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Muharrem İnce

%30,74
Selahattin Demirtaş

%8,28
Meral Akşener

%7,37
Temel Karamollaoğlu

%0,89
Doğu Perinçek

%0,20

Erdoğan, resmi olmayan verilere göre ilk turda ipi göğüsledi. Er
doğan, ülkenin partili başkanı sıfatıyla koltuğa oturacakken, parla

mento yönetimi için ise koalisyon kaçınılmaz hale geldi.

Açıklama için 
YSK'yı bekleyecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı 
adayı Muharrem İnce,

“Yüksek Seçim Kurulu’nun ge
çici seçim sonuçlarını ilan etme
sinden sonra bir açıklama 
yapacağım” dedi. Seçim sonuç
lan açıklanmaya başladığı 
andan itibaren Twitter hesabın
dan sandık görevlilerine sesle
nen İnce, “Anadolu Ajansı 
manipülasyon yapıyor, Erdo
ğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin 
sonuçlarını öncelikli veriyor” id
dialarında bulunurken, “Sandık 
görevlilerimize sesleniyorum 
moralinizi bozup asla sandıkları 
terk etmeyin” ifadesini kullandı.

Kriz bekleyenler 
şaşkına döndü!

MHP lideri Devlet 
Bahçeli, seçim sonuç

larının ardından açıklama
larda bulundu. "Kriz 
bekleyenler şaşkına dön
müşlerdir" diyen Bahçeli, 
"Tarafımız Türkiye’dir, safı
mız büyük Türk milletidir. 
Hedefimiz milli birlik ve da
yanışmanın güçlenmesidir. 
Elimizi taşın altına koymak
tan asla vazgeçmeyeceğiz." 
ifadelerini kullandı.

Milletin tercihine 
saygı duyarız

Saadet Partisi 
Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı adayı 
Temel Karamollaoğlu,
"Bugün gördüğümüz 
neticeden çok daha iyi
sini beklerdik. Ama de
mokrasilerde milletin 
tercihi neyse ona saygı 
duyulur” açıklamasını 
yaptı. I SAYFA 8

Cumhur İttifakı 
çoğunluğu kazandı

\
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul'da
SÜRPRİZ
İSİMLER

24 Haziran
Cumhurbaşkan

lığı ve Genel Seçimle
rinin ardından 
İstanbul'un milletvekil
leri belli oldu. Kesin
leşmeyen sonuçlara 
göre İstanbul'da AK 
Parti yüzde 42.6,
CHP yüzde 26.6,
HDP yüzde 12.5,
MHP yüzde 8.3, İYİ 
Parti yüzde 8.1, Saadet 
Partisi ise yüzde 1.5 
oranında oy aldı. 
Cumhurbaşkanlığı se
çiminde ise 4 milyon 
569 bin 864 oy alan 

Recep Tayyip Erdoğan 
yüzde 50.1, 3 milyon 
360 bin 595 oy alan 
Muharrem İnce yüzde 
36.8, 659 bin 44 oy 
alan Selahattin Demir
taş yüzde 7.2, 434 bin 
580 oy alan Meral Ak
şener yüzde 4.8, 85 bin 
539 Temel Karamolla- 
oğlu yüzde 0,9, 17 bin 
52 oy alan Doğu Pe
rinçek ise yüzde 0,2 oy 
oranına ulaştı. I SAYFA 8

AK Parti'nin seçim 
zaferiyle birlikte 
İstanbul'da genç 
yaşlı binlerce kişi 
sokaklara döküldü

/

MECLİSTE KOALİSYON ŞART OLDU
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52 bandında aldığı oy oranıyla en 
yakın takipçisi Millet ittifakı adayı Muharrem İnce’yi geride bırakan Erdo
ğan, genel başkanlığını yaptığı partisinden de yüzde 10 fazla oy aldı. Mec

lise 293 milletvekiliyle girecek AK Parti’nin, 49 milletvekilliğini kazanan MHP ile 
koalisyon yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Barajı aşıp aşamayacağı merak edilen 
HDP ise CHP’nin desteğiyle 66 sandalye kazanmayı başardı.

KIRGINLIKLARI GERİDE
BIRAKALIM

Sonuçların netleşmesi
nin ardından zaferini 

ilan eden Cumhurbaşkanı Er
doğan birlik ve beraberlik vur
gusu yaptı. “Tartışmaları, 
gerginlikleri, kırgınlıkları geride 
bırakıp ülkemizin geleceğine 
yoğunlaşma zamanıdır” diyen 
Erdoğan, “Bu önemli günde

sandık başına giderek oyunu 
kullanan herkese teşekkür edi
yorum. Şahsıma, partime ve it
tifakımıza oy veren kardeşleri
me şükranlarımı sunuyorum. 
Seçime katılan tüm cumhur
başkanı ve milletvekili adayla
rını ayrıca tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

Tahriklere kapılmayın
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan “Sonuçlar ne olursa olsun vatandaşlarımız 
tahriklere kapılmasın. Emek harcayanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu

İSTANBUL 
MİLLETVEKİLİ 

LİSTESİ 
SAYFA 8'DE

İNCE SONUCA İTİRAZ ETMEDİ
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da 
seçim sonuçlarına ilişkin, "Bütün va

tandaşlarımıza sandığa gidip oy kullandık
ları için teşekkür ediyorum. Demokrasilerde 
demokratik seçimler olur. Milletin iradesi
nin sandıktan çıkması için gayret ettik. Se
çimle ilgili güvenliğin sağlanması için 
fedakarca çaba gösterildi. Emek harcayan
lara teşekkür ediyoruz. Sonuçlar toplan
maya devam ediyor. YSK açıklamasını 
yapıncaya kadar süreci takip etmeye devam 
edeceğiz. Vatandaşlarımız sonuç ne olursa 
olsun tahriklere kapılmasın" açıklamasını 
yaptı. Bu arada CHP'nin cumhurbaşkanı 
adayı Muharrem İnce, gazeteci İsmail Kü- 
çükkaya'ya, "Erdoğan'ın kazandığını kabul 
ediyorum" açıklamasını yaptı.

Bülent
Tezcan Muharrem

Erkek Adıgüzel
Onursal

24 Haziran seçim 
sonuçlarına göre AK 

Parti 293, CHP _ 146, MHP 
49, HDP 66 ve İYİ Parti 
46 milletvekili çıkardı. Bu 
şekilde Cumhur İttifakı 
346 sandalye kazanırken 
Millet İttifakı 192 vekilde 
kaldı. Kesinleşmeyen so
nuçlara göre Cumhur İtti
fakı TBMM'de çoğunluğu 
kazanmış oldu. I SAYFA 9

YSK önünde

Muharrem İnce’nin 
ve CHP’nin yaptığı 

“Manipülasyon yapılıyor. 
Sandıkları, seçim kurulla
rını terk etmeyin” açıklama
sının ardından İstanbul’da 
CHP’liler ilçe seçim kurul
ları önüne akın etti. Özel
likle Kadıköy, Beşiktaş ve 
Bakırköy ilçe seçim kurulla
rının önü CHP’lilerin 
toplanma yeri oldu. Kadı
köy’de sandalyeleri ile kurul 
binası önüne gelen vatan
daşlar sayım sonuçları bi
tene kadar bölgede 
kalacaklarını söyledi.

Seçmen Erdoğan'dan 
vazgeçmiyor

SAYFA 3

Fakir YILMAZ SAYFA 5

Ali TARAKÇI

Bahçeli olmasaydı Erdoğan 
kazanabilir miydi?

SAYFA 9
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YAŞAM

Özellikle uyku öncesinde, uzun süre bilgisayar başında vakit geçirdiğinizde ya da televizyon izlediğinizde
gözlerinizi kaşıyorsanız dikkat! Bu alışkanlık keratokonus hastalığına zemin hazırlayabiliyor

G öz kaşıma hareketi çoğu kişi
için sıradan bir eylem olsa da
çok sık tekrarlandığında çeşitli

hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.
Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal
Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sa-
nisoğlu, göz kaşımanın gözlerde sebep
olduğu problemler hakkında bilme-
yenleri anlattı. Yorgunluk ve uykusuz-
luk belirtileri hisseden kişiler otomatik
olarak gözlerini kaşıma ya da ovuş-
turma ihtiyacı duyabiliyor. Alerjik
problemler sebebiyle gözde oluşan kı-
zarıklık, kaşıntı gibi durumların yaşan-
ması da gözlerin sıkça ovalanmasına
yol açabiliyor. Fakat kişiler, gözlerini
kaşımak ve ovuşturmakla göz sağlı-
ğına ne derece zarar verdiklerinin far-
kına varamıyor. Çünkü bu durum,
korneanın yapısında bozulmalara
neden olurken, incelme ve yapısının
bozulması anlamına gelen keratoko-
nus hastalığına zemin hazırlayabiliyor.
Önlem alınmaması durumunda ise
ileriki süreçte kornea nakline kadar va-
rabilen büyük görme kayıpları yaşana-
biliyor. Bu nedenle gözlerde yaşanan
kaşıntının teşhisi ve tedavisi büyük
önem taşıyor.

20-40 yaş arası görülüyor

Genellikle her iki gözü etkileyen ve sık-
lıkla da asimetrik, enflamatuvar (ilti-
haplı) olmayan, kornea doku
bozulması, dikleşmesi, kornea tepesi-
nin incelmesi ve öne çıkması ile karak-
terize bir kornea hastalığı olan
keratokonus, 20 ile 40 yaş arasında

ilerleme gösterir. 40'lı yaşlardan sonra
ise duraklar. Gözlerde oluşan bu de-
formasyon problemi, araba kullanma,
bilgisayarda yazı yazma, televizyon iz-
leme veya okuma gibi bazı faaliyetleri
güçleştirebilir.

Gözlük işe yaramıyorsa

Gözde sürekli alerji ve kaşıntı (hafif
göz irritasyonu) yaşanıyorsa, devamlı
ilerleyen miyopi ve astigmat durumu
varsa, gözlüğe rağmen net görüş elde
edilemiyorsa, ışığa karşı hassasiyet ve
göz kamaşması ile karşılaşılıyorsa ke-
ratokonus hastalığından şüphelenil-
melidir. Bu belirtiler, kişinin yüksek
keratokonus riski taşıdığının habercisi-
dir. Böyle durumlarda vakit kaybetme-
den bir uzman desteğine
başvurulmalıdır. Çünkü keratokonus
hastalığının erken tanı ve tedavisi, ile-
ride ortaya çıkabilecek ciddi görme so-
runlarını önlenmesi açısından büyük
önem taşır.

Derecesi tespit edilmeli

Keratokonus tedavisine başlamadan
önce ilk olarak hastalığın ilerleme de-
recesi tespit edilmelidir. Eğer hasta-
lıkta ilerleme yoksa hastanın görme
bozukluğunu düzeltecek tedaviler uy-
gulanabilir. Keratokonus tedavisi için
de hastalığın derecesine bağlı olarak
sert lenslere, kornea içi halkalara (IN-
TACS, kerraring), Cross-linking'e
(moleküler düzeyde çapraz bağlanma
tedavisi) ve keratoplastiye (kornea
nakli) başvurulabilir. Tedavi sonra-
sında ise hasta, 6 ayda bir kornea ha-
ritaları ile takip edilmelidir.

KaSınıyorSa dıKKat!

Keratokonus prob-
lemi büyüyorsa 2
aşamalı tedavi uygu-
lanır. İlk aşama; has-
talığın ilerlemesinin
durdurulmasıdır.
Bunun tek yolu, kor-
neal çapraz bağlama
tedavisidir. İkinci
aşama ise; hastanın
görme bozukluğu-
nun düzeltilmesidir.
Cerrahi veya cerrahi
dışı yöntemler ile
görme bozukluğu
düzeltilebilir. Ayrıca
keratokonus tedavi-
sinde cerrahi ve cer-
rahi dışı yöntemler
de kullanılabilir. Cer-
rahi dışı yöntemler;
gözlük ve keratoko-
nus için üretilmiş
kontakt lenslerin uy-
gulanması iken, kor-
nea içi halkalar ve
topolink laser teda-
visi de cerrahi yön-
temlerdir. Tabii
ilerlemiş, takipsiz
kalmış hastalarda
kornea nakli yapmak
da gerekebilir.

Tedavisi 
iki aşamalı

EMEK KARAKAŞ

Güneşin kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde 
tatilciler deniz kenarına akın ediyor. Güneşten korunmanın
önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, koruyucu kremlerin
en az yarım saat önce sürülmesi gerektiğini söylüyor 

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkar-
mak isteyenler plajlara akın ediyor.
Medical Park Göztepe Hastane

Kompleksi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Başterzi,
bronz bir tene sahip olmak ve güneşin fayda-
larından bolca yararlanmak isteyenlere ay-
dınlatıcı bilgiler verdi. Outdoor aktivitelerde
ve deniz kenarındayken geniş spektrumlu
(hem UVA hem de UVB’ye karşı koruyucu)
en az SPF 30 olan ve suya dayanıklı ürünler
kullanılması gerektiğini söyleyen Başterzi,
“Güneş kremleri doğru kullanıldıklarında ve

SPF’nin öngördüğü süre boyunca koruyu-
cudurlar. Bu nedenle ürünler, güneşe

çıkmadan en az 30 dakika önce kullanılmalı
ve her 2 saatte bir tekrarlanmalıdır. Teorik
olarak cildin her santimetre karesi için 2
gram güneş koruyucu yeterlidir. Pratikte ise
bu miktar yaklaşık yüz ve boyun için 2,
gövde için 4, kollar için 1 ve bacaklar için 2
yemek kaşığına karşılık gelmektedir.  Eğer
suyla temas olmuş ise sudan çıkınca tekrar
uygulanmaları önerilir. Hiçbir ürün yüzde
100 koruma sağlayamaz. Bu nedenle geniş
kenarlıklı şapkalar, koruyucu giysiler ve
UV’ye karşı koruyucu güneş gözlükleri kulla-
nılmalıdır. Bebeklerin ilk 6 ay güneşe çıkartıl-
maması ve güneşli ortamlarda koruyucu
elbiselerle korunmaları önerilir” dedi.

GUneSte deGil 
GUneSten önce!
GUneSte deGil 
GUneSten önce!
GUneSte deGil 
GUneSten önce!
GUneSte deGil 
GUneSten önce!
GUneSte deGil 
GUneSten önce!
GUneSte deGil 
GUneSten önce!

Gölgede olmak güneşin zararlı etkilerinden korur:
Yansıtıcı yüzeylerden yansıyabilen UVB siz göl-
gede olsanız bile zararlı etkisini göstermeye
devam eder. 
Faktör ne kadar yüksekse o kadar koruyucudur:
SPF ürünün koruyuculuk gücünü ifade etmez.
SPF değeri ürünün, deride kızarıklık oluşmadan
güneşte kalınabilecek süreyi ne kadar uzattığı be-

lirtir. Koyu tenlilerde SPF 15-30 ürünler yeterli olur-
ken, açık tenlilerde SPF 50 ürünler kullanılmalıdır.
Şemsiye altı güvenlidir: 
Yapılan bir diğer yanlış, güneş şemsiyelerinin ta-
mamen koruyucu olduğunu zannetmektir. Yansıtıcı
yüzeylerden yansıyabilen UVB, siz gölgede olsanız
bile zararlı etkisini göstermeye devam eder. 
Bronzlaşmak cilde zarar vermez: 

Bronz bir cilt UVA’ya maruz kalmış bir cilttir. UVA
ciltte yaşlanmaya, kırışıklıklara neden olur ve daha
önemlisi deri kanserlerinin en önemli nedenidir.
Kapalı yerlerde veya kış aylarında koruyucuya
gerek yoktur: 
UVA buluttan ve camdan geçebilme özelliği
nedeniyle kış aylarında ve ev, ofis gibi kapalı
mekânlarda da derimizi etkilemeye devam
eder. Bu yüzden açık tenli kişilerin ya da epi-
lasyon, lazer vb. uygulamalar yapılan kişilerin
koruma faktörlü ürünleri her gün kullanmaları
gereklidir.

Doğru bilinen yanlışlar:

limonlu su birçok vitamini içeri-
sinde barındırıyor. Bu nedenle de
birçok hastalığa iyi geliyor.  Sa-

bah’ın haberine göre ılık limonlu su içmek
boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yar-
dımcı olur. Ayrıca şeker oranı yüksek meyve
sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluştu-
rur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek
isteyen kişiler için iyi bir içecektir. Limonlu
suyun en temel faydalarından birisi böbrek
taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir.
Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok
fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak
bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağ-

rılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vü-
cuda yeniden su kazandırmada ve idrarı su-
landırılmış şekilde tutmada yardımcı olur.
Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.

Sindirim sistemini düzenler

Limonlu suyu içmek karaciğerde bulunan
sindirim enzimlerini harekete geçirmede
yardımcı olur. Sindirim sorunlarından şikâ-
yetçi olan kişilerin düzenli olarak limonlu su
tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal
ve benzeri sorunları önler. Kadınlar da adet
sancılarından kurtulmak için limonlu su tü-
ketebilir. Limonlu su kazbızlık tedavisinde

de faydalıdır. Bu yüzden her sabah ılık li-
monlu su içilerek günün geri kalan kısmında
kabızlıktan kurtulabilirsiniz.

Kilo vermede yardımcı

Limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlenme-
sini sağlamada yardımcı olan C vitamini ve
bitkisel gıda kaynağıdır. Ayrıca içerisindeki
önemli vitamin ve mineraller sayesinde vü-
cuttaki enerji seviyesini artırmada yardımcı
olur. Limonlu su içmek kanseri önlemede
faydalıdır. Araştırmalar limonun tümör ön-
leyici özellikleri ile kanser riskini azaltmada
yardımcı olduğunu göstermektedir. Her

sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek
daha kolay bir biçimce ekstra kilo vermeye
yardımcı olur. Yemeklerden önce ve yatma
zamanında limonlu su içmek romatizma-
dan kurtulmaya yardımcı olur.

Yaşlanmayı geciktirir

Limonlu suyun diğer önemli bir faydası ise
stresten, depresyondan ve endişeden kurtul-
mayı sağlayarak tansiyonu düşürmesidir.
Günlük olarak limonlu su tüketimi derinin
canlanmasına yardımcı olur. Limon antiok-
sidanlarla yüklüdür ve yaşlanmayı önleyen
özellikleri ile iyi bilinirler.

Her derde deva limonlu su
Limonlu su içmenin cildi güzelleştirmekten kilo vermeye, kalp sağlığından sindirim sistemini çalıştırmaya kadar pek çok faydası bulunuyor

sigara kullanımının hücrele-
rin zarar görmesine ve hücre
ölümüne neden olan serbest

radikallerin oluşmasına neden olduğunu
vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı
Meltem Şeniz Toksoy; sigarayı bırakmak
isteyipte bırakamayanlar için özel bir
beslenme listesi sundu. Siz de sigarayı
bırakmak istiyor ama bırakamıyorsanız
bu besinleri yiyin!

Kilo almak normal

Sigara kullanırken veya sigarayı bıraktık-
tan sonra beslenme alışkanlığınızı dü-
zenleyerek sigaranın zararlarını en aza
indirebilirsiniz. Sigarayı bırakmaya karar
verdiğinizde öncelikle beslenme alışkanlı-
ğınızı değiştirmeli ve egzersizi hayatınıza
dahil etmelisiniz. Unutulmamalıdır ki;
spor yapan kadınların sigarayı bırakma
başarısı iki kat daha fazladır. Ayrıca siga-
rayı tatil döneminde bırakmak da kilo ar-
tışı bakımından sakıncalı olabilir. Tatil
dönemi kişinin daha fazla besin tükettiği
dönemdir. Kişinin stresli bir döneminde
sigarayı bırakması zor olacaktır. Stresli
dönemler sigarayı bırakmak için doğru
zamanlar değildir. Sigarayı bırakınca kilo
alırsınız. Çünkü sigarayı bırakınca kilo
almanın tek nedeni metabolizmanın ya-
vaşlaması değildir. Sigara birçok kulla-
nıcı için yemeği bitirmek demektir. Kişi
karnı doyunca bir sigara içer ve yemek-
ten uzaklaşır. Sigarayı bırakınca nikotinin
vücuttan atılma sürecinde bazı kan şekeri
düzensizlikleri görülebilir. Bu da sürekli
yeme ihtiyacı doğurur. Sigarayı bırak-
makla oluşan boşluk hissi genellikle ye-
mekle doldurulmaya çalışılır.

Sebze ve meyve tüketin

Yeterli miktarda vitamin ve mineral içe-
ren sebze ve meyve tüketimine ağırlık
verin. Sigara içen kişilerin C vitamini ihti-
yacı normalin iki katıdır. Bu nedenle C
vitamini bakımından zengin olan kivi,
kırmızıbiber, kuşburnu, portakal, limon,
maydanoz, salatalık ve diğer yeşil yap-
raklı sebzeleri düzenli olarak tüketin. E
vitamininden zengin soya ürünleri, zey-
tinyağı, ceviz ve fındık tüketin. Karoten
maddesi cildinizi sigaranın olumsuz etki-
lerinden korur. Havuç, kayısı, ıspanak, la-
hana, marul gibi besinler karoten
bakımından zengindirler. Antioksidan iç-
eriği yüksek olan soğan ve sarımsağı sof-
ranızdan eksik etmeyin. Günde 1-2
bardak süt veya yoğurt veya kefir tüketin.
Bol yeşil salata tüketin. Kırmızılahana,
havuç, brokoli, tere, ıspanak, semizotu,
marul, nane gibi sebzeleri sofranızdan
eksik etmeyin.

3 litre su için

Kızarmış, yağlı, ağır soslu besinlerden
uzak durun. Her gün çubuk tarçınlı yeşil
çay için. Omega 3 ve omega 6'dan zen-
gin olan balık, semizotu, ısırgan, keten
tohumu gibi besinleri tüketin. Her gün 1
bardak ananas suyu için veya birkaç
dilim ananas tüketin. 3 ana öğün ve 3 ara
öğün şeklinde beslenin. Sigaranın vücut-
ta oluşturduğu toksik maddelerden kur-
tulmanın en iyi yolu su içmektir. Günde
2,5-3 litre su tüketin. Sigarayı bırakmakla
tat ve koku alma duyunuz iyileşeceği için
yemeye daha düşkün olacaksınız. Bu ne-
denle lokmaları küçük küçük parçalara
bölerek daha çok çiğneyin. Dört besin
grubunun bir arada bulunduğu menüleri
tüketin. 3 ana öğün, 3 ara öğün tüketme-
ye özen gösterin. Porsiyon büyüklüklerini
azaltın. Taze sebze ve meyve tüketiminizi
artırın. Bunlardaki vitaminler ve mineral-
ler serbest radikallerin vücuda verdiği ha-
sarın onarılmasına yardımcı olur. DHA

Bırakmak isteyenler 
bu besinleri yesin
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B ir kritik seçimi daha geride bıraktık.
Dün seçimin ilk sonuçları gelir gel-
mez sosyal medya hesaplarımdan

(saat 19 surlarında) şu yorumu yaptım:
Sonuçlara ilk yorumum şu:
Seçmen Muharrem İnce ve Akşener'e

“beraber bir merkez sağ partisi kurun kar-
şımıza gelin belki sizi iktidar yapabiliriz”
diyor.

Kılıçdaroğlu'na ve ekibine “artık gidin
evinize işinize gücünüze bakın”; CHP'ye de
“artık misyonunu ve vizyonunu tamamla-
dın” diyor.

Erdoğan ve Ak Parti'ye “her şeye rağmen
size bir defa daha şans tanıyoruz daha dik-
katli olun” diyor.

HDP'ye ise “PKK ve teröre karşı tavrını
netleştir” diyor.

Tabi kimi katıldı, kimi kızdı, kimi ise
erken yorum diye görüş belirtse de ben hala
aynı fikirdeyim.

Evet seçmen İnce’ye oy verdi çünkü ken-
dinden bir şeyler gördü.

Dilini beğendi.
Performansını beğendi.
Dine bakışını ve tavırlarını benimsedi.
Siyasi anlayışını benimsedi.
Rakipleri ile ilişkisini beğendi.

CHP’yi neden cezalandırdı

Peki CHP’nin cumhurbaşkanı adayına
yüzde 31’e yakın oy veren seçmen, partisine
neden yaklaşık 8 puan daha az oy verdi.

Öncelikle bu 8 puanda MHP’li seçmenin
oyu vardı.

İyi Parti’li seçmenin oyu var.
Hatta HDP’li seçmenin epey bir oyu var.
HDP’ye CHP seçmeninden 2-3 puan oy

giderken, HDP’den de İnce’ye 2-3 puan oy
gelmiştir ilk turda.

MHP’li seçmenden de İnce’ye ciddi bir oy
gelmiş görülüyor.

Bu cümleme ister katılın ister katılmayın,
liderin fonksiyonu çok önemlidir.

CHP’ye 7-8 puan oy kaybettiren en bi-
rinci özellik Kemal Kılıçdaroğlu’nun (çok
çok iyi bir insan, iyi bir politikacı olmasına
rağmen) ve ekibinden bazı isimlerin CHP
seçmeninin tepkisini çekmesinden kaynakla-
nıyor.

Her seçimde AK Parti ve Erdoğan’a oy
vermek istemeyen bir kesim var.

CHP’li seçmen olmayan ama kendisine en
yakın parti olarak CHP’yi gören bir seçmen.

İşte bu seçmen Kılıçdaroğlu ve bazı ekip
arkadaşları yüzünden bir türlü CHP’ye oy
vermiyor.

O seçmen bu seçimde Muharrem İnce’ye
oyunu vererek İnce’nin yüzde 30’dan fazla
oy almasını sağlamıştır.

MHP herkesi şaşırttı

Milliyetçi Hareket Partisi’nden koparak
İyi Parti kurulduğunda herkes bu partiyi or-
tadan ikiye böldüğünü düşünmüşken, MHP
bir anlamda 1 Kasımı seçimlerinde aldığı oy
kadar oya ulaşarak böyle düşünenleri ya-
nılttı.

İyi Parti ise ilk defa girdiği seçimden bir
anlamda yüzde 10’un üzerinde oy alarak ba-
şarı sayılmasa da başarısızlık sayılmayacak
bir sonuç elde etti.

Belki de bu seçimin en çok şaşırtanı
MHP’nin barajın epey üstünde oy alması
olurken.

Meral Akşener’in ise partisinin iki puan
altında oy alması oldu.

Belli ki İyi Parti’ye oy veren (özellikle
Ege ve Trakya bölgesi olarak düşünüyorum)
seçmen Cumhurbaşkanlığı tercihini Muhar-
rem İnce’den yana kullanmış.

İyi Parti, CHP’den oy çaldı

1 Kasım'a göre Ak Parti'de 7 puan düşüş
varsa, 7 haziran seçimlerine bakılırsa ise 2
puan artış var.

Ak Parti'nin iç kavgaları, Davutoğlu gibi
isimlerin partiye oy kaybettirdiğini ve son
seçim olan 1 Kasım 2015 seçimlerine
oranla partinin, ciddi bir oy kaybı yaşadığını

söyleyebiliriz.
CHP’nin de bu iki seçime göre yaklaşık 3

puan oy kaybettiğini ve bu oyun İyi Parti’ye
gittiğini söyleyebiliriz.

Burada HDP’ye de CHP’den oy gitti di-
yenlere cevabımız, HDP’ye daha önceki se-
çimlerde de CHP’den oy gidiyordu olacaktır.

Bu arada şayet CHP'nin adayı İnce değil,
sağ görüşe sahip İlhan Kesici benzeri birisi
olsaydı o zaman hem İnce'ye gelen oylar Ak-
şener'e ve CHP'den de İyi Parti'ye daha fazla
oy kayacaktı.

Muharrem İnce bir anlamda bu kaymanın
da önüne geçmiş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 ilde oy-
ları arttı, 54 ilde azaldı.

Özellikle güçlü olduğu, İzmir, Çanakkale,
Kırklareli, Edirne gibi illerde CHP’nin oyla-
rının düşmesi demek CHP’den İyi Parti’ye
oy kaymasının en belirgin açıklaması
demek.

İlkler yaşandı

Bu seçimde bir çok ilki de yaşamış olduk.
Bu seçimde seçmen 600 millettekili ve ilk

defa genel seçimle birlikte Cumhurbaşkanı
da seçerken, bir anlamda 16 Nisan referan-
dumunu da onaylamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında ilk
defa bir rakip yüzde 30'u aşmış oldu. 

Muharrem İnce muhalefetin psikolojik
üstünlüğünü aza da olsa aşağı çekmiş oldu.

Parlementoda Adalet ve Kalkınma Partisi
ilk defa azınlığa düşmüş oldu.

Eskiden biliyorsunuz 550 milletvekili
iken AK Parti her zaman yüzde elli barajını
geçiyordu.

İttifak olsa bile Erdoğan bir önceki se-
çime göre oylarını 2 puan artırmış oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 69 şe-
hirde oyları azaldı.

Ali Şeker ve Hayati Arkaz mecliste

Yerel siyasilerimizden sadece Dr. Ali
Şeker istanbul 2.Bölge’den, Dr. Hayati
Arkaz İstanbul 3. Bölge’den, her zamanki
gibi Tülay Kaynarca’da İstanbul 3.Böl-
ge’den milletvekili seçilerek mecliste bölge-
mizi temsil özelliği elde ettiler.

CHP’li ilçeler eridi

İstanbul’daki ilçelerin durumunu daha
sonraki yorumlarımızda uzun uzun kritik
yapacağızdır.

Şimdilik sunu söyleyelim.
CHP’de Muharrem İnce rüzgarı esse de

bu rüzgarın ilçelerde pek faktör oluşturma-
dığını gözlemleyebiliriz.

Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylik-
düzü, Avcılar gibi CHP’nin belediye başkan-
lığını elinde bulunduran ilçelerde CHP’nin
ciddi oy kaybettiğini bu kaybın çoğunluğu-
nun İyi Parti’ye gittiğini ve Cumhur İttifakı
ile Millet İttifakı olarak yorumladığımızda
dahi millet ittifakının oy kaybına uğradığını
söyleyebiliriz.

Bir anlamda MHP ve AK Parti bu ilçe-
lerde oy oranlarını korurken, CHP hem
oyunu aşağı düşürmüş hem de İyi Parti’ye
ciddi bir oy kaybetmiş gibi görülüyor.

Bu sonuçları daha uzun yorumlayacağız.

Erdoğan’dan ince mesaj

Sonuç olarak kritik bir seçimi geride bı-
raktık. Dün akşam Erdoğan’ın yaptığı ko-
nuşmayı önemsiyorum.

“Seçim dönemindeki kırgınlıkları, kavga-
ları bir tarafa bırakmalıyız. Türkiye’nin kal-
kınması ve gelişmesi için ortak hareket
etmeliyiz” diyordu Erdoğan.

Umarız ve dileriz bu tür söylemler hayata
geçer.

Dünün ötekileştirici, parmak sallayıcı,
gerginlik yaratıcı, tehdit savurucu söylem-
leri yerine, kucaklayan, birleştiren, adil dav-
ranan, herkesin cumhurbaşkanı tavrını
sergileyen bir cumhurbaşkanımız olur.

Kazanan büyük Türkiye Cumhuriyeti olur.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Seçmen Erdoğan’dan
vazgeçmiyor

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

ERZURUM’UN Ka-
raçoban ilçesi Kopal
Mahallesi'nde öğle-

den sonra, aralarında kan da-
vası bulunan Durmaz ve Yazan
ailelerinin fertleri, oy kullanmak
üzere geldikleri okulun bahçe-
sinde karşılaştı. Çıkan tartışma
kısa sürede silahlı çıtışmaya
dönüştü. Okulda ve bahçesinde
büyük panik yaşanırken, ortalık
savaş alanına döndü. Olayda
İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet
Sıddık Durmaz ile Yazan Aile-
si'nden henüz kimliği öğrenile-

meyen 1 kişi öldü, 3 kişi de ya-
ralandı. Bölgeye çok sayıda
polis ekibi sevk edilirken, ilçede
geniş güvenlik önlemleri alındı.

Husumet eskiye
dayanıyor

Olayla ilgili açıklama yapan İYİ
Parti İl Başkanı İbrahim
Dumlu, "İlçe başkanımız ile
karşı taraf husumetli. Oy kul-
lanma sırasında okul önünde
karşı karşıya geliyorlar. Çatışma
başlıyor. Karşı taraftan da ölen
var bizim ilçe başkanımız da

rahmetli oluyor. Şu an ölü sa-
yısı 2. İlçe başkanının cenazesi
otopsi için Erzurum'a getirildi.
İki aile de büyük aileler, aşiret.
İlçede geniş güvenlik önlemi
var. 4 yıl önce karşı taraf ilçe
başkanının babasını vurup, rah-
metli etmiş. Ondan dolayı hu-
sumet var. Bu husumetten
dolayı devlet bunları başka bir
tarafa yerleştiriyor. Oy için bun-
lar tekrar bir araya gelmiş. Ça-
tışma çıkıyor. Başkanımız 50
yaşlarında evli, çocukları var"
diye konuştu. DHA

İ çişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan
bilgiye göre, vatandaşların oylarını
kullandığı 08.00-17.00 saatleri ara-

sında, ülke genelinde, 100'ü oy pusulası-
nın fotoğrafının çekilmesinden
kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.
7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1
Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan
2017 halk oylamasında ise 519 olay ya-
şanmıştı. Seçim günü meydana gelen
olaylar açısından bugünkü, son 4 seçime
göre, en az olayın yaşandığı seçim oldu. 

29 kişi hakkında yasal işlem

Bugünkü seçimlerde 12'si yabancı uyruklu
olmak üzere toplam 29 kişi hakkında se-
çime yönelik olaylar nedeniyle yasal işlem
yapıldı. Olaylarda 8 kişinin, hayati tehli-
kesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğ-
renildi. Öte yandan, Erzurum'da 2 kişinin
ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçla-
nan olayın seçimle herhangi bir ilgisi ol-
madığı, kişiler arasındaki husumetten
kaynaklandığı ifade edildi. İçişleri Bakanlı-
ğında oluşturulan Seçim Güvenliği Koor-
dinasyon Merkezinde yurt genelinde
seçimin huzur ve güven içinde yapılması
için yoğun çaba gösterildi. Cumhurbaş-

kanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Se-
çimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı
ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendi-
sini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere
müdahale girişiminde bulundukları belir-
lenen 20 yabancı hakkında yasal işlem
başlatıldı. Diyarbakır'ın Lice, Hani, Koca-
köy ve Dicle ilçeleri ile Batman'ın Gercüş
ilçesinde kendilerini gözlemci olarak tanı-
tarak HDP'lilerle oy kullanılan okullara
girmek isteyen 4'ü İtalyan, 3'ü Fransız, 6'sı
Alman ve biri İzlanda uyruklu 14 kişi ile
bunların 3 rehberine izin verilmedi. Ağ-
rı'da 3 Fransız ve Şırnak'ta 3 Alman hak-
kında seçimlere müdahale girişiminde
bulundukları gerekçesiyle yasal işlem baş-
latıldığı öğrenildi.

SP görevlisi gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği, "Suruç ilçesinde çıkan
olaylarda ölü olduğuna" dair haberlerin
gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten
yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran'da
yaşanan, adli ve idari soruşturması devam
eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı
bir algı çalışması yürütülmeye çalışıldığı
belirtildi. Erzurum'da mükerrer oy kullan-
maya çalışan Saadet Partisinin sandık gö-

revlisi gözaltına alındı.  Kentteki Hüseyin
Avni Ulaş Anadolu Lisesinde 1057 numa-
ralı sandıkta Saadet Partisi temsilcisi ola-
rak görev yapan E.K, görevli olduğu
sandıkta oy kullandıktan sonra, aynı okul-
daki 1059 numaralı sandıkta oy kullanma
teşebbüsünde bulundu.  Durumu fark
eden sandık başkanı polis ekiplerini aradı.
Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, cumhu-
riyet savcısının bilgisi doğrultusunda şah-
sın kullandığı mükerrer oy pusulaları
teslim aldı. E.K, gözaltına alındı.

Okul bahçesinde kavga

Ağrı'da sahte oy pusulasıyla oy kullan-
maya çalışan 3 kişi ile pusulaları saklama-
ları yönünde yönlendirme yapan HDP
müşahidi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletve-
kili Seçimi için kentteki 100. Yıl İsmet
Ömeroğlu İlkokulunda oy kullanmaya
gelen 3 kişi hakkında işlem başlatıldığı be-
lirtildi. Adana'da oy kullanan yaşlı yakınını
almak için okul bahçesine araçla giren sü-
rücü ile kendisine tepki gösterip küfrettiği
ileri sürülen kişi arasında çıkan kavgada,
bir kişi yaralandı. DHA

1 GUNDE 
362 OLAY
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sırasında
oy verme işlemine ilişkin ülke genelinde 362 olay meydana geldi.
Oy verme işlemine ilişkin olaylar açısından son 4 seçime göre, 
en az olayın yaşandığı seçimin bugünkü olduğu belirtildi

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, iddiaya göre aralarında kan davası bulunan
iki ailenin fertleri, oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde karşılaşınca
birbirlerine girdi. Çıkan silahlı çatışmada, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı
Mehmet Sıddık Durmaz ile karşı taraftan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy,
Başiskele, Gölcük ve Derin-

ce'de kullandığı oyun fotoğra-
fını çekip paylaşan 3 kişi

hakkında yasal işlem yapıldı-
ğını bildirdi. Kırklareli'de de

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem
Milletvekili Genel Seçimi'nde
kullandığı oy pusulasının fo-
toğrafını cep telefonuyla çek-

tiği gerekçesiyle 4 kişi
hakkında işlem başlatıldı. Kırk-

lareli merkez, Lüleburgaz ve
Babaeski ilçelerinde sandık-
larda oylarını kullanan 4 kişi
kabinde oy pusulalarının fo-

toğrafını çekerken sandık gö-
revlilerince fark edildi.

Görevlilerin ihbarı üzerine şa-
hısların cep telefonlarında oy
pusulalarının fotoğrafını tespit

eden polis ekipleri tutanak
tuttu. Oy pusulasının fotoğra-
fını çektiği iddia edilen 4 kişi

hakkında işlem
başlatıldı.

Fotoğraf çekenlere
yasal işlem yapıldı

İYİ Parti İlçe Başkanı 

OldUrUldU

Blok oy kavgası
ŞANLIURFA’NIN Suruç ilçesinde 1043 nolu sandıkta 'blok oy'
kullanıldığı, iki okulda da sandık görevlilerinin darp edildiği
ileri sürüldü. Slok oyların kullanıldığı iddia edilen sandığa ait

fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan merkez
Haliliye ilçesinin Uluhan Mahallesi'nde de İmam Hatip Ortaokulu'nda
darp edildiğini belirten CHP'li sandık görevlileri jandarmaya giderek şi-
kayetçi oldu. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'ta
usulsüz oy kullanmaya çalıştığı saptanan 4 kişinin gözaltına alındığını
açıkladı. DHA

Erzurum Karaçoban’da yaşanan olaylara ilişkin 
emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı

Mehmet Sıddık Durmaz
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Seyyar sandık
kolaylığı

İlker Başbuğ: 
Konumuz seçim

yüksek Seçim Kurulu'nun ilk kez bu seçim-
lerde uyguladığı 'seyyar sandık' yaşlı ve yata-
lak hastaların ayağına gitti.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Millet-
vekili seçimlerinde bir ilk yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle
sandığa gidemeyen yaşlı ve bedensel engelliler için, seçim
sandığı seçmenlerin ayağına götürüldü. “Seyyar sandık”
adı verilen uygulama kapsamında İstanbul Gürpınar’da
bir özel bakım merkezinde bulunan 7 seçmen için seyyar
oy sandığı, sabah 09:00 sularında bakım merkezine geti-
rildi. 10 kişilik kurulla bakım merkezine gelen yetkililer,
kimlik kontrolünün ardından seçmenler için karton kutu-
lardan oluşan seyyar paravanları kurdu. Seçmenler, bu-
rada oylarını kullandı.

genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orge-
neral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile bir-
likte Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit

Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı. 2096 nu-
maralı sandığa yönelen Başbuğ, eşi ile birlikte kimliğini
ibraz etti. Başbuğ, oy pusulasını ve mührü aldıktan
sonra oyunu kullanmak için hazırlanan kabine girdi. Çı-
kışta vatandaşlar tarafından alkışla karşılanan İlker Baş-
buğ gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Hayırlı olsun

"Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisini
yaşıyoruz" diyen Başbuğ, "Ben bu seçim sonuçları hak-
kında ümitliyim. Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru ge-
tireceğini düşünüyorum. Demokrasinin daha fazla
güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açı-
dan seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı ve uğurlu ol-
masını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başbuğ, apolet
tartışmalarıyla ilgili yöneltilen soruyu ise "Konumuz
seçim" diyerek cevapladı. Başbuğ vatandaşlarla el sıkışıp
fotoğraf çekindikten sonra eşi Sevil Başbuğ ile birlikte
okuldan ayrıldı.

Bayram havası

eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi
Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeni-
köy İlkokulu'nda kullandı. Saat 12.00 sırala-

rında okula gelen Tansu Çiller oyunu kullandı. Sandığa
zarfı attıktan sonra basın mensuplarına bir açıklama
yapan Çiller, "Bugün adeta bir bayram havası içerisinde
seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidi-
yor. Bu çok güzel bir şey demokrasimiz, demokrasi kül-
türümüz açısından güzel bir örnek hayırlı bir resim.
Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Tansu Çiller eşinin oy kullanmasını beklerken, oyunu
kullanmaya gelen bir kişinin küçük çocuğunu sevdi.

Vali Şahin, İstanbul'da yaklaşık 40 bin polis ile 6 bin jandarmanın görev
başında olduğunu ve seçim güvenliğine yönelik gereken tedbirleri
aldıklarını aktararak, "herkes görev başında. Hiçbir yerde problemimiz
yok. İnşallah akşama kadar bütün vatandaşlarımız huzuru kalp ile büyük
bir güvenle özgür iradelerini sandığa yansıtacaklardır" diye konuştu

İ stanbul Valisi Vasip Şa-
hin, Cumhurbaşkanı Se-
çimi ve 27. Dönem Mil-

letvekili Genel Seçimi kapsa-
mında oyunu, Bakırköy Ay-
bars Ak Ortaokulu'nda 1108
nolu sandıkta kullandı. Vatan-
daş olarak görevini yaptığını
söyleyen Şahin, Türkiye çok
önemli bir seçim yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı yönetim
sistemine geçiyor. İnşallah mil-
letimiz için ülkemiz için hayırlı
sonuçlar tahakkuk edecektir.
Müreffeh yarınlara daha bü-
yük bir şevkle, heyecanla yürü-
meye devam edecektir" dedi. 

Gereken tedbirleri aldık 

İstanbul genelinde seçim gü-
venliği açısından son durumu
değerlendiren Şahin, "Şu anda
bütün sandıklarımızda oy
verme işlemi başladı. Hiçbir
yerde problemimiz yok. İnşal-
lah akşama kadar bütün va-

tandaşlarımız huzuru kalp ile
büyük bir güvenle özgür ira-
delerini sandığa yansıtacaklar-
dır. Biz de bütün emniyet ve
jandarma birimlerimizle gere-
ken tedbirleri aldık. Bunlara
ihtiyaç kalmadan çok olgun
bir şekilde daha önceki seçim-
lerde de olduğu gibi vatandaş-
larımız oylarını kullanacak ve
güzel bir seçim idrak etmiş
olacağız" ifadelerini kullandı.

Bütün unsurlar görevde

Şahin, yaklaşık 40 bin polis ve
6 bin jandarmanın görevleri
başında olduğunu vurgulaya-
rak, "Bütün unsurlarımız gö-
revdedir. Kimisi sahada,
kimisi ise konuşlandıkları mer-
kezlerde ama herkes görevinin
başında" şeklinde konuştu. Oy
vermek için gelen vatandaşla-
rın ilgisiyle karşılaşan Vali
Şahin, basın açıklamasının ar-
dından okuldan ayrıldı. DHA

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci
oylama ve 27. dönem milletvekili
genel seçimi öncesi sandık başında
görevli olan memurlar sandık yemini
etti. Sandık başındaki görevlilerin ye-
mini ise şöyle: "hiçbir tesir altında

kalmaksızın, hiç kimseden korkma-
dan, seçim sonuçlarının tam ve doğru
olarak belirlenmesi için, görevimi ka-
nuna göre, dosdoğru yapacağıma na-
musum, vicdanım ve bütün
mukaddesatım üzerine ant içerim."

Seçim öncesi sandık yemini 

HERKES GOREVININ
BASINDA

Kadıköy'de yatalak hastalar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü

Engel tanımadılarEngel tanımadılarEngel tanımadılarEngel tanımadılarEngel tanımadılarEngel tanımadılarEngel tanımadılar
kadıköy Belediyesi,
ilçe sınırları içerisinde
yaşayan ve sandığa eri-

şimde güçlük çeken engelli ve yaş-
lıların oy kullanabilmeleri için
ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.
Yaşlı ve yatalak hastalar ambulan-
sla evlerinden alınarak oy kullan-
maya götürüldü. Oy kullanma
işlemini tamamlayanlar tekrar ev-
lerine bırakıldı.

Vatandaşlar memnun

Yurttaşlık görevini yerine getirme-
nin mutluluğunu yaşadığını akta-
ran 86 yaşındaki Nimet Afacan,
“İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu
hizmetten dolayı teşekkür ediyo-
rum. Çok memnunum. Evim bu-

raya çok yakın ama merdivenleri
inip çıkamıyorum” diye konuştu.
Rahat bir şekilde oy kullanmaya
geldiğini söyleyen 92 yaşındaki
Türkan Usmanbaş ise kendisine
güzel bir jest yapıldığını belirtti. 

Ambulanslar görevde 

Kadıköy’de randevu alan yatalak
hastalara hizmet verdiklerini belir-
ten ambulans görevlisi Mehmet
Tan Ünal ise "Sadece seçim günü
değil, her zaman bu hizmetleri ve-
riyoruz. 5 ambulansımız da bugün
görev başında. İnsanları vatan-
daşlık görevlerini yerine getirebil-
meleri için oy kullanacakları
okullara götürüyorlar” dedi. 
HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkan-
lığı ve milletvekili se-
çimleri nedeniyle

Atatürk Havalimanı'nda yoğun-
luk yaşandı.Tatilini yarıda kesip
oy kullanmak için İstanbul'a
gelen yolcular arasında ünlü
isimler de yer aldı. Oy kullan-
maya gelenlerin yanı sıra oyunu
kullandıktan sonra yurt içi ve
yurt dışı tatil noktalarına gitmek
isteyenler havalimanına geldi.
Kontuar ve pasaport noktala-
rında yolcu yoğunluğu gözlem-
lenirken, geliş terminallerinde ise
oy kullanmak için tatillerini ya-

rıda kesen yolcuların yoğunluk-
ları yaşandı.

Oy vermek için geldi

Tatil için Bodrum'da bulunan ve
oy kullanmak için
tatilini yarıda kesip
İstanbul'a gelen
ünlü şarkıcı Şevval
Sam, “Yoğun bir
sene geçirdik. Tatili
hak ettiğimi düşü-
nüyorum. Dala-
man'dan 1,5 saatlik
uzaklıkta bir yerde
tatil yaptım. Bugün

İstanbul'a oy vermek için gel-
dim. Kesinlikte oy kullanmak
için bugün dönüş tarihini seç-
tim" diye konuştu.
İstanbul'a dönen Selami Şahin

ise "Benim daima Tan-
rı'dan dilediğim şu ülke-
mize kim hayırlı olacak
ise o başa gelsin, o
olsun" ifadelerini kul-
landı. Oyuncu ve su-
nucu Onur Büyüktopçu
ise oy kullanmak için İs-
tanbul'a geldiğini ve
Çarşamba günü Dala-
man'a gideceğini belirtti. 

seçim yoğunluğu
HAVALIMANINDA 

Darülaceze sakinleri de
OY KULLANDI

Cumhurbaş-
kanlığı ve
27'nci dönem

Milletvekili Genel Seçimi
için Okmeydanı'ndaki Da-
rülaceze sakinleri oylarını
kullandı. Darülazece sakini
yaklaşık 350 kişi Cumhur-
başkanlığı ve 27'nci dönem
Milletvekili Genel Seçimi
için kurulan 2 sandıkta oy-
larını kullandı. Kendi başına
oy kullanacak durumda ol-
mayanlara ve engellilere de
refakatçiler yardımcı oldu.
Oy kullanma işinin sorun-
suzca devam ettiğini belir-
ten Darülaceze Başkanı
Hamza Cebeci,  "Vatanda-
şın fiziki durumu ne olursa
olsun, milletine ve ülkesine

karşı olan görevini yapmak
için günün erken saatinde
burada oy verme görevini
gerçekleştiriyor. Gayet güzel
bir şekilde geçiyor. Bütün
sakinlerin oy vermek için
çaba sarf etmeleri bizi
memnun ediyor. Burada
yüzde yüze yakın oy kullanı-
lacaktır. Burada her siyasi
görüş kendini rahatça temsil
edebiliyor. Kimsenin burada
oy kullanılmasına müda-
hale olmaz. Ama engelli
olan arkadaşların oy verme-
sine de yardımcı olmak gör-
evimiz. Burada 510 kişi
kalan 350 civarında da oy
kullanacak olan var. Oy kul-
lanma becerisini tıbbi heyet
belirliyor” diye konuştu. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, oyunu Bakırköy’de kullandı

Kadıköy Belediyesi, engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için gün boyunca çalıştı

Tansu Çiller, 
AK Parti’nin 

İstanbul’daki 
mitingine katılmıştı

İlker 
Başbuğ



B üyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün,
Cumhurbaşkanı ve 27.

Dönem Milletvekili Genel Se-
çimi için ailesiyle birlikte oy kul-
landı. Akgün eşi Hatice Akgün
ve çocukları Gülin, Merve ve
Emre ile birlikte Büyükçekmece
Atatürk Anadolu Lisesi’ne geldi.
Oyunu kullandıktan sonra bir
açıklama yapan Akgün, Cum-
hurbaşkanı ve 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimleri’nin
cumhuriyet ve demokrasi adına
hayırlı bir seçim olması temen-
nisinde bulundu. 

Kolaylıklar diledi

Akgün, daha sonra Büyükçek-
mece genelindeki okulları ziya-
ret etti. Sandık görevlileri ve
güvenlik görevlilerine çalışmala-
rında kolaylıklar dileyen Akgün,
gittiği bazı okullarda vatandaş-
lardan gelen talepler doğrultu-
sunda seçmenlerin oylarını
rahat bir şekilde kullanabilme-
leri adına gerekli tedbirlerin
alınması yönünde teknik ekibine
talimat verdi.
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B aşta demokrasi olmak üzere birçok
konuda büyük beklentileri olan ülkem
hür iradenin rahatça hareket ettiğini

gördüğümüz bir seçimi daha geri de bıraktı.
Bu yazının yazıldığı sırada başta ülkenin en

kuzey vilayetlerinden olan Serhat Arda-
han'dan olmak üzere oy kullanımının huzur
için devam ettiği ülkemin seçileceklerden bek-
lentilerini sıralamak gerekirse Eren Doğan
adlı arkadaşın yaptığı tespitlerle karşımıza şu
tablo çıkmakta.

Demokrasinin olmazsa olmazına dikkat
çeken Doğan'ın beklentilerinin hemen hepsinin
hepimizin olduğunu ve seçileceklerin bu bek-
lentileri kendilerine anayasa etmesi gerekti-
ğini düşünüyorum.

İlk resmi başkanın kuracağı kadrosuyla
parlamento ile birlikte uyum içinde çalıştığı
bir yönetim anlayışının ilk adımının atılacağı
bugünden itibaren ya yeni bir seçimin yada
yerel seçimlerinde tartışılacağını belirtip, Do-
ğan'ın biz vatandaşın beklentilerine geçelim.

İşte bir seçimi daha geride bıraktığımız ül-
kede seçileceklerden beklentiler, seçenlerin se-
çilenlerden istediği Türkiye..

Çalışan milletvekili

Biz, milletvekillerini bu ülkeye hizmet et-
sinler diye seçiyoruz. Ancak pek çoğumuz bi-
liyoruz ki görevini yerine getirmeyen, maaşı
alıp keyfine bakan milletvekilleri var.

Bu sorunun en temel nedeni, oy toplamak
amacıyla alakasız kişilerin milletvekilliğine
aday gösterilmesidir. Örneğin Doğu’daki bir
ilden milletvekili adayı gösterilirken, oy topla-
mak amacıyla, o bölgede etkisi olan bir kişi
veya o kişinin bir akrabası seçiliyor. Bölge
halkı da bu etkili kişiye veya akrabasına oy
veriyor.

Normal şartlar altında milletvekili seçilme-
sine imkân olmayan bu kişi, milletvekili seçil-
dikten sonra fazladan bir çaba sarf etmiyor.
Partisi kendisine elini kaldır dediğinde kaldı-
rıyor, indir dediğinde indiriyor.

Bu durum nedeniyle meclisimiz oldukça
yavaş çalışıyor. Özellikle, yaşanan gelişmeler
üzerine yapılması gereken anayasal düzenle-
melerde geç kalınıyor.

Çalışmayan akademisyenler

Ülkelerin 2014 yılındaki akademisyen 
sayıları.

Soldaki iki grafiğe baktığınızda akademis-
yenlerin gerçekten çalışmadığını anlayabilirsi-
niz. Türkiye’deki akademisyen sayısı (yerli ve
yabancı), 2014 verilerine göre 181.544. Nü-
fusumuz diğer Avrupa ülkelerinin çoğundan
fazla olduğu için en çok akademisyenin bizde
olması oldukça normal gelebilir.

Ülkelerin 2014 yılında yazdıkları bilimsel
ve teknik makale sayıları.

Ancak 2014 yılında yazılan bilimsel ve tek-
nik makalelerin sayısına baktığımızda akade-
misyenlerimizin pek de çalışmadığını
görebiliyoruz.

2014 yılında Türkiye’de toplam 33.673
adet bilimsel ve teknik makale yazılmışken,
akademisyen sayısı bizden biraz daha az olan
Almanya’da, 2014 yılında 109.262 bilimsel
ve teknik makale yazılmış.

Farklı ülkelerden örnekler vermek gere-
kirse; Fransa’da 75.017, İtalya’da 70.780,
Rusya’da 44.994, İran’da 36.310, Finlandi-
ya’da 11.220, Birleşik Krallık’ta 102.970 ve
İspanya’da 57.075 bilimsel ve teknik makale
yazılmış.

Buradan anlaşılacağı üzere Türkiye’nin
akademisyen sayısı nüfusla doğru orantılı ola-
rak yüksek ve bu durum oldukça normal.
Ancak Türkiye’deki akademisyen sayısı ile ya-
zılan bilimsel ve teknik makale sayısı kıyas-
landığımızda, her 5 akademisyenden sadece 1
tanesinin makale yazdığını fark ediyoruz.

Yetersiz ceza kanunu

Cezalar, insanları suç işlemekten caydır-
mak için var. Ancak ülkemizdeki kanunlar
artık caydırıcılığını yitirmiş durumda. Vatana
ihanet eden teröristleri besleyen, tecavüzcüye
iyi hal indirimi uygulayan, kısacası adaleti
sağlayamayan bir ceza kanunumuz var.

Son dönemde yaşadığımız olaylar, Tür-
kiye’deki hukuk sisteminin eksiklerini daha
fazla dile getirmemize neden oldu. Sanki
Türkiye’nin mahkemelerinde “Adalet mülkün

temelidir” yazmıyormuş gibi
hakimler, görece yanlış kararlar veriyor.

Peki, bir ülkenin adaletinde sorun olup ol-
madığını nasıl anlarız?

Özgecan Aslan örneği üzerinden gidelim.
Mersin’de yaşanan olayda Özgecan Aslan te-
cavüze uğradı ve katledildi. Özgecan’ın katili
Ahmet Suphi Altındöken, ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mer-
sin’deki hapishanedeyken silahlı saldırıya
uğradı ve öldürüldü.

Eğer bir ülkenin mahkemelerinde adalet
sağlanmıyorsa insanlar adaleti kendileri sağ-
lamaya çalışır. Bir tecavüzcü hapishanede öl-
dürülüyorsa bu toplumun tepkisidir ve
buradan adaletin yerini bulmadığı 
anlaşılmalıdır.

Türkiye’ye özgü trafik kuralları

Hepimizin bildiği üzere Türkiye’de trafik
kuralları çoğu zaman göz ardı ediliyor. Tüm
ülkede diğer ülkelerden farklı bir trafik kuralı
anlayışı var. Yaya geçidinde durulmaması,
emniyet şeridinin izinsiz kullanılması, otobüs
ve taksi şoförlerinin kuralları ihlal etmesi,
seyir esnasında telefonla konuşulması, emni-
yet kemerinin takılmaması, üst ve alt geçit-
leri kullanmayarak orta refüjden geçilmesi…

Bunların hiçbirisi normal olmamasına rağ-
men Türkiye’de bunlar sanki trafik kuralıy-
mış gibi uygulanıyor. Bu davranışların yanlış
olduğunu söyleyenlere ise garip gözlerle
bakılıyor.

Eğitim sistemindeki belirsizlik

Son 15 yılda eğitim sistemi sürekli değişti
ve değişmeye de devam ediyor. 2007'de OKS
yerine SBS geldi. Ardından 2010'da ÖSS de-
ğiştirilerek YGS ve LYS uygulaması başladı.
Aynı yıl 6, 7 ve 8'inci sınıflara uygulanan
SBS değiştirildi ve yalnızca 8'inci sınıflara
uygulanmaya başladı. 2012'de 8 yıllık İlköğ-
retim sistemi sona erdi ve 4+4+4 modeline
geçiş yapıldı. Yine 2012'de dershanelerin ka-
patılmasına karar verildi. 2013'te 6 yıl önce
getirilen SBS kaldırıldı ve TEOG uygulan-
maya başladı. 2017'de ise 4 sene önce getiri-
len TEOG kaldırıldı. Aynı yıl, 7 sene önce
değiştirilen üniversite sınavı yeniden değişti-
rildi. Sürekli değişen sınav sistemleri ve müf-
redat, velileri ve öğrencileri tedirgin ediyor.
PISA sınavında ortalamanın çok altındaki so-
nuçlar da sistemin pek de sağlam olmadığını
doğrular nitelikte.

İnternet sansürleri

Son 5–6 yıldır en çok konuşulan konular-
dan birisi de internetteki, sosyal medyadaki ve
basındaki sansürler. İlk başlarda pek de ciddi
gözükmeyen bu durumun son açıklamalarla
beraber oldukça önemli olduğu ortada.

Daha önce pek çok kez erişime kapatılan
sosyal medya sitelerinin çoğunun sansürleri
kısa sürmüştü. Ancak oldukça uzun süren san-
sürler bulunuyor. Örneğin 29 Nisan 2017'de,
Türkiye’yi terörle bağdaşlaştıran içerikleri ne-
deniyle Vikipedi’ye erişim engellendi.

Oldukça mantıksız olan bu sansür, Tür-
kiye’nin bir işine yaramadığı gibi ülkeye zararı
da dokundu ve dokunmaya devam ediyor. Pek
çok Batı ülkesi ve bu ülkelerdeki insanlar, Tür-
kiye’nin giderek daha kapalı bir ülke haline
geldiğini düşünüyor.

Sonuç olarak bu sansür nedeniyle Viki-
pedi’nin ilgili içerikleri değişmedi. Çünkü içe-
rikleri Vikipedi sitesi değil siteyi ziyaret eden
kullanıcılar yazıyor ve düzenliyor.

Pek çok kişi bu durumdan rahatsız, bu ne-
denle teknolojiden anlayan gençler VPN
(Sanal Özel Ağ) kullanarak bu sitelerin enge-
lini aşabiliyordu. Ancak BTK’nın (Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim Kurumu) son
açıklamalarına göre VPN servislerinin kulla-
nımı da engellenecek. Böylece insanlar yasak-
lanan sitelere girmek için farklı yollar
arayacak (tamamen engellenmesi pek müm-
kün değil, bypass ile erişim sağlanabilir).

VPN kullanımının tüm dünyada bir sorun
olduğunu iddia eden BTK’nın söyledikleri de
pek gerçeği yansıtmıyor. Dünyanın pek çok ül-
kesinde VPN kullanımı serbest çünkü VPN’ler
insanların takip edilmeden internette dolaş-
masına az da olsa olanak sağlıyor.

Fakir YILMAZ

yAzıyorsAm sebebi VAr

Ve seçim bitti sıra
sorunları aşmadaHayırlısı olsun

Ailesi ile birlikte oy kullanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,
seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlısı olması temennisinde bulundu 

Bu seçim dönüşümün arifesi
fatih Belediye Başkanı Hasan Suver,
oyunu eşi ve çocuklarıyla birlikte Fatih’te
kullandı. Gerçekleştirilen seçimin önemine

vurgu yapan Suver, “24 Haziran seçimleri Türkiye
Cumhuriyeti siyasi tarihinde parlamenter sistemden
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi ve uygulanılışı dö-
nemini başlatması açısından çok önemli” dedi. Başkan
Suver oyunu Fatih Yedikule İlkokulu’nda 3252 nolu
sandıkta eşi Meryem Suver ve çocukları ile birlikte kul-
landı. Burada vatandaşlar ve görevli polislerle selamla-
şan Suver oy kullanma işleminin ardından seçime olan
katılımla ilgili sandık görevlilerinden bilgi aldı. 

Bu bir başlangıç

Bu seçimin çok önemli olduğunu dile getiren Suver,
“24 Haziran seçimleri Türkiye Cumhuriyeti siyasi tari-
hinde parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı siste-
mine geçişin ve uygulanışı dönemini başlatması
açısından çok önemli. Siyaseten ve Türk siyasi tari-
hinde ve Türk yönetim ve idare tarihinde ehemmiyeti
olduğu kadar Türkiye’nin kalkınması, güçlenmesi, iler-
lemesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gelişmiş
ülkelerin önündeki yeri alması açısından da çok önem-
lidir. Hem siyasi, idari, iktisadi ve sosyal dönüşümün
bir arifesi, bir başlangıcıdır.” dedi.  

beylikdüzü belediye başkanı
ekrem imamoğlu, eşi dilek ima-
moğlu ile birlikte oy kullandı.

beylikdüzü Cahit zarifoğlu Anadolu lise-
si'nde oy kullanan imamoğlu, “Çocukları-
mızın yarınları için, daha özgür daha
mutlu gelecek için temel vatandaşlık gör-
evimizi yerine getirerek oyumuzu kullan-
dık” diye konuştu. imamoğlu,
vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. 

Türkiye yeni
hedeflere açılır

Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah De-
mircan oyunu Haliç

İlkokulu’nda kullandı. Demircan, "İn-
şallah yarın sabahtan itibaren Tür-
kiye yeni hedeflerine, yeni
rüzgarlarına hep birlikte açılır" dedi.
Eşi Ferda Demircan ve kızı Zeynep
Demircan ile okula gelen Başkan De-
mircan, oyunu kullandıktan sonra
açıklama yaptı. Demircan, "Seçimin
vatana ve millete hayırlı olmasını dili-
yorum. İnşallah yarın sabahtan itiba-
ren Türkiye yeni hedeflerine, yeni
rüzgarlarına hep birlikte açılır ve gele-
ceğe çok daha iyi hazırlanacağımız
bir Türkiye'ye uyanırız. Bu seçim
memleketimiz, bölgemiz ve coğrafya-
mız için hayır getirsin inşallah" diye
konuştu.  DHA

ardahan’da 99 yaşın-
daki Ahmet Özer, oğlu ve
gelininin yardımıyla san-

dığa gidip oyunu kullandı.
Ardahan'da 7 çocuğu, 67 torunu ve
torunun çocuğu bulunan Ahmet
Özer, Çumhurbaşkanlığı ve 27'nci
Dönem Milletvekili Genel Seçi-
mi'nde oy kullanmak için oğlu ve
gelinin yardımıyla mahalledeki Ata-
türk İlköğretim Okulu'na gitti.
Görme ve işitme sorunu yaşıyan
Ahmet Özer, oğlu ve gelinin yardı-
mıyla okulun merdivenlerini güç-
lükle çıkarak oyunu kullandı.
Bugüne kadar kullandığı oy sayısını
hatırlamadığını belirten Ahmet
Özer, "Birinci ve ikinci dünya har-
bini gördüm. Seçim, vatanımıza ha-
yırlı olur inşallah" dedi.

99 yaşında
sandığa gitti

alanya Belediyesi'nde
memur olarak çalışan Büşra
Masatlı (26) ile Ali Gök (27),

gelinlik ve damatlıkla Alanya Fevzi Alaet-
tinoğlu Lisesi'ne oy kullanmak için geldi.
1154 numaralı sandığa giden çiftten
Büşra Masatlı, gelinliğiyle oy verdi. Ma-
satlı, "Seçimlerimiz tüm Türkiye'ye ha-
yırlı olsun. Düğün günümüze denk
gelmesi bizim için hoş bir anı oldu.
Umuyoruz ki bu günümüz gibi her gü-
nümüz düğün havasında geçer" diyerek,
zarfı sandığa bıraktı. Damat Ali Gök'ün
başka sandıkta oy kullandığı belirtildi. Oy
kullanma işleminin ardından çift, arka-
sında 'aşk ittifakı' yazan gelin arabasına
binerek, düğün salonuna gitti.  DHA

Önce oy
sonra
Düğün

Daha mutlu
bİr gelecek

Hasan Akgün eşi Hatice Akgün ve çocukları Gülin, Merve ve Emre ile birlikte oy kullandı

Hasan Suver,
oyunu Fatih Yedikule
İlkokulu’nda kullandı

Ekrem 
İmamoğlu

Ahmet Misbah 
Demircan
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GENEL Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Yaşar Güler ve Genel-

kurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dün-
dar, Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı.
Ankara'daki Çankaya İlkokulu'na eşi Şule
Akar ile birlikte sivil plakalı araçla gelen Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 1157
No’lu sandığın olduğu sınıfa girdi. Sandık gö-
revlileriyle tek tek tokalaşan Orgeneral Akar
ile eşi, kimliklerini görevlilere verdi. Daha
sonra oylarını kullanan Akar ve eşi okuldan
ayrıldı. Orgeneral Akar, basın mensuplarına
yaptığı açıklamada seçimin, Türkiye için ha-
yırlı olmasını diledi. DHA

BAŞBAKAN Yıldırım, dün
saat 11.00'de Karabağlar'ın
Selvili Mahallesi'nde, çocuk-

ları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıl-
dırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla
annesi adına yapılan, 32 derslikli Bahar
Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı
sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, oy
verdikten sonra okul içinde sınıfları ge-
zerek, İzmirlilerle selamlaştı. Sandık
görevlilerine kolaylık dileyen Yıldırım,

çıkışta basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu.

Müzayedeye çıkaracağız

Oy kullanarak, vatandaşlık görevlerini
yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım,
"Memleketimiz için milletimiz için ha-
yırlı olsun. Yeni sistemde Türkiye yeni
hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve
güven içinde ilerlemeye devam edecek.
Seçimlerin tüm milletimize huzur, barış

ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum"
diye konuştu. Başbakan Yıldırım, Anka-
ra'ya giderek, seçim sonuçlarını Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
birlikte takip edeceğini söyledi. Bir gaze-
tecinin "Seçimlerden sonra siz koltuğu
kimseye devredemeyeceksiniz, ne düşü-
nüyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım,
"Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çı-
karacağız. Hayırlı günler diliyorum"
dedi. DHA

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesinde oyunu kullandı.  Bir gazetecinin
"Seçimlerden sonra siz koltuğu kimseye devredemeyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz?"
sorusu üzerine Yıldırım, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız" dedi

koltuk eliMizde kaldı!

Bütün partilere başarı diledi

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, Anıt-
tepe Ortaokulu'nda

1297 nolu sandıkta oyunu kul-
landı. Seçimin millet açısından
önemli olduğunu vurgulayan
Devlet Bahçeli, “24 Haziran
Milletimiz açısından önemli bir
gündür. Cumhuriyetinize, dev-
letimize, milletimize hayırlı
uğurlu olmasını Allah’tan niyaz
ediyoruz. Huzur ve güven orta-
mında sağlıklı bir seçimde, yeni
bir döneme Türkiye girecektir.
Bütün siyasi parti adaylarına
başarılar diliyorum" dedi.

Tedbir alınmıştır

Devlet Bahçeli, "Suruç'ta, san-
dıklara belirsiz kişilerce zarflar
içinde oy atılma görüntüleri or-
taya çıktı, ne diyorsunuz?" so-
rusunu, "Henüz bir bilgi sahibi
değilim, ancak İçişleri Bakanı ve
diğer yetkili kuruluşların sorum-
luları, gerekli her türlü tedbiri
almıştır. Hiçbir engelleyici fak-
tör rol oynayamayacaktır.
Sonuç itibariyle sağlıklı bir
seçim ortaya çıkacaktır" diye ya-
nıtladı. DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suruç'ta 'blok oy' kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Huzur ve güven ortamında sağlıklı
bir seçimde, yeni bir döneme Türkiye girecektir. Bütün siyasi parti adaylarına başarılar diliyorum" diye konuştu

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, eşi ve oğlu ile birlikte
oyunu Ankara Çukurambar Ar-

jantin Ortaokulu '4173' numaralı sandıkta
kullandı. Çıkışta açıklama yapan Kılıçda-
roğlu, seçimde görev alan kamu görevlile-
rine seslenerek, "Bütün kamu görevlilerine
açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen
devlet memuru olduğunuzu unutmayın.
Bir siyasi partinin memuru değilsiniz.
Devletin bekası için çalışmak zorundası-
nız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız.
Sandıktaki arkadaşlarımız görevlerini
yaptıkları sürece demokrasi konusunda
bir kaygımız olmayacaktır. Öğleden sonra
arkadaşlar basın ile daha farklı bilgiler
paylaşacaklar" dedi.

Doğudan şikayetler geliyor

 Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi ve

oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte
Ankara Çukurambar'daki Arjantin Or-
taokulu'nda kullandı. Oyunu kullandığı
salonda görevlilerle tek tek tokalaşan
Kılıçdaroğlu, kabin önünde bir süre eşi
Selvi Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmasını
bekledi. Oyunu kullandıktan sonra
açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben,
eşim ve oğlum az önce oylarımızı kul-
landık. Genel merkezde arkadaşlarım
çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik ille-
rinde görevlendirdiğimiz milletvekili ar-
kadaşlarımız var. Türkiye'nin genelinde
şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaş-
madık, ama bazı bölgelerde ciddi şika-
yetler geliyor. Özellikle Doğu ve
Güneydoğu illerinde bazı şikayetler ge-
liyor. Milletvekili arkadaşlarım sorunu
çözmek için ellerinden geleni yapıyor-
lar" dedi. DHA

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kemal
Kılıçdaroğlu, seçimde görev alan kamu görevlilerine
seslenerek “Lütfen devlet memuru olduğunuzu
unutmayın. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz.
Birilerinin baskısı altında kalmayınız” dedi

BIr sIyasI partInIn 
memuru deGIlsInIz

Birlik vurgusu
BÜYÜK Birlik Partisi
Genel Başkanı Mus-
tafa Destici de Anka-

ra'da ailesiyle beraber oy
kullanmak üzere sandık başın-
daydı. Destici, Etlik'teki Kemal
Mumcu Anadolu Lisesi 3203
numaralı sandıkta oyunu kul-
landı. Mustafa Destici , oyunu
kullandıktan sonra yaptığı açık-
lamada, seçimlerin hayırlara ve-
sile olmasını diledi. Destici
"Öncelikle seçimlerin hem cum-
hurbaşkanlığı ayağının hem mil-
letvekili ayağının ülkemiz için,
milletimiz için, Türk ve İslam
coğrafyası için, seçime katılan
siyasi partilerimiz için, adayları-
mız için hayırlı olmasını ben
Yüce Rabbimden niyaz ediyo-
rum. İnşallah güven içinde,

huzur içinde, birlik içinde, barış
ve kardeşlik içinde bir seçimi
daha tamamlayacağız. Ve san-
dıktan çıkacak sonuca da , milli
iradeye de hepimizin ram olma
gibi bir yükümlülüğü var. Ve sa-
yımlar aşamasında da oy kulla-
nımı bittikten sonra böyle bir
şeyin olmayacağına ben yürek-
ten inanıyorum. Çünkü Türkiye
seçimlerin en sakin, huzurlu bir
şekilde yapıldığı ve demokrasiye
katkı anlamında katılımın çok
yüksek olduğu ülkelerin başında
geliyor ve seçimlerin güvenli ya-
pıldığı ülkelerin başında geliyor.
Ben onun için sandıktan bu
akşam milli iradenin tam ola-
rak, net olarak tecelli edeceğine
de yürekten inanıyorum" dedi.
DHA

kazasız belasız bir seçim olsun
HÜR-Dava Partisi
(HÜDA PAR) eski
Genel Başkanı ve Di-

yarbakır bağımsız milletvekili
adayı Zekeriya Yapıcıoğlu,
oyunu kullandı. Diyarbakır'ın
Kayapınar ilçesindeki Adnan
Menderes Anadolu Lisesi'ne,

2151 nolu sandıkta oy kulla-
nan Yapıcıoğlu, "Adnan Men-
deres Anadolu Lisesinde
oyumuzu kullandık. Kazasız,
belasız bir seçim olmasını ve
sonuçların hayırlı olmasını
diliyorum" ifadelerini kul-
landı. DHA

türkiye için
hayırlı olsun

CHP eski Genel Başkanı ve An-
talya Milletvekili Deniz Baykal,
tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuv-

vetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi
Başkanlığı'nda oy kullandı. CHP Antalya
Milletvekili Deniz Baykal, bir süredir tedavi
gördüğü TSK Ankara Özel Bakım Merkezi
Başkanlığı'nda, 4497 numaralı sandıkta
cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi
için oy kullandı. DHA

Baykal oyunu
kullandı

ABDULLAH GÜL, saat 12.00 sırala-
rında oy kullanacağı Çubuklu Ma-
hallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal

İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte
geldi. Oy kullanacağı sınıfın önünde vatan-
daşların ilgisiyle karşılaşan Gül, fotoğraf çek-
tirdi. Ardından sandık görevlileriyle
selamlaşan Gül çifti, oy pusulalarını aldı ve
kabinde oy verme işlemlerini tamamladı.
Oyunu 1134 nolu sandıkta kullanan Abdul-
lah Gül, "Demokrasinin güzel anlarından bi-
rini yaşıyoruz. Bütün vatandaşlar olarak
herkes oyunu kullanıyor. Çoğulculuk içeri-
sinde milletin iradesi ortaya çıkacak. Neti-
cede milletin kararı; herkesin başının üstünde
olacaktır.  Milletimiz için hayırlı olacaktır"
dedi. DHA

Milletin iradesi 
ortaya çıkacak

Binail Yıldırım, çocuklarının
bağışıyla yapılan 
okulda oy kullandı

CHP Genel
Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu 

MHP Genel
Başkanı 

Devlet Bahçeli

Mustafa
Destici

Abdullah
Gül

Zekeriya
Yapıcıoğlu
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C umhurbaşkanı Erdoğan dün saat 13.30 sırala-
rında oyunu kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi
Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la

eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak ve torunları da okula
geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İstanbul Valisi
Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şe-
nocak da yer aldı Erdoğan'ın okula girdiği sırada vatan-
daşlar yoğun ilgili gösterdi.

Ülkemize hayırlı olsun

Erdoğan sandık görevlileriyle tek tek tokalaştıktan sonra
mühür ve pusulayı aldı. Önce Emine Erdoğan daha
sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı. Emine Er-
doğan zarfını torunu Mahinur Albayrak ile birlikte san-
dığa attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 3275 numaralı

sandığa torunları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Akif
Albayrak ile birlikte "Hayırlı olsun" diyerek zarfı attı.
"Miletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun" diyen Erdo-
ğan, "Öncelikle sandık kurulumuzun üyelerine teşekkür
ediyorum ve az önce de öğrendiğim kadarıyla şu an iti-
bariyle 150'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğren-
dik. Demek ki katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde
de bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile
yüzde 30'lara düşen bir katılımın olduğu seçimlerde
Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçim-
lerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokratik
olgunlaşmanın ne denli ileride olduğunu gösteriyor.
Fakat bu seçimin başka özelliği var. Bu seçimlerle bera-
ber Türkiye adete demokratik devrimi gerçekleştiriyor.
Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa bizlere nasip
oluyor. Bu seçimlerle birlikte artık Türkiye muassır
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi

manada yükseltiyor. Ülkemiz inşallah bundan sonraki
süreci bürokratik oligarşiye takılmadan rahat şekilde
sürdürecektir. Ben buna inanıyorum" dedi.

Ciddi sıkıntı yok

Seçimlere katılım konusunda hassasiyet gösterilmesi
gerektiğini belirten Erdoğan, "Tüm vatandaşlara en
kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
Aldığım bilgilere göre ciddi sıkıntıların olmadığını öğ-
rendik. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. 
Erdoğan seçimlerin bir bölümünü İstanbul'da takip
ettikten sonra Ankara'ya gideceğini belirtti. Okul bah-
çesinde toplananlara Erdoğan okula geldiği sırada ve
çıkışta sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalık Erdo-
ğan'ı alkışladı ve tekbir getirdi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan daha sonra okuldan ayrılarak Kısıklı'da bulunan
konutuna geçti.  DHA

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde oyunu
memleketi Yalova’da kullandı. İnce, “Hayırlı uğurlu olsun, vatan, millet için en iyisi neyse o olsun” açıklamasını yaptı

CezAevinde 
oy kullAndı

edirNe’de F Tipi Yüksek Gü-
venlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4
Kasım'dan beri tutuklu bulunan

Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Mil-
letvekili Abdullah Zeydan, oylarını ceza-
evine getirilen 164 tutuklunun seçmen
olarak kayıtlı olduğu 9902 numaralı san-
dıkta kullandı. Selahattin Demirtaş oyunu
kullandıktan sonra, sosyal medya hesabın-
dan Abdullah Zeydan ile birlikte olan fo-
toğrafın paylaşarak, "Biz de oyumuzu,
cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa gi-
derek ülkenin geleceği için, tercihini de-
mokrasiden yana kullanmasını diliyorum.
Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir
ortamda tamamlanmasını umuyorum. So-
nuçların çok güzel olacağına inanıyorum.
Hepimize hayırlı olsun" dedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin
Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili 
Abdullah Zeydan, oylarını cezaevine getirilen
164 tutuklunun seçmen olarak kayıtlı olduğu
9902 numaralı sandıkta kullandı

Seçimler
çok önemli

YOĞUN geçen seçim çalışmalarını
İstanbul Maltepe'de yaptığı final
mitingi ile tamamlayan CHP'nin

cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün
akşam ailesinin kaldığı Yalova'nın Elmalık kö-
yüne geldi. Geceyi evinde geçiren Muharrem
İnce, eşi Ülkü, oğlu Salih Arda ve gelini Gök-
nil İnce ile birlikte, oy kullanacağı Yalova mer-
kezdeki Saffet Çam İlköğretim Okulu’na geldi.
Kalabalık bir basın mensubunun takip ettiği
Muharrem İnce, saat 10.30'da 1118 Nolu san-
dıkta oyunu kullandı.

YSK’nın başında duracağım

Muharrem İnce, oyunu verdikten sonra yap-
tığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun, vatan,
millet için en iyisi neyse o olsun. Şimdi hemen
Ankara'ya gidiyorum. Akşam da YSK'nın
önünde olacağım" dedi. Muharrem İnce, oy
kullandığı okuldan ayrılırken de basın men-
suplarına kısa bir açıklama yaptı. İnce, "Siz
burada sandıkların başında durun, ben
YSK’nın başında duracağım. Allah’ın izniyle

bu iş olacak. Cumhuriyetin kuruluşunda da
Yalova, Atatürk’ün karargâhıydı, yani
1929'dan 1938'e kadar burası karargahtı. İşte
bak, karargâh olmaya başlamış. Bu süreçte
değerli basın mensupları sizlere çok teşek-
kür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.
Haydi hoşçakalın, ben gideyim" diye
konuştu.

Ben de gırgır yaptım zaten

Oyunu verdikten sonra, açıklama
yapmaya hazırlandığı sırada ko-
lundan tutup, kendini çeken mu-
habirle ilgili de espri yapan İnce,
"Demin bir arkadaş kolumu istedi
ona da teşekkür ediyorum. Nerede
o arkadaş merak ediyorum onu?"
dedi. Muhabirin özür dilemesi üzerine
İnce, "Aşk olsun. Ben de gırgır yaptım
zaten. Sen öyle çekersen ben de seni böyle
ifşa ederim. Hiç sorun yok" diyerek espri
yaptı. Muharrem İnce, ardından Ankara'ya
gitmek üzere Yalova'dan ayrıldı. DHA

Vatan Partisi Genel Başkanı
Doğu Perinçek eşi Şule Pe-

rinçek saat 14.00 sırala-
rında Beşiktaş

Gayrettepe Şair Nedim
Ortaokulu'na geldi. Pe-

rinçek çifti oylarını
1154 numaralı sandıkta

kullandı.
Oyunu kullandıktan

sonra açıklama yapan
Perinçek, "Büyük Türk

milleti, yarın dünya güne-
şin etrafında dönmeye

devam edecek. Türkiye'nin
önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde

büyük çözümler var. Türkiye Atatürk rotasına
tekrar girecek. Seçim sonuçlarını partiden

takip edeceğim" diye konuştu. DHA

meral Akşener oyunu saat 10.30'da Beylerbeyi'ndeki
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullandı. Meral Ak-
şener oy kullandıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada

"Çok farklı seçime gittik, gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşka-
nını hem milletvekili seçiyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. De-
mokrasilerde herşey tartışılabilir ama bir tek hür idaredeyle
seçmenin verdiği yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz ede-

mezsiniz. En önemli kelime de hür iradedir. Bu seçimlerin hem
hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıt-
masını diliyorum. Bu iradenin yansıması için elimizden geleni
yapacağız. Allah hiçbirinizi utandırmasın" dedi. Akşener gazete-
cilerin soruları üzerine "Hemen Ankara'ya gidiyoruz. Genel
merkezde takip edeceğiz. Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı
olarak gerekeni yaptım" yanıtını verdi. DHA

İYİ Parti Genel Başkanı
ve Cumhurbaşkanı adayı

Meral Akşener, “Genel
merkezde takip edeceğiz.
Müthiş bir heyecanım var.

Bir hacı olarak gerekeni
yaptım” dedi

Bir hacı olarak gerekeni yaptım 

saadet Partisi Genel Başkanı ve
cumhurbaşkanı adayı Temel Kara-
mollaoğlu, oyunu Çankaya Lise-

si'nde kullandı. Dün saat 14.00 sıralarında eşi
Ayşe Yasemin Karamollaoğlu birlikte oy kul-
lanmak için okula gelen Temel Karamolla-
oğlu, 1067 no'lu sandığın bulunduğu sınıfa
geçti. Burada vatandaşların oy kullanmasını
bekleyen Karamollaoğlu, ardından eşi ile bir-
likte oyunu kullandı. Burada basın mensupla-
rına açıklama yapan Karamollaoğlu,
seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah
huzurlu, rahat bir seçim geçiririz. Bu akşam
neticeler ne olursa olsun, inşallah memleketi-
miz için hayırlı olur temennisinde bulunuyo-
rum. Seçimler çok önemli. Çünkü
önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine,
ümit ediyoruz ki kararlar alacak hem Cum-
hurbaşkanı, hem de milletvekilleri seçilecek"
dedi. Karamollaoğlu, Suruç'ta yaşanan olay-
larla ilgili sorulan soruya ise, "Üzücü haber
geldi. Şu anda YSK konuya müdahil oldu.
İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yer-
lerde de tekerrür etmez" dedi. DHA

Türkiye Atatürk’ün 
rotasına girecek

MILLET ICIN EN IYISI OLSUN

DEVRIM OLUYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerle ilgili yaptığı konuşmada “Bu
seçimin başka özelliği var. Bu seçimlerle beraber Türkiye adete demokratik devrimi
gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa bizlere nasip oluyor” dedi

DEMOKRATIK 
Abdullah
Zeydan

Selahattin
Demirtaş

T. Karamollaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
torunlarıyla birlikte oy kullandı

Doğu 
Perinçek

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

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

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

bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 
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bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
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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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24 Haziran Cumhur-
başkanlığı ve Genel
Seçimleri'nin 

ardından İstanbul'un 
milletvekilleri belli oldu. 
Anadolu Ajansı'nın verilerine
göre İstanbul'da AK Parti yüzde
42.6, CHP yüzde 26.6, HDP
yüzde 12.5, MHP yüzde 8.3, İYİ
Parti yüzde 8.1, Saadet Partisi ise
yüzde 1.5 oranında oy aldı. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise
4 milyon 569 bin 864 oy alan
Recep Tayyip Erdoğan 
yüzde 50.1, 
3 milyon 360 bin 595 oy alan
Muharrem İnce yüzde 36.8, 659
bin 44 oy alan Selahattin Demir-
taş yüzde 7.2, 434 bin 580 oy
alan Meral Akşener yüzde 4.8, 85
bin 539 Temel Karamollaoğlu
yüzde 0,9, 17 bin 52 oy alan
Doğu Perinçek ise yüzde 0,2 oy
oranına ulaştı. 

Milletvekili sayıları 

Bu sonuçlara göre milletvekili sa-
yısı 98'e çıkan İstanbul'da AK 

Parti 43, CHP 28, HDP 12, İyi
Parti 8, MHP ise 7 milletvekili çı-
kardı. AK Parti 1. Bölge'de 15
milletvekili çıkarırken CHP 11,
HDP 4, MHP 2, İYİ Parti 3 mil-
letvekili çıkardı. İstanbul 2. Böl-
ge'de AK Parti 13, CHP 8, MHP
2, İYİ Parti 2 milletvekilini mec-
lise gönderebildi. İstanbul 3. Böl-
ge'de ise AK Parti 15, CHP 9,
HDP 5, MHP ve İYİ Parti ise 3
milletvekili çıkardı. 

Eski ve yeni isimler var

AK Parti'den Berat Albayrak, 
Süleyman Soylu, Fatma Betül
Sayan Kaya, Numan Kurtulmuş
gibi bakanlar tekrar İstanbul mil-
letvekili oldu. CHP'den ise ceza-
evindeki Enis Berberoğlu, KHK
ile ihraç edilen İbrahim Özden
Kabaoğlu, Şeker TV ile ön plana
çıkan Ali Şeker, partinin genç
isimlerinden Yunus Emre meclise
giren isimler arasında yer aldı.
Gazeteci Ahmet Şık da meclise
girerken; İYİ Parti'den de üçüncü
bölgenin yakından tanıdığını isim
olan Dr. Hayati Arkaz meclisin
yeni isimlerinden oldu. 

ANIL BODUÇ

ıstanbul da
aK Partı dedı
İstanbul'da yüzde 42.6 oranında oy alan AK Parti 43 milletvekili
çıkardı. CHP 28, HDP 12, İyi Parti 8, MHP ise 7 milletvekili çıkardı

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
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Zayi İlanı :     50 TL 
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AK PARTİ
1- Berat Albayrak
2- Nurettin Canikli
3- Mustafa Ataş
4- Erol Kaya
5- Vedat Demiröz
6- Ravza Kavakcı Kan
7- Osman Boyraz
8- İsmet Uçma
9- Mihrimah Belma Satır
10- Ahmet Berat Çonkar
11- Hulusi Şentürk
12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
13- Eyüp Özsoy
14- Serkan Bayram
15- Fatih Süleyman Denizolgun

CHP
1- İbrahim Özden Kaboğlu
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Gamze Akkuş İlgezdi
4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel
6- Gürsel Tekin
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- Mahmut Tanal
10- Saliha Sera Kadıgil
11- Hüseyin Emre Bağce

MHP
1- Edip Semih Yalçın 
2- İzzet Ulvi Yönter 
3- Mehmet Bülent Karataş 

İYİ Parti
1- Hayrettin Nuhoğlu 
2- Ahmet Çelik 3- Yavuz 
Ağıralioğlu 

HDP
1- Pervin Buldan
2- Musa Piroğlu
3- Erkan Baş

İstanbul 1. Bölge 

AK Parti
1- Süleyman Soylu
2- Fatma Betül Sayan Kaya
3- Volkan Bozkır
4- Abdullah Güler
5- Hasan Turan
6- Serap Yaşar
7- Aziz Babuşcu
8- Şirin Ünal
9- Canan KalsıN
10- Ahmet Hamdi Çamlı
11- Markar Eseyan
12- Mustafa Demir
13- İffet Polat

CHP
1- Kadri Enis Berberoğlu
2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Yüksel Mansur Kılınç
6- Yunus Emre 
7- Gökan Zeybek
8- Ali Şeker

HDP
1- Ahmet Şık
2- Oya Ersoy
3- Hüda Kaya

MHP
1- Celal Adan 
2- Cemal Çetin

İYİ Parti
1- Ümit Özdağ 
2- Fatih Mehmet Şeker 

İstanbul 2. Bölge

AK Parti 
1- Numan Kurtulmuş
2- Mehmet Muş
3- Akif Çağatay Kılıç
4- Mehmet Doğan Kubat
5- Tülay Kaynarca
6 - Halis Dalkılıç
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
11- Ahmet Mücahit Arınç
12- Mustafa Yeneroğlu
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil

CHP 
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam

HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm

MHP
1- Feti Yıldız 
2- İsmail Faruk Aksu 
3- Arzu Erdem 

İYİ Parti 
1- Ahat Andican 
2- Ümit Beyaz 
3- Hayati Arkaz 

İstanbul 3. Bölge

SAADET Partisi Genel Başkanı
ve Cumhurbaşkanı adayı
Temel Karamollaoğlu, Cum-

hurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili
Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin
sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının
ardından parti genel merkezine gelişinde
partililerce karşılandı.
Burada konuşan Karamollaoğlu, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve
AK Parti'yi tebrik ederek, demokraside

tercihi milletin yaptığını, bu tercihe de
saygı duyduklarını belirtti.Konuşmasının
ardından partisinin genel merkezindeki
makamına çıkan Karamollaoğlu, bir süre
sonra genel merkezin önünde bekleyen
partililere hitap etti.

İşimizi bırakıyor değiliz

Karamollaoğlu, parti teşkilatlarının seçim
çalışmaları kapsamında olağanüstü çaba
sarf ettiğini dile getirerek, "Hakikaten

bugün gördüğümüz neticeden çok daha
iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde
milletin tercihi neyse ona saygı duyulur.
Millet böyle bir tercihte bulundu. Biz de
bu tercihe saygı göstermek durumunda-
yız" diye konuştu.Seçim sürecinde ülkenin
sıkıntılarının nereden kaynaklandığını ve
nasıl çözülebileceğini anlattıklarını ifade
eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Bu
ifadelerimiz bugün de geçerli. İktidarda
bulunan arkadaşlar eğer bu ifadelere

biraz bundan sonra kulak kabartırlar,
bunları dikkate alırlarsa hem kendilerinin
hem de memleketin faydasına olur diye
düşünüyoruz. Burada işimizi bırakıyor
değiliz. Bundan sonra çalışmalarımıza in-
şallah daha büyük gayretle devam edece-
ğiz. Elbette bugün içinde bulunduğumuz
şartlar bu milleti nasıl etkiliyor, neden
böyle etkiliyor? Onu da dikkate alarak
yeni metotlar geliştirmeye, millete ulaş-
maya gayret edeceğiz."

Milletin tercihine 
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Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı
adayı Temel Karamollaoğlu, “Bugün gördüğümüz

neticeden çok daha iyisini beklerdik” dedi

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan KurtulmuşİYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

9

A kit Tv'de Cumartesi akşamı programda;
kim kazanırsa kazansın, pazartesi sabahı
yeni bir Türkiye'nin ortaya çıkacağını söy-

lemiştim.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalaca-

ğını, TBMM'de de Cumhur ittifakının azınlıkta
kalacağını öngörmüştüm. Yanıldım.

****
AK Parti'nin yüzde 39-40, MHP'nin ise 5 ile 6,

İYİ Parti'nin de yüzde 9-10, CHP'nin 25-26,
Saadet Partisi'nin yüzde 1-1,5 oy alabileceğini
tahmin etmiştim. Yanıldım.

Öncelikle Kürtlerin AK Parti'den vazgeçece-
ğini, Kürtler'in MHP ile yapılan ittifaktan dolayı
oy vermeyeceğini okumuştum. Yanıldım.

****
Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Iğdır, Van, Muş,

Şırnak, Siirt, gibi illerde HDP'nin ve Demirtaş'ın
oylarının aşağı yukarı baş başa olması Kürtlerin
Erdoğan'a büyük bir oy oranı geçişi yapmadığı
görülürken, Tunceli'de HDP yüzde 51 oy alırken,
Selahattin Demirtaş'ın yüzde 21'de kalması dik-
kat çekiyor. Tunceli'de; AK Parti 13.89 oy alır-
ken, Erdoğan'ın yüzde 19 civarında bir oy alması
ilginç bir gösterge. Yaklaşık 6.8 civarında parti-
sinden daha yüksek oy alıyor. CHP ise yüzde 26
oy alırken, İnce yüzde 58 alıyor. İnce partisinden
yüzde 22 fazla oy alıyor. HDP'nin oylarının İn-
ce'ye gittiğini görüyoruz.

Güneydoğu'da HDP'nin oy oranını korumasına
rağmen, AK Parti'ye oy veren Kürtler'in vazgeç-
mediklerini, partinin Cumhurbaşkanı Adayı De-
mirtaş'ın, milletvekillerinin, yüze yakın belediye
başkanı, il ve ilçe başkanı, yöneticilerinin tutuklu
olmasına rağmen HDP'nin gücünü koruduğunu
da gördük. 

****
MHP'nin Kasım 2015 seçimlerine göre oy ora-

nını koruduğunu görüyoruz.
Şunun altını çizmek gerekiyor. MHP oyu,

Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti oy veren yak-
laşık yüzde 5 civarında bir seçmenden aldığını
görüyoruz.

****
Bugün Erdoğan, seçimleri kazanmışsa (ki, bu

yazı yazılırken CHP yöneticileri YSK'da oyların
yüzde 50'sinin sayıldığını iddia ediyorlardı) MHP
sayesinde gerçekleştiği açık açık görülmektedir.

MHP'nin yüzde 5-6 arasında kalacağını ve 15-
20 milletvekili çıkaracağını düşünen sadece tüm
anket firmaları sınıfta kalmıştır. Tabi bende...

Millet dış düşman gerçeğine inanmış

Bu seçim sonuçları daha çok konuşulur.
YSK'da sandık sonuçlarının daha yarısı girme-

mişken, AA'nın yüzde yüze yakının açıklaması ise
muamma olarak bir kenarda duracaktır.

Yine son üç seçimdir Anadolu Ajansı'nın seçim
sonuçların; 16 Nisan'da yüzde 77.5 başlamış se-
çimler yüzde 51, 7 Haziran'da yüzde 62.5 ile baş-
lamış yüzde 41, 1 Kasım'da yüzde 72.5 başlamış
yüzde 49 ile bitirmişti.

Dün yapılan seçimleri de yüzde 60 ile başlayan
Anadolu Ajansı yüzde 52'lere kadar geldi.

****
Kim ne derse desin seçimleri Erdoğan kazan-

mıştır.
Kim ne derse desin muhalefet bir kez daha

kaybetmiştir.
Kim ne derse desin İstanbul'da CHP'nin önde

olduğu ilçelerde AK Parti yeniden 1. parti olmuş.
Ve 2019 yerel seçimlerinde AK Partililer

büyük bir moral kazanmıştır.
Yeni sistemin Türkiye'yi nerelere taşıyacağını,

ekonomik krizi aşıp aşamayacağını göreceğiz.
Bugünden sonra çıkacak sorunlar da, Erdoğan

ve AK Partililerin mazeret bulacakları da her-
hangi bir şey kalmamıştır.

****
Sonuç olarak millet açıkça ülkenin dışarıdan

bir kuşatılma altında olduğuna inanmış ve AK
Parti'ye ve Erdoğan'a destek vermiştir. Ve seçim-
lerin en büyük kazananı MHP ve Devlet Bahçe-
li'dir. Bu seçimlerin bugün için kaybedeni İYİ
Parti ve Meral Akşener'dir. Millet İttifakı'nın
Adayı Muammer İnce'de bu seçimlerin kazananı-
dır. İki ay içersinde yapılabilecek en büyük kam-
panyayı yürütmüş ve elinden geleni yapmıştır.
Şayet 2019 seçimlerinde Ankara veya İstanbul'un
Belediye Başkan adayı olmaz ise Kılıçdaroğlu
sonrasında CHP'nin Genel Başkanı'dır. 

Son söz: 24 Haziran seçimlerinde MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmen kendi kül-
lerinden yeniden doğmuştur. Ve Erdoğan'a des-
tek vermeseydi, bugün Erdoğan'ın resmen
kazanamayacağını görüyoruz. Ve önümüzdeki
beş yılın kilit partisi MHP'dir ve Türkiye'nin mil-
liyetçi bir çizgide politikalarının devam edeceği-
nin de göstergesidir. 

Devlet Bahçeli
olmasaydı Erdoğan
kazanabilir miydi?

Kırgınlıkları bırakıp
gelecege baKalIm

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye
hayırlı olması dileklerinde bulu-
nan Erdoğan, "24 Haziran se-

çimlerinin ülkemiz ve milletimiz için
hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyo-
rum. Seçimlerin gayrı resmi sonuçlarına
göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkan-
lığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi
etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve AK
Parti’ye Meclis çoğunluğunu vermek sure-
tiyle yasama görevi konusunda da çok
büyük bir sorumluluk yükledi" dedi.

Teşekkür etti

Sandık başına giden herkesin vatandaşlık
görevini yerine getirdiğini de vurgulayan
Erdoğan, "Bu önemli günde sandık başına
giderek oyunu kullanan herkese teşekkür
ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakı-
mıza oy veren kardeşlerime şükranlarımı
sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dı-
şında tüm oy kullanma sahip olan kardeş-
lerime özellikle bu demokratik görevlerini
yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade
ediyorum" diye konuştu.

Büyük bir olgunluk

Seçimlerin büyük bir demokrasi olgunlu-
ğuyla son bulduğunu da kaydeden Cum-
hurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı; "Sandık
güvenliği, Türk demokrasisinin gücünün
ifadesidir. Bugün Türkiye’nin tamamında
milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş,
oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için ter-
cihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her
yerinde büyük bir olgunlukla tamamlan-
mış olmasından büyük bir memnuniyet
duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhur-
başkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca
tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başa-
rısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve
sonuçlarına gölge düşürerek, ülkemiz de-
mokrasisinin bu büyük gücüne zarar ver-
meyeceğini ümit ediyorum."

Demokrasi dersi verildi

Seçime katılım oranının rekor düzeyde
olduğunun da altını çizen Erdoğan, "Se-
çimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış
olmasını, milletimiz bize ve dünyaya çok
önemli bir mesajı olarak görüyorum.
Mesaj gayet açıktır. Türkiye yüzde
90’lara yaklaşan seçimlere katılma ora-

nıyla tüm dünyaya demokrasi dersi ver-
miştir. Bugün dünyada yüzde 30-35-45-
50 seçimlerin yapıldığı ülkeler kendilerini
demokrat tanımlarken, Türkiye demok-
rasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50’yi bul-
mayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan
sonuçları demokratik kabul edip, ülke-
mize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok
iyi okumaya davet ediyorum. Milletimin
24 Haziran demokrasi zaferini bir kez
daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gös-
teren YSK’dan il, ilçe seçim kurullarına,
sandık başlarında görev yapan heyetler-
den, partilerin müşahitlerine kadar her-
kese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan,
aramak için haber gönderen dost ve kar-
deş ülkelerin tüm devlet başkanlarına
şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gerginlikleri bırakalım

Türkiye'nin 24 Haziran sonrasında yeni
bir döneme girdiğini de anlatan Erdoğan,
"Sevgili milletim, değerli arkadaşlar mille-
timiz sandıkta üzerine düşeni yapmış, ül-
kemize bir istikamet göstermiştir. Bundan
sonra cumhurbaşkanı ile ve Meclis’i ile
bizim için daha çok çalışma zamanıdır.
Artık seçim döneminde yaşanan tartışma-

ları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bıra-
kıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma za-
manıdır. Buradan tüm milletime her
fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha ha-
tırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 16 yılda
vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle,
siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mü-
cadelelerle, ülkemizi demokrasi ve ekono-
mide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla
söz konusu olmayacaktır. Tam tersine
Türkiye’nin daha da ileriye gitmesi için
mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte
ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin
birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasi-
den, ekonomiye tüm imkanlardan sonuna
kadar istifade etmeye devam edecektir. Bu
ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancın-
dan, hayat biçiminden veya başka her-
hangi bir farklılığından dolayı
horlanmasına, özgürlük alanının daraltıl-
masına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi
daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve
ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertle-
rine adil şekilde paylaştırmak için çalış-
maya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hedef 2023

24 Haziran'da Türkiye'nin yeni sistemi-

nin resmen uygulamaya geçtiğini de
anlatan Erdoğan şöyle konuştu; "Bili-
yorsunuz 24 Haziran’da milletimiz sa-
dece bir cumhurbaşkanı ve 600
milletvekili seçmedi. Aynı zamanda
yeni yönetim sistemini de fiilen hayata
geçirdi. Anayasa değişikliğiyle uyumlu
şekilde, gerek mevcut mevzuatın ayık-
lanması, gerek yeni yönetim sisteminin
mimarisinin kurulması konusunda
uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi
yemin törenine kadar bir kez daha göz-
den geçirecek ve yeni sistemi süratle ha-
yata geçireceğiz. Gayemiz bu dönemde
ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.
Seçim beyannamemizde taahhüt ettiği-
miz projeleri takip edecek ve söz verdi-
ğimiz şekilde hizmete sunacağız. Kanal
İstanbul’uyla, yerli otomobiliyle, diğer
projelerimizle ülkemizi geleceğe taşı-
mak için gece gündüz çalışacağız. Yar-
gımızı tarafsız ve bağımsızlığını
güçlendirerek itibarını artırmak için ge-
rekli adımları atmayı sürdüreceğiz. Mil-
letimizin bize verdiği ülkeyi yönetme
emanetini namusumuz bilip, canımız-
dan önde tutarak mücadele etmeye
devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan seçim sonuçlarıyla
ilgili açıklama yaptı. Erdoğan
açıklamasında, “Artık seçim
döneminde yaşanan
tartışmaları, gerginlikleri,
kırgınlıkları geride bırakıp
ülkemizin geleceğine
yoğunlaşma zamanıdır" dedi

Dün yapılan
cumhurbaşkanlığı

ve milletvekili 
seçiminin galibi 

Recep Tayyip
Erdoğan oldu.

Erdoğan yeniden
cumhurbaşkanı

seçilirken, 
parlamentodaki

dağılım da 
bellirlendi. Buna
göre AK Parti ilk

sırada yer aldı

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
resmi olmayan seçim sonuçlarına göre
oyların yüzde 52.65'ini alarak yeniden

cumhurbaşkanı seçildi. CHP'nin adayı Muhar-
rem İnce ise yüzde 30.75 oy alırken, İYİ Parti
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral
Akşener yüzde 7.42, HDP'nin adayı Selahattin
Demirtaş yüzde 8.09 oy aldı. Saadet Partisi

Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı yüzde
0.89, Vatan Partisi Genel Başkanı ve adayı
Doğu Perinçek ise yüzde 0.20 oyda kaldı.

Cumhur ittifakı çoğunlukta

24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ndeki (TBMM) partilerin oy da-
ğılımı da belli oldu.  Cumhur İttifakı yüzde

53.61,  Millet İttifakı ise yüzde 34.11 oy aldı.
AK Parti yüzde 42.39 oy alırken 292, MHP ise
yüzde 11.21 oyla 48 milletvekili çıkardı. CHP,
yüzde 22.76, İYİ Parti yüzde 10.12 ve Saadet
Partisi ise yüzde 1.37 oy alabildi. Bu oy oranla-
rına göre CHP; 147, İYİ Parti ise 46 milletvekili
çıkarabildi. Barajı geçme başarısı gösteren
HDP ise yüzde 11.21 oy aldı.

TURKIYE YINE
ERDOGAN DEDI

Ince yenilgiyi kabul etti!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
Muharrem İnce, Recep Tayyip
Erdoğan'ın kazandığını kabul et-

tiğini açıkladı. CHP Parti Sözcüsü Bülent
Tezcan da "Sonuçlar ne olursa olsun va-
tandaşlarımız tahriklere kapılmasın" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem
İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını

kabul etti. Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya
açıklama yapan İnce, "Erdoğan'ın kazandı-
ğını kabul ediyorum" dedi. CHP Parti Söz-
cüsü Bülent Tezcan da seçim sonuçlarına
ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bütün vatan-
daşlarımıza sandığa gidip oy kullandıkları
için teşekkür ediyorum. Demokrasilerde
demokratik seçimler olur. Milletin iradesi-

nin sandıktan çıkması için gayret ettik. Se-
çimle ilgili güvenliğin sağlanması için feda-
karca çaba gösterildi. Emek harcayanlara
teşekkür ediyoruz. Sonuçlar toplanmaya
devam ediyor. YSK açıklamasını yapıncaya
kadar süreci takip etmeye devam edeceğiz.
Vatandaşlarımız sonuç ne olursa olsun
tahriklere kapılmasın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin galibi oldu

Muharrem
İnce
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BELEDİYEMİZ SORUMLULUK SAHASINDA BULUNAN PARKLARIN YAPIM VE BAKIMI
ÇATALCA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ SORUMLULUK SAHASINDA BULUNAN PARKLARIN YAPIM VE BAKIMI yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İha-
leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası :2018/313591
1-İdarenin
a) Adresi :KALEİÇİ MAHALLESİ VEZİR FERHATPAŞA CADDESİ 50

ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2127872063 - 2127873772
c) Elektronik Posta Adresi :parkbahceler@catalca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :16 İŞ KALEMİNDEN OLUŞAN PVC VE DEMİR KAPI VE 

ÇERÇEVE YAPILMASI İŞİDİR.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :ÇATALCA BELEDİYESİ SORUMLULUK SAHASI
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ÇATALCA BELEDİYESİ MECLİS SALONU FERHATPAŞA 

MAH. FERHATPAŞA CAD. NO:1 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :10.07.2018 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulu-
nan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecek-
tir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇATALCA BELE-
DİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATALCA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-
minat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Basın: 826843 www.bik.gov.tr

K oç Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanı Ömer M. Koç, “Hayatınızın
bundan sonraki döneminde siz artık

üniversitemizin adeta birer temsilcisi, olacak-
sınız. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi
"Hayat mücadeleden ibarettir"; bunu sakın
unutmayın. Ancak, bu gerçek sizi gereğinden
fazla korkutmasın. Sizler; Cumhuriyet’in ilke
ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan,
laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fi-
kirli gençler olarak; memleketimiz ve insanlık
için önemli işler yapacak olan yarının liderle-
risiniz” diye konuştu.

Karanlıkta delikler açın

Törenin, bu yılki konuk konuşmacısı New

York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. An-
drew Hamilton her on öğrenciden birinin
başka ülkelerden gelmesinin kampüse küresel
bir bakış açısı kattığını belirterek, “Üniversite-
ler, her geçen gün cehaletin, bağnazlığın, ada-
letsizliğin karanlığında delikler açar. Koç
Üniversitesi, tam da bunu yapıyor. Her öğ-
rencinin dünya edebiyatına, bilim dallarına ve
tarihe dair çok değerli bir temel eğitim alma-
sını sağlıyor” ifadelerini kullandı. 

Nesiller arası bir randevu 

Koç Üniversitesi’nin ana felsefesinin öğrenci-
ler için en özgür ortamı yaratmak olduğunu
ifade eden İnan, “Biz üniversite eğitimini ne-
siller arası bir randevu olarak görüyoruz. Siz-

lerin başarılarınızla
her zaman gurur du-
yacağız. Üniversite-
mizde aldığınız geniş
tabanlı eğitimle mes-
lek odaklı dersler ya-
nında, insanı insan
yapan bilgi ve birikimin çeşitli boyutlarını da
tattınız. Sizler yarının düşünce önderleri, iş
dünyasının liderleri, mühendisleri, hukukçu-
ları, bilim insanları, doktorları ve sanatçılarısı-
nız; kısacası siz yarınımızın sahipleri ve
ülkemizin geleceğisiniz” dedi.

Sadece çalışkan olmalıyız

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden

mezun olan okul birincisi Dağhan Carlos
Edip Akkar ise “Bugün Koç 2018 mezunları
olarak hayata atılıyor, geleceği yaratma vazife-
sini üst nesillerden devralıyoruz. Ben hepimiz
adına, her alanda medeniyet ve bilim ışığını en
önlere taşıyacağımıza, en ileri atılımları yapa-
cağımıza ve geleceğin parlak Koç mezunlarına
kusursuz örnekler olacağımıza eminim. Bu
yolda, Yüce Önder Mustafa Kemal Ata-

türk’ün de dediği gibi “Hiçbir şeye ihtiyacımız
yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan
olmak” Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleş-
tirilen törene Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve  bu yılki
konuk konuşmacı New York Üniversitesi 16.
Rektörü Prof. Dr. Andrew katıldı.

Koç Üniversitesi 2017-2018 mezuniyet törenin de konuşan 
Ömer Koç, “Bugün burada kep fırlatan siz gençler, yarınların
liderisiniz. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi
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Beykoz Üniversitesi
mezunlarını verdi 

BEYKOZ Üniversitesi
2017-2018 akademik yı-
lını tamamladı. Yaklaşık

500 öğrencinin diploma almaya
hak kazandığı mezuniyet töreniyle
tamamlandı. Beykoz Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dur-
man'ında aralarında bulunduğu tö-
rene üniversitenin Mütevelli Heyeti
Başkanı Ruhi Engin Özmen, müte-
velli heyeti üyeleri, akademik ve
idari personel, öğrenciler ve veliler
katıldı.

Program sayısı 60’a ulaşıyor

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Durman, üniversitenin
önümüzdeki yıl da hızla büyümeye
devam edeceğini belirterek,“Bu yıl
ilk kez öğrenci alacak olan Sosyal
Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık
fakülteleri ile birlikte lisans prog-
ramlarımızın sayısı 16’ya, önlisans
programlarımızın sayısı 30’a, Li-
sansüstü Programlar Enstitüsü’nde
açılacak yeni yüksek lisans programı
ile birlikte toplam program sayımız
60’lara, öğrenci sayımız ise 3 binlere
ulaşacaktır” dedi. 

Çalışma devam ediyor

Beykoz Üniversitesi’nin önümüz-
deki yıl Kavacık ve Çubuklu yerleş-
kelerinde toplam 13 bin 600
metrekare alana sahip 4 binada hiz-
met vereceğini söyleyen Durman

“Diğer taraftan Beykoz’da, muhte-
şem bir doğa ortamında 80 bin met-
rekarelik bir alanda 60 bin
metrekare kapalı alana sahip olacak
üniversite kampüsümüzün mimari
çalışmaları tamamlanmış, inşaat
izinleri de alınmıştır. Proje çalışma-
ları ise devam etmektedir. Hedefi-
miz, bu kampüsümüzü 2 yıl
içerisinde tamamlamak ve ülke-
mizde her yönü ile örnek olacak,
uluslararası standartlarda bir üni-
versite kampüsü oluşturmaktır” ifa-
delerini kullandı.

Yolumuz açık olsun 
Beykoz Üniversitesi’ni birincilikle bi-
tiren Ceyda Sonyurt başarısını aile-
sine ve birbirinden değerli hocalarına
borçlu olduğunu belirterek, “Mezun
olup hayata atılırken yapmamız ge-
reken, çağa ayak uydurarak ülkemizi
ve üniversitemizi, ulusal ve uluslar-
arası alanda en iyi şekilde temsil et-
mektir. Beykoz Üniversitesi mezunu
olmanın gururunu hep taşımamız
dileğiyle, tüm arkadaşlarıma başarılı
bir meslek hayatı diliyorum. Yolu-
muz daima açık olsun” dedi.

Çin islâm düşüncesi
konusunda dünyaca
tanınan Prof.Dr.Sac-

hiko Murata, Üsküdar Üniversi-
tesi’ne geliyor. Sachiko Murata,
Tasavvuf Araştırmaları Uluslar-
arası Yaz Okulu'nda “Çincede
islâm Düşüncesi” dersini vere-
cek.
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf
Araştırmaları Enstitüsü, Kerim
Vakfı’nın desteğiyle tasavvuf
araştırmaları konusunda ulus-
lararası bir yaz okulu açıyor.
Alanında uzman birçok akade-
misyenin yer alacağı program,
16-29 Temmuz 2018 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek.

Sachiko Murata kimdir?

1943 doğumlu Murata, lisansını
Japonya’da Chiba Üniversite-
si’nde hukuk alanında tamam-
ladı.Doktora derecesini nizamî-i
Gencevî’nin Heft Peyker Mesn-
evîsi üzerine yaptığı incele-
meyle Tahran Üniversitesi’nde
alan Murata, islâm fıkhı ala-
nında çalışan ilk kadın olarak
yine aynı üniversitede ikinci bir
doktoraya başladı ancak iran
Devrimi nedeniyle tezini tamam-
layamadan eşi William C. Chit-
tick ile birlikte 1979’da ABD’ye

gitti. Stony Brook Üniversite-
si’nde Karşılaştırmalı Araştır-
malar Bölümü’nde başta islâm
çalışmaları olmak üzere, Kon-
füçyüs felsefesi, Taoizm ve Bu-
dizm konularında eserler ve
dersler veren Murata, 2012 yı-
lında, TÜRKKAD - Türk Kadınları
Kültür Derneği’nin kuruculu-
ğunu üstlendiği Pekin Üniversi-
tesi Ken’an Rifâî islâm
Araştırmaları Kürsüsü’nde islâm
düşüncesinin temel meseleleri
konulu ve Müslüman Konfiçyüs-
çüler başlıklı dersler verdi. Bu-
rada William Chittick ve
Weiming Tu ile beraber yazmış
oldukları, ibnü’l Arabî ekolün-
den Huiru adı verilen, Çinli
Müslümanlar hakkındaki eseri
okuttu. Eser Seyyid Hüseyin
nasr’ın kapsamlı bir önsözü ile
yayınlanmıştı. “The Vision of
Islam” (William Chittick ile bir-
likte)“Chinese Gleams of Sufi
Light”, “The Tao of Islam”, gibi
diğer bazı önemli eserlerin ya-
zarı olan Murata, kadim Çin
kültürü ile islâm arasındaki
bağlantıların orijinal kaynak-
larda ve medeniyet tarihinde iz-
lerini süren en önemli bilim
insanlarından birisi olarak bili-
niyor.

geliyor
Sachiko Murata Üsküdar’a 

Mezuniyet törenine Ömer Koç, Prof. Dr. Andrew Hamilton  ve çok sayıda akademisyen katıldı

Rektör Mehmet Durman, öğrencileri ayrı ayrı tebrik etme fırsatı buldu

Ömer
Koç
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yunanistanBaşbakanı Aleksis
Çipras, iktidara geldiği 2015 yı-
lında Yunan halkına verdiği sözü

yerine getirdi ve hayatı boyunca takmayı red-
dettiği kravatı boynuna geçirdi. Bugüne dek,
aralarında Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu-
lunduğu bir çok liderden "kravat hediyesi"
alan Çipras, her lidere "Yunanistan'ın yüklü
borcu azaltıldığında; kırpıldığında ya da
ödeme süresinin uzatıldığında kravat takaca-
ğım" diyordu.

Tarihi zafer

Yunanistan'ın sekiz yıldan bu yana ekonomik
krizle mücadelesinin sonunda, AB ve
IMF'nin Yunanistan'a uyguladığı "tasarruf
programının" sonuna gelinmesi; ve Eurog-
roup çalışmalarının sonucunda Yunanis-
tan'ın milyarlarca borcunun geri
ödemelerinin 10 yıl uzatılarak Yunan ekono-
misinin kalkınmasına "teşvikte" bulunulması;
Yunan hükümeti tarafından tarihi bir zafer
olarak aktarıldı TV kameraları önüne ilk kez
kravatlı çıkan Çipras , Atina'nın Zappion sa-
rayında düzenlenen törende, "İddiayı kazan-
dık; kravatı taktık. Verilen sözler tutulmalı.
Biraz zorlanacağım ama alışacağım" dedi.
Çipras, lideri olduğu radikal sol SYRİZA ile
küçük ortağı olan milliyetçi "Bağımsız Helen-
ler- ANEL" milletvekilleri önünde yaptığı ko-
nuşmasında, Yunanistan'ın sekiz yıllık
ekonomik krizinin sona erdiğini ilan etti.

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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Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan motorlu araç kullanma yasağı gece yarısı
sona erdi. Ülkede üç milyon kadının 2020'ye kadar trafiğe çıkması bekleniyor

11

SUUDI KADINLAR 
DIREKSIYON BASINDAÇipras nihayet

kravat taktı!

S uudi Arabistan'da kadınlara uygulanan
motorlu araç kullanma yasağının kalkması-
nın ardından ülkenin her köşesinde kadın-

lar direksiyon başına geçti. Bir Suudi güvenlik
yetkilisi trafiğin normal aktığını ve olağanüstü bir
durumla karşılaşılmadığını açıkladı. Kadınlara
araç kullanma izni gece yarısı yürürlüğe girdi. Ka-
dınlar sosyal medyada direksiyon başındaki re-
simlerini paylaştı. El Huberli adlı bir kadın Twitter
hesabına "Ne kadar güzel bir sabah" mesajını dü-
şerken, bir diğeri de "coşku ve mutluluğu bir arada
yaşadığını" duyurdu.

Kadınların bayramı

Suudi Arabistan'daki üç milyon kadının ehliyet
alarak 2020 yılına kadar kendi kullandığı araçla
trafiğe çıkabileceği tahmin ediliyor. Krallığın bir-
çok kentinde kadınlar için özel sürücü kursları
başlatıldı. Aynı zamanda Harley Davidson'uyla
gezinti yapabilmek için motosiklet eğitimi alan ka-
dınların da arttığı kaydedildi. Suudi Arabistan'da
yıllardır kadınların otomobil kullanmasının "eşle-
rini aldatmalarına" ve "günah işlemelerine" yol
açacağı ileri sürülmekteydi.

Milli gelire katkı verecek

Suudi Arabistan'daki yasakların kalkmasında pet-
rol gelirlerindeki düşüşün yol açtığı ekonomik dur-
gunluğun rol oynadığı tahmin ediliyor. Kadınları
iş hayatına kazandırmayı amaçlayan Riyad yöne-
timi kadınların milli gelire katkısının 2030 yılına
kadar 90 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.

Ilımlı 
İslam'a
geçiş
Bir yıldır Suudi arabistan'ın
'güçlü adamı' olan veliaht Prens
Muhammed bin Selman sinema
ve konser yasağını da kaldırıp,
ılımlı İslam'a geçiş yolunda
olduklarının sinyalini vermişti.
ancak Suudi arabistan'ın insan
hakları alanındaki karnesine
yönelik eleştiriler sürüyor. İnsan
hakları İzleme Örgütü (Human
Rights Watch) geçen hafta iki
kadın aktivistin daha
tutuklandığını duyurmuştu.

aBd Başkanı Donald Trump,
Kuzey Kore'ye yönelik yaptı-
rımların bir yıl daha uzatılma-

sına olanak sağlayan kararnameyi
imzaladı. Trump, Kuzey Kore'ye ilişkin
"ulusal acil durumu" bir yıllığına uzatan
kararnameyi, Kongre'ye gönderdiği yazılı
mesajla kamuoyuna duyurdu. Daha
geçen hafta Kuzey Kore'nin artık ABD
için bir nükleer tehlike arz etmediğinı söy-
leyen Trump, yaptırımların uzatılmasına
gerekçe olarak bu ülkenin ulusal güven-
liğe hâlâ "olağan dışı bir tehdit" oluştur-
masını gösterdi.

Nükleer tehdit yok

Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri
Kim Jong-un ile Singapur'da gerçekleştir-
diği tarihi zirvenin ardından, Kuzey Ko-
re'nin "nükleer silahsızlanma sürecinde
ilerleme kaydedilmeden yaptırımların kal-
dırılmayacağını; ancak sürecin ilerleme-
sini ve yaptırımları kaldırmayı dört gözle

beklediğini" söylemişti. Trump, zirve son-
rası attığı tweet'te de, "Herkes, kendini
artık göreve başladığım günden çok daha
güvende hissedebilir. Artık Kuzey Ko-
re'den gelen bir nükleer tehdit söz konusu
değil" ifadelerini kullanmıştı.

Askeri tatbikatlar askıya alındı

Öte yandan Kuzey Kore‘yle ilişkilerde
başlayan söz konusu "normalleşme" süre-
cinin ardından ABD'den önemli bir adım
daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon) "Singapur Zirvesi'nde alınan
kararlara destek vermek amacıyla mütte-
fik Güney Kore'yle ortak düzenlenen bazı
askeri tatbikatların süresiz olarak askıya
alındığını" açıkladı. Pentagon sözcüsü
Dana White, kararın Ağustos'ta yapılması
öngörülen "Özgürlük Muhafızı" isimli as-
keri tatbikat ile önümüzdeki üç ay için
planlanmış iki ortak donanma eğitim
programını kapsadığını söyledi. DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Diğer
yandan Pentagon, Güney Kore ile ortak düzenlenen bazı askeri tatbikatları “süresiz olarak” askıya aldı

ABD’nin Kore kararları

Hindistan’da
vaHşet!

Hindistan polisi, ülkenin doğusundaki Jharkhand
eyaletinde insan kaçakçılığını protesto için sokak
gösterisi yapan beş kadının kaçırılarak tecavüze uğ-

radığını açıkladı. Kadınların silahlı bir grup tarafından araç-
lara bindirilerek ormana götürüldüğü belirtiliyor. Polis, olayla
ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınamadığını duyurdu.
Hindistan'da 2016'da polis kayıtlarına 40 bin tecavüz vakası
geçti. Ancak çok sayıda tecavüzün, mağdurların çevreden

baskı göreceği korkusuyla gizli kaldığı belirtiliyor.

Beş kadına ne oldu?

Jharkhand polisinden üst düzey bir yetkilinin BBC'ye yaptığı
açıklamaya göre, insan kaçakçılığına dikkat çekmek için
Khunti bölgesinde gösteri yapan, bir sivil toplum kuruluşunda
görevli kadınlar sonrasında bir okulda toplandı. Okula gelen
bazı silahlı kişiler kadınlardan beşini kaçırdı. 

Suudi kadınlar ülke ekonomisine de ciddi katkıda bulunacak

ABD, Kuzey Kore’yi tehdit olarak görmediğini açıkladı

Donald
Trump

Kim Jong 
un
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Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

Tel: 0212 881 11 17
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:
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P alandöken, yazılı açıklama-
sında, plastik atıkların ve
naylon poşet kullanımının

doğaya verdiği zararlara dikkati
çekti. Türkiye'de gelecek yıl başın-
dan itibaren poşetlerin parayla sa-
tılması uygulamasına geçilmesinin
planlandığını anımsatan Palandö-
ken, "Bu uygulama başlamadan
birçok firma parayla poşet satıp du-
rumu fırsata çeviriyor. Gerçekten
bunu doğayı korumak adına yapı-
yorlarsa naylon poşet yerine bez
çantalar kullanılmalı ve bunlar kar
amacı güdülmeden cüzi bir ücretle
satılmalıdır. Vatandaşlarımız da
naylon poşet alışkanlığını bırakıp,
alışverişlerini file ve bez çantalarla
yapmalıdır. Denizler ve ormanlar
plastik şişelerle naylon çantalarla
kirletilmemeli." ifadesini kullandı.

Çevreye zarar veriyor

Çevre kirliliğinin tüm dünyada
ciddi boyutlara ulaştığını vurgula-
yan Palandöken, "Geri dönüşüme
gitmesi gerekirken ormanlara, de-
nizlere atılan plastik şişeler, naylon
poşetler kirlilikle birlikte hayvanlara
da çok büyük zarar veriyor." uyarı-
sında bulundu.

Plastik sektörünü zengin ediyor

Palandöken, yaz aylarının gelme-

siyle birlikte özellikle piknik alan-
larının temiz tutulması gerektiği-
nin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için
geri dönüşüm şart. Çevreye en za-
rarlı plastik türlerinden olan nay-
lon poşeti artık kullanmayı terk
etmemiz gerekir. Plastik sektörü
hızlı bir büyüme ve gelişme göste-

riyor. Bu yılın ilk çeyreğinde plas-
tik mamul üretimi 3,5 milyon
tona, iç pazarda tüketilen plastik
mamul miktarı ise 3,2 milyon tona
yükseldi. Bu sektörün gelişmesi ve
büyümesi ekonomik açıdan
olumlu fakat ürünlerin kullanımı
aşamasında bizlere büyük görev
düşüyor. Özellikle marketlerde

naylon poşet alışkanlığı terk edil-
meli. Naylon poşetler hem içine
koyduğumuz yiyeceklere hem de
çevreye zararlı. O yüzden naylon
poşet yerine bez torba kullanımı
özendirilmeli. Şimdiden hepimiz
sağlıklı yaşam ve temiz bir çevre
için file ve bez çanta kullanmaya
alışmalıyız." AA

NayloN poseT
cebe zarar

MÜSİAD Ankara Başkanı ve
DEİK Türkiye-Endonezya
İş Konseyi Başkanı Erdal:
“Türkiye, ekonomik an-
lamda her ne olursa olsun
yoluna başarı ile devam
edecektir” diye konuştu

mÜsTAKiL Sanayici ve
İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Ankara

Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) Türkiye-Endo-
nezya İş Konseyi Başkanı İlhan
Erdal, “Türkiye, her ne olursa
olsun bundan sonra yoluna ba-
şarı ile devam edecektir. Mesele-
miz Türkiye olsun” ifadelerini
kullandı.
Erdal yaptığı açıklamada, 24 Ha-
ziran seçimlerine ilişkin değerlen-
dirmede bulundu. Türkiye’nin
son 16 yılda geldiği noktaya deği-
nen Erdal, "Geldiğimiz noktada,
yakalanan istikrarın ekonomimize
sağladığı yüzde 5,9’luk ortalama
büyüme oranı ve milli gelirimizin
8,6 katına çıkması bizler için
büyük önem taşıyor. Öte yandan,
Türkiye’nin dört bir yanında ha-
yata geçirilen mega projeler, tek-
nolojik yatırımlar, savunma
sanayisindeki dışa bağımlılığın
azaltılmasına yönelik çalışmalar,
alternatif enerji kaynaklarının artı-
rılması, ulusal hedeflerin çok öte-
sinde, uluslararası ekonomi
arenasında söz sahibi bir Tür-
kiye’nin varlığına işaret etmekte-
dir. Bu seçim gündeminin ana
temasının Türkiye ve istikrar ol-
ması gerektiğini düşünüyorum”
ifadelerini kullandı.

Artık bir olmalıyız

Erdal, MÜSİAD olarak "Mesele-
miz Türkiye olsun" başlıklı ça-
lışma başlattıklarını ve kampanya
kapsamında çeşitli projelere imza
atacaklarını aktararak, şunları
kaydetti: "Bu kampanyamız sa-
dece gençlere yönelik değil, toplu-
mumuzun tamamını kapsıyor.
Ticaret Diplomasisi Modeli,
tarım ve hayvancılıkta Türkiye’yi
bir dünya markası yapacak Ta-

rımsal Yatırım Fonu Projesi, eko-
nomiyi faiz kıskacından kurtara-
rak İslami ve İnsani Finans
Modeli, enerjide dışa bağımlılığı
azaltarak Biyogaz Organik ve Or-
ganomineral Gübre Tesisleri Pro-
jesi, taklit değil özgün medeniyeti
savunarak Kültür Ekonomileri
Modeli, üretim odaklı büyümede
bölgesel kalkınmanın gücüne ina-
narak Toplu Sanayi İdaresi Mo-
deli gibi projeler geliştirdik.”AA

Türkiye yoluna
devam edecek

Kredi borçları 
bir yıl ertelendi

resmi Gazete'de yayımla-
nan Bakanlar Kurulu kara-
rına göre, 1 Ocak 2018'den

31 Aralık 2018'e kadar Türkiye gene-
linde meydan gelen deprem, şiddetli
rüzgar, yangın, aşırı sıcak zararı, sam-
yeli, çığ, heyelan, taban suyu yüksel-
mesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış,
aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kı-
rağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi,
güneş yanıklığı ve hortum afetlerine
maruz kalan ve bu afetler nedeniyle
ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları,
tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi
Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt

sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi-
lerin, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü-
nün Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerine (TKK) kredi borçları
1 yıl ertelendi.

En az yüzde 30

Borç ertelemelerinde, hasar tespit ko-
misyonu kararı aranacak. Komisyon
kararları oy çokluğuyla alınacak. Çiftçi-
lerin borçlarının ertelenebilmesi için
zarar oranının en az yüzde 30 olması
gerekecek. Bakanlar Kurulu kararı, 1
Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe
girdi.

Kobi tanımı değişti
bir işletmenin ''küçük ve orta
büyüklükte işletme (KOBİ)''
olarak tanımlanması için yıl-

lık net satış hasılatı veya mali bilanço
üst sınırı 125 milyon lira olarak belir-
lendi. Bu rakam, daha önce 40 milyon
liraydı. Bakanlar Kurulunun ''Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik'' kararıResmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girdi.

Hasılat beklentisi yüksek

Buna göre, KOBİ, "250 kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı ya da mali bilançosu 125 mil-
yon lirayı aşmayan ve yönetmelikte
mikro işletme, küçük işletme ve orta bü-
yüklükteki işletme olarak sınıflandırılan
ekonomik birimler." olarak tanımlandı.
Değişiklikten önce bir işletmenin KOBİ
olarak tanımlanması için, yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosu üst sınırı-
nın 40 milyon lira olması gerekiyordu.

Yönetmelikteki değişiklikle KOBİ'ler şu
şekilde sınıflandırıldı:
''- Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık ça-
lışan istihdam eden ve yıllık net satış
hasılatı veya mali bilançosundan her-
hangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işlet-
meler. - Küçük işletme: 50 kişiden az
yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan
işletmeler.- Orta büyüklükteki işletme:
250 kişiden az yıllık çalışan istihdam
eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 125 milyon
lirayı aşmayan işletmeler.''
Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili ku-
ruma yazılı yapılabileceği gibi, elektro-
nik ortamdan da gerçekleştirilebilecek.
Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) tarafın-
dan sağlanan Hazine destekli kefaletler
kapsamında risk bakiyesi bulunan ve
daha önce KOBİ tanımı dışında kalan
işletmeler, yıl sonuna kadar kredi ga-
ranti kurumlarına sağlanan Hazine des-
tekli kefalet limitlerinden yararlanmaya
devam edecekler.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
naylon poşetlerin doğaya ciddi zarar verdiğini belirterek, "Naylon poşet yerine bez torba
kullanımı özendirilmeli. Naylon poşet hem maliyetli hem de doğal değil" dedi

Dışa
bağımlılık
azalmalı
Türkiye'nin dışa bağımlılığı-
nın azalması gerektiğini de
anlatan Erdal, “Asıl hedefi-
miz bu başlıklarla yola çıka-
rak, dünyanın her
toprağında Türkiye’nin adını
duyurmak ve ülkemizin her
alanda daha güçlü bir ko-
numa gelmesine katkı sağla-
mak. Ekonomik ve ticari
anlamda attığımız adımlarla
dışa bağımlılık azalarak Tür-
kiye dünya markası olmalı.
İhracatı artırmak için yatırım
ortamlarını iyileştirmemiz
aynı zamanda da imalata,
üretime yönelik çalışmalar
yapmamız gerekiyor. Vakit,
artık bir olmak ve ayrışma-
dan yola devam etme vakti.
Herkesi ülkemiz ve yarınları-
mız için üretmeye, çalışmaya
ve sorumluluklarımızı artır-
maya davet ediyoruz. Tür-
kiye yoluna başarı ile devam
edecektir. Meselemiz Türkiye
olsun” dedi.

Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları 
afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine

olan kredi borçlarında 1 yıl ertelemeye gidildi

Borç ertelemelerinde komisyon kararı alınması
kararlaştırılırken, bir borcun ertelenebilmesi için
en az yüzde otuz zarar olması durumu aranacak

Erdal, Türkiye’nin seçim sonrasında ekonomik olarak güçlü bir
şekilde yoluna devam edeceğini ve sorun yaşamayacağını söyledi

Naylon poşetlerin maliyet anlamında ciddi derecede cep yaktığını anlatan Palandöken,  söz konusu
poşetlerin doğaya da zarar verdiğini söyleyerek, “En iyisi bez torbalar kullanmaktır” diye konuştu
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Ozan Tufan 

İspanya 
yolcusu

AYKUT Kocaman'ın geçen sezonun 
ikinci yarısında üstünü çizdiği Ozan 
Tufan, İspanya yolcusu. Ozan'ın me- 
nacerliğini yapan Ahmet Bulut, La 
Liga ekipleriyle temaslarını sürdürür
ken, Ozan'ın en ciddi talibi Girona. 
Fenerbahçe ile 2020'ye kadar konta- 
ratı devam eden Ozan için önümüz-

deki günlerde kulübe resmi teklif gel
mesi bekleniyor. Yönetim, yeni teknik 
direktör Cocu'nun raporuna göre iç 
transferde yol haritasını çizecek. Şu 
ana kadar gönderilen tek 
oyuncu, Al Wahda'ya 3 
milyon Dolar'a satılan 
Fernandao.

HAKAN SONGUR

SİLİVRİSPOR’DA 
2. DURU DONEMİ
3'üncü Lig ekiplerinden Sil ivrispor'da yapılan genel kurulda seçime tek liste olarak giren 
mevcut Başkan Akgün Duru, oy birliği ile 2 yıllık görevi almaya bir kez daha hak kazandı

malar yaparak orayı daha güzel bir hale getirdik ve her 
şeyi ile değiştirerek, Silivrispor'umuza yakışır bir hale 
getirdik. Tesisleşme çalışmalarımıza hız vererek, Selim- 
paşa Kemal Karasu sahası ile ilgili görüşmelerimiz oldu 
ve bu görüşmelerin sonuna geldik. En kısa zamanda 
karşılıklı imzalar atılarak bu tesisi de Silivrispor'umuza 
kazandıracağız” dedi.

7 milyon 450 bin tahmini bütçe
Genel kurulda geçtiğimiz sezonunu gelir gider rapor
ları okunmasının ardından önümüzdeki sezonun tah
mini bütçesi de üyelerin oyuna sunuldu. Geçtiğimiz 
sezon 8 milyon bütçe ile 2.lige tutunamayan Silivris- 
por'un önümüzdeki sezon bütçesi 7 milyon 450 bin 
olarak belirlendi. Tüm sezonun giderlerini ve gelirlerini 
belirleyen Silivrispor yönetim kurulu yine dev bir bütçe 
ile TFF 3.ligine girecek.

Belediye olarak yanlarındayız
Genel Kurula geçte olsa katılan Silivri Belediye Başkan 
Yardımcısı Bora Balçıoğlu yapılan genel kurulun hayırlı 
ve uğurlu olmasını dileyerek, her zaman olduğun gibi , 
bundan sonra da Silivri'deki spor'un ve Silivrispor'un 
yanında olacaklarını belirtti. Genel Kurulda yaptığı kısa 
konuşmada, yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar di
lerken, Silivrispor'un ağabeylik görevine devam edeceği
nin altını çizdi. Silivri Belediyesi olarak her zaman 
olduğu gibi önümüzdeki sezonda Silivrispor'un her 
saman yanında olacağını söyledi.

enel kurulda kısa bir konuşma yapan Kulüp 
Başkanı Akgün Duru, geçtiğimiz sezon 2. 
Lig'den düşen futbol takımından dolayı Silivris

por üyelerinden özür diledi. Silivrisor'un 2018-2019 fut
bol sezonu ile belirlediği tahmini bütçesi ise 7 milyon 
450 bin lira olarak açıklandı. 2017- 2018 futbol sezo
nundan TFF 2.liginde mücadele eden Silivrispor'un 
kulüp Başkanı Akgün Duru genel kurulda yaptığı ko
nuşmada, futbol takımında alınan başarısızlıktan dolayı 
üyelerden ve camiadan özür dileyerek özeleştiride bu
lundu. Başkan Akgün Duru “Geçtiğimiz sezon futbol A 
takımı kategorisinde başarılı olamadık ve mücedele etti
ğimiz 2.ligden düştük. Bundan dolayı tüm camiamız
dan ve silivrispor'a gönül verenlerden özür diliyoruz. 
Bunun dışında yaptığımız güzel şeylerde var. Futbol alt 
yapımızda başarılar sağladık, voleybol şubemiz 2.ligde 
kalmayı başardı. Basketbol, Boks şubelerimizi açtık. Si- 
livrispor'a gelir getirici yerler kazandırmaya çalıştık. Be
lediyemizle yaptığımız görüşmeler sonunda bir çay 
bahçesi kazandırdık. Bu yerin açılışını önümüzdeki 
günlerde yapacağız. Bu arada tesisleşmeye de önem 
verdik, Geçtiğimiz sezon başında TFF yöneticilerinin 
Silivri sahasına gelerek yaptıkları incelemeden sonra 
maçların oynanamayacağı raporundan sonra , Silivri 
Belediyesinin büyük katkıları ile sahamızda yaptığımız 
çalışmalarla , maçları oynanabilir hale getirdik. Bunun 

dışında futbolcularımızın kaldığı tesislerle ilgili çalış-

Akgün
Duru

Janssen'den 
ayrılık sinyali
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı 
Vincent Janssen, ülkesindeki bir 
televizyon kanalında geleceğine 
yönelik flaş açıklamalarda bulundu

FEMERBAHÇE'MİM geçtiğimiz yaz Totten- 
ham Hotspur'dan kiraladığı Vincent Jans
sen, ülkesi Hollanda'da flaş açıklamalarda 
bulundu. Hakkında çıkan transfer söylenti
leri hakkında konuşan golcü futbolcu, gele
cek sezon hangi takımda oynayacağına dair 
net bir şey sözlemezken ayrılık imasında bu
lundu. Ülkesinin önde gelen televizyonların
dan NOS'un sorularını yanıtlayan yıldız 
isim, "Fenerbahçe defterinin henüz kapandı
ğını söyleyemem ancak bu, tek seçeneğimin 
Fenerbahçe olduğu anlamına da gelmiyor." 
ifadelerini kullandı.

Bonservisi Tottenham'da
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklara rağ
men fantastik bir yıl geçirdiğini vurgulayan 
Hollandalı, "Her ihtimale açı
ğım ve sakince olacakları
bekliyorum." şeklinde ko
nuştu. Tottenham ile olan 
sözleşmesi 2020 yazında . 
sona erecek olan 24 yaşın
daki oyuncunun şu anki pi
yasa değeri 9 milyon euro
olarak gösteriliyor.__
Sarı Lacivertli 
yıldız, geçtiği
miz sezon 
takımıyla
çıktığı 19 
maçta 5 
gol atar
ken 4 de 
asist 
kaydet
mişti.

Genel kurulda yeni seçilen yönetim 
kurulu şu isimlerden oluştu; Akgün 
Duru, Turgay Sakarya , Eyüb Bay
burtlu, Mehmet Ayyıldız, Turgay Sez- 
giner, Burhan Soyaslan, Naci Aydın,

Yönetim listesi belli
Ali Özkök, Hayrettin Atasoy, Levent 
Saygılı,Sebahattin Akbıyık. Yönetim 
kurulu Yedek; Nuri Çolakoğlu, Erdal 
Bilir, N.Edip Karaman, Orçun Koyun- 
cuoğlu, Oktay Erdem.

Beşiktaş'a 
gelecek mi?

aleye çare Begovic

Ali Koç başkanlığında futbolda yeni 
bir yapılanmaya giden Fenerbah
çe'yle ilgili Ada basınından bomba 
bir transfer iddiası geldi. Daily Star 
gazetesi, bugün okuyucularıyla 
paylaştığı özel haberinde Sarı Laci- 
vertliler'in Bournemouth'un kalesini 
koruyan Asmir Begovic'i transfer

Gazete, Sarı Kanarya'nın sportif di
rektörlüğüne getirilen Damien Co- 
molli'nin 31 yaşındaki file 
bekçisine özel ilgi duyduğu ve Li- 
verpool'da çalıştığı dönemde de 
Pepe Reina'nın yerine takıma 
almak istediği hatırlatıldı. Begovic,

TEKLİF YAPILACA

REİNA’NIN YERİNE İSTEDİ

etmek için kolları 
sıvadığını yazdı. Ha
berde geçtiğimiz yıl Chel- 
sea'den 11,5 milyon euroluk 
bir bonservis bedeliyle transfer
edilen Boşnak eldiven için Fener
bahçe'nin resmi teklif yapmaya ha
zırlandığı öne sürüldü.,

geçtiğimiz sezon ligi 12'nci sırada 
tamamlayan Bournemouthta lig
deki tüm karşılaşmalarda görev 
yaptı. 38 maçın 6'sında kalesini 
gole kapatan tecrübeli file bekçisi, 
Ingiliz ekibinin vazgeçilmez ismi 
konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin İngiltere
Premier Ligi ekiplerinden 

Bournemouth forması 
giyen Boşnak kaleci Asmir 

Begovic'le yakından 
ilgilendiği 

iddia edildi

İki isim gidecekler listesinde
GALATASARAY'DA sezonu kiralık olarak farklı ta
kımlarda geçiren ve takıma dönecek olan isimlerden 
c ve Luis Pedro Cavanda ile yolların ayrılması için 
çalışmalar sürüyor. Galatasaray'da sezonu kiralık 
olarak farklı takımlarda geçiren ve takıma dönecek 
olan isimlerden Lionel Carole ve Luis Pedro Ca- 
vanda ile yolların ayrılması için çalışmalar sürüyor. 
Cavanda, büyük ihtimalle 1 milyon Euro bonservis

karşılığında Standard Liege'de kalacak.

Carole serbest kalacak
Carole için de Türkiye'den tekliflerin olduğu ve gere
kirse Fransız sol bekin serbest bırakılacağı öğrenildi. 
Yeni sezonda sol bek ikilisinin Yuto Nagatomo ve 
Hakan Balta, sağ bek ikilisinin de Mariano ve Mar
tin Linnes olması bekleniyor.

BİR süredir Beşiktaş'ın transfer günde
mini meşgul eden Wahbi Khazri, gelece
ğiyle yönelik flaş bir açıklama geldi. 
Sunderland'in Tunuslu orta sahası Wahbi 
Khazri, uzun bir süredir Beşiktaş'ın 
transfer gündemini meşgul ediyordu. Şu 
sıralar ülkesiyle Rusya'daki 2018 Dünya 
Kupası'nda boy gösteren 27 yaşındaki yıl
dız futbolcu hakkında çıkan transfer id- 
dialarıyle ilgili ilk kez konuştu.

Ne olacak göreceğiz
Tunus'un Belçika'ya 5-2 yenildiği maçta 
90+3'te fileleri sarsan Khazri, mücadele
nin ardından yaptığı açıklamada gelece
ğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: Bir 
Tunuslu için Premier Lig'de oynamak 
kolay değil. Bu açıdan kendimi çok ayrı
calıklı hissediyorum. Şu anda yalnızca 
Dünya Kupası'na odaklanmış durumda
yım. Ancak yapabilirsem kariyerime Pre
mier Lig'de devam etmek istiyorum. 
Bununla birlikte her ihtimale açığım. Ne 
olacağını hep birlikte göreceğiz.”
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Wilfried Bony, Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdi. Yeni sezonda İngiltere Championship’te
görev yapmak istemeyen 29 yaşındaki futbolcu, ayrılmak için Swansea City’den izin istedi

Y eni sezon öncesinde forvet hattını
güçlendirmek için çalışmalarını
sürdüren Beşiktaş, son olarak

gündemine İngiltere Premier Lig ekibi
Swansea City’nin yıldızı Wilfried Bony’yi
almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in
raporu doğrultusunda hücum hattında
büyük bir değişikliğe gitmeyi planlayan
Beşiktaş Yönetimi, Ada ekibinin golcüsü
için çalışmalarını hızlandırmıştı. Kulü-
büyle 1+1 yıllık kontratı bulunan 29 ya-

şındaki futbolcu için menacerler aracılı-
ğıyla kiralama teklifi götüren Kara Kar-
tal, 3 milyon Euro’luk taleple
karşılaşmıştı. Bu gelişmenin ardından
konuyu değerlendirmek için Ada ekibin-
den süre isteyen yönetim, sonrasında bu
bedeli düşürmek için pazarlıklara baş-
ladı.

KulüBünDen KolaYlıK iSTeDi

Swansea City’le yapılan görüşmelerin

ardından tecrübeli oyuncuyla da me-
naceri aracılığıyla temaslara başlayan
Kara Kartal’a, yıldız ismin cephesinden
olumlu geri dönüş geldi. Swansea’nın
geçen sezon İngiltere Premier Lig’de
küme düşmesi sebebiyle yoluna İngil-
tere Championship’te devam etmeme
kararı alan başarılı oyuncunun, Beşik-
taş’a yeşil ışık yaktığı ve kulübünden
kiralanması için kolaylık sağlamasını
istediği kaydedildi.

KaRtal’a yesil
isiK yaKti

71 milyon TL ödenmişti
FanaTik'E göre; Swan-
sea City’ye önceki sezon
Premier Lig devi Manc-
hester City’den 13 mil-
yon Euro (71 milyon
TL) karşılığında transfer

olan Wilfried Bony, bu
ekipte geçen dönem 20
karşılaşmada forma
giydi. Bony, bu mücade-
lelerde rakip fileleri 4 kez
havalandırmayı başardı. 
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bEşikTaş’ın geçen sezonun
ara transfer döneminde kad-
rosuna bedelsiz olarak kattığı
Domagoj Vida, Hırvatistan
Milli Takımı formasıyla
Dünya Kupası’na damgasını
vurmuştu. D Grubu’nda ülke-
sinin Nijerya’yı 2-0 ve Arjan-
tin’i de 3-0 yendiği
karşılaşmaların ikisinde de 90
dakika sahada kalan ve or-
taya koyduğu başarılı perfor-
mansla rakiplerine geçit
vermeyerek yıldızını parlatan
tecrübeli stoper, bir anda
transfer döneminin gözdesi
olmuştu. İngiltere başta
olmak üzere İtalya ve İspan-
ya’dan da birçok kulübün ilgi-
sini çeken 29 yaşındaki
futbolcu, menaceri aracılı-
ğıyla gelen teklifler için ilk kez
konuştu.

Tosic’in ardından

Fanatik'in haberine göre; ko-
nuyla ilgili olarak düşüncesini
menaceriyle paylaşan Vida,
“Şu anda Dünya Kupası’nda
ülkem için mücadele ediyo-
rum. Geleceğim için doğru

kararı turnuva sonrasında ve-
receğim. Beşiktaş’la 2022 yı-
lına kadar sözleşmem var.
Rusya’nın ardından kulüple
oturur tekliflere göre duru-
mumu değerlendiririz” ifade-
lerini kullandı. Dusko Tosic’in
7 milyon Euro karşılığında
Çin Ligi ekibi Guangzhou
RF’e satılmasının ardından
savunma hattını koruma ka-
rarı alan yönetimin, Vida’nın
Dünya Kupası’ndaki perfor-
mansıyla yıldızını parlatması-
nın ardından tekliflere açık
olduğu öğrenildi.

Başkan fikir değiştirdi

Teknik direktör Şenol Gü-
neş’in raporu doğrultusunda
ilk olarak Vida’yla yola devam
kararı alan Beşiktaş Başkanı
Fikret Orman’ın, son olarak
deneyimli savunmacı için ge-
lecek önerileri değerlendir-
meye karar verdiği belirtildi.
Özellikle İngiltere Premier
Lig’ten birçok kulübün rada-
rında bulunan Vida için 10
milyon Pound’un gözden çı-
karıldığı konuşuluyor. 

Cim-Bom'a dönme
ihtimali bulunan

Badou Ndiaye,
Dünya Kupası için

gittiği Rusya'da
açıklamalarda

bulundu;
“Galatasaray'ı çok

özledim” dedi
TürkiyE’yi çok sevdiğini söy-
leyen Senegalli futbolcu,
“Galatasaray benim ailem ve
evim. Onları çok sevdiğimi ve
özlediğimi söylemek istiyo-
rum. Transferimle ilgili du-
rumu açıkçası bilmiyorum.
Ama göreceğiz. Her şey ola-
bilir” dedi. Galatasaray’ın
geçen sezon Stoke City’ye
gönderdiği Badou Ndiaye,
yeniden Cim-Bom’a dönüşü-
nün mümkün olduğunu
ancak şu anda netleşen bir
durumun bulunmadığını
söyledi.

Dönme ihtimali var

Senegal Milli Takımı ile bir-
likte Dünya Kupası için Rus-
ya'da bulunan başarılı
futbolcunun, İngiliz ekibinin
küme düşmesi sonrasında
Galatasaray'a dönme ihti-
mali belirmişti. Sarı-kırmızılı
teknik heyetin de beğendiği
futbolcu, Milliyet'e yaptığı
açıklamada sarı-kırmızılılara
gelmeye hazır olduğunu gös-

terdi; “Herkes benim Türki-
ye’yi ne kadar sevdiğimi bili-
yor. Galatasaray benim ailem
ve evim... Onları çok sevdi-
ğimi ve özlediğimi söylemek
istiyorum. Gelen destek me-
sajları için teşekkür ediyo-
rum. Doğal olarak bana
Galatasaray’a transferimi so-
racaksın. Bununla ilgili son
durumu açıkçası bilmiyo-
rum. Ben de çıkan haberleri
bazen okuyorum. Arkadaşla-
rım bana bu haberleri gönde-
riyor. Ama göreceğiz. Her şey
olabilir” dedi.

Yeni başlıyor

Senegal’in Polonya ile oyna-
dığı ilk grup maçında süre
alamayan futbolcu, kupadaki
şanslarını da değerlendirerek,
“Polonya gerçekten çok iyi ve
güçlü bir takım. Biz de öyle-
yiz ve bunu gösterdik. Ama
kupa daha yeni başlıyor.
Önümüzde iki maç ve sonra-
sında elemeler olacak. Bu şe-
kilde devam etmeliyiz” dedi.

G.Saray’ı çok
özLEDİM!

UEFa anlaşması ile birlikte
G.Saray’ın transferde attığı her
adımın doğru olması gerekiyor.
Sınırlamalar, cezalar ve UE-
FA'nın yakın takibi işleri zorlaştı-
rırken mali tablo nedeniyle
transferde en çok zorlanacak ta-
kımların ilk sırasında G.Saray
var. Bu nedenle Aslan da kolları
sıvayıp oyuncu havuzunda belir-
lenen isimler için temaslarını
kurdu, ilk adımları attı. Ancak şu
anda kimse sarı-kırmızılılardan
net bir transfer hamlesi de gel-
medi.

Son sözü o söyleyecek

Yuto Nagatomo için Inter’le an-
laşan Aslan, diğer takviyeleri kıs-
men ağırdan alacak. Fatih

Terim'in transfer istediği bölge-
leri yönetime iletirken fiyatlar ne-
deniyle biraz bekleme kararı
alındı. Dünya Kupası nedeniyle
transfer piyasasında hareketlilik
yaşanmazken kupa sonrası Av-
rupa'da işler de karışacak. Yöne-
tim, mali zorluk çekse de net
adımları ikinci kamp dönemine
çok sarkmadan atmayı düşünü-
yor. Dünya Kupası’roa artacak
fiyatların düşmesini bekleyecek
olan yönetim, 1. kamp döne-
minde harekete geçecek.
Kampta Fatih Terim’in takımla
harcayacağı mesai sonrasında
tablonun daha da net bir şekilde
ortaya çıkması beklenirken bu
esnada beklenen transferler ya-
pılacak.

Fatih Terim kupayı bekliyor TRABZON
madeni buldu
Trabzonspor Kulübü
Futbol Şube Sorumlusu
ve 1461 Trabzon Kulübü
Başkanı Haluk Şahin,
bordo-mavili ekibin pilot
takımından, altyapısın-
dan Yusuf Yazıcı, Abdül-
kadir Ömür gibi yeni
futbolcuların çıkacağını
söyledi. Şahin, AA mu-
habirine yaptığı açıkla-
mada, Trabzonspor'un
kaynağının pilot takımı
1461 Trabzon ve altyapısı
olduğunu, buradan bes-
lenerek zor günleri geride
bırakabileceklerini belirtti.

Kalacaklar var
Kulüp genel koordina-
törü Özkan Sümer, tek-
nik direktör Ünal
Karaman ve 1461 Trab-
zon Teknik Direktörü
Hamdi Zıvalıoğlu'nun
uyumlu bir şekilde çalıştı-
ğına işaret eden Şahin,
gerek 1461 Trabzon ge-
rekse de altyapıdan genç
oyuncuların Trabzons-
por'un Slovenya kam-
pında yer alacağını,
forma şansını iyi kulla-
nanların da takımda ka-
lacağını ifade etti.
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geçTiğimiz hafta Hakan Sabancı ile aşk yaşa-
dığı ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, sev-
gilisinin ailesinin de katıldığı doğum günü
partisine gitti. Hakan Sabancı ile yeni bir
aşka yelken açan güzel oyuncu Merve Bolu-

ğur, Sabancı ailesine girdi.Ailenin Çengel-
köy'deki villasında düzenlenen kutlamada hazır
bulunan Boluğur, Instagramhesabından fotoğ-
raf paylaşmayı da ihmal etmedi. Oyuncunu
paylaşımı ise binlerce yorum aldı.

Merve, Sabancı ailesine girdiMerve, Sabancı ailesine girdiMerve, Sabancı ailesine girdiMerve, Sabancı ailesine girdiMerve, Sabancı ailesine girdiMerve, Sabancı ailesine girdiMerve, Sabancı ailesine girdi

lezzet vArlezzet vArlezzet vArlezzet vArlezzet vArlezzet vArlezzet vAr
Yemeyenin yedikten sonra ‘‘Güzel, biraz daha
versene’ dediği kokoreç Beylikdüzü'nde bulunan
Kokoreç Dünyası'nda yeniden hayat buldu. İş adamı
ve aynı zamanda Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı
olan Harun Kahriman'ın açtığı Kokoreç Dünyası
açıldığı günden bugüne büyük ilgi görüyor 

KenDİSİnİn bir kokoreç tutkunu olduğunu söy-
leyen Ali ince, “Burada kokoreçi ilk kez dene-
dim ve çok güzel olduğunu gördüm. Kokoreçi
seviyorum, kokoreçte lezzet var. Ben Sivaslı-
yım. Annelerimiz kokoreçi tertemiz hale getirir
o şekilde hazırlarlardı. Bugün kokoreçte ara-
nan da öncelikle temiz olmasıdır” dedi.
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öncelik temizlik
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KoKorec DunyAsı’nDA 
BEYLİKDÜZÜ

SAKİNLERİ İÇİN
YENİ BİR
DURAK

Avcılar gururlandırdı
avCılar İnönü İlköğretim Okulu, ulus-
lar arası anlamda ses getirecek büyük bir
başarıya imza attı. Avrupa Birliği (AB)
Etwinning Merkezi (Brüksel) Destek Ser-
visi tarafından eTwinning Okul etiketi ka-
zanan İnönü İlköğretim Okulu, bu
başarısıyla birlikte Avrupa'daki bin 211
okul arasına girmeyi başardı. Söz konusu
etikete Türkiye'de sahip olan okul sayısı
179 iken İstanbul'da ise bu rakam sadece
17. İstanbul'daki 17 okul arasına girme
başarısı gösteren İnönü İlköğretim Oku-
lu'nun öğretmenlerinden Filiz Yıldız,
Damga'ya yaptığı açıklamada büyük bir
mutluluk duyduklarını belirterek, eTwin-
ning Okul etiketi hakkında bilgi verdi.

Yaratıcılığın göstergesi

eTwinning Okul etiketinin yaratıcılığın bir
göstergesi olduğunu söyleyen Yıldız şöyle
konuştu; “Etwinning Okulu olarak seçi-
len okullar dijital uygulamalar,e-güvenlik
uygulamaları, yenilikçi ve yaratıcı yakla-

şımlar alanında bölgesinde öncü kabul
edilmektedir. eTwinning okulu olarak se-
çilen okullara onurluk, bayrak, sertifika,
web sitesi için dijital rozet, bültende yer
alma gibi ödüllerin verilmesi planlan-
maktadır. Bu girişimde eTwinning okulu
olarak seçilen okullar, 2018-2019 eğitim-
öğretim yılında uluslararası toplantılara
davet edilmesi planlanmaktadır.”

Gelecek tasarlanacak

Geleceğin sınıflarını tasarlayacaklarını da
anlatan Yıldız, “Gelecek yıl okulumuzda
geleceğin sınıflarını tasarlamakla beraber
tüm bu gelişmeler ışığında İnönü İlk-
okulu olarak yepyeni projeleri ve çalışma-
ları ile uluslararası platformda
çalışmalara devam edeceğiz. Bu süreçte
bizlere destek olan Okul Müdürü Ayhan
Korkmaz ve Müdür Yardımcısı Adem
Özçelik'le beraber emeği geçen tüm arka-
daşlarıma teşekkür ederim” dedi. 
ANIL BODUÇ

Avcılar İnönü İlkokulu, Avrupa Birliği Etwinning Merkezi Destek Servisi
tarafından eTwinning Okul etiketi kazanarak büyük bir başarıya imza attı

BaKırKöy Belediyesi’nin
çocuklara yönelik ücretsiz ‘Yaz
Sanat Okulu’ bugün başlıyor.
Bakırköy Belediyesi’nin çocuk-
lara yönelik ücretsiz ‘Yaz Sanat
Okulu’ 25 Haziran’da başlıyor.
Bu yıl 4. kez yapılacak yaz
Sanat okulunda 7-16 yaş arası
beş yüz çocuk eğitim görecek.
Bakırköy Belediyesi-BASAD

(Bakırköylü Sanatçılar
Derneği) işbirliğiyle yapılacak
okulda; yaratıcı drama, gitar,
perküsyon, modern dans ve
resim dersleri olacak. 

Kerimoğlu davet ediyor

İki ay sürecek yaz sanat okulu,
18 Ağustos’ta sona erecek.
Bakırköy Belediye Başkanı Dr.

Bülent Kerimoğlu yaz okuluyla
ilgili yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Yetiştirdiği sanatçılarla
Türkiye’ye damga vurmuş
Bakırköy’de yeni sanatçıların
yetişmesi için elimizden geleni
yapıyoruz. Çocuklarımızı
sanatla buluşmaya, sanatla
aydınlanmaya çağırıyorum”
dedi. 

Yaz okuluna davetlisiniz

KülT eserleri yeniden yorumla-
masıyla dikkat çeken Evrencan
Gündüz, geçtiğimiz akşam Zorlu
Center Meydan Katı Park ala-
nında sevenleri ile buluştu. Hay-
ranları, Jazz Blues tarzı şarkılar
söyleyen genç müzisyene coş-
kuyla eşlik etti. Evrencan Gün-
düz, kendine ait 3 besteyi de solo
olarak seslendirdi. Son dönemde
gitaristliği, vokalistliği, duruşu ve
enerjisiyle dikkat çeken genç mü-
zisyen, alkışlarıyla ritm tutarak ve
dans ederek eşlik eden sevenlerini
esprileriyle de güldürmeyi ihmal
etmedi.

İstanbul caza doydu

Muhteşem performans
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen ‘’9. Uluslararası İs-
tanbul Opera Festivali’’, şef Antonio
Pirolli yönetiminde İstanbul
Devlet Opera ve Balesi Or-
kestrası ve Koro şefliğini
Paolo Villa’nın üstlendiği İs-
tanbul Devlet Opera ve Ba-
lesi Korosu’nun eşlik ettiği
ünlü soprano Nino Macha-
idze’nin muhteşem perfor-
mansı ile başladı ve büyük
bir alkış aldı.

Büyük ilgi gördü

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Mü-
dürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arı-
kan’ın Devlet Opera ve Balesi Genel

Müdürlüğü’nün ve bağlı müdür-
lüklerinin ülkemizde ve dünya
sanat arenasındaki yerinden ve
öneminden söz ettiği konserde
sanatseverlerin, İstanbul sanat
ve iş camiasının tanınan isimleri-
nin ilgisi büyüktü. Konser bo-
yunca alkış tufanı yaşanırken,
izleyenler keyifli anlar yaşama
fırsatı buldu.

B aharat armonisine sahip olan lez-
zeti 15 seneden bu yana müşteri-
lerine sunan ve şimdi de 'Kokoreç

Dünyası'nın müşterilerine damak lezzetini
yaşatan Kokoreç Ustası Aydın Güneş,
“Öncelikle ürün kaliteli olmalı elbette en
başta temizlik geliyor. Bizim kokoreçimiz
kuzu kokoreç ve günlük olarak Adana'dan
gelmekte. Elbette bu tadın en önemli işle-
rinden biri de baharatı. Baharatın en iyisini
kullanıyoruz ürünlerimizde. Müşterilerimiz
bizi tercih ediyor ve tattığı lezzetten mem-
nun kaldıklarını söylüyor. Biz de açıldığı-
mız günden bu güne kaliteden ve
hijyenden ödün vermeden yolumuza
devam ediyoruz. Kokoreçin kaliteli olması-
nın yanı sıra güven vermesi de önemli. Biz-
ler bu kokoreçi ailemize gönül rahatlığıyla
sunabiliyoruz. Ailemizle paylaştığımız ko-
koreçi müşterilerimize de gönül rahatlığı ile
sunuyoruz. İyi bir lezzeti halkımıza sundu-
ğumuz için de çok mutluyuz” dedi.   

UFUK ÇOBAN

Seyitoğlu İnşaat, Seyitoğulları
Fırın ve Cafe'nin de sahibi olan
bölgede istihdam sağlayan iş
adamı ve aynı zamanda Ağrı İli
ve İlçeleri Dernek Başkanı Harun
Kahriman 'Kokoreç Dünyası'nı
Beylikdüzülülerle buluşturdu

Öğretmen Filiz Yıldız, İnönü İlköğretim Okulu’nun
gösterdiği başarıda ciddi bir emek olduğunu söyledi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, bütün çocukları yaz okuluna davet etti


