektörü toplam kartlı ödemelerin 
yüzde 20'sini oluşturdu. Bu sektörleri yüzde 15 
ile giyim ve aksesuar, yüzde 14 ile akaryakıt is
tasyonları sektörü izledi. Toplam kartlı ödeme
lerin yarısı bu üç sektörde gerçekleşirken, 
yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8'ini ve 
çeşitli gıda sektörü ise yüzde 7'sini oluşturarak 
en fazla harcama yapılan sektörler arasında 
yer aldı.

En fazla artış sağlık ürünlerinde
Bu yıl Ramazan Bayramı'nda yapılan kartlı 
ödemeler 2017 yılı Ramazan Bayramı'nda ya
pılan kartlı ödemelerle karşılaştırıldığında, Ba
balar Günü'nün de bayrama denk gelmesinin 
etkisiyle en fazla artışın yüzde 48 ile sağlık 
ürünleri/kozmetik, yüzde 45 ile giyim ve akse
suar ve yüzde 38 ile elektronik eşya sektörle
rinde gerçekleştiği görüldü. Akaryakıt 
istasyonları yüzde 35 ve yemek sektörü yüzde 
31 artışla, geçen yıla göre an fazla artış görülen 
diğer sektörler arasında yer aldı. AA

Piyasalar
Altın fiyatları 
nereye gidiyor?

I RAMAZAN bay
ramı sonrası Pazar
tesi günü Dolar-TL

artışı gram altında etkisini gös
terirken, Cuma günü Dolar'da 
sabah saatlerinde başlayan 
yükseliş devam ediyor. Ulusla- 
rası piyasalarda ise altın ons 
değeri etkisini göstermeye baş
ladı. İslam Memiş altın ons 
değeri olarak şu açıklamayı 
yaptı: Orta ve uzun vadede ba
kıldığında ise yılın son çeyre
ğinde ve 2019'da küresel 
piyasalarda en çok altının ons 
fiyatı konuşulacak. Altının ons 
fiyatı 1.750 dolar seviyelerine 
kadar yükselebilir, gram altının 
fiyatında ise orta ve uzun va
dede 215-220 lira seviyeleri gö
rülebilir.

Fiyatlarda son durumlar
CNNTurk.com'da yer alan ha
bere göre, gram altın alış 
191.01 liradan işlem görürken, 
gram altın satış 192.65 Türk 
Lirası. Çeyrek altın alış 311.98 
liradan işlem görürken, çeyrek 
altın satış 318.45 Türk Lirası. 
Cumhuriyet altını, alış 1284.51 
liradan işlem görürken, Cum
huriyet altını satış 1297.55 
Türk Lirası.

Dolar kuru 
ne kadar?

PİYASALAR pazar 
günü yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı

ve milletvekili genel seçimlerinin 
sonuçlarını bekliyor. Seçim ön
cesi son işlem gününde 
dolar/TL bankalararası piya
sada 4,73 civarında hareket etti. 
Dolar hafta içinde 4,70-4,77 
aralığında dalgalandı. Euro/TL 
ise 5,50 seviyesinde işlem gördü. 

Zirveden geriledi
Ntv.com.tr'nin haberine göre, 
uluslararası piyasalarda dolar, 
yatırımcıların Asya piyasasının 
ilk işlemlerinde kar realizasyon- 
larıyla başlıca para birimleri kar
şısında 11 ayın zirvesinden 
geriledi. Dolar endeksi 95.533 
ile geçen temmuzdan bu yana 
en yüksek seviyesi gördükten 
sonra 94.792 seviyesine indi. 
Euro 1,15 dolar teknik destek 
seviyesini test ettikten sonra ön
ceki gün gördüğü 1,1508 dolar 
ile 11 ayın dip seviyesinden to
parlanarak 1,1614 dolar seviye
sinde işlem gördü.

Destek ve direnç konumu
Uzmanlar, yurt içinde veri gün
deminin zayıf olduğunu, hafta 
sonu gerçekleştirilecek seçimler 
öncesinde dalgalı bir seyir izle
nebileceğini belirterek, yurt dı
şında Avrupa Birliği (AB) üyesi 
28 ülkenin maliye bakanlarının 
katılacağı Ekonomik ve Mali 
İşler Konseyi (ECOFIN) top
lantısı yatırımcıların odağında 
yer aldığını söyledi. Teknik açı
dan dolar/TL'de 4,6550'nin des

tek konumunda bulunduğunu 
ifade eden analistler, 4,7550'nin 
direnç olarak takip edileceğini 
dile getirdi.

^LÖSANTE
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HASTA KABUL ETMEYE BAŞLADIK

BEBEK - ÇOCUK-YETİŞKİN 
HEDEFİMİZ %100 BAŞARIDIR
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Ü lkeyi yöneten ve tek adam olup bunu
devam ettirmeye çalışan AKP’nin
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı

adayı Erdoğan’ın laflarına bakın. “Şerefsiz,
alçaksın ve namussuzsun, haysiyetsiz, müfteri,
terörist, vatan haini, din bilmezler, ayyaşlar,
sen camiyi ne bilirsin, çırak bile olamazsın 
vs. vs..”

Kime söylüyor yine kendisi gibi ülkeyi yöne-
tecek olan rakiplerinden Muharrem İnce’ye ve,
“Bay kemal” dediği Kemal kılıçdaroğlu’na.

Kılıçdaroğlu, devlet yönetimi ve bürokrasi-
sinden geldiği için sokak ağzına düşmüyor ve
sürekli Erdoğan’ı televizyona davet ediyor. Er-
doğan buna cevap vermediği gibi, “Üzerimden
kimseye reyting yaptırmam” diyor.

Meydanlara çıkmayıp kapalı salonlarda
STK larla görüşmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu
ise ısrarını yıllardır sürdürüp duruyor.

Muharrem ince, Cumhuriyet Halk Partisinin
bu güne kadar uyguladığı politikaları değil
kendi ekibi ve buluşlarıyla yeni politikalar ve
söylemlerle kampanyasını sürdürüyor.

Bu yüzden bu seçimde hep AKP’nin arkasın-
dan giden CHP şimdilerde AKP yi peşinden
koşturuyor.

Önceleri Erdoğan gündem yaratır CHP ar-
kasından giderdi. Şimdi İnce gündem yaratıyor
ve Erdoğan onun arkasından gidiyor.

Böylece yukarıda belirttiğimiz hiç de hoş ol-
mayan, liderler konuşurken çocukların izleme-
mesi gereken söylemler ortaya çıkıyor.

İnce, Erdoğan’ın, “Bana bak Muharrem
Efendi” demesine karşın, “Söyle bakalım sana
bakıyorum Recep efendi” sözleriyle cevap
verip, “Senden ekonomi öğrenmek istiyorum,
hadi bir kanalda emekli olmak üzere olan bir
usta olarak bana öğret” diyor.

Yine cevap yok. Kanallara tek başına çıkıp
gazeteci ve televizyoncuların sorsak mı, sor-
masak mı cinsinden soruları sıkıla, mıkıla so-
rulan soruları bildiği gibi cevaplıyor. Orada
cam var mı yok mu bilmiyorum ama, bazen
bazı şeyleri yanlış söylüyor. Danışmanları
neden ikaz etmez, ya da edemiyorlar mı onu
da bilmiyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura ka-
lacağı gün gibi ortada. Parlamenter çoğunluk
ise net değil. Daha önceki seçimlerde sandık
kuşkusu olmayan Erdoğan son zamanlarda,
“Sandıklara sahip çıkın. HDP barajı geçme-
meli ki, biz çok milletvekili alalım” diyor.

Önceki gün İçişleri Bakanı soylu, CHP’lilere
seslenerek kendi partilerine oy vermelerini is-
temesi de ayrıca düşündürücüdür.

Bu kuşku yapılan ya da yapılacak, sandık ve
seçim hilelerine karşı büyük tedbir alan CHP
ve diğer partilerin çalışmasının yoğunlaşma-
sından, ya da İnce’nin “Seçim günü referan-
dumda olduğu gibi değil sandıklar açıldıktan
sonra, tıpkı Yalova Belediye Başkanlığı seçim-
lerinde tuttuğum nöbet gibi, YSK’nın önünde
avukatlar ordusuyla sonuç alıncaya kadar bek-
leyeceğim” demesi mi endişelendiriyor?

Ülkemiz 24 Haziran’dan sonra yeni bir par-
lamentoyu oluştururken, hükümeti kuracak
olan Cumhurbaşkanının kim olacağı 8 Tem-
muz’a kalıyor. Bu arada Parlamento da oluşa-
cak sandalye sayısı da 8 Temmuzu elbette
etkileyecek.

Erdoğan tek başına iktidar olamayacağını
anlamış olmalı ki, “Parlamentonun durumuna
göre koalisyonda yapabiliriz” diyor.

İnce ise yine ezber bozarak, “Benim yar-
dımcılarım ve kabinem hazır ve şimdiden çalı-
şıyorlar” diyor.

Hadi bakalım kolay gelsin. Uzun ince bir yol
ve yolun sonu görünüyor.

İsteğim;
Ülkeyi yönetenlerin ve yönetmeye talip olan-

ların birbirlerine yarın iktidarı ve muhalefeti
ile ülkemizi beraber idare ederlerken, ülkemiz
ve vatanımız için bir arada olacaklarını unut-
mamaları ve birbirlerine kırıcı davranmama-
ları, çeşitli sıfatlar üretmemeleri ve onları
izleyen çocuklarında konuşma dillerini 
bozmamalarıdır.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, İstanbul Ataşehir'de dü-
zenlenen mitingde halka hitap

etti. Türkiye'yi ayağa kaldırmak için yola
çıktıklarını anlatan Erdoğan, "Biz yola çı-
karken dört temel taş üzerine Türkiye'yi
ayağa kaldıracağız dedik. Birincisi eğitim,
ikincisi sağlık üçüncüsü adalet dördün-
cüsü emniyet. Kitapları ücretsiz yaptık.
Bizim zamanımızda kırtasiyeden parayla
alamıyorduk. Bay Muharrem üniversiteyi
ücretsiz yapacağız diyor, üniversite zaten
ücretsiz. 75 üniversite vardı, şimdi 205
üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz
kalmadı. Biz ilimde, irfanda bir yarışın
içerisindeyiz" dedi.

Belediyeye yüklendi

CHP'li Ataşehir Belediyesi üzerinden de
CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Ben CHP'ye
gönül veren kardeşlerime sesleniyorum:
İdeolojik yaklaşımları bırakın. Ataşehir Be-
lediye Başkanı'nın eşi burada bol bol daire
sahibi oluyor. Demokratik bir şekilde bu
hesabı sormak sizin hakkında. Ataşehir bu
defa 2019 Mart'ına farklı hazırlanacak. Biz
Belediye Başkanlığı'nı da CHP'den alaca-
ğız. Çıkmış birileri TİKA'yı, AFAD'ı sataca-
ğım dedi. Daha ileri gitti MİT'i satacağım

dedi. Öbürü kalkacağız hastaneleri sataca-
ğız. Ne gerek var yerli otomobile diyor. Bay
Muharrem ne işin var senin BMW'de senin
ne işin var, taklitçi. Biz yerli otomobili ya-
pacağız" dedi.

Dünyadan haberleri yok

İnce'nin vaatlerini de eleştiren Erdoğan,
muhalefetin dünyadan haberi olmadığını
söyleyerek şu ifadeleri kullandı; "Bunlarda
yalan var, talan var, hakaret var, iftira var.
Size gelirlerse sizin yaptığınız ne var diye
sor. Ben yerli ve milli otomobil diyorum,
Bay Muharrem ne işiniz var diyor. Ben
elektrikle çalışacak otomobilden bahsedi-
yorum. Ama bunun dünyadan haberi yok.
İşte bu gelsin devletin memuruna küfür
etsin. Dinlediniz mi? Ne diyor şimdi mon-
taj diyor. Sevsinler senin montajını! Ger-
çekler ortada senin cibiliyetin ortada.
Yalancının mumu... Pazar bunların mumu-
nun söndüğü gün olacak.Bay Muharrem
Yalova'da dershane işletiyordu. 10 öğret-
menin SSK primini dahi ödemedi. Onların
SSK primini ödemeyenler bu Türkiye'ye
cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bay Kemal
ile Bay Muharrem'in arası çok iyi. Gel ba-
kalım Muharrem diyordu pazardan sonra
git bakalım Muharrem diyecek." AA

Mustafa DOLU
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Recep Efendi, Bay
Kemal ve ezber bozan

Muharrem efendi

Git bakalim
muharrem!

Ya demokrasi ya tek adam

İstanbul’un birçok ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüklendi.
Erdoğan, “Bay Kemal kendisine, 'gel bakalım Muharrem' diyordu. 
24 Haziran'dan sonra git bakalım Muharrem diyecek” diye konuştu

Tokat'ta konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde halkın önünde iki
seçenek olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ya demokrasiyi seçeceksiniz ya da tek adamı” dedi

MuharreM İnce'den
cumhurbaşkanı ola-
mayacağını da anla-
tan Erdoğan,
Kartal'daki konuşma-
sında şu ifadeleri kul-
landı; "Bay Muharrem
birçok yerlerde bir şey-
ler anlatıyor. Onun ve
partisinin Kartal'a ve-
rebileceği bir şey var
mı? Onun kendisine
faydası yok ki Kartal'a
olsun. Dershanede
öğretmenlerin SSK
primini de ödemiyor.
Devletin memuru ile
nasıl küfürlü konuş-
malar... Bunlardan
cumhurbaşkanı olur
mu? Pazar günü bun-
lara Osmanlı tokadı
atmaya hazır mıyız?
Genel başkanı ile ara-
sında geçenleri görü-
yorsunuz. Gel bakalım
Muharrem, git baka-
lım Muharrem.
Martta belediye se-
çimleri var. Heralde
bay Kemal belediye
başkan adayı olacak
değil. Bu seçimle bera-
ber hem pazar günü
cumhurbaşkanlığı
noktasında sizden al-
dığımız icazetle,
onayla yola devam.
Mart 2019 yerel se-
çimlerde de gerek bü-
yükşehir gerek
Kartal... Kartal'ı tekrar
geri alacağız."

Senden 
başkan
olmaz

kılıçdaroğlu, Tokat'ta bir otelde düzenlenen toplan-
tıda muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir
araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, va-

tandaşların eski alışkanlıklarından kopup gerçekleri görerek sandığa
gitmesi gerektiğini söyledi. Anayasanın 173'üncü maddesinde, "Dev-
let esnaf ve sanatkarı koruyucu, destekleyici tedbirler alır" ifadesi bu-
lunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Son 16 yılda esnafı koruyan,
destekleyen nedir? Düşük faizli kredi vermek yetmiyor. 5,5 milyon
esnaf vardı, şimdi 1 milyon 250 bin esnaf var. Diğer esnaf dükkanla-
rını neden kapattı? Ben bu sorunun cevabını almış değilim" diye ko-
nuştu.

Esnaf niye dükkan kapatıyor?

Esnafa kredi veren kuruluşun başındaki kişinin ayda 52
bin lira aylık aldığını öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle

devam etti: "Cumhurbaşkanının, başbakanın, ba-
kanların, milletvekillerinin, belediye başkalarının

maaşından fazla alıyorsun. Ben aylık almasın
demiyorum ama makul bir aylık alsın. Çok
büyük bir rakam, esnafın sırtından alınıyor.
Esnaf niye dükkan kapatıyor? Bütün esnaf
kardeşlerim bunu bilsin istiyorum. Esnaf
emekli olmak için yaşını doldurmak zo-
runda. 25 yıl tam prim ödemek zorunda.
Diyelim ki esnaf kardeşim alt limit üzerin-

den primimi ödedi, 9 bin günü doldu, 52
yaşını doldurdun, emekli

oldun. Bağ-

lanacak aylık 840 liradır. Bugün değil de 1 Ekim 2008'den önce
emekli olmak istese bağlanacak aylık bin 800 liraydı. Her ay esnafın
emekli aylığından bin lira kesiliyor. Sosyal güvenlikte reform diye ke-
siliyor, bunu dile getiren kim? Bugün 1 milyon 644 bin emekli bin
500 liranın altında aylık alıyor. En düşük emekli aylığını bin 500 lira
yaparsanız, 1 milyon 644 bin emekli en azından rahat nefes alacak.
Bunu ilk dillendiren biziz. Fakir fukaranın hakkını birilerinin savun-
ması lazım."

Herkes üzerine düşeni yapmalı

Kılıçdaroğlu, çocuklara bırakılacak en güzel mirasın demokrasiden
yana tercih kullanmak olduğunu dile getirerek, "İşçilerin durumu da
aynı. Tüm şartları yerine getirdiğinde emekli maaşı 718 lira 69 kuruş.
2008'den önce dilekçe verip emekli olmak isteseydi bin 822 lira ola-
caktı. Bin 10 lira her ay düşük aylık veriyorlar. Devasa sendikaların
başkanları itiraz etti mi? Hayır. Bu işçilerin hakkını, emeklinin hak-
kını kim savunacak? Taşeron işçilerin mağduriyetini ilk biz dile getir-
dik. Şu an 500 bin taşeron işçisine kadro verilmedi mi? Onlar köle
değil, sendikalı olmalı, haklarını savunabilmeli. Sandığa giderken
herkes düşünmek zorunda." diye konuştu.

Türkiye'yi bu hale kim getirdi?

Demokrasi olmadan büyüme, kalkınma, ifade özgürlüğü, yargı ba-
ğımsızlığı ve medya özgürlüğünün olamayacağını anlatan Kılıçda-
roğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Çiftçinin durumu parlak değil.
Buğday, soğan, patates, canlı hayvan dışarıdan. 16 yıl önce Türkiye
kendi kendine yeten bir ülkeydi. Her şeyimiz vardı. Türkiye'nin tarımı
üzerine egemen güçlerin planı var. Sigara fabrikalarının tamamını
sattık. Şimdi dışarıdan tütün getiriyoruz. Sigaralarımız yok, yabancı
sigaralar içiyoruz. Bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Toplantılarımın ne-
deni bu gerçekleri birebir sizlere anlatmaktır. Bu benim namus bor-
cumdur. Elinizi vicdanınıza koyup sandığa gidin. Siyasiler kendi
aralarında tartışsınlar. Bu seçim normal bir seçim değildir. Önü-
müzde iki ihtimal, seçenek var. Ya demokrasiden yana oy kullanaca-
ğız, ya da tek adam rejiminden yana oy kullanacağız.” DHA

İstanbul’da işsizlik olur mu?

avcılar Marmara Caddesi'nde ko-
nuşan İYİ Parti Lideri ve Cumhur-
başkanı adayı Meral Akşener,

Erdoğan'ı hedef aldı. Kendisine FETÖ ima-
sında bulunanlara da sert açıklamalarla cevap
veren Akşener, “Bana diyorlar ki Penilsilvan-
ya’dan talimat aldı. Devletin bütün kurumları
elinizde kardeşim, gereğini yapın o zaman!
TRT’yi satacağım dedim. Lafımın arkasında-
yım, oradan bir dünya ahmak zengin oluyor.
Biz bunu çatlasanız da patlasanız da satacağız.
2,5 milyar TL sizin cebinizden çıkıyor” dedi.

Beka değil zeka sorunu var

Türkiye'yi yönetenlerin zeka sorunu olduğunu da
kaydeden Akşener, “Bu ülkenin niye beka sorunu

olduğu belli, çünkü yöneticilerinin zeka sorunu
var. Bu ülkede gençler işsiz. İstanbul’da genç işsiz
olur mu yahu? Gençlere iş bulana kadar işsizlik
maaşı vereceğimi söyledim. Hepsi çemkirdi ‘Kay-
nak nerede’ diye. Ben gençlere iş bulacağım. Çat-
lasanız da patlasanız da yıllık 50 milyar dolar
yatırım yapacağım gençlere. O bakan çocukları-
nın boğazından geçen haram lokmaları çıkart-
mak, bizim boynumuzun borcudur. Bakanların
çocukları, eşleri lüks arabalara biniyor. Yıllık 8
milyar TL onlara gidiyor. TİKA’yı araştıracağız
dedik. TİKA’ya bir baktık ki yıllık 8 milyar dolar
para harcayan bir kurum çıktı. Faturasız harcamış
bu paraları, denetim yok. Gitmişler Kolombiya’ya
okul yapmışlar, Mali’ye parlamento yapmışlar. Bu
kurumlar hep arpalık olmuş” diye konuştu DHA

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, İstanbul
Avcılar'da halka hitap etti. Genç işsizliğine değinen Akşener, “İstanbul gibi
metropol bir kentte genç işsizliği olur mu?” sözleriyle iktidara yüklendi

Lale devri bitecek
halkların Demokratik Par-
tisi (HDP) Eş Genel Başkanı
Pervin Buldan, Hakkari'nin

Şemdinli ilçesinde yaptığı konuşmada,
"24 Haziran tarihinde AKP'nin lale devri
bitecek" dedi. HDP Eş Genel Başkanı
Pervin Buldan, partisinin Şemdinli'de
düzenlediği seçim mitinginde halka hitap
etti. İlçedeki seçim bürosu önünde kala-
balık tarafından karşılanan Buldan, bu-
rada yaptığı konuşmada, "Şemdinli halkı
her zaman mücadelesine sahip çıktı. Hiç
kimsenin önünde boyun eğmedi, diz
çokmedi ve biat etmedi. Biz sizlerle gurur
duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Buldan,
Şemdinli halkının en güzel cevabını 24
Haziran'da sandıkta vereceğini belirterek,
"Gelsinler görsünler; Şemdinli halkı yıkıl-
madı, dimdik ayakta" dedi. AK Parti'nin
Türkiye'ye hizmet yapmadığını öne süren

Buldan, "16 yıldır bu ülkeyi yönettiler
ama bu ülkede taş üstünde taş bırakma-
dılar. Şemdinli halkı bilir, Şemdinli esnafı
bilir. Esnaf kan ağlıyor, esnaf siftah yapa-
madan dükkanını kapatmak zorunda ka-
lıyor. Çünkü onların sorunu Şemdinli
halkının sorunu değil. Onların sorunu
Kürdü inkar etme sorunudur. Kürde yak-
laşım sorunudur. Bu ülkeyi savaş politi-
kalarıyla yönetenler, 24 Haziran da
büyük bir hezimete uğrayacaklardır.
HDP'nin büyük başarısıyla bü ülkenin
barışı, bu ülkenin özgürlüğü gelecek.
Bize güvenin, HDP'ye güvenin. Çünkü
bu ülkeyi Selahattin Demirtaş yönetecek.
Sizlerin yoldaşı yönetecek. Az kaldı. Se-
lahattin Demirtaş, Abdullah Zeydan,
Selma Irmak, Leyla Güven ve tüm yol-
daşlarımız özgürlüklerine kavuşacak. Bu
devran sona erecek” diye konuştu.

Kemal
Kılıçdaroğlu

Meral
Akşener

CHP’nin cumhurbaşkanı
adayı Muharrem İnce’ye
yüklenen Erdoğan, 
“Bunun dünyadan haberi
yok. Ne yapacağını bile
bilmiyor. Sadece ve 
sadece konuşuyor. Buna
milletimiz 24 Haziran
günü haddini bildirecek”
şeklinde konuştu
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Y aklaşık 59 milyon vatandaşın oy
kullanacağı seçimler için son vi-
raja girildi. İki aylık süreçte cum-

hurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve
milletvekili adayları sahalara inerek
proje ve vaatlerini vatandaşlara anlata-
rak oy istedi. İstanbul'da en çok dikkat
çeken isimlerden biri de İYİ Parti 3.
Bölge Milletvekili Adayı Özdemir Polat
oldu. Listesinde 7. sırada olan Polat,
7/24 esasına dayanan çalışma progra-
mıyla sahanın her köşesinde var olmayı
becerdi. Partisinin ilçeleri tarafından da
takdirle karşılanan bu çalışmalar sa-
yesinde Polat, halkın tüm kesim-
leri ile buluşmayı başardı. 3.
bölgede gitmedik yer, çalma-
dık kapı, sıkmadık el bırak-
mayan Özdemir Polat,
gerek esnaf ziyaretle-
rinde gerekse partili-
lerle yaptığı
toplantılarda sık sık
İYİ Parti’nin Tür-
kiye için bir umut

olduğunu belirtti. 16 yıllık AK Parti ikti-
darının artık yorulduğunu ve insanları
yorduğunu yineleyen Polat, İYİ Parti
programının Türkiye’nin reçetesi oldu-
ğunu söyledi.   

Herkes şikayetçi

Ziyaretleri sırasında vatandaşlar ve
bölge esnafı ile de dertleşen Polat, “Ki-
minle konuşsanız yönetimden ve yöneti-
cilerden şikâyetleri var. Bir dokunsanız
bin ah işitiyor-
sunuz.

Ekonomi başta olmak üzere diğer tüm
alanlarda çıkmaza sürüklenmiş durum-
dayız. 24 Haziran’da bu durumu değiş-
tireceğiz. Mutlu ve yüzleri gülen
vatandaşlar göreceğiz” dedi. Çalışma-
ları kapsamında vatandaşlara küçük
jestler yapmayı da ihmal etmeyen Polat,
önce Büyükçekmece sahilde ardından
Avcılar yürüyüş yolu üzerinde kadın seç-
menlere karanfil hediye etti. Diğer mil-
letvekili adayların da katıldığı

etkinliklerde renkli görüntüler ya-
şandı, Polat’a Avcılar yürü-

yüş yolunda İYİ Parti
3. Bölge milletve-

kili adayları
Hayati

Arkaz,
Meltem

Ünal

Erzen ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Herkes sorumluluk almalı

Öte yandan demokrasinin en önemli un-
surları olan sivil toplum kuruluşlarına da
oldukça önem veren Polat, 3. Bölge’de
faaliyet gösteren Kars-Ardahan-Iğdır der-
nekleri başta olmak üzere çok sayıda der-
nek ve STK ile bir araya gelerek İYİ
Parti’nin Türkiye için hazırladığı seçim
programını anlattı. Kendisi de Karslı olan
Polat’a bilhassa hemşerilerinden yoğun
destek geldi. Polat’ın ziyaret ettiği dernek-
ler arasında Ehlibeyt Âlimleri Derneği de
(EHLA-DER) vardı. EHLA-DER Genel
Başkan Yardımcısı Musa Güneş, Genel
Sekreter Yusuf Tazegün, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Körfez Muhammediye Cami
İmamı Orhan Öz ve Yönetim Kurulu
Üyesi Yaver Daşdan’ın da katıldığı toplan-
tıda ülke meseleleri farklı açılardan ele
alındı. Ülkenin bir gemi misali değerlendi-
rilmesi gerektiğini dile getiren alimler,
“Gemi batarsa herkes batar, bunun için
toplumun her kesimi vatanın geleceğine
dair sorumluluk almalı ve gerektiğinde söz
söylemelidir” dediler.
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İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Özdemir Polat, özgür iradenin sandığa
yansıması gerektiğini belirterek, “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kaderini belirleyecek
olan önemli bir seçim. Bu seçimin galibinin de İYİ'ler olacağına yürekten inanıyorum” dedi 

kArArı hAlk  
verecek
Gittiği ilçelerde halkın sorunlarını dinleyen
ve esnafla bir araya gelen Polat, son ola-
rak ziyaret ettiği Bağcılar’da Coşku ile kar-
şılandı. Önce Bağcılar İlçe Başkanlığını
ziyaret eden Özdemir Polat, daha sonra-
sında Bağcılar Meydan’da kurulan İYİ Parti
seçim standına geçerek stant görevlilerine
kolaylıklar diledi. Burada yaptığı konuşma-
sında, 24 Haziran seçimleri için son viraja
girildiğini dile getiren Polat, seçim süreci
boyunca çalışmalarda emeği geçen her-
kese teşekkür etti. Sonrasında Bağcılar
esnafı ile buluşan Polat, “Bizler şimdiye
kadar yaptığımız tüm çalışmalarımızda
kendimizi ve parti programımızı anlatarak
İYİ Parti’nin mecliste olması gerektiğini
söyledik. Artık bundan sonrası halkımızda-
dır. Halkımız 24 Haziran Pazar günü sandık
başına gidecek ve oylarını kullanacak. Tek
dileğim özgür iradenin sandığa yansıması-
dır. Seçimlerin ülkemize ve milletimize ha-
yırlar getirmesini dilerim” dedi.

Stk’lAr 
bAş tAcıMıZ
Polat, “Ben derneklere ve STK’lara ayrı bir
önem veriyorum. Özellikle kamu yararı gö-
zeten tüm dernek ve STK’lar bizim başımı-
zın tacıdır. EHLADER’de dini anlamda
Ehlibeyt inancını doğru bir biçimde yayıl-
ması adına önemli bir görev yapmaktadır.
Burada görev yapan tüm hocalarımızdan
Allah binlerce kez razı olsun. Ben kendile-
rinden oy istemeye değil öncelikle tanış-
maya ve devamında da hayır dualarını
almaya geldim. Ancak, sizlerin memleket
meselelerine bu kadar duyarlı olmanız
beni ziyatesiyle memnun etti” dedi

16 YILLIK AK Parti Hükümeti’nin Türkiye’yi iç ve dış siyasette çıkmaza
soktuğunu  belirten Özdemir Polat, “16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Bu süreçte

tarım başta olmak üzere Sanayi, Tekstil ve üretime dayalı diğer iş kollarını da dışa
bağımlı hale getirdiler. Bu ülkeye reva mıdır? Dört tarafı denizlerle çevrili, Allah’ın bize

bahşettiği bu cennet ülkemizde bu hale gelmek hepimiz için utanç vesilesidir. Evet, yaptık-
ları iyi şeylerde var, yok saymıyoruz. Ama artık yeter. Yoruldular ve yordular. Yoruldukları ve

yordukları her hallerinden bellidir. Ülkede toplumu ikiye bölmekten ve kutuplaşma yaratmaktan
öte vaat edecek bir projeleri dahi kalmamıştır” diye konuştu.

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

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

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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Ak PArtİ 
yoruldu ve yordu

İYİ Parti 3. Bölge Milletvekili Adayı Özdemir Polat, seçim çalışması kapsamında 2 ay boyunca durmaksızın çalışarak bölgesindeki seçmenlerle bir araya geldi
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• S DAMGA İSTANBUL
ÜNİVERSİTE GİDİYOR

OFİS GELİYOR!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi konservatuvar binasının tahliye girişimiyle 
ilgili Damga'ya konuşan İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, 
"Orayı tahliye edip Başbakanlık Ofisi'ne bağlamak istiyorlar. Peki ama oradaki 
üniversite nereye taşınacak? Hiçbir yer göstermiş değiller. Böyle bir şey olamaz" dedi

■ ANIL BODUÇ

M
imar Sinan Üniversitesi Güzel Sa
natlar Fakültesi İstanbul Devlet 
Konservatuvan'nın tahliyesi is
tendi. Beşiktaş kaymakamlığı üniversiteye 

gönderdiği tahliye tebligatında binanın 26 
Haziran saat 13.30'a kadar boşaltılmasını 
talep etti. Konuyla ilgili Damga'ya konuşan 
İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tay
fun Kahraman ise üniversitenin tahliyesinin 
talep edilmesinin büyük bir yanlış olduğunun 
altını çizdi. Söz konusu üniversitenin ellili yıl
lardan bu yana sanat alanında eğitim verdi
ğini kaydeden Kahraman, “Burası yıllardır 
bir amaca hizmet ediyor ve şimdi bu okulun 
tahliyesi isteniyor. Hem de hiçbir yerde gös
termeden okulun tahliyesini talep ediyorlar. 
Peki bu okul nereye gidecek? Böyle bir yer 
dahi gösterilmemiş. Üniversite dediğiniz ku
rumlar şehirlerin içinde olmalıdır. Dolayısıyla 
böyle bir tahliye talebini doğru bulmamız 
mümkün değildir” diye konuştu.

Hedef Başbakanlık Ofisi
Konservatuar binasının tahliyesinin istenme
sinin temel sebebini de açıklayan Kahra
man, ilginç iddialarda bulundu.
Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın Baş
bakanlık Ofisi olarak kullandılığını kayde
den Kahraman, “Şimdi amaçları burayı da 
boşaltarak ofise bağlamak. Daha önce çev
redeki diğer yapılarda boşaltıldı Beşik
taş'taki yol bağlantıları da kesildi. Anlıyoruz 
ki artık sıra üniversiteye geldi” dedi. Her 
şeye rağmen konuyla ilgili devam eden bir 
dava sürecinin olduğunu da anımsatan 
Kahraman, “Ortada bir dava süreci var iken 
böyle bir karar almak, üniversitedekilere 
çıkın demek, savunulabilir bir şey değildir. 
Böyle bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Üniversiteden çıkmayacağız

Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak bir açık
lama yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Rektörü Yalçın Karayağız ise 
üniversiteden çıkmayacaklarını açıkladı. Ka
rayağız, “Kararın bizim için hiçbir hükmü 
yok. Ayın 26'sında gelirler kapıda bizi görür
ler. Biz binayı boşaltmayacağız. Türkiye 
Cumhuriyeti bize yeni bir yer göstermediği

Oy kullanmaya engel yok
Bağcılar Belediyesi 24 Haziran seçimlerinde de engelliler ile yaşlı seçmenlerin oylarını 
kullanabilmesi için 9 asansörlü özel araç, 25 binek araç ve 1 ambulansı hizmete sunacak

sürece buradan çıkmamız söz konusu ola
maz. Kaldı ki hukuki süreç henüz bitmiş 
değil. Defalarca görüşme yaptık. Bırakın bize 
bir başka binayı, boş bir arazi bile gösterme
diler. Böyle bir keyfiliği kabul etmemiz müm
kün değil” dedi.

Bizi kapı dışarı etmeye çalışıyorlar
Üniversiteye okul değil adeta gecekondu 
muamelesi yapıldığını da kaydeden Karaya
ğız, “Burada 6 yaşından 25 yaşına kadar ço
cuklarımız çağdaş, uluslararası normlarda 
eğitim görüyor. Eğer siyasetçiler oraya ihti
yaç duyuyorsa aynı normlara uygun bir 
mekan bulmak zorundalar. Orası gecekondu 
değil. Bir okul. Mimar Sinan Üniversitesi 
Konservatuarı, Ankara Üniversitesi Konser- 
vautarından sonra en köklü ikinci kurumdur. 
Eğitim hakkının engellenmesi suçtur. Anaya- 
sası'yı ihlal etmektir. Çok ayıp. Bizi kapı dı
şarı etmeye çalışıyorlar. O kadar kolay değil. 
Direneceğiz” diye konuştu.

TBMM üniversiteyi suçladı
Konuyla alakalı Türkiye Büyük Millet Mecli- 
si'nden yapılan açıklamadaysa üniversite yö
netiminin doğruları söylemediği ifade edildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bazı 
medya organlarında Dolmabahçe Sarayı 
Baltacılar Dairesinin tahliyesi hakkında yer 
alan haberlerde Mimar Sinan Üniversitesi 
tarafından gerçeğe tamamen aykırı ifadelerle 
kamuoyunun yanlış yönlendirilme gayreti 
üzerine açıklama yapılması gereği duyul
muştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi envan
terinde yer alan tarihi ve kültürel mirasa dair 
binaların kamu kurumlarının geçici kulla
nımlarına tahsis edilme ve tahsisin iptal

Sanatçılar da tepki gösterdi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tahliye talebi hakkında 
sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan sanat dünyası
nın ünlü isimleri ise sert tepki gösterdi. Yazar Ahmet Ümit, “Üni
versitelerden korkmayın, gençlerden çekinmeyin” derken, ünlü 
oyuncu Meltem Cumbul da, “Sanattan korkarak nereye vara
caksınız? Sanattan ve sanatçı yetiştiren kurumlardan uzak 
durun” ifadelerini kullandı. Bergüzar Korel ise “Okulumuza do
kunmayın, sanata ve sanatçıya saygı duyun” mesajını paylaştı.

edilme yetkisi hukuken Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanına aittir. Dolma
bahçe Sarayı yapılarından olan Baltacılar 
Dairesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının 19 Şubat 1985 tarih ve 
45 sayılı kararıyla Mimar Sinan Üniversitesi
nin kullanımına geçici olarak tahsis edilmiş
tir. Dolmabahçe Sarayı'nın daha önce farklı 
kurumlara tahsis edilip amacı dışında kulla
nılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı 
zarar gören diğer tarihi binaları gibi Mimar 
Sinan Üniversitesi Konservatuarı tarafından 
kullanılan Baltacılar Dairesi'nin tahsisi de, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di- 
vanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kara
rıyla iptal edilmiştir. TBMM Başkanlık 
Divanının bu kararı 20.04.2017 tarihinde 
bahse konu üniversiteye tebliğ edilmiş ve bi
nanın 15 Temmuz 2017 tarihine kadar tah
liye edilmesi istenmiştir.”

İletişim çabaları sonuçsuz kaldı

TBMM tarafından yapılan açıklamada söz 
konusu hukuki prosedürlerin üniversite yö
netimiyle görüşülemediğini kaydedilirken 
şöyle denildli; “Bir yıldan fazla süredir 
devam eden bir tahliye sürecinin hiçbir aşa
masında diyalog çabalarına olumlu cevap 
vermemiş, ilgili devlet kurumlarının hiç biri 
ile işbirliği geliştirmemiş Mimar Sinan Üni
versitesi Rektörlüğü'nün 2886 Sayılı Kanun 
uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hak
kında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu 
yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten mani
dardır. Netice olarak mezkûr Üniversite 
Rektörlüğü'nün beyanların hakikatle 
hiçbir ilişkisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.”

16 Nisan referandumu ve 24 Haziran
seçim kararı, ittifak yasası, muhalefetin
birleşmesine "kazanabilme" ihtimalini

yükselterek, moral bulmasına neden
olmuştur. İttifak ilk turda TBMM

çoğunluğunu kaybederse hiç
şaşırmayacağım.

Cumhur ittifakı 
“kendim ettim kendim 

buldum” diyebilir!
Haziran'da yapılacak seçimler ül
kenin son seçimleri olmayacak.

Ancak, yeni bir değişim sürecinin başlangıcı 
olacak.

Ve Türkiye değişecek... İster Erdoğan seçil
sin, isterse İnce...

Çünkü Türkiye böyle devam edemez...
Çünkü uygulanan ekonomik ve siyasal poli

tikalarla sorunlar çözülemez.
Çünkü içeride ve dışarıda uygulanan ekono

mik ve siyasal politikalar ülkemizi 
demokratikleştiremez.

Çünkü uygulanan politikalarla devam edi
lirse Türkiye duvara çarpabilir.

Ve kim ne derse desin, AK Parti hem men- 
talite hem de metal yorgunu.

Ve AK Parti kendi eliyle yarattığı, biraraya 
getirilmesine katkı sağladığı muhalefetin kar
şısında ilk defa zor durumda.

16 yıldır kaybetmeyeceği, ne olursa olsun 
kazanacağı düşünülen AK Parti, bu sefer kay
bedebilirle ihtimaliyle karşı karşıya.

AK Parti iktidarı statükocu
parti oluverdi

Başından beri muhalefetin AK Parti'ye karşı 
durduğu yerde durmadım.

Başarılı olduğu her yerde destek verdim.
Devletin demokratikleşmesini AK Parti ku

rulduğu günden itibaren hayata geçirmeye 
çalıştı.

Vesayeti geriletti...
Kürtler, siyasal ve kültürel anlamda haklar 

elde etti.
Aleviler, kamusal alanda daha görünür 

oldu.
Alevilerle ilgili muhafazakarlarda bir ön

yargı olmasına rağmen, AK Partili belediyeler 
cemevleri yaptı.

Muhafazakarlar, özgürlük, adalet ve hukuk 
alanında kamu ve kamusal alanda çok şey 
kazandı.

Toplum zenginleşirken, AK Parti'de siyaset 
yapanlar da zenginleşti.

Kabul edelim ki, ilk 10 yılda çok başarılı 
şeyler yaptılar.

AK Parti iktidarında, Türkiye'nin demokra
tikleşmesinde çok ileri adımlar atıldı.

Son 2015 seçimlerinden sonra AK Parti 
birden statükocu bir parti haline dönüşüverdi.

Devlet daha çok demokratikleşecekken, 
daha çok hukukla, daha çok adaletle tanışa
cakken, vesayet tasfiye edilecekken, bürokratik 
oligarşik devlet demokratik bir devlete, mer
kezi devlet adem-i merkeziyetçi bir devlete dö
nüşecekken, yetkilerin tek elde toplandığı 
katılımcı bir demokratik yerel yönetim modeli 
uygulanacakken, daha çok uyum yasalarıyla 
Avrupa Birliği hedefine ulaşılacakken bunlar 
rafa kaldırılıverdi.

Erdoğan devleti tek başına ve ailesiyle daha 
çekirdek bir kadroyla yönetmeye başladı.

Ve özellikle görsel ve yazılı AK Parti med
yası, yukarıdan hazırlanan politikalarla top
lumda özel bir algı oluşturmaya başladı.

Erdoğan demek ülkenin geleceğiydi.
Erdoğan demek milli iradenin kendisiydi.
Erdoğan demek güçlü Türkiye'nin adıydı.
Erdoğan demek anti emperyalizm mücade

lesinin bayrağıydı!
Erdoğan demek ülkenin ortak aklının 

merkeziydi.
Erdoğan demek herşeye tek başına karar 

veren akıldı.
Erdoğan demek herşeydi.
Erdoğan demek, olmayan buzdolabının ve 

fırının adıydı.

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii

Ali TARAKÇI

O gelişmenin, büyümenin, hukukun, adale
tin, direncin, tüm dış ve iç hainleri, düşmanları 
yenmenin ve tasfiye etmenin adıydı.

O demek refah ve gelişme demekti.
Özet olarak her şey O'nunla başlamış ve O 

olmayınca her şey bitecekti.

Nasıl bir akıldı bu...
Nasıl bir akıl tutulmasıydı...
Bir adamla her şey başlıyor ve O olmazsa 

her şey bitiyordu.
O olmazsa, 80 milyonluk ülke ortadan kal

dırılıyor ve ortadan ikiye hıyar gibi 
bölünüyordu.

O olmazsa ülke yoksullaşıyor ve 
küçülüyordu.

O olmazsa Türkiye'nin dış ve iç düşmanları 
birleşerek ülkemizi işgal ediyordu.

O olmazsa devlet ve millet yok oluyordu.

Muhalefet, iktidarı yıkmak ve 
yerine geçmek için vardır

Demokratik hukuk devleti isteyen Erdoğan 
gidivermiş yerine, kendisini kutsallaştıran, ve
sayeti tasfiye edecekken, güçlü bir adam sis
temi yaratan kişi gelivermişti.

Resmi ideolojiyi ortadan kaldırmak adına 
yola çıkanlar, bir anda kendi resmi ideolojile
rini yaratmaya başlamışlardı.

Yarılma son 17-25 Aralık süreciyle başla
mış, Gezi olayları ile paranoya AK Parti'yi esir 
almaya devam etmiş, 15 Temmuz darbe girişi
miyle en yukarı çıkmıştı.

AK Parti yorulmuş ve yorgunluk ortaya çık
tıkça, Erdoğan yukarı da yalnızlaşmıştı.

Darbelerle karşılaştıkça, etrafındaki çem
beri daha da daraltarak yol yürümesi, kararlar 
alması ise ekonomik ve siyasal politikaların 
üretilmesinde ciddi hatalar yapılmasına 
yol açtı.

Ve toplum öylesine gerildi ki, resmen ülke 
fiili olarak ortadan ikiye bölünmüş gibi.

Varsa yoksa her şey dış düşman ve onlarla 
irtibatlı iç düşman kaynaklıydı.

Varsa yoksa herkes AK Parti iktidarını yık
mak isteyen hainler ve münafıklardı.

Halbuki seçimler var olan iktidarı yıkmak 
yerine yeni bir iktidar inşa etmek için 
yapılıyordu.

İktidar olanı indirmek o'nun yerine seçimler 
ile geçmek istemek demokratik bir hukuk ve 
seçim sisteminin olmazsa olmazıydı.

Milli irade denilince sadece iktidarın algı
landığı, milli iradeyi oluşturan muhalefetin ta
mamını yok sayan ve ötekileştirilirken, 
FETÖ'cü, PKK'lı ve terörist, hain ilan eden ikti
dar ve Erdoğan ve yanlıları 24 Haziran'da biz
zat muhalefetin TBMM'de çoğunluk, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kaldı
ğını görünce sakın ha şaşırmasınlar.

Çünkü, 16 Nisan refarandum ve 24 Hazi
ran erken seçim kararlarıyla ve de kendi lehle
rine olacaklarını düşündükleri ittifak yasasıyla 
muhalefetin değirmenine su taşıdıklarını, 24 
Haziran akşamı açık seçik gördüklerinde şaşı
rabilirler ancak ben şaşırmayacağım.

Ve koalisyonlar son denilerek, resmen 
büyük koalisyonlar kurulmasına neden olan 
AK Parti, 24 Haziran'da seçimleri kaybederse 
asıl tramva ile karşılaşabilir. Ve parti içersinde 
ciddi bir hesaplaşma başlayabilir.

24 Haziran akşamı TBMM'de Cumhur itti
fakı çoğunluğu kaybederse ve Erdoğan kaza
nırsa bir erken seçim kararı ile karşılaşabiliriz. 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldığında 
ise bu sefer TBMM'de çoğunluğu yitirmiş Er
doğan, 15 günlük süre içersinde milletin karşı
sına çıktığında tüm argümanlarını bir kenara 
bırakmak zorunda kalacaktır.

Muhalefetin adayı 2. tura kaldığında ise 
TBMM'de çoğunluk olduklarını belirterek, ül
kenin daha istikrarlı olabilmesi için milletten 
oy isteyeceklerdir. Ki, 2. tura seçimler kaldı
ğında ittifak içersinde kırılmalar olabileceğin
den muhalefetin işi kolaylaşabilir.

Bağcılar Belediyesi'nin gerçekleştireceği çalışmayla ilgili konuşan Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “İstiyoruz ki ilçemizde yaşayan herkes oylarını kullanabilsin” dedi

I BAĞCILAR'DA 24 Haziran
seçimlerinde onların sandık
larda oylarını kullanabilme

leri için özel araçlar ile ambulans 
hizmete sunulacak. Belediyeye ait 9 
asansörlü özel araç, 25 binek araç ve 1 
ambulansla evlerinden alınacak olan 
engelliler ile yaşlılar seçim sandığının 
bulunduğu okullara ulaştırılacak. En
gelle karşılaşmadan oylarını kullanacak 
olan engelli ve yaşlı seçmenler tekrar 
alınarak evlerine bırakılacak.

İstiyoruz ki haklarını 
kullansınlar
Bağcılar'da 7'den 70'e tüm hemşehrile
rinin huzuru ve mutluluğu için hizmet 
sunmaya gayret gösterdiklerini ifade 
eden Bağcılar Belediye Başkanı Lok
man Çağırıcı,hemşehrilerinin demo
kratik haklarını da en iyi şekilde yerine 
getirmesini hedeflediklerini belirtti. En
gelliler ile yaşlıların zorlukla karşılaşa
bileceklerini vurgulayan Çağırıcı, bu 
amaçla her seçim döneminde olduğu 
gibi 24 Haziran'da da özel araçlar ile 
ambulansı hizmete sunacaklarını ifade 
etti. Çağırıcı, “Engelli ve yaşlı hemşeh
rilerimiz bizlerin dua kaynağıdır. Bizler 
onlarla çok zenginiz. Onların huzuru 
ve mutluluğu bizim de huzurumuz ve 
mutluluğumuz anlamına gelmektedir” 
şeklinde konuştu. BARIŞ KIŞ

Son söz: Enseyi karartmayın ve merak etmeyin. 25 Haziran sabahı daha güzel bir Türkiye ola
cak... Buna inanın. Ve kim ne söylerse söylesin Türkiye halkları kazanacak, kazanan biz olacağız.

Sağlıklı yağanını sırrı tazelik ve 
doğallıkta, tazelik ve doğallık 
..  . Hipermarketlerinde
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CAZ VAKTİ
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından, 21 yıldır Garanti 
Bankası'nın sponsorluğunda 
düzenlenen İstanbul Caz 
Festivali, 26 Haziran - 17 
Temmuz arasında 27 mekânda, 
250'yi aşkın yerli ve yabancı 
sanatçının ağırlanacağı 50’nin 
üzerinde konserle, 25. kez 
gerçekleştiriliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafın
dan, 21 yıldır Garanti Bankası’nın sponsor
luğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 

26 Haziran - 17 Temmuz arasında 27 me
kânda, 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının 
ağırlanacağı 50’nin üzerinde konserle, 25. kez 
gerçekleştiriliyor. Bir-
Gün'ün haberine göre;
25. İstanbul Caz Festi
vali, 26 Haziran Salı 
günü Zorlu PSM Ana 
Tiyatro’da yapılacak 
Festival Açılış Konseri: —
25. Yılda Nesiller Boyu 
Türkiye Cazı ile başla
yacak.

ladığı, dünya çapında büyük başarılar kazanan 
albümleriyle kendi kitlesini yaratması da bu 
inancın belki de en güzel sonucu. Melody Gar- 
dot’nun karizması, duyuları kategorilere sığma
dan sarmalayan derinlikli müziği, derinlerden 
kendini hissettiren Philadelphia yansımaları, 
etkileyici vokali ve açıklıkla paylaştığı sahici hi

kâyelerinin muhteşem bir kombinasyonu. 
İlk kez 2009 yılında İstanbul Caz 
Festivali kapsamında ağırlanan
sanatçı İstanbullu izleyicinin 

karşısına tekrar çıkacak.

Parklarda keyif
Festivalin en sevilen, yeşille
cazı bir araya getiren etkinliği, bu 
yıl ilk defa şehre yayılıyor ve iki kere 
gerçekleşiyor. Parklarda Caz etkinlikle
rinde sahne alacak Genç Caz grupları,
27 Mayıs’ta gerçekleşecek değerlen
dirme konserinin ardından açıklanacak.
Genç Caz gruplarının performansların
dan sonra sahneyi devralacak Hollandalı 
grup Koffie ise, afropunk ritimleriyle çim
lerde yayılan herkesi ayağa kaldıracak. İl
hamını Fela Kuti, James Brown, Red Hot 
Chili Peppers, Miles Davis, The Roots 
gibi büyüklerinden alan ekip, iki 
Parklarda Caz etkinliğinin de kapa
nışını üstlenecek.

Gardot bir efsane
Melody Gardot için, müzik
yapmak, boş bir tuvale renkle- ' 
rini savuran Jackson Pol- 
lock’un cesaretine sahip olmak 
demek. Yıllar önce başından geçen ağır trafik 
kazası sonrasında, kendi şarkılarını yazmaya 
başlayarak, bu şarkılarla hayata tutunan Me
lody Gardot, aynı zamanda müziğin iyileştirici 
gücüne de sonsuz inanıyor. Aradan geçen 13

yıl içinde yayın-

Gece gezmesine var

Festival kapsamında üç yıl 
da bütün biletleri tükenen ve 

' . müzikseverlerin bağımsız sahnenin 
\ en heyecan verici ve alternatif 

| \ isimlerini dinleme fırsatı bul
duğu etkinliğin programına 
\ Kalben, Yüzyüzeyken Konu

şuruz, Islandman, Nilipek, 
Melike Şahin, Taner 

Öngür & 43,75 ve 
Focan & Bıyıkoğlu Or- 

ganic Expeditions'ın 
yanı sıra yeni al
bümü Miles Kuç- 
les'i geçtiğimiz 
aylarda yayımla

yan caz müzisyeni 
ve besteci Selim Sel

çuk, son dönemde
_ _ p s / solo davul projesiyle

dikkat çeken sanatçı 
ve müzisyen Cevdet 
Erek, sakin tonlu 

şarkıların ardından
güçlü, rock’n roll tatlar ya

kaladıkları şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi 
edinen Dolu Kadehi Ters Tut ve “ruh pop” ola
rak tanımladıkları türdeki ilk albümleri ile göz 
açıp kapayıncaya kadar dinleyicilerin favori 
projelerinden biri haline gelen Ati ve Aşk Üç
geni de eklendi.

î 7,

o
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1
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Mekanlara tasan coşku
Club Quartier, All Saints Moda Kilisesi, Moda 
Kayıkhane, Moda Sahnesi, Baba Sahne, Ağaç 
Ev Kadıköy, KargART, Bant Mag. Havuz / BİNA, 
Zor gibi Kadıköy’ün sevilen mekânlarına yayı
lacak Gece Gezmesi’nde ayrıca İstanbullu mü
zisyen ikili, Ekin Sanaç ve Berna Göl’ün ortak 
projesi Kim Ki O, perküsyoncu, udi Yinon Mual- 
lem’in Hakan Gürbüz ve İsmail Altunbaş ile 
yeni projesi Ta Ki Dum, Aralık ayında yayımla
dığı Cızgan albümü ile dikkatleri çeken genç 
besteci ve şarkıcı Selin Sümbültepe, Ankaralı 
genç punk-rock grubu Al'York ve Nardis Caz 
Vokal yarışmasında dereceye giren genç isim
lerden Sibel Demir yer alıyor.

Selen Gülün fırtınası
Besteleri dünyanın saygın orkestraları tarafın
dan sahneye konan, besteciliğiyle olduğu 
kadar piyanistliği ve etkileyici vokaliyle de tanı
nan, Türkiye’nin en başarılı müzisyenlerinden 
Selen Gülün, ayakları yere sapasağlam basan 
Kadınlar Matinesi projesini İstanbul Caz Festi
vali sahnesine taşıyor. Proje fikri ilk olarak, 
2011’de Donne in Musica vakfının Selen Gü- 
lün’den, Roma Donne in Jazz festivalinde, Tür
kiye’den üretken kadın müzisyenlerin son 
dönem işlerinden derlenmiş bir seçkiyi İtalyan 
müzisyenlerle birlikte seslendirmesini isteme
siyle ortağa çıkıyor. Aradan geçen yıllar içinde 
proje olgunlaşıyor ve 2017’ye gelindiğinde pro
jeyle aynı adı taşıyan Kadınlar Matinesi al
bümü yayınlanıyor. 10’un üzerinde kadın 
sanatçının, besteleri, enstrümanları ve vokalle
riyle hayat verdiği bu albüm, yarattığı daya
nışma çemberiyle Türkiye tarihinde bir ilk. 
Selen Gülün’ün, klasik ve çağdaşı aynı potada 
eriten, farklı tonlar ve renklerle dolu dinamik 
müziği ise bu dayanışmanın kuşkusuz en güçlü 
destekçisi.
Caza ustalık getiren İngiliz

Karayip ve reggae geleneğini caza ustalıkla ye
diren, İngiliz cazının büyük keşiflerinden Zara 
McFarlane, KüçükÇiftlik Bahçe’deki bu heye
can verici gecenin açılışını yapacak. Erken 
dönem Nina Simone ve Roberta Flack tınıları 
barındıran bu ışıltılı vokal, ilk albümü Until To- 
morrow ile MOBO Ödülleri’nde “Best Act” ka
tegorisinde aday gösterilerek büyük ilgi topladı. 
Geçtiğimiz yıl yayınladığı üçüncü albümü Arise 
da övgülerin adresi olmuş durumda. Toronto 

çıkışlı BADBADNOTGOOD ise modern caza
dair yepyeni adımlar attığından son derece 
emin haletiruhiyesi ve bunun ispatı niteli

ğindeki parçalarıyla, sahnenin ikinci konuğu 
olacak. Kendrick Lamar’la işbirliklerine, Black 
Panther’ın orijinal film müzikleriyle devam 
eden grup, hip hop cover’larıyla da tanınıyor. 
Saksofon, davul, klavye ve bas gitar dörtlüsü
nün akıllarda yer edecek bir müzik şöleninin

kapılarını aralayacağı BADBADNOTGOOD 
performansı sizi yıldızlar altında istisnai bir 

geceye davet ediyor.

Baterinin yıldızı Ediz
Hafızoğlu 
Bu gecenin açı
lışını, hip- ■ ■ ■ ■
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sının üretken ismi Burkay Yalnız'ın solo pro
jesi Ağaçkakan yapacak. 2013 ve 2014'te 
yayımladığı albümlerden sonra Eylül 
2017’de ‘A Naşkvit’ başlıklı bir uzunçalar 
daha yayımlayan ve solo projelerinin ya
nında, roadside.picnic, Sahtekar, heranher- 
şeyolabilir gibi gruplarda yer alan Burkay 
Yalnız’ın, namıdiğer Ağaçkakan’ın sahnesi 
yüksek enerjisiyle sizi içine çekecek. Hemen 
arkasından sahne alacak, Türkiye caz sah
nesinin en başarılı davulcularından, değişi
min sonsuz gücüne adadığı ikinci stüdyo 
albümü 13’ü bu yıl yayımlayan Ediz Hafı- 
zoğlu ise karanlıktan aydınlığa, karmaşadan 
düzene doğru evrilen değişken hislerine us
talıkla tercüman ettiği parçaları ve sınırlara 
takılmadan var ettiği müziği sizi de kendine 
bağlayacak.

Nick Cave ruhu yaşatılacak
45 yıllık destansı bir müzik geçmişi, yıldızı 
hiç sönmeyen bir kariyer, akıllara ve ruhlara 
kazınan onlarca şarkı... Nick Cave, şarkıları

nın sabırlı

Erkan Oğur
KWA

EGZOTİK ve yumuşak melodileri güçlü ve keskin armonilerle bezediği 
müziği, Shahin Novrasli’nin erken yaşta edindiği klasik müzik bilgisinin Azer

baycan’ın geleneksel folk ilhamıyla kesişmesinin hayranlık uyandırıcı bir so
nucu olarak izleyiciye ulaşıyor. Konserde Shahin Novrasli’den sonra festival

sahnesini Erkan Oğur onurlandıracak. Folk, caz, blues sanatçısı, klasik perde
siz gitarın mucidi ve üstadı Erkan Oğur, kendine has enstrüman hakimiye

tiyle unutulmaz bir müzik deneyimi vadediyor. Erkan Oğur’un sahney^dH^BU
Can Çankaya, Matt Hall ve Turgut Alp Bekoğlu ile çıkacağı etkinlik, 

bu dörtlünün enstrümanlarının eşsiz birlikteliği sayesinde duygu- ' 
ların coşkuyla dile geleceği bir yaz gecesini işaret ediyor.

CÛHEN'IN BÜYÜSÜ
Caz füzyon tarihinin yaşayan en önemli piyanistlerinden r
Chick Corea’nın büyük keşiflerinden Avishai Cohen, bugün 

caz ve klasik müzik dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alı- ,
yor. Müziğini geleneğe saygı ve yeni maceralara atılma coşkusu
arasında dengeli bir alanda konumlandıran Avishai Cohen’in tınıları
modern cazı Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afro-Amerikan etkileriyle har
manlıyor. Alıştığı suların kısmen dışına çıkıp yeni maceralara atıldığı,
heyecan verici son albümü 1970 ile müziğini İstanbul Caz Festivali ”
cisiyle paylaşmak için şehre gelen virtüöz, Sultan Park’ın eşsiz atmosfe
rinde gerçekleşecek caz dolu bir yaz akşamında sahneye çıkacak.

23/06/1954 Profesör Nüzhet Gökdoğan 23 Haziran 1954'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakül
tesi dekanlığına seçildi. Gökdoğan ilk kadın dekan.
23/06/1969 Devrimci Milliyetçi Gençlik Kurultayı İstanbul'da toplandı. Kısa adı FKF olan Fikir 
Kulüpleri Federasyonu lideri Yusuf Küpeli ile Deniz Gezmiş bir manifesto yayımladılar. “Tam 
bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye” hedefi için mücadele programını açıkladılar. 
23/06/1978 ıbul Maltepe'de Hüseyin Cevahir'i vuran emekli Deniz Yarbayı Ci
hangir Erdeniz dükkanında öldürüldü.

B
KADINLAR
MATİNESİ

Besteciliğiyle olduğu 
kadar piyanistliği ve 
etkileyici vokaliyle de 
tanınan, Türkiye'nin 

en başarılı
müzisyenlerinden Selen 

Gülün, ayakları yere 
sapasağlam basan
Kadınlar Matinesi 

projesini İstanbul Caz 
Festivali sahnesine 

taşıyor.

ğuna inanır, çünkü onlar yazıldıktan^ıllar 
sonra bile farklı anlamlar kazanmak için 
beklemeyi bilirler. Belki de bu yüzden, Nick 
Cave’in şarkılarını dinlerken, samimiyetini 
hiç sorgulamadığınız bir adamın, bir masada 
karşınıza oturup size hayatını sabırla anlattı
ğını hissedersiniz. Anlattıklarının hayatınızla 
kesiştiği noktalar onunla tekrar buluşmak 
için bahaneniz olur. Nick Cave ile, kutlamaya 
değer bir sonraki buluşmanızın adresi, 17 yıl 
sonra yeniden, gelmiş geçmiş en orijinal 
topluluklardan olan efsanevi grubu The Bad 
Seeds ile sahne alacağı İstanbul Caz Festi
vali. Nick Cave & The Bad Seeds’ten önce 
ise 123’le tanıdığımız Dilara Sakpınar, Lara 
Di Lara projesiyle sahnede olacak. 

Kulaklarınıza iyi gelecek
Müzikle ailesindeki Ender Sakpınar, İlhan Er- 
şahin gibi önemli isimler sayesinde tanışan, 
123’le üç albüm yayımlayan Sakpınar, kendi 
müziğini yapmak ve solo işlerini yayımlamak 
için 2014’ten beri Lara Di Lara olarak per
formanslar gerçekleştiriyor. Lara Di Lara

mahlasıyla yurtiçi ve yurtdışında onlarca 
konser gerçekleştiren Sakpınar’ın

zarif vokalleri ve yeni hikâ
yeleri kulaklarınıza çok’ 1 iyi gelecek.

W*

23/06/1982 Yurtdışına kaçan Banker Kastelli'nin kasasına el konuldu; 70 banker ve banka 
yöneticisinin yurtdışına çıkışı yasaklandı.
23/06/1984 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin işverenlerin 
hükümetin ekonomi politikasından duyduğu rahatsızlığı Uluslararası Para Fonu'na 
(IMF) iletti.
23/06/1995 Kültür Bakanı Ercan Karakaş Olağanüstü Hal ve Çekiç Güç süresini uzatma 
kararnamesini imzalamadı. Karakaş bakanlık görevinden istifa etti.
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SIGINMACI ZIRVESINE
4 ULKE KATILMIYOR

A vrupa Birliği'nde dört ülke Pazar günü
Brüksel'de yapılacak sığınmacı zirve-
sine katılmayacağını açıkladı. Zirve,

iltica politikaları konusunda koalisyon içeri-
sinde anlaşmazlık yaşayan Almanya için
önem taşıyor. Macaristan, Polonya, Slovakya
ve Çek Cumhuriyeti'nden oluşan dört ülke
adına kararı duyuran, Macaristan Başbakanı
Viktor Orban oldu. Orban, Almanya'da koalis-
yon ortakları arasında iltica politikası nede-
niyle yaşanan görüş ayrılığına atıfta bulunarak
"Bazı ülkelerde iç siyasi zorluklar olduğunu
anlıyoruz. Ancak bu durum Avrupa çapında
bir aceleye neden olamaz" dedi. Orban, lider-
ler düzeyindeki bir zirvenin Avrupa Konseyi
tarafından düzenlenmesi gerektiğini de söy-
ledi. Mini zirveye ilişkin çağrı AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından ya-
pılmıştı. Juncker, 28-29 Haziran tarihlerinde
gerçekleşecek AB zirvesi öncesinde ülkeler ara-
sında fikir alışverişi yapılması için AB ülkele-
rini Brüksel'de biraraya gelmeye çağırmıştı.

Brüksel'de neler konuşulacak?

DW Türkçe'nin haberine göre, Alman bası-
nına yansıyan taslak metne göre Avrupa Birliği
zirvesinde havalimanlarında, tren istasyonla-
rında ve karayolu noktalarında sınır güvenliği-
nin artırılması önerilecek. AB'nin sınır koruma

ajansı Frontex'in yeniden yapılandırılması se-
çeneği de ele alınıyor. Frontex'in polis sayısının
2020'ye kadar 10 bine çıkarılarak "AB sınır po-
lisine" dönüştürülmesi hedefleniyor. AB top-
raklarına giren mültecilere, kayıt oldukları ülke
dışına çıkmaları durumunda ceza uygulan-
ması getirilmesi de planlanıyor. AFP'nin ele
geçirdiği metne göreyse mültecilerin değerlen-
dirilmesi için Birliğin toprakları dışarısında
"karaya varış noktalarının" kurulması planı ele
alınan seçenekler arasında.

Zirve Almanya için neden önemli?

Göç zirvesi düzenleme kararında iltica politi-
kaları konusunda siyasi krizin yaşandığı Al-
manya'nın baskısının önemli rol oynadığı
belirtiliyor. Almanya Başbakan Angela Merkel,
İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Berlin'in il-
tica politikası üzerine derin fikir ayrılığı yaşıyor.
Seehofer başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan,
sınır dışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi
olmayan sığınmacıların Almanya tarafından
reddedilmesini istiyor. Merkel ise göç ve iltica
politikası konusunda AB çatısı altında bir
çözüm bulunmasını talep ediyor. Merkel lider-
liğindeki Hristiyan Birlik içerisinde yer alan
Seehofer'in partisi Hristiyan Sosyal Birlik
(CSU), AB ülkeleriyle çözebilmesi için Mer-
kel'e Haziran sonuna kadar vakit tanımıştı.

Avrupa Birliği'nin göç ve iltica gündemiyle hafta sonu düzenleyeceği mini zirveye, Orta Avrupa ülkelerinden
boykot kararı geldi. Visegrad Grubu olarak bilinen Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nden
oluşan dört ülkenin liderleri, Pazar günü Brüksel'de yapılacak zirveye katılmayacağını duyurdu

ABd Senato-
su'ndan F-35'lerle
ilgili kritik bir karar

daha geldi. Senato Alt Ko-
misyonu yeni bir harcama
yasa tasarısına Türkiye'nin F-
35 uçaklarını almasını engel-
leyecek bir madde getirdi.
Tasarıya, Türkiye’nin Rus S-
400 füze sistemlerini almak-
tan vazgeçmemesi halinde

Lockheed Martin yapımı F-
35 savaş uçaklarının teslima-
tının engellenmesi maddesi 
eklendi.

S-400 şartı

NTV Haber'in haberine göre,
değişiklik önerisi, 2019 Mali
Yılı Dış Operasyonlar ve Bağ-
lantılı Programlar Yasası'na
dahil edildi. Komisyonun

kabul ettiği öneri yasalaşırsa,
Türkiye'nin Ruslardan S-400
satın aldığı taktirde F-35'lerin
satışı ve teslimatı engellene-
cek. Askeri harcama tasarısı-
nın yasalaşması için Senato
ve Temsilciler Meclisi’nin
genel kurullarında ayrı ayrı
kabul edilmesi ve Başkan Do-
nald Trump tarafından imza-
lanması gerekiyor.

ABd’de Meksika sınırını yasadışı şekilde geçen
göçmen ailelerinden çocuklarının ayrı tutulması
uygulamasına, tüm dünyanın tepkisini çekmesi

üzerine son verildi. Başkan Donald Trump, "Çocukların aile-
lerinden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım" diyerek uy-
gulamayı kaldıran kararnameyi önceki gün imzaladı. Ancak
sayıları en az 2 bin 300 olan göçmen çocuklarının dramı aile-
lerine kavuşmalarıyla son bulmayacak. Çünkü çocukların ai-
leleri ABD sınırını yasadışı aşmaktan yargılanırken tutuklu
bulunuyor. Trump'ın imzaladığı kararnamede, gözaltına alı-
nan ailelerin en az 20 gün boyunca çocuklarıyla birlikte tutul-
masını öngörüyor. Sonrası ise meçhul. Ailelerin çocukları ile
birlikte kalabilecekleri barındırma merkezlerinin kurulup ku-
rulmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Ailelerini hiç bulamayabilirler

Haberturk.com'un haberine göre, ABD'nin göçmen uygula-
ması nedeniyle çocukların aileleriyle hiç buluşamayabileceği
de belirtiliyor. İngiliz Guardian Gazetesi'nin haberine göre,
ailelerinden koparılan çocukların bir dosya numarası bulu-
nuyor. Ancak çocuklar bir kez ailelerinden ayırıldıktan sonra
"Sınırdan eşliksiz geçen çocuklar" ile aynı muameleyi görüyor
ve kamu kuruluşları çocukların izini takip edemiyor. Sivil top-
lum örgütleri ve ailelerin çocukları takip kabiliyetleri de sınırlı.

Bu durumda özellike 5 yaşından küçük çocukların ailelerine
bir daha kavuşması mucizelere kalmış durumda.

Vali çocuklardan habersiz

ABD'nin en kalabalık kenti New York'ta Dünya Mülteciler
Günü dolayısıyla biraraya gelen binlerce kişi, Donald Trump
yönetimini hedef alan bir yürüyüş gerçekleştirirken, New
York Valisi Bill de Blasio'nun kentte göçmen çocuklarının tu-
tulduğu bir kampın bulunduğunu medyadan öğrendiği or-
taya çıktı. De Blasio, Meksika sınırında yakalanan göçmen
ailelerinden koparılan 239 çocuğun New
York Harlem'de tutulduğunu
basından öğrendiğini ve
bunun kendisini şoke
ettiğini açıkladı. De
Blasio'nun açık-
lamalarına göre
çocukların
büyük bö-
lümü ergen
ama arala-
rında 9 aylık
bir bebek de
var.

Cocukların kaderi cezaevi

ABD'li aktör George Clooney ve insan hakları
avukatı eşi Amal Clooney, Meksika sınırında aile-

lerinden koparılan çocuklar için Clooney Adalet Vakfı
aracılığıyla "Young Center for Immigrant Children's
Right" adlı kuruma 100 bin dolar bağışta bulundu.

Clooney’lerden 
100 bin dolar

ESAD’DAN DERA’YA 
1 GÜNDE 750 SALDIRI

suriye’deki Beşşar Esad re-
jimi dün ülkenin güneyindeki
Dera'ya 750 kara ve hava sal-

dırısı düzenledi. Saldırılarda 6 sivil öldü,
en az 7 sivil yaralandı. Dera'daki Sivil
Savunma (Beyaz Baretliler) yaptığı ya-
zılı açıklamada, dün rejimin kente top-
lam 750 saldırı düzenlediğini, bunun
6'sının havadan yapıldığını belirtti.
Dera, Astana süreci garantörleri Tür-
kiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de
oluşturduğu dört gerginliği azaltma böl-
gesinden biriydi. Rusya ve ABD, iki ay
sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak,
ayrı bir güvenli bölge ilan etmişti. AA

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

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

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

ET & MANGAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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BULMACA
Hazırlayan: Hakan KAYAR
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Nuran İBİŞ

NURANCA

Tamam mı devam mı?
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G enel seçim, yerel seçim, erken seçim, re-
ferandum derken seçimler ülkesine dön-
dük. Sandığa gide gide müdavimi olduk.

Yakında canımız sandık çekerse şaşırmamalı. 
Seçimlerden sonra da ara vermeden siyasiler

söylemlerini sürdürdü. Gelişmiş ülkelerde seçim-
den seçime propaganda yapılıyor. Bizde her gün,
her saat siyasi propaganda. Siyasi dediysem,
parti söylemleri. “Yeter artık, seçim zamanı
değil” desek de duyan yoktu. Neyse ki erken se-
çime karar verdiler de rahat rahat konuşuyorlar. 

Seçim zamanına iyice yaklaştık. Seçim mey-
danlarında vaatlerin ardı arkası kesilmiyor. Mu-
halefet olağan üstü hali kaldıracağım diyor,
olağan üstü halin kalkması için daha zaman ol-
duğunu söyleyen iktidar da seçimden sonra kal-
dıracağını söylüyor. Ek göstergeler, emekliler,
çiftçiler, gençler, işçiler, işsizler, kadınlar, eği-
tim, ekonomi, sağlık, dış politika…

Her alanda verilen vaatler var, en önemlisi de
tekrar parlamenter sisteme dönüleceği, kuvvet-
ler ayrılığının oluşturulacağı vaadi. Hak, hukuk,
adalet sözlerini duyunca, heyecanlanıyor insan. 

İç barışı kim sağlayacak, halk arasındaki ay-
rışmayı birleştirebilecek var mı? Huzuru, mutlu-
luğu, sevgiyi vadedenler.

Seçime kadar verilen vaatleri dinledik. Muha-
lefette olanları anladım da 16 yıldır iktidar da
olanlar da aynı vaatler de bulunuyor. Gel de
inan. Madem yapacaktınız, neden şimdiye kadar
yapmadınız diye soranlar da var inananlar da. 

Kimi tamam, kimi devam diyor.
Bu seçim çok önemli, tercihimizi ya tek

adamdan yana ya da demokrasiden yana kulla-
nacağız. Ya hukukun üstünlüğünün kurulacağı
demokratik bir ülke anlayışı ya da her konuda
tüm yetkileri elinde tutan bir yönetim anlayışı
arasında seçim yapacağız. Kimin geldiği önemli
değil, önemli olan parlamenter sisteme dönebil-
mek. Talimatla mı yoksa demokrasiyle mi yöne-
tilmek istiyoruz? 

Partiler arasında yapılan seçimler gibi olma-
dığı için ittifaklar kuruldu. Elbette milletvekili
seçimlerinde istediğimiz partiye oy vereceğiz
ama mührü basarken ülkenin geleceğini, nasıl
bir ülkede yaşamak istediğinizi düşünün. Kişisel
çıkarları bir kenara koyup, vicdanınızın sesini
dinleyin. Bu sistemde yapılan değişiklikler bizi
çok etkileyecek. Bizi ve gelecek nesillerimizi.

Tamam mı? Devam mı?
Neye devam? Neye tamam?
Bunu başkasına değil, kendimize sorarak,

araştırıp, iyice düşünerek karar vermeliyiz. Baş-
kalarının bakış açısına göre oy kullanacaklar,
verdikleri oyun neye mal olacağını bilmesi gere-
kir. Sadece kendisini değil, gelecek kuşakları da
düşünmeli. Ülkenin durumunu, nasıl bir ülkede
yaşamak istediğini…

Mutfağa düşen yangını düşün. Alım gücünün
giderek azaldığını, borçların çoğaldığını düşün.
Tarımın yok oluşunu, tarım ülkesi olan ülkemi-
zin, soğana bile muhtaç hale geldiğini düşün.
Yargının bağımsızlığının yok edilmeye çalışıldı-
ğını düşün. Sağlıkta devrim yaptık diyerek,
hasta konumundan müşteri konumuna geldiği-
mizi düşün. Paran kadar sağlık anlayışını düşün.
Kadınlara ve çocuklara tacizin-tecavüzün ve şid-
detin arttığını düşün. Çocuk tecavüzünde bir ke-
reden bir şey olmaz diyen anlayışı düşün.
Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı, yap-boz
tahtasına dönen eğitim sistemini düşün. Yapılan
haksızlıkları düşün, bugün olmasa da yarın sana
da sıra geleceğini düşün.  

Düşün! Düşün be kardeşim, düşün ki geleceğe
güvenle bakabilelim. 

Yeterince dinledik, artık konuşma sırası bizde.
Sandıklarımıza gidip oylarımızı kullanmakla da
bitmiyor işimiz. Ne acıdır ki oylarımızın başında
nöbet tutmak zorunda kalıyoruz. Yapacak bir
şey yok, şartlarımız bunlar. O zaman biz de san-
dık başlarından ayrılmadan nöbetlerimizi tuta-
cağız. O gün eve girmek yok, önce oylarımızı
vereceğiz. Sonra da sandıklarımızı bekleyeceğiz.

Kimsenin burnunun kanamadığı, uyum içinde
geçen, oyların doğru sayılıp işlendiği, adil bir
seçim diliyorum.

Sanırım bu defa Tamam.

go_nuran@hotmail.com

GUClU STK 
GUClU TUrKIye
Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen MHP Milletvekili Adayı Gökhan Türkeş Öngel,
bu kurumların öneminden bahsederek “Bir ülkenin STK'ları ne kadar güçlüyse demokrasisi,
siyaseti, ekonomisi o kadar güçlüdür. Demek ki güçlü bir Türkiye için güçlü STK'lar şart” dedi

İ stanbul 3.Bölge MHP Milletvekili
Adayı ve Kars Ardahan Iğdır Der-
neği Federasyon Başkan Yardımcısı

Gökhan Türkeş Öngel, sivil toplum ku-
ruluşları ile buluşma ve istişare toplantısı
düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının si-
yasi ve ekonomik öneminden bahseden
Öngel, "Güçlü STK Güçlü Türkiye" slo-
ganını kullandı. STK'ların
ülkelerin gelişmişlik düze-
yinin göstergesi olduğu-
nun altını çizen Öngel,
"Bir ülkenin STK'ları ne
kadar güçlüyse demokra-
sileri o kadar güçlüdür. Bir
ülkenin STK'ları ne kadar
güçlüyse siyaseti o kadar
temizdir. Bir ülkenin
STK'ları ne kadar güç-
lüyse ekonomisi o kadar
güçlüdür. Bir örnek ver-
mek gerekirse Almanya,
nüfus olarak aşağı yukarı
bizimle aynı sayıda olma-
sına rağmen STK sayısı
bizim 4 katımıza yakın.
Demek ki ne yapacağız,
STK'larımızı güçlendire-
ceğiz. Güçlü bir Türkiye
için güçlü STK'lar 
şart" dedi. 

Mazlumların önündeki ışık

Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyonun ta-
rihi misyonu ve tarihi sorumlulukları ol-

duğunu belirten Öngel,
"Hem Türk-İslam bayra-
ğını taşıması hem mazlum
devletlerin önderi olan bir
ülke olarak sorumlulukla-
rımız büyük. Biliyorum ül-
kemizde ekonomik bir dar
boğaz ve birtakım sıkıntı-
larımız var. Bunların içsel
boyutu olduğu gibi ulus-
lararası boyutları da var.
Bu kumpasa gelmeden iri
ve diri olarak bunların üs-

tesinden geleceğiz. Çünkü, bu millet
beklenendir. Bu millet mazlum devletle-
rin önündeki referanstır ışıktır. Gün gel-
miş Fatih Sultan Mehmet Han, mazlum

devletleri korumu ve gün gelmiş Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, modern Tür-
kiye Cumhuriyeti'ni kurarak emperyalist-
lere ders vermiş ve mazlum ve
boyunduruk altındaki ülkelere özgürlük
yolunu açmış bir örnek olmuş bir timsal
olmuştur" diye konuştu.

Arife tarif gerekmez

Tarihi misyonu ve tarihi sorumluluğu ye-
rine getirmenin tek yolunun siyasi, eko-
nomik, ticari olarak da güçlü olmanın
gerektiğini vurgulayan Öngel, "Eğer
güçlü STK'larla güçlü Türkiye olacaksa
o zaman biz hem sayımızı arttıracağız
hem gücümüzü arttıracağız. Ve sizler
STK Başkanları, değerli insanlarsınız

toplum önderlerisiniz. Siz MHP'nin de
Türkiye'deki rolünü çok iyi biliyorsunuz.
Denetimin ne olduğunu kontrolün ne ol-
duğunu ve Türkiye'de rolümüzü size an-
latmaya gerek yok. Ve Cumhur
İttifakı'nda bizim rolümüzü ve neden yer
aldığımızı da size anlatmayacağım.
Çünkü, sizler toplum önderlerisiniz se-
çilmiş kişilersiniz ve arif insanlarsınız.
Ne demişler arife tarif gerekmez. Size
bunu detaylı anlatmayacağım siz işinizi
bilirsiniz" ifadelerini kullandı. 78 dernek
ve 354 dernek federasyon temsilcisi ile
MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun
katıldığı toplantıya konsolos, il başkan
yardımcıları, ilçe başkanları, STK baş-
kanları ve basın mensupları da katıldı.

CANSU ŞİMŞEK

Gökhan Türkeş Öngel

MHP’Lİ ÖNGEL
STK’LARLA
BULUŞTU

8 ilçede dönüşüm başlayacak
Beykoz Belediyesi ve KİPTAŞ işbirliğiyle Tokatköy Mahallesi’nde 63 dönümlük bir alanda
uygulanacak Şehr-i Sitare Yerinde Dönüşüm Projesi'nin tanıtım programında konuşan İBB
Başkanı Mevlüt Uysal, 8 ilçede kentsel dönüşüm çalışmasının başlayacağını söyledi

BEYKOZ’DA düzenlenen Tokat-
köy Şehri- Sitare Yerinde Dönü-
şüm Tanıtım Programı ve Tapu

Dağıtım Töreni'ne katılan İBB Başkanı
Mevlüt Uysal, “Cumhurbaşkanımızın
Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşları
mağdur etmeyin talimatıyla Tokatköy’de
örnek bir proje yapacağız. Beykoz’un lüks
semtlerinde insanlar nasıl yaşıyorsa Tokat-
köy sakinleri de öyle yaşasın istiyoruz”
dedi. Çiftlik 91 Sosyal Tesisleri’nde düzen-
len projenin tanıtım toplantısına KİPTAŞ
Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Beykoz Be-
lediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Tokatköy
Muhtarı Galip Bekaroğlu, belediye birim
müdürleri ve ilçe sakinleri katıldı. 

İlk görev dönüşüm

Beykoz Belediyesi ve KİPTAŞ işbirliğiyle
Tokatköy Mahallesi’nde 63 dönümlük bir
alanda uygulanacak Şehr-i Sitare Yerinde
Dönüşüm Projesi’yle vatandaşlar depreme
dayanıklı yeni konut ve iş yerlerine, ma-
halle kültürünün korunduğu bir yaşama ve
modern kent alanlarına kavuşacak.   Ko-
nuşmasının başında İBB olarak bu yıl 8 il-
çede kentsel dönüşüme başlayacaklarını

Uysal: “Kentsel dönüşümü vatandaşın so-
runu olarak görmüyoruz. Bir kamu sorunu
olarak görüyoruz. Belediye olarak kentsel
dönüşümü ilk görevimiz haline getirdik.
Belediye bütçemizden bu işe 1 trilyon ayır-
dık. Vatandaş yerinde kalacak, binayı yıkıp
yeniden yapacağız. Bunu yaparken de va-
tandaştan para almayacağız. Yüzde 20
imar kesintisiyle bu işi çözeceğiz” dedi.

Komşularınızla kalacaksınız

İstanbul’da uygulanacak genel kriterlerin
yanı sıra her ilçeye özel çalışma yapacakla-
rını vurgulayan Uysal, “Beykoz’da biz bu
çalışmayı sizlerin burada komşularınızla,
anılarınızla, o eski mahalle hayatınızla
devam ettirmek üzere planladık. Buralara
hazineden geldiği için metrekareye 700 lira
değer biçilmiş. Biz hiçbir şekilde kar etme-
den müteahitten daha iyi imkân nasıl su-
narız ona baktık. Konutları yüzde 20
kesintiyle yapacağız. Örneğin 3 katlı 125
metrekare inşaatı olan bir vatandaşımıza
300 metrekare inşaat vereceğiz. İsterse 100
metrekarelik 3 daire, isterse 150 metrekare-
lik 2 daire vereceğiz. Her dairenin de oto-
parkı olacak” dedi. 

Mevlüt 
Uysal

Belediye başkanları toplantıda tapu dağıtımı da gerçekleştirdi

Yücel 
Çelikbilek
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bedeli var

G ol kralı Bafetimbi Gomis’in Çin’e
transfer olma ihtimalini göz önünde
bulundurarak santrfor arayışına geçen

Galatasaray gündemine sürpriz bir isim geldi.
Napoli ile Cim Bom’un, Arkadiusz Milik’in
kiralanması konusunda mutabakata vardığı
iddiası ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar
bu sıcak gelişmenin heyecanını yaşarken, Ga-
latasaray Asbaşkan Abrühhaim Albayrak id-
diaları yalanladı ve Milik’in gündemlerinde
olmadığını açıkladı.

Türkiye’ye gelmek istemiyor

Ancak ismi ortada dolanan birçok transfer
adayı varken, Albayrak’ın Milik’i yalanlaması-
nın mecburi bir hamle olduğu kısa sürede or-

taya çıktı. Galatasaray ile Napoli arasında
Milik’in kiralanması için 2 milyon Euro’luk
bedel üzerinden anlaşma sağlanırken, oyuncu
cephesinde ciddi pürüzler olduğu öğrenildi. 2
sezondur çapraz bağ sakatlıklarıyla boğuşan
ve şu sıralarda Polonya Milli Takımı forma-
sıyla Dünya Kupası’nda ter döken 24 yaşın-
daki futbolcunun, Türkiye’ye gelmek
istemediği ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılı yöne-
tim şimdi bu engeli aşmaya çalışacak. Hatta
taraftarlar harekete geçti bile. Polonyalı golcü-
nün sosyal medya hesaplarına Türk futbolse-
verlerden, “Come to Galatasaray”
(Galatasaray’a gel) yorumu yağıyor. Eski
gönderileri en fazla 50-100 arasında yorum
alan Milik’in son paylaşımlarının altında bin-

lerce, hatta onbinlerce mesaj bulunuyor. Gala-
tasaray Yönetimi de, Şampiyonlar Ligi ko-
zunu ve ilk 11 garantisini öne sürerek Milik’i
ikna etmeyi planlıyor.

Bonservisi 32 milyon Euro

Napoli, Arkadiusz Milik’i transfer etmek için
2 sene önce Ajax'ta tam 32 milyon Euro
ödedi. Ancak çapraz bağ sakatlıkları, Po-
lonyalı golcünün ilk 11’de kalıcı olmasının
önüne geçti. Milik, Polonya’nın H
Grubu’nda Senegal’e 2-1 yenildiği maçta
Lewandowski’nin arkasında görev
yaptı. 73 dakika sahada kalan genç
forvet, Dünya Kupası’ndaki ilk mü-
cadelesinde bekleneni veremedi.

SP  R
ADA basını, Beşiktaş ve Fenerbah-
çe'nin ilgilendiği Daniel Sturridge için
Liverpool'un istediği bonservis bedelini
duyurdu. Liverpool'da forma giyen İn-
giliz golcü Daniel Sturridge'in adı Be-
şiktaş ve Fenerbahçe'yle birlikte
anılıyordu. Sözleşmesi gelecek sezo-
nun sonunda bitecek olan yıldız fut-

bolcu için Kırmızılar'ın belirlediği bon-
servis bedelinin ise belli olduğu iddia
edildi. Ada basınından Express'in pay-
laştığı habere göre Premier Lig ekibi,
Sturridge için 17 milyon euroluk bir
fiyat biçti. Haberde 28 yaşındaki golcü
futbolcunun bu yaz Anfield Road'dan
ayrılması beklendiği kaydedildi.

Milik’in kiralanması için Napoli ile Galatasaray’ın anlaştığı iddiası gündeme
bomba gibi düşerken, bu gelişme Abdürrahim Albayrak tarafından
yalanlandı. Ancak Albayrak’ın yalanlamayı mecburen yaptığı ortaya çıktı

MIlIK gerCeKleri

38 hafta süren İtalya Serie A Ligi’nde geçen sezon 20 maçı sakatlığı nede-
niyle kaçıran Milik, kalan 18 haftada; 3 karşılaşmaya 11’de başladı, 12 kez
sonradan oyuna girdi, 3 kez de kulübeden çıkamadı. 24 yaşındaki oyuncu,
438 dakika sahada kaldığı bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

438 dakikada
5 gol attı

Donk imzayı attı
Yönetim geçen sezonun ikinci yarısında etkili bir performans ortaya
koyan Hollandalı ile 1+1 senelik anlaşma yaptı. 1.5 milyon euro alacak
olan Donk 25 maçta forma giyerse sözleşmesi bir yıl daha uzayacak

GALATASARAY’DA Teknik Di-
rektör Fatih Terim'in kadroda
tutulmasını isteği Ryan Donk ile
anlaşma sağladı. Geçen sezo-
nun ikinci yarısında kendisine
verilen şansı iyi kullarak göze
giren Hollandalı futbolcu ile
1+1 senelik anlaşma yapıldı.
Sarı-kırmızılılar tecrübeli fut-
bolcuya daha önce olduğu gibi
yine 1.5 milyon euro verecek.
Ryan Donk 25 resmi maçta
forma giyerse opsiyon maddesi
yürürlüğe girecek ve 1 sene
daha Galatasaray'da kalacak.

Şartlar kabul edildi

Kasımpaşa’dan 2.5 sene önce
2.5 milyon euro karşılığında
transfer edilen ama Fatih Terim
gelene kadar kendini kabul etti-
remeyen Donk, 21. şampiyonlu-
ğun gizli kahramanları arasında

yer almıştı. Ligin ikinci yarı-
sında önemli işler çıkaran
Donk’un kalması yönünde
karar veren Terim, sözleşmenin
detaylarında da etkili oldu.
Donk ve menajerinin 2+1 sene-
lik mukavele isteğine olumlu
yanıt vermeyen tecrübeli teknik
adam, 1+1 sene olacak şekilde
anlaşmanın yapılmasını daha
doğru buldu. Donk da hocası-
nın isteğini yerine getirerek şart-
ları kabul etti.

Denayer için görüşülüyor

Galatasaray’da Terim’in kalma-
sını istediği Nagatomo konu-
sunda ise herhangi bir pürüz
olmadığı belirtilirken, Denayer
için Manchester City ile görüş-
meler sürüyor. Galatasaray 8
milyon euro isteyen İngiliz ku-
lübüne 3 milyon euro önerdi.

Pastore Kartal’ı reddetti
PARIS Saint Germain forması giyen Javier
Pastore'yi kadrosuna katmak isteyen Beşik-
taş, Arjantinli oyuncunun İtalya'da forma
giymek istemesi nedeniyle bu transferde yol
kat edemedi. Pastore, Roma'ya imza atmaya
yakın. Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla bir-
likte bu boşluğu önemli bir transferle dol-
durmak isteyen Beşiktaş, Paris Saint
Germain'in Arjantin yıldızı Javier Pastore'ye
teklif götürdü. Beşiktaş'la birlikte West Ham
United'ın da teklif yaptığı yıldız futbolcu,
buna karşın 2 takımı da geri çevirdi.

Bonusları çok

Hem Beşiktaş'tan hem de West Ham'dan yıl-
lık maaş olarak oldukça yüksek bir teklif alan
ancak kabul etmeyen Pastore'nin daha
düşük ücretle Roma'ya transfer olacağı iddia
edildi. Yıllık 6 milyon Euro kazanan ve vergi
kesintilerinin ardından 4 milyon Euro'nun
yanı sıra bonuslar kazanan Pastore, şu anda
kazandığı miktarın daha altına Roma'ya
imza atmaya hazırlanıyor. Arjantin'li oyun-
cunun hafta başına kadar sağlık kontrolün-
den geçerek imza atması bekleniyor.

SON olarak Çin'den 7.5 milyon Euro’luk bir
teklif alan Pepe, "Para için kesinlikle Çin veya
Arabistan’a gitmeyeceğim" dedi. Beşiktaş’ın
yıldız stoperi Pepe’ye Çin kulüplerinin ilgisi ar-
tarak devam ediyor. Son olarak Portekizli sa-
vunmacıya yıllık 7.5 milyon Euro’luk bir teklif
yapılırken, Beşiktaş da 14 mimyon Euro önerildi.
Yöneticiler, Dünya Kupası’nda bulunan Pepe ile
iletişime geçerken, tecrübeli oyuncu net şekilde
cevabı verdi: “Kulüp beni kadroda düşünmüyorsa
takımdan ayrılırım. Ancak para için kesinlikle Çin
veya Arabistan'a gitmeyeceğim.”

Pepe: Para için 
kesinlikle gitmem



CUMARTESİ 23 HAZİRAN 2018

SPOR 15

MiS gibi CoCu
PSV Eindhoven, teknik direktörleri Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'yle anlaştığını
resmi olarak açıkladı. Fenerbahçe de anlaşmanın detaylarını paylaştı

F enerbahçe'de haftalardır beklenen soru yanıtını buldu. Sarı Lacivertlilerin
yeni teknik direktörü Phillip Cocu oldu. Hollandalı teknik adamın
5 sezondur görev yaptığı PSV Eindhoven kulübü, resmi

Twitter hesabından yaptığı Türkçe açıklamada, Cocu'nun
Fenerbahçe'yle anlaştığını duyururken, 47 yaşındaki
teknik adama başarılar diledi. İşte o açıklama: "Beş
sezon ve altı kupa. Phillip; öncelikle bize yaşattı-
ğın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder
Fenerbahçe de başarılar dileriz #Teşekkür-
lerPhillip" 

Fenerbahçe harika bir kulüp

Sarı-Lacivertliler de Hollandalı Teknik
Direktör Phillip Cocu'yu resmen açık-
ladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama
şöyle; Kulübümüz, geçtiğimiz yıllarda
Hollanda’nın köklü ekiplerinden PSV
Eindhoven’ın teknik direktörlük görevini
yürüten Hollandalı teknik adam Phillip
Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Hollandalı teknik direktör Phillip
Cocu, 2018-19 futbol sezonundan iti-
baren 3 yıl boyunca takımımızın teknik
direktörlük görevini yürütecektir. Kulü-
bümüzle 3 yıllık anlaşmaya varan Phillip
Cocu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıkla-
mada “Kulübün yakın gelecek için hazır-
ladığı planlardan çok etkilendiğimi
söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir
kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin
bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit ve-
rici. Böyle önemli bir kulübün parçası ol-
maktan gurur duyuyorum. Oyuncularla
çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda
taraftarlarımızın önünde takımımıza lider-
lik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yol-
culuğa başlamak için
sabırsızlanıyorum” ifadelerini kul-
landı.  Phillip Cocu ile yapılan an-

laşmanın ardından Başkanımız Ali Koç ise “1 yılı aşkın bir süre-
dir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine

verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde
araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan
araştırma kapsamında Phillip Cocu
öne çıkan adayların başında geliyordu.
Teknik Direktör kriterlerimiz arasında,
Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler

heyecan verici atağa dayalı bir futbol
stili, birlikte çalıştığı oyuncuların
performansını geliştirme özelliği,
münferit oyuncuların performan-
sından ziyade takım performan-
sına verdiği öncelik, bugüne kadar
yaptığı çalışmalar içerisinde altya-

pılara verdiği önem, saha içi ve
saha dışındaki güçlü liderlik ya-
pısı ve bütün bunlarla birlikte,

PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4
yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi.

Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe
camiasına, hem de Türk Futbolu’na
hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde
konuştu. DHA

29 ekım 1970 doğumlu futbol adamı,
2012'den beri çalıştırdığı PSV Eindhoven'-
dan ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçti.
Futbol kariyerine 1988'de Hollanda'da AZ
Alkmaar'da başlayan Cocu, burada 2 yıl
profesyonel takımda oynadıktan sonra 5
sezon Vitesse'de, 3 sezon da PSV'de
forma giydi. 1998 Dünya Kupası'nın
ardından La Liga'nın dev ekibi Barcelon-
a'ya transfer oldu. İspanya'daki ilk sezo-
nunda 36 maçta forma giyip 12 gol
atarken La Liga'daki ilk ve tek
şampiyonluğunu yaşadı. 6 sezon
Barcelona forması giyen Cocu, takımın
değişmezlerinden olmayı başardı. Lider
karakteriyle Barcelona'da kaptanlığa
kadar yükseldi. Özellikle Premier Lig'den
önemli teklifler alsa da İspanya futbolunu
sevdiğini bu yüzden başka ülkelere trans-
fer olmayı düşünmediğini açıkladı.
Barcelona'dan ayrıldıktan sonra tekrar
PSV'nin yolunu tuttu. 'Takımın abisi'
olarak görev yaptığı 3 sezonda 3
şampiyonluk gördü.

CoCu kİmdİr?

Hollanda Milli Takımı'nda 101 kez oynayıp
milli takımda en çok oynayan futbolcular

arasına giren Cocu, antrenörlük kariyerine
de burada start verdi. 4 yıldan fazla süre

milli takımda antrenörlük yaptı, aynı zamanda
kayınpederi olan teknik direktör Bert van

Marwijk'ın ekibinde yer aldı. 2008/2009 sezo-
nunun başında PSV'nin 19 yaş altı takımına geçti,
2011/2012'de geçici olarak A Takımın teknik

direktörlüğünü yaparak hocalık kariyerine başladı.
2012/2013 sezonu sonunda Dick Advocaat'ın PSV'-
den ayrılması üzerine takımın başına geçti. Sezonun
ortasında omurga tümörü nedeniyle görevine ara
verdi, bir süre tedavi gördü. Yerine geçici olarak
Ernest Faber geldi. 2014/2015 sezonu başında
tekrar PSV'nin teknik direktörü oldu. Geri
dönüşünün ilk sezonunda 6 yıldır şampiyon ola-
mayan PSV'yi şampiyon yapmayı başardı.

Teknİk karİyerİ parlak

Parasını kuruşuna
kuruşuna aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un talimatı üzerine deneyimli çalıştırıcı
Aykut Kocaman'a 1 yıllık alacağı olan 1.5 milyon Euro (8 milyon 270
bin TL) ve tüm hak edişleri peşin olarak ödendi. Tatil yapan Kocaman,
prensip olarak bu sezon takım çalıştırmak istemiyor
fenerbahçe yönetimi bu hafta başında bir
açıklama yaparak 1 yıl daha sözleşmesi olan
Aykut Kocaman’ın görevine son vermişti. Koca-
man’ın alacağı ücret konusunda farklı rivayetler
olsa da sözleşme fesih dönemindeki mali uzlaş-
manın detaylarına Akşam ulaştı: Başkan Ali
Koç’la yaptığı görüşme son derece medeni geçti.
Kocaman’ın bütün hak edişleri ve kalan 1 yıllık
sözleşme süresinde alacağı 1,5 milyon Euro’luk
bedel hesabına peşin olarak yatırıldı. Başkan Ali
Koç, geçmişte de birlikte çalıştığı Kocaman’ın ku-
lüpten iyi ayrılması için mali konuda cömert dav-
randı.

Artık köpek gezdiriyor

Buna karşılık Aykut Kocaman da sözleşmeyi fes-
heden tarafın ödemesi gereken tazminattan vaz-
geçti. Ancak hak edişlerini ve çalışacağı 1 sezonun
parasını peşin alan Kocaman, Bodrum’da tatile
gitti. Tecrübeli teknik adam yakın çevresine Fener-
bahçe’den parasını aldığını gelecek sezonda

prensip olarak başka takım çalıştırmak istemedi-
ğini söyledi. Bu yüzden kendisine gelen cazip tek-
lifleri de geri çevirdi. Kocaman’ın dostlarına,
“Tatilin keyfini çıkarıyorum. Dinlenmeye ihtiya-
cım vardı. Eşimle Bodrum’da köpek gezdiriyo-
rum” şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

fenerbahçe’yle
olan sözleşmesi önü-
müzdeki sezonun so-
nunda bitecek olan
Josef De Souza'nın
adı sık sık transfer
spekülasyonlarına
karışıyordu. brezil-
yalı ön liberoya İngil-

tere Premier
ligi'nden birkaç takı-

mın talip olduğu öne
sürülmüştü.

Sözleşmem
devam ediyor

Sarı lacivertli yıldız ise
bugün sosyal medya he-
sabı aracılığıyla bir pay-

laşım yaparak hakkında
çıkan dedikoduları ya-
lanladı. resmi Instag-
ram sayfasından bir
paylaşımda bulunan
Josef, şu ifadeleri kul-
landı: "ben ve temsilcim
Carlos leite medyada
çıkan adım ve Premier
lig kulüpleri ile bağlan-
tılı haberlerin yalan ol-
duğunu ve hiçbir İngiliz
kulübü ile görüşmemiz
olmadığını belirtmek is-
tiyoruz. fernerbahçe ile
bir sene daha tamamla-
mak istediğim bir söz-
leşmem var ve bu sene
şampiyon olabiliriz." 

Fenerbahçe’ye 
sürpriz transfer
kiralık sözleşmesi biten Neto’nun ayrılmasıyla takımda sadece
iki stoper kaldı. Martin Sktrel ve Roman Neustadter’in yer aldığı
bölgeye kısa süre içinde 2 takviye yapılması planlanıyor. Finansal
Fair Play çerçevesinde hareket eden sarı-lacivertliler öncelikle
bonservisi elinde olan kaliteli oyuncu arıyor. Sportif Direktör Da-
mien Comolli’nin yaptığı çalışmalar çerçevesinde İspanya'da De-
portivo forması giyen Raul Albentosa ile temasa geçildi.

2 golü var

Kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli stope-
rin, Deportivo’nun küme düşmesi nedeniyle takımdan bedelsiz
ayrılma durumu var. Comolli de bu opsiyonu kullanıp ekono-
mik olarak uygun şartlarla bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.
Raul Albentosa son iki sezonda Deportivo formasıyla La
Liga’da 49 maça çıkarken 2 gole imza attı. 2015-16 sezonunda
Malaga forması giyen İspanyol stoper 31 resmi maçta 2 kez
golle buluşmuştu.

transfer çalışmalarına sportif direktör
Comolli ile başlayan Fenerbahçe'de sol
bek için Luca Antonelli ismi geçti. İtal-
yan basınının geçtiği habere göre; sarı
lacivertliler İtalyan futbolcu ile anlaş-
maya çok yakın. Fenerbahçe, Mi-
lan'ın İtalyan sol beki Luca
Antonelli'yi kadrosuna katmaya
çok yakın. İtalyan medyası transfe-
rin her an gerçekleşebileceğini
yazdı. Sky Sports'un haberine
göre; Fenerbahçe, Milan'ın İtal-
yan sol beki Luca Antonelli için
transfer teklifinde bulundu. Mi-
lan'ın bu teklife sıcak baktığı
açıklandı. Luca Antonelli ile Fe-
nerbahçe haricinde Real Betis ile
Bologna da ilgileniyor. 

İtalyan sol
bek gelİyor

Josef de 
Souza iddilara
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İ Yİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Adayı Hayati Arkaz, Sivaslı hemşehri-
lerini yemekte ağırladı. Esenyurt Kaya

Hotel'de düzenlenen yemeğe İYİ Parti İstan-
bul 3. bölge milletvekili adayları Mehtap
Nazan Göktaş, Özdemir Polat, Mehmet
Gül, Celal Karapınar, Avcılar Belediye Baş-
kanı Handan Toprak ile birlikte yaklaşık bin
kişilik davetli topluluğu katıldı. Kürsüye al-

kışlar arasında gelen Arkaz, “1919 yılında ülkemiz için
önemli kararlar alan Mustafa Kemal Atatürk'ü biz Si-
vaslılar hemşehrimiz olarak kabul ediyoruz” diyerek
başladığı konuşmasında Sivas'ın önemine değindi.
Arkaz, “Sivas'ta Atatürk'e ülke fakir asker yok ne yapa-
caksınız diyorlar. O da 'Ben milletimin yüreğine güveni-
yorum' diyor. Biz de milletimizin yüreğine güveniyoruz.
Her türlü baskı ve tehdide rağmen bu salonu dolduran
benim değerli hemşehrilerim, sizleri cesaretinizden do-

layı kutluyorum. Sivas herkesin memleketi. Milli mü-
cadeleyi orada başlattık. Cumhuriyetin temelini

orada attık. Dolayısıyla Sivas hepimizin ortak
kenti. 19 Mayıs 1919 bizim için çok önemli.
Yüce Atatürk Samsun'a çıkıyor. Orada 4 gün
kalabiliyor. Bir suikast haberi alıyor. Amas-
ya'ya geçiyor. Burada Amasya genelgesi ya-
yınlanıyor. 5. maddede memleketin en
güvenilir ve de en sağlam yeri olan Sivas'ta
bir kongre yapacağım diyor. Sonra Sivas'a

geliyor. 10 bin atlı Atatürk'ü karşılıyor. 105
gün boyunca Sivas'ta kalıyor. Bu 105 gün de

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması kararı alını-
yor ve 'Ya İstiklal Ya Ölüm' deniliyor” dedi.

İkinci tura kalana koşulsuz destek

24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için çok
önemli olduğunu söyleyen Arkaz, “Bir belediye mesela
tek kişiyle yönetilebilir mi? Bir taraf bir kişi yönetsin
diyor. Böyle bir şey olmaz. 24 Haziran'a nasıl gelindi
anlatayım. Biz duramadık MHP içinde; Meral hanımın
genel başkan olması için bir hareket başlattık, fakat ol-
madı. İYİ Parti kuruldu. İYİ Parti'nin yükselişini gördü-
ler. Rakiplerimiz öyle bir heyecanlandılar ki 24
Haziran'da apar topar karar alırsak bunlar seçime gire-
mez bizde bundan kurtuluruz dedi. O sırada Sayın Kı-
lıçdaroğlu, kendisine buradan teşekkür ediyorum; devlet
adamlığı yaptı ve 15 milletvekilini İYİ Parti'ye gönderdi.
Biz grubumuzu kurduk. Bugün burada seçime giriyor-
sak kendisine çok şey borçluyuz. Millet ittifakı kuruldu.
Bana diyorlar ki siz neden ortak oldunuz. Siz bizi yok

etmek istediniz. Kendinizden başka kimseyi isteme-
diniz. Siz tek başına bu memlekete yaptığınız ha-

taları tekrar yapmak istiyorsunuz. Çünkü siz bu
memlekette yönetime başkası katılsın istemi-
yorsunuz. Bizi neden suçluyorsunuz? 24 Ha-
ziran seçimlerine gelirken Abdullah Gül bey
cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek is-
tendi. Fakat Meral hanım ikinci Ekmeleddin
olayını yaşamayalım dedi. Birçok CHP'li, İYİ

Parti'li ve Saadet Partili arkadaşlarımızın bir
kısmı Gül'le olmaz dedi. Meral hanımın net

tavrından dolayı Abdullah Gül aday olamadı.
Şimdi Muharrem İnce bey CHP'nin adayı. 24 Ha-

ziran'da tabii ki benim gönlüm Meral hanımdan yana.
Ama hagisi kalırsa biz onun yanında yer alacağız.
Meral hanım kalırsa şartsız koşulsuz CHP, Saadet Par-
tisi ve Demokrat Partililerde Meral hanımın yanında yer
alacak. Bu konuda rahat olsun herkes” ifadesini 
kullandı. 

Gülen de Erdoğan kadar etkili

Konuşmasında AK Parti'yi de eleştiren Arkaz, “AK
Parti iktidara geldiğinde PKK bitmiş. Sadece 6 tane
cılız olay olmuş. Bunlar olaya hızlı girdiler, açılım, saçı-
lım dediler. Diyarbakır Bingöl yolunda hendek açıldı
koskoca hükûmet o yolu iki ay açamadı. Askere polise
kışlanıza dönün dediler. Biz bunlarla anlaştık dediler.
Her şeyi PKK'ya tesyim ettiler. Sonra bizi PKK kandır-
mış dediler. O kadar yanlış yapıldı ki kurunun yanında
yaş da yandı. O zaman 700'e yakın şehit verdik. Bu mil-

let tektir ve birdir. AK Parti'nin kuruluşunda Sayın
Erdoğan ne kadar yetkili ise Fetullah Gülen de o

kadar yetkilidir. Beraber kurmuşlardır, ortaktır”
ifadesini kullandı. 

Hepsi arkasından ağladı

Arkaz sözlerine şöyle devam etti; “Orada bu-
rada FETÖ'cü aramasanlar. Önce aynaya
bakacaklar. Ne kadar yardım ettiklerini bili-
yorum. Gaziantep Belediye Başkanı yolu-

muzu kapattı. Onun hesabı mutlaka
sorulacak. O hanımefendi de Fetullah Gülen'in

arkasından ağlayandır. AKP'nin kurmayları içinde
FETÖ'nün arkasından ağlamayan varsa söyleyin.

Partiyi kurduktan sonra ilk işleri Türkiye Cumhuriyeti

ordusunu yok etmek için harekete
geçtiler. Ordumuzun askerlerini Er-
genekon diye bir uydurma bir
terör örgütü mensubu yapıp iş-
kence yaptılar, idamla yargıla-
dılar. Sonra FETÖ bizi
kandırmış dediler. Bu asker-
lerimiz suçsuzmuş dediler.
Orada intihar edenler ne ola-
cak, bunun hesabını nasıl ve-
receksiniz? Balyoz diye bir
örgüt kurdular. Partimizde Ali
Türkşen bey var Kocaeli milletvekili adayı-
mız. Kardak'a Türk bayrağı diken kişi. Ali
Türkşen beyi hapsettiler. Fetullah Gülen'le
birlikte üniversite sorularını mı çalmadılar,
cebimizdeki paraları mı çalmadılar? Parsel
parsel Ankara'yı mı satmadılar? Bülent
Arınç dedi ben değil, İstanbul'un her tara-
fını yağma mı etmediler? Bu millet kimin
FETÖ'cü olup olmadığını çok iyi biliyor.
Önce aynaya baksın delikanlı olsun, mert
olsunlar, adam olsunlar.”

Milliyetçiyseniz andımızı geri verin

Elini taşın altına koyduğunu söyleyen
Arkaz, “Cumhuriyetçileri içeri alıyorlar.
Bana bundan sonra rahat etmek yerine
neden siyaseti seçtin diye soruyor. Ben de
diyorum ki bunları görüp, duyup rahatsız
olmuyorsan ben ne yapayım. Ben rahatsız
oluyorum. Elimi de taşın altına koyacağım
ve koymak istiyorum. Barzani'yi şımartma-
yın dedik. Barzani'nin paçavrasını astılar.
Sonra Barzani'de bizi kandırmış dediler.
Salih Müslim'i kırmızı halı ile karşıladık
şimdi dünyanın her yerinde kırmızı bültenle
aranıyor. Eski hükûmetlerden biri bu hata-
ları yapsa kalamazdı. Bunlar direniyor.
MHP'den yardım istediler. BBP'yi yanına al-
dılar. Ben cumhur ittifakında bulunan arka-
daşlara şu çağrıyı yapmak istiyorum. Siz
milliyetçi iseniz Allah aşkına T.C'mizi geri
verin. Milliyetçi iseniz andımızı geri getirebili-
yor musunuz? Bakanlık istemiyorsun derdin
ne? Atatürk batıyı gösterdi; bunlar ellerinden
gelse Afganistan, Pakistan arasında tutacak-
lar. Dünyaya rezil ediyorlar bizi. Ortado-
ğu'daki karışıklığın en büyük nedeni bu
hükûmettir. Sayın Ahmet Davutoğlu Büyük
Emevi Camii'nde cuma namazı kılacaktı ne
oldu? Kıldınız mı? Bizim gençler Afrin'de
şehit olurken Suriyeli ağzında sakız bu-
rada voltalıyor. Bayramda Suriye'ye gi-
diyor. Böyle bir şey olamaz. Çiftçilik,
hayvancılık bitmiş, köylüde tavuk kal-
mamış. Mazot 6 TL olursa, çiftçinin
gübresi pahalı olursa. Çiftçi batar.
Mazot 1 lira iken 6 TL'ye çıktı.
Bunun altından çiftçilerimiz kalka-
maz” diye konuştu. 

Ekonomi daha da kötüleşecek

AK Parti'nin iktidara devam etmesi
halinde ekonominin daha da kötüleşe-
ceğini söyleyen Arkaz, “AKP zama-
nında Atatürk'ten kalma çimento
fabrikası satılmış. Demir çelik fabrikası
başka bir ile taşınmış. DDY şubeleri,
bölge müdürlükleri, Kızılay hastanesi ka-
panmış, Numune Hastanesi yerinde yok.
Sivaslılara soruyorum niye AKP diye. Si-
vas'ta çok hizmet verdi diyor. Bir tane hiz-
met yok. Duble yol var başka bir şey yok.
Sivas göçüyor. 2,5 milyon Sivaslı var İstan-
bul'da. Bir gazeteci arkadaş Yunanlılar adaları aldı da
neden geri almıyorsunuz dedi. Korkuyorum inşallah onları 
da satmamıştır dedim. Ellerinden gelse Kıbrıs'ı satacaklar.
AK Parti iktidara gelsin doların ne olacağını düşünemiyo-
rum. 40 gündür gitmediğimiz yer kalmadı, Lokma dağıttık
Avcılar'da. 7 bin kişi geldi. Cebimizdeki para son bir ayda
pul oldu. Fakir daha fakir oldu” şeklinde konuştu.

O fabrikaları baban mı yaptı?

Arkaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Şeker fabrikalarını sata-
mazsınız dedik. Atatürk kurdu o fabrikaları. Bu devlet Ata-
türk'e her şeyini borçlu. Biz Atatürk çizgisinden çıkalım o
zaman Suriye oluruz. Atatürk'ün kurduğu her eserin karşı-
sındalar. Bunlar geldiği gibi yatırım yapmadılar. Fabrikaları
zarar ettirip sattılar. Şeker fabrikası demek... Çiftçi olmadan
sanayi olmaz. Şeker fabrikası istihdam demektir. Soğan 6
TL olmuş. Her şey dışarıdan ithal. Çok iyi yönetiyorum di-
yorsun. Borcun artmış bu nasıl hesap anlamadım. Saray
yaptım diyor Allah bunların gözünü doyursun. Ben heki-

mim reçete ağır. Ekonomi dipte. Bu iş memleket meselesi.
Ay sonu ne olacağı belli değil. Vatandaş kendisine çare arı-
yor. Aklı olan bunlara oy vermez kusura bakmayın. Kadın
bakan çıkıyor bir defa ile bir şey olmaz diyor. 4 tane bakan-
ları yolsuzluktan içeri alınıyor. Sonra bir şey olmamış gibi
davranıyor. Ben İstanbul Tıp fakültesi mezunuyum. Çapa
Çocuk Kliniği yerine İSPARK yapılmış. Çapaya ödenek
yok. İstanbul dışına götürmek istiyorlar. Cerrahpaşa
ayağa kalkmış durumda. Cerrahpaşa babanın malı değil.
Rahmetli Süleyman Demirel'e diğerleri bir şey yapmadığı
denildiğinde o da dedi ki sattığın fabrikaları baban mı
yaptı? Mecliste ben liderime güveniyorum, millet ortakla-
rına güveniyorum.” 
Yemeğe İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak,
Kıtalar Arası Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı
Kaya Tampolat, Sivas Zara Kurucu Vakfı Başkanı Meh-
met Göksel, İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Necdet Gö-
meçoğlu, Sivas Şerefiye Dernekler Federasyonu Başkan
Yardımcısı Hayrettin Kaya gibi isimler de katıldı.
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Sivaslıları yemekte ağırlayan İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Dr. Hayati
Arkaz, 24 Haziran seçimleri için hemşehrilerinden destek istedi. “Bana bundan sonra
rahat etmek yerine neden siyaseti seçtin diye soruyorlar. Ben de diyorum ki
bunları görüp, duyup rahatsız olmuyorsan ben ne yapayım” diyen Arkaz, “Biz
de milletimizin yüreğine güveniyoruz. Bu ülkeye iyi günleri getireceğiz” dedi

25 Mart 1957 Sivas doğumlu
olan Dr. Hayati Arkaz, İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
Anadolu Hastaneler Grubu ve Si-
livri Medikal Park Hastaneleri Yö-
netim Kurulu Başkanı olan Arkaz,
evli ve 2 çocuk sahibidir. Çeşitli

sivil toplum kuruluşlarında görev
alan Hayati Arkaz, 1999 seçimle-
rinde Anavatan Partisi’nden Avcı-
lar Belediye Başkan Adayı oldu.
2015 seçimlerinde MHP’den mil-
letvekili adayı olan Arkaz, İYİ Parti
kurucusu ve GİK üyesidir.

haYatİ arkaz kİmdİr?

UFUK
ÇOBAN

HABER

MIlletIn yUreGIne
GUvenIyorUz

Gecede bir konuşma yapan Avcılar Bele-
diye Başkanı Handan Toprak ise hem
hemşehrisi hem de meslektaşı Hayati Ar-
kaz'ın Türkiye'nin yetiştirdiği değerli he-
kimlerden biri olduğunu belirterek,
“Sağlıkta verdiği hizmetleri siyasette ver-
diği hizmetlerle pekiştirip sürdürmek yo-
lunda yola çıktı. Çünkü biliyoruz ki Dünya
Sağlık Örgütü sağlığı ruhsal ve bedensel
yönden iyi olma halidir diye tanımlar.
Çünkü Dr. Hayati Arkaz toplumun
ruh sağlığına beden sağlı-
ğına yeterince hizmet etti.
Şimdi siyasette toplu-
mun en iyi yönetil-
mesi konusunda
yola çıktı. Aynı za-
manda da bir kadın
liderin yanında.
Şimdi baktığımız
zaman bir kadın
cumhurbaşkanı ada-
yımızın olması bir
kadın olarak sadece
benim değil bu toplumda
yaşayan herkes için önemli bir
değerdir” diye konuştu.

arkaz değerlİ
bİr hekİmdİr

Sivaslı olmaktan gurur duyduğunu söy-
leyen İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Millet-
vekili Adayı Mehtap Nazan Göktaş ise
“30 yıldır Sivaslıların geliniyim bununla
da gurur duyuyorum. Sayın Meral Akşe-
ner'le birlikte yol alıyoruz. İstan-
bulh'un yarısı Sivaslıların.
Birlik ve dayanışma için
bu yolda yürüyeceğiz.
Sivaslıların elleri ve
kolları olacağız.
Bizler sahada be-
raber çalıştık. 
Nerede  görevlen-
dirildiysem orada
oldum. Haydı Si-
vaslılar tarih yaza-
lım ve yüzümüzü
güneşe dönelim” 
dedi.

bİz tarİh 
Yazacağız

İYİ Partİ İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı
Özdemir Polat ise “İYİ Parti seçime girmeseydi
bugünkü seçim motivasyonu yaşanmamış ola-
caktı. Sayın Meral Akşener'le İYİ
Parti Türkiye'ye iyi geldi. Pazar
akşamından sonra daha iyi
olacak. Türkiye'de bugün bir
değişim ihtiyacı var mı, yok
mu. Biz bu değişim ihti-
yacı ile milletimiz özgür
iradesini sandığa yansıt-
sın istiyoruz. Sandıktan
çıkana saygı duyacağız.
Yeter ki özgür irade o san-
dıklara yansısın. Pazar günü
sandığa gidip oylarımıza
sahip çıkmalıyız. Ben bu vesi-
leyle Hayati Arkaz'ı çalışmalarından
dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

İYİ Partİ 
motİvasYon
sağladı


