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V anilyalı, kakaolu, limonlu, karamelli...
Daha sayamadığımız birçok lezzeti ba-
rındıran dondurma, aslında bin derde

deva... Yaz aylarının vazgeçilmezi dondur-
manın adet sancılarına iyi geldiği açıklandı.
Bunun sebebinin dondurmadaki "yüksek
kalsiyum içeriği" olduğunu söyleyen bes-
lenme ve Diyetetik Uzmanı Cansu Alpas-
lan, şunları kaydetti: "Şekerin yüksek
oluşuyla da serotonini artırıyoruz ve tatlı ihti-
yacımızı gideriyoruz. Dondurma kas kasılma-
larına da iyi geliyor. Menopoz, büyüme ve
gelişme dönemlerinde artan kalsiyum ihtiyacı
için muhakkak günde bir öğün dondurma yenil-
mesini öneriyorum." Yaz aylarında tüketimi daha da
artan dondurmanın kış aylarında da tüketilebileceğini
hatırlatan Cansu Alpaslan, “Dondurma
A,B,C ve düşük miktarda da olsa D vita-
mini içerir. Fosfor, magnezyum ve potas-
yum açısından da zengindir. Kalsiyumla
beraber, fosfor kemik ve diş yapısını güç-
lendirirken vitaminler de bağışıklık siste-
mini güçlendirmeyi sağlar” diye konuştu.

Süt yerine donrudma verin

Alpaslan, dondurmanın iç-
eriğine göre besin değerleri-
nin değişmesine rağmen
ortalama 100 gram dondur-
mada 120 ila 180 miligram
arasında kalsiyum olduğunu söy-
ledi. Dondurmanın kalsiyum oranını sütle kıyaslayan
Alpaslan, “Bir bardak sütte 100 ila 115 gram kalsi-
yum bulunur, dondurmada bulunan kalsiyum daha
fazla. Aileler çocuklarına süt içirmek yerine bir
öğünde de dondurma yedirebilirler. Dondurma ara
öğünler için güçlü bir alternatiftir, kilo vermek için
tatlı ataklarını engeller, kan şekerini düzenler, dondur-
manın soğuk oluşu da vücudun çalışmasına sebep
olur” diye konuştu. Boğaz enfeksiyonlarından dolayı
birçok annenin çocuklarına dondurmayı yedirmedi-
ğini dile getiren Alpaslan, “Aileler çocuklarını 2 yaşın-

dan sonra herhangi bir besin alerjisi yoksa dondur-
mayla tanıştırmalılar bunun için özellikle ev yapımı
dondurmayı kullanabilirler. Daha küçük yaştaki ço-
cukların canı dondurma çektiğinde bunu yoğurt ve
meyveyle dondurarak da verebilirler” şeklinde
konuştu.

Diyabetli çocuklar ne yapacak?

Evde yapılan dondurmanın hazır alınan dondurma-
lara kıyasla daha düşük kalorili olduğunu vurgulayan
Cansu Alpaslan, “Ev yapımı dondurmaları diyabetli

çocuklar da rahatlıkla tüketebilirler.
Sadece meyve şekeri içerir ve içeri-
sindeki posadan dolayı da kan şe-
kerini belli bir seviyeye kadar
yükseltip dengelemeye yardımcı
olur. Dolayısıyla diyabetli çocuk-
lar ev yapımı dondurmayı rahat-
lıkla yiyebilecekken paketli
dondurmalarda içerisine eklenen
glikoz ve früktoz şurubu yüzünden

diyabetli çocuklara önermiyoruz”
dedi.

Dondurmanızı evde yapın

Paketli dondurmaların sadece meyve şe-
keri değil ekstra glikoz ya da fruktoz şu-

rubu eklendiği için şeker oranını
daha da yüksek olduğunu ifade

eden Alpaslan, “Herkese don-
durmasını evde yapmasını
öneriyorum. Evde yapılan don-
durmanın kalorisi daha düşük

hale geliyor. İçerisine ne koyduğu-
nuzu biliyorsunuz ve

taze meyve kullanıyor-
sunuz. Pek çok paketli
gıdada meyve yerine
meyve aroması da kul-

lanılıyor. Bu yüzden
dondurmayı taze mey-

veyle, süt, yoğurt grubuyla ka-
rıştırabilirsiniz. Yaklaşık bir su bardağı süzme
yoğurt ve dondurulmuş muzla dondurma yap-
mayı tercih ediyorum. 4 tane olgun muzu dilimle-
yerek buzlukta dondurup mümkünse 1 gün,
değilse 4-5 saat dondurulması yeterli olacaktır.
Bunun üzerine dondurucudan çıkarttığımız muzla
beraber süzme yoğurdu 1-2 yemek kaşığı bal ve yak-
laşık 7-8 tane fındık, ceviz ve badem ekleyebilirsiniz.
Muzu biraz daha ana malzeme olarak kullanarak
diğer meyve ve kuruyemişlerle dondurmanızı süsleye-
bilirsiniz” dedi. DHA
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Yaz aylarının vazgeçilmez

lezzeti dondurma birçok
rahatsızlığa iyi geliyor. 

Uzmanlar, dondurmanın 
yüksek kalsiyum içeriği

sayesinde adet sancılarına 
iyi geldiğini belirtti

Yaz sıcaklarında serinlemenin en etkili yol-
larından biri de havuza girmektir. Fitotera-
pist Dr. Buğra Buyrukçu, halka açık

havuzlarda özellikle çocukları bekleyen tehlikelere
karşı anne-babaları uyardı. Hava sıcaklığının artma-
sıyla birlikte havuzlara akın edenleri boğulma riski dı-
şında çeşitli hastalıkların beklediğini söyleyen Dr.
Buyrukçu, “Steril olmayan havuzlar tehlike saçmakta-
dır. Havuza girenlerin hijyen kurallarına uymaması so-
nucu klorlu da olsa mikropların, hastalıkların
bulaşması engellenememektedir. Bu durum özellikle
çocukların sağlığını tehdit etmekte; ishal, idrar yolu
enfeksiyonu, kulak, burun, boğaz veya göz enfeksi-
yonu, cilt hastalıkları bu dönemde en sık görülen has-

talıklar
olarak kar-
şımıza çık-
maktadır”
diye ko-
nuştu.

Havuz suyu
yutulursa
Haberturk.com'un ha-
berine göre, Dr. Buğra Buy-
rukçu; havuza giren çocukları
bakteri, virüs ve mantarlara karşı korumak için alına-
cak tedbirleri de sıraladı. Dr. Buyrukçu, şunları söy-

ledi: “Havuza mutlaka
duş alındıktan sonra gi-
rilmeli, havuzdan sonra
da temiz su ve sabun ile

banyo yapılmalıdır. 
Çocuklara, havuz suyunu

yutmamaları gerektiği çok
iyi anlatılmalıdır. zira yutulan

havuz suyu tifodan kolibasiliye,
dizanterinden criprosporidyum ve

shigellaye kadar sayısız mikrobun vü-
cuda girmesine neden olabilir.

Yine çocuğın vücudunda kesik, sıyrık veya yara varsa,
havuza sokulmamalıdır. alınacak en temel tedbir ise

temiz olduğundan şüphe ettiğiniz havuza kesinlikle gir-
memektir.” 

Bu Belirtiler varsa dikkat!
Dr. Buğra Buyrukçu, havuzdan bakteri veya virüs bu-
laşması sonucu görülen hastalık belirtisi ve tedaviye
ilişkin de şu bilgileri verdi: “Sindirim sisteminde baş-
layan enfeksiyonlar sonucu genelde çocukta karın ağ-
rısı, ishal, kusma ve hafif ateş görülür. Bol sıvı
tüketimi ve diyet ile hastalığa müdahele edilmeli, iler-
lemesi durumunda ise hekie başvurulmalıdır. Yine
havuz kaynaklı kulak ve göz enfeksiyonu ve mantar
hastalıklarına karşı da mutlaka tıbbi destek
alınmalıdır…” 
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SICAK YAZ GÜNLERİNDE SERİNLEMEK VE YÜZMEK İÇİN HAVUZA GİRENLERİN YAŞADIĞI EN BÜYÜK PROBLEM!

Sıcak hava 
beyin yakıyor!

ABD'Deki Harvard Üni-
versitesinde yapılan araş-
tırmaya göre; sıcak

havalarda insanların beyni düzenli
çalışmıyor. The Indipendent gazete-
sinde yer alan habere göre; Har-
vard'lı bilim insanlarının yaptığı
çalışmanın bulgusu, kliması bulun-
mayan sıcak bir odada beynin
düzgün çalışmadığını ortaya
koydu.

Araşatırmanın içeriği

Haberturk.com'un haberine
göre, Harvard'lı bilim insanları,
sıcak havanın olduğu yerdeki
öğrencileri ve klimalı alanda
olan öğrencilerin performans-
larını kıyasladılar ve
sonuç olarak,
sıcak alanda
kalanların
problem
çözme
ve
bel-

lek testlerinde daha kötü performans
gösterdikleri sonucuna vardılar.
Araştırmacılar, çocukların ve ofis ça-
lışanlarının iyi performans gösterme-
leri için soğutma sistemlerine ihtiyaç
duyduklarını söyledi.

Okullar ve ofis için geçerli

Bu çalışmadan elde edilen veriler ve
diğer deneyler, insanların en uygun
sıcaklıkta en iyi şekilde çalıştıklarını
ve araştırmacıların mümkün olan
her yerde sürdürülebilir iklimlen-
dirme sistemlerinin devreye sokul-
masını önerdiklerini ortaya koydu.
Çalışmayı yöneten Dr. Jose Guil-
lermo Cedeno-Laurent, “Bu, okul-
lardaki çocuklar ve ofis çalışanları

için geçerlidir" açıklamasında
bulundu.

uzman Diyetisyen Cansu alpaslan, amerika’da kişi
başına yılda ortalama 24 kilogram, avrupa’da 15 litre

dondurma düştüğünü, Türkiye’de ise bu sayının kişi başı
1,5-2 kilogram olduğunu söyledi. Dondurmayı az tüketen bir
toplum olduğumuzu belirten alpaslan, “Dondurma aynı za-

manda ekstra kilo almayı engeller. Tatlı tercih edeceğinize bir
porsiyon dondurma tercih edebilirsiniz. Bir kase puding ya da
sütlü tatlı tercih ettiğinizde yaklaşık 300 kalori civarı alırken

dondurma tercih ettiğinizde bu, 150-200 kalori arasında
değişir. Yani yarı yarıya düşürür, dondurma zayıflatmaz

ama kilo almanızı engeller” şeklinde konuştu. 

Dondurma 
kilo almanızı engeller

Porsiyon 
kontrolü önemli

DonDurma normalde yemek üs-
tüne yenilen tatlılara göre çok daha
masum ancak dondurmanın besin
değeri yüksek bir tatlı olduğunu belir-
ten uzmanlar, porsiyon kontrolüne dik-
kat çekiyor. Yeterli ve dengeli
beslenme durumunda haftada 2-3 kez
dondurma tüketilebileceğini belirten
uzmanlara göre, 2 top light dondurma
1 porsiyon meyveye denk geliyor. Don-
durmaya eklenen çikolata ve karamel
sos, fındık ve fıstık kalorisini artırıyor. 

Donrumanın içeriği

Dondurmanın bileşiminin, tüketici alış-
kanlıkları ve bölgelere göre farklılık gös-
terdiğini belirten Beslenme ve Diyet
uzmanı Özden Örkçü , “İyi bir dondurma
içeriğinde; yüzde 12 yağ, yüzde 11 yağ-

sız kuru madde, yüzde 15 şeker, yüzde
0,3 stabilizatör ve emülgatör, yüzde 38,3
toplam kuru madde içermelidir. Dondur-
manın yapım aşamasında; süt, sütün
yağsız kuru maddesi, şeker, glikoz şu-
rubu gibi tatlılık verici maddeler, stabili-
zatör, emülgatör, bitkisel yağ/margarin
ve/veya süt yağı,çeşidine göre çikolata,
kakao, meyve, fındık/fıstık/badem, kara-
mel gibi besinler, salep, doğal ve doğala
özdeş aromalar kullanılmaktadır” dedi. 

Sos ve fıstığa dikkat!

Beslenme ve Diyet uzmanı Özden Örkçü,
“Üzerine karamel veya çikolata sos,
krema, fındık ya da fıstık parçacıkları ek-
letmeniz masum görünen dondurmanızın
kalorisini en az 75- 100 kalori artıracak-
tır” uyarısında bulundu.



C ihangir Mahallesi Pürte-
laş Sokak'taki bir apart-
manın 6. katındaki

daireden kötü kokular gelmesi
üzerine Beyoğlu Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğüne ihbar
geldi. Polis ekipleri ile eve gelen
belediye ekipleri kapıyı çilingir
yardımıyla açarak içeriye girdi.
Eve girildiğinde kapılara kadar
taşan çöp yığınları ile karşılaşıldı.
Yaklaşık 8 ton çöp bulunduğu be-
lirtilen evden çıkarılan çöpler
kamyonlara taşındı. 

Kafayı yedi

Cihangir Mahalle Muhtarı Sün-
düs Uluman, "Ben burada 20 yıl-
lık mahalle muhtarıyım. Burada
yaşayan kadını da 20 yıldır tanı-
rım. Bankadaki parasını batırdık-
tan sonra kafayı yedi. Kadın çok
zengin, gayrimenkul zenginiydi.
Son zamanlarda sokakta bul-
duğu tüm eşyaları eve taşımaya
başlamıştı. Çocuğunu bile eve al-
mıyordu. Evde ölmüş 2 ay sonra
fark edildi. Alt kat satılığa çıkmıştı
eve bakmaya gelen bir alıcının
kötü kokuyu fark etmesi üzerine
eve girildi ölmüştü" diye konuştu.

Evle ilgilenmiyordu

Bu arada evin sahibi Meliha
Öner'in 4 ay önce hayatını kay-
bettiği öğrenildi. Çöp evde haya-
tını kaybeden Öner'in cenazesi
çıkarıldıktan sonra kızına bilgi ve-
rildiği ancak kızının evi kilitleyerek
ilgilenmediği belirtildi. DHA
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0507 117 80 52 Sezai Kütük  
0506 386 15 14 Hakan Tekin
0 (212) 728 50 03 ofiS HaT

GÜVENİN VE GÜLER YÜZÜN ADRESİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDiYORUZ 

İstanbul’un incisi Silivri’de 310 m2 arsa 39 bin TL 
Yıllık % 20 kâr garantisi ile takas ve vade seçeneklerimiz mevcuttur 
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Beyoğlu'nda bir apartmanın 6. katında
gayrimenkul zengini kadının deniz

manzaralı evinden 8 ton çöp çıktı

Ev dEmEyE bın
sahıT lazım!

Haram zıkkım olsun!
Pendik Kurtköy'de 4 kişi sabah saatlerinde kapısını levye ile açtıkları kasap dükkanından 300 kilo et çalarak
kaçtılar. Hırsızların mağduru olan Kasap Gürsal Coşkun ise "Haram zıkkım olsun" diyerek sitem etti

EdİnİlEn bilgiye göre, geçtiğimiz salı günü
Kurtköy’deki bir kasap dükkanına saat
07.00 sıralarında araçla gelen maskeli 4 soy-

guncu, iş yerinin kapısını levye ile kırdıktan sonra içeri-
deki toplam 300 kilo ağırlığındaki dana, kuzu, tavuk
etlerini geldikleri araca yükleyerek kaçtılar. Etlerin yanı
sıra kaasap bıçaklarını da alan soyguncular aranıyor.

İlk defa başımıza geldi

Hırsızlık olayını sabah işyerini açmak geldiği dükka-
nında fark eden Güral Coşkun, karşılaştığı manzara
karşısında hemen polise başvurdu. Güvenlik kamera
görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yaka-
lanması için çalışma başlattı. Güral Coşkun, “4 kişilik
hırsız grubu araçlarıyla işyeri kapımıza geri geri yakla-
şıyorlar. İlk önce levye yardımıyla kapıyı açıyorlar.
Zaten görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Daha
sonra eti muhafaza ettiğimiz dolabın kapısını açarak
yaklaşık mali değeri 15 bin lira olan 6 kuzu, 2 tane
dana butu, sucuk ve et parçalarını çaldılar. Haram zık-
kın olsun. Bu ilk defa başımıza geliyor. Biz dükkana
geldiğimiz zaman kapı açıktı. Arkamda bulunan dola-
bın kapısı açıktı” dedi. DHA Kasap Coşkun, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi

duvar saatinden zehir çıktı
Başakşehir'de bir kargo şirketinde Hollanda’ya yollanacak ahşap duvar
saatleri ve tahta kalemliklerin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube

ekipleri gelen bir ihbar doğrultu-
sunda yurtdışına uyuşturucu madde
yollanacağı bilgisi üzerine çalışma
başlattı.Polis ekipleri, Başakşehir’de
bulunan bir kargo şirketine önceki
gün operasyon düzenledi. Ekipler,
kargo şirketinde narkotik dedektör
köpek Fırtına’nın katılımıyla arama
yaptı. Dedektör köpeğin Hollan-
da’ya gönderilmek istenen bir kargo

paketine tepki vermesi üzerine polis
ekipleri paketi incelemeye başladı. 

Afyon sakızı ele geçirildi

Paketi açan polis içerisinde ahşap
duvar saatleri ve kalemliklerin içine
gizlenmiş 7 kilo 190 gram afyon sa-
kızı ele geçirdi. Narkotik polisleri,
paketi kargo firmasına teslim eden
şüpheliyi yakalamak için çalışma
başlattı. Narkotik ekiplerinin yaptığı
aramalar polis kameraları tarafın-
dan görüntülendi. DHA

sahte polis yakayı ele verdi  
İstanbul'da polis gibi
davranarak girdikleri
akaryakıt istasyonu ve ev-

lerde gasp yaptıkları belirlenen 6 kişi
polis tarafından yakalandı. Şüpheli-
lerin bazı olayları güvenlik kamera-
larına yansıdı. Sultanbeyli ve Tuzla
ilçelerinde birbiri ardına meydana
gelen gasp olayları üzerine polis ta-
rafından soruşturma başlattı. Asa-
yiş Şube Müdürlüğüne bağlı
ekipleri tarafından yapılan inceleme
sonucunda önceki gün daha önce-
den belirlenen 5 adrese yapılan bas-
kında 6 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar ve Sultanbeyli'nde baskın
yapılan evlerde sahte polis yelekleri,
kelepçe ve silahlar ele geçirildi.

5 bin lira gasp etti

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan
şüphelilerin benzin istasyonu ve ev-

lerden toplamda yaklaşık 50 bin lira
gasp ettikleri tespit edildi. Şüphelile-
rin ilk suçlarını 24 Mayıs 2018 günü
Tuzla'da bir benzin istasyonuna si-
lahlı ve maskeli bir şekilde girerek iş-
lediği belirlendi. Aynı şüphelilerin
Sultanbeyli, Necip Fazıl Mahalle-
sinde oturan yaşlı bir çiftin evine
polis olduklarını söyleyerek girdik-
leri, sözde arama yaparak bulduk-
ları 5 bin lira ile bir cep telefonunu
gasp ettikleri öğrenildi. Bazı olayla-
rında güvenlik kameralarınca gö-
rüntülenen şüphelilerin daha
önceden de hırsızlık ve gasp suçla-
malarından polise geliş kayıtları ol-
duğu öğrenildi. Şüpheliler Bedir A.
(22), Hamdullah A. (20), Kadir Y.
(24), Abdullah A. (44), Mehmet
Emin D. (25) ve Murat K. (23) iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. DHA

Zuhal Olcay’a hapis şoku! 
İstanbul Bölge Adliye Mah-
kemesi 2. Ceza Dairesi, Kadı-
köy'de sahne aldığı yerde

Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret ettiği
gerekçesiyle Oyuncu Zuhal Olcay'ı 11 ay
20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ve-
rilen hapis cezası erteleyen Daire, Olcay'ın
1 yıl 6 ay denetim süresine tabi tutulma-
sına hükmetti. Karar oy birliğiyle aldı. 

Beraatini istedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza
Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz
sanık Zuhal Olcay hazır bulundu. Duruş-
mada savcı esas hakkındaki mütalaasını
açıklayarak sanığın "Cumhurbaşkanına
alenen hakaret" suçundan cezalandırıl-
masını talep etti. Söz verilen sanık Zuhal
Olcay, “Mütalaayı kabul etmiyorum.
Eski beyanlarımı tekrar ediyorum. Be-
raatimi istiyorum. Daireniz aksi ka-
naatte ise lehime olan hükümlerin
uygulanmasını, ceza verilecekse de
paraya çevrilmesini talep ediyo-
rum" ifadelerini kullandı. Davayı
karara bağlayan Daire, sanık
Zuhal Olcay hakkında Anadolu

46.  Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10
aylık hapis cezasının kararın kaldırılmasına
hükmetti. Daire, Sanık Olcay'ı iyi hal indi-
rimi de uygulayarak “Cumhurbaşkanına
alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün
hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi,
ekonomik ve sosyal durumu, olaydan duy-

duğu pişmanlığı da dik-
kate alarak hapis
cezasının ertelenme-
sine karar veren
Daire, sanığın 1 yıl 6
ay denetim süresine
tabi tutulmasına
hükmetti. Karar oy

birliğiyle
alındı.

DHA

İETT oTobüsü yandı
Vatan Caddesi Kavşa-
ğı'nda O3 Bayrampaşa is-
tikametinde ilerleyen ve

içerisinde yolcu olan İETT otobü-
sünde yangın çıktı. Sürücü kapıları
açarak yolcuları tahliye etti. Alev alev
yanan otobüsü itfaiye ekipleri sür-
dürdü. Otobüs seyir halindeyken
motor kısmında dumanlar çıktığını

fark eden sürücü, kapıları açarak yol-
cuları tahliye etti. Ardından otobüs
alev aldı. Durumun bildirilmesi üze-
rine Fatih, Beyoğlu, Bayrampaşa'dan
çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, gü-
venlik önlemi alarak yol trafiğe ka-
pattı. Ekiplerin, yarım saat süren
müdahalesiyle yangın söndürüldü. 

LEŞ GİBİ KOKUYORDU!
Çöp eve ilişkin konuşan görevliler,
“Ev leş gibi kokuyordu içeride çok
zor durabildik” şeklinde konuştu

Olcay, 11
ay 20 gün
hapis cezası
aldı
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C umhurbaşkanlığı seçimlerinde,
CHP'nin adayı Muharrem İnce or-
taya ilginç bir vaat ile çıkmış ve

uzay madenciliğinden söz etmişti. Bugün
bu konuda biraz bilgi vermek ihtiyacı his-
settim. Çeşitli kaynaklardan beslenmekle
beraber kendi düşüncelerimi de bu konuda
aktarayım. Evvela uzay madenciliği müm-
kün müdür? Uzay bilimleri teknolojisi ge-
liştikçe sınırlı kaynaklarımızın dış
dünyadan tedarik edilmesiyle ilgili teoriler
de gelişiyor. NASA'nin 16 Psyche projesin-
deki asıl niyetinin 10 kentilyonluk metal
rezervi olduğu iddia ediliyor.

Gök taşları bilim kurgu filmlerinin vaz-
geçilmez unsurlarından. Klişe de olsa, yeri
geliyor Dünya'nın sonunun gelmemesi için

patlatılıyor, yeri geliyor yaşam ihtimali
araştırılıyordu. Meteorlarla ilgili moda se-
naryo ise değerli metal ve elementleri ba-
rındırabildiği için kârlı bir yatırım olarak
görülmesi NASA'ya verilen yeni görev ile
bu durum artık senaryo olmaktan çıkabi-
lir. 16 Psyche verilen asteroid, Mars ve
Jüpiter gezegenleri arasındaki yörünge-
sinde Güneş'in etrafında dönüyor. Çapı
yaklaşık 240 kilometre ve çok değerli me-
tallere sahip.

Ekonomiyi nasıl etkiler?

Platin, iridyum ve renyum bu metaller-
den bazıları. Dünya'da pek çok kullanım
alanı olan bu değerli metaller gök taşında
bol miktarda bulunuyor ve değerinin 10

kentilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Yani 10 trilyon doların 1 milyon katı. Bu
sayı 78 trilyon dolarlık küresel ekonomik
hacminden katbekat fazla. Henüz uzay
madenciliği teori aşamasında. Teknolojik
açıdan alınması gereken çok yol var ancak
metallerin çıkarılabilmesi durumunda dahi
asıl problem Dünya'ya lojistiğinin nasıl
gerçekleşeceği. Zira belirtilen ölçekte bir
metal yığınını uzaydan Dünya topraklarına
taşıyacak ve güvenli bir şekilde inmesini
sağlayacak altyapı bulunmuyor. 

Diğer sorun ise bu kadar metalin gel-

mesi durumunda oluşacak ani arz yükse-
lişi. Mevcut piyasadaki fiyatların böyle bir
arzdan etkileneceği kesin ve neden olacağı
düşüş küresel bir krize de pekâlâ yol aça-
bilir. Devletlerarası hukuk ise işin bir
başka boyutu.

Asıl amaç uzay madenciliğinin ekono-
mik boyutuna dayalı görünse de, NASA,
bu polemiklere girmeksizin motivasyonunu
ekonomik değil 16 Psyche asteroidindeki
metalik oluşum olduğunu vurguluyor.

NASA için bile yüksek maliyet

NASA'nın projedeki lider bilim insanı ve
Arizona Eyalet Üniversitesi Uzay Keşifleri
direktörü Lindy Elkins-Tanton, 16 Psyche
için sadece 'ilginç bir cisim' demekle ye-
tindi. Israrlar sonrasındaysa "Büyük metal
yığınları çıkarıp getirsek bile ne olacak
ki?" yorumunda bulundu.

Çekirdeği gezegensi yapıda olmasına
rağmen 16 Psyche'in bir nedenden dolayı
evrimini tamamlamamış olduğu düşünülü-
yor. Başka küçük meteorlarla olan çarpış-
malarından kaynaklı su bulundurup
bulundurmadığı da bir diğer tartışma ko-
nusu. NASA, gök taşı yörüngesine yerleş-
tirilecek Psyche uydusundaki robotik bir
cihazla araştırma yapacak. 2023 yılında
başlaması beklenen araştırmalar 6 ay sü-
recek. Keşfin madencilik tarafının yanı
sıra topoğrafya, yer çekimi, manyetizm
çalışmaları da gerçekleştirilecek. Uydunun
sadece asteroide ulaşması dahi 4.6 yıl sü-
recek ve tüm çalışmaların bitmesi de 20
ayı bulacak. Paha biçilemeyecek araş-
tırma sonrasında meteor hakkında henüz
teorik düzeyi pek fazla aşamayan kabuk,
manto ve çekirdekle ilgili yeni bulgulara
ulaşılacak.

Uzay madenciliği mümkün mü?

ItIrAzlAr Ise yArAdI

Taylan DAŞDÖĞEN

HAWKİNG’İN GÖZLÜĞÜ

taylansec65@gmail.com

AtAköy 

eskiye 
döndü

İBB Meclisi, Ataköy 5. Kısım'da spor tesisi alanı olarak belirlenmiş arazide imar 
değişikliği yaparak imam hatip yapılmasına karar vermişti. Karar Bakırköylülerin büyük
tepkisini çekmişti. Söz konusu alanla ilgili itirazları değerlendiren İBB İmar ve Bayındırlık
Komisyonu ile Eğitim Komisyonu eski planlara geri dönülmesine karar verdi

Bakırköy Kent Savunması bileşenlerinden Ataköy
Doğa ve Yaşam Derneği, planların geri çekilmesi
için hem ilçede hem de İBB önünde eylem yapmıştı

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
erişilebilirlik kriterleri çerçevesinde Ba-
kırköy Ataköy bölgesinde yaptığı incele-

mede 'Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı'
ihtiyacı olduğunu tespit ederek, Ataköy 5.
Kısımda bulanan 12 bin 633 metrekarelik
spor tesisi olarak belirlenmiş parselin imar
durumunu değiştirmek için teklif hazırla-
mıştı. Spor alanını mesleki öğretim tesisi ala-
nına çevrirek 'imam hatip kampüsü'
yapılmasına olanak sağlayan teklif 2017 yılı
ocak ayında İBB Meclisi'ne gelmiş ve
CHP'lilerin ret oyuna karşın AK Partili üye-
lerin oyu ile kabul edilmişti. Üzerinde tenis

kortları, futbol sahası, yarı olimpik yüzme
havuzu ve basketbol salonu bulunan alanla
ilgili plana, mülkiyet sahibi olan Ziraat Ban-
kası, Bakırköy Belediyesi, CHP'li İBB Meclis
Üyeleri, STK’lar ve vatandaşlar itiraz 
etmişti. 

Çevrede ihtiyaç yok

Arazinin mülkiyet sahibi olan Ziraat Ban-
kası, arsanın 3 bin metrelik çapı içinde 92
adet eğitim amaçlı tesis, 17 spor kültürel ve
sosyal amaçlı tesisin olduğunu belirtmiş,
imar planında arsanın 'mesleki ve teknik eği-
timi alanı' olarak düzenlemesine ihtiyaç bu-

lunmadığı değerlendirmesi yapmıştı. İtiraz
dilekçesinde “Bankamız, gayrimenkulünün
yapılaşma fonksiyonunu değiştirmesi, taşın-
mazımız ile ilgili mülkiyetimizi kısıtlayıcı un-
surların doğması ve plan değişikliği ile
getirilmek istenen yapılaşma fonksiyonuna
çevrede ihtiyaç olmadığı hususları değerlen-
dirilerek ilan edilen imar planı değişikliğinin
iptal edilmesini talep ediyoruz” demişti. 

Bakanlığın talebi yok

Bakırköy Belediyesi ise 'spor tesisi alanı' ye-
rine eşdeğer başka bir alan ayrılmaması ve
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü'nün herhangi bir talebi yok-
ken yapılan plan değişikliğine ilişkin ilgili ku-
rumdan görüş alınmamasının
yönetmeliklere aykırı olduğunu belirtmiş, ya-
pılacak projede ilçe belediyesinin devre dışı
bırakıldığını vurgulamıştı.
Kararla ilgili Bakırköy Kent Savunması üye-
leri İBB önünde eylem yapmış; vazgeçilme-
sini istemişti. Bakırköylüleri sevindirecek
haber önceki gün geldi. Yapılan tüm itiraz-
ları yeniden değerlendiren İmar ve Bayındır-
lık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu eski
planlara geri dönülmesine karar verdi. Karar
meclisten de oy birliği ile geçti.

Çocuklar bize emanet
esenler'de ekonomik durumu
yetersiz, kimsesiz ve yardıma
muhtaç ailelerin çocukları için dü-

zenlenen "Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsa-
mında sünnet ettirilecek çocukların sünnet
kıyafetlerini Esenler Belediye Başkanı Meh-
met Tevfik Göksu dağıttı. Dörtyol Meyda-
nı'nda gerçekleşen törende renkli görüntüler
yaşandı. Programda konuşan AK Parti Esen-
ler İlçe Başkanı Umut Özkan, "Sünnet Şöle-
ni'ni geleneksel hale getiren Başkanımız
Mehmet Tevfik Göksu ve ekibine teşekkür
ediyorum. Belediyemizin öncülüğünde, has-
tanelerimizin katkısıyla, çocuklarımız erkek-
liğe ilk adımı atıyorlar. Çocuklarımızı da,
ailelerini de tebrik ediyorum" dedi.

12 bin çocuk sünnet edildi

Esenler'de 2009 yılından bugüne kadar 12
bin çocuğun sünnet ettirildiğini belirten
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu, şöyle konuştu: "Şimdiye kadar 12 bin
çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bu sene de bin
çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. Esenler'de
bu anlamda bir gelenek oluştu. Esenler halkı-
nın ve belediyesinin birleşmesi, bütünleşmesi
adına önemli bir etkinlik ama her şeyden
önemlisi, çocuklarımızı sağlıklı ve hijyenik bir
ortamda sünnet ettirmemizdir. Çocuklarımız
hastanelerde sünnet olacaklar. Daha önce-

den bir çadır kurulur ve çocuklar o çadırlarda
sünnet ettirilirdi fakat biz geldikten sonra
bütün bunlara son verdik. 
Ben kendi çocuğumu nasıl hastanede sünnet
ettiriyorsam, Esenler'de yaşayan her çocuk
da bana kendi çocuğum gibi emanettir. Bu
nedenle çocuklarımız en güzel hastanelerde
sünnet edilecek. Bu anlamda da imkân kısıt-
lılığı yaşayan her aileye bu imkânı hazırlama-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin
mimarlarını bu sağlıklı ortamda sünnet ettir-
menin huzurunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza
güzel bir ömür diliyorum, ailelerini de tebrik
ediyorum."

Sünnetler hastanede yapılacak

Konuşmaların ardından etkinlikte, çocuklar
sünnet kıyafetlerini Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu'nun elinden aldı. Şö-
lende çocuklar, konser ve animasyon gösterile-
riyle eğlenceli saatler yaşadı. Çocuklar, Esenler
Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu; Esenler Avi-
cenna Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi, İs-
tanbulum Tıp Merkezi, Esenler Kadın Doğum
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, önceden
belirlenen gün ve saatlerde, hijyenik şartlar al-
tında, uzman doktorlar tarafından bugün sün-
net edilmeye başlandılar. BARIŞ KIŞ

Esenler Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni'nde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu, “İlçemizdeki her çocuğu bize emanet sayıyoruz. Onların iyiliği için çalışıyoruz” dedi

Başakşehir şampiyonu ağırladı
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye'nin En Hızlısı Final
Yarışlarında U15 yaş grubunda 80 metre branşında Türkiye Şampiyonu olan İbrahim
Mamuk, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret etti

Başakşehir Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen Spo-
run T’si-Sporcu Ölçme,

Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası
Sistemi projesi, meyvelerini vermeye baş-
ladı. Spora Başakşehir Belediyesi Spor
Parkları’nda futbolla başlayan İbrahim
Mamuk, Sporun T’si projesi kapsa-
mında yapılan ölçümlerinin ardından at-
letizme yönlendirildi.

Türkiye'nin en hızlısı

Antrenör Bahadır Durmuş gözetiminde
çalışmalarına devam eden ve spor eği-
timi alan 15 yaşındaki İbrahim Mamuk,
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafın-
dan İstanbul’da düzenlenen Türkiye'nin
En Hızlısı Final Yarışlarına damga

vurdu. U15 yaş grubunda 80 metre
branşında piste çıkan Başakşehirli atlet,
rakiplerini geride bırakarak Türkiye
Şampiyonu oldu.

Başkan tebrik etti

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğlu, 9.48’lik derecesiyle altın madal-
yaya uzanan İbrahim Mamuk ve
antrenörü Bahadır Durmuş’u maka-
mında kabul etti. Başkan Kartoğlu, İbra-
him Mamuk’u Türkiye Şampiyonu
olmasından dolayı tebrik etti. Genç atlete
altın hediye eden Başkan Kartoğlu, “Ba-
şarılarının devamını diliyorum. Rabbim
yolunu açık etsin. İnşallah Olimpiyat
Şampiyonu da olursun” dedi.
BERRİN YEŞİLTEPE

15 Temmuz
şehitleri
unutulmadı

15 Temmuz hain
darbe girişiminin yıl
dönümü yaklaşırken,

Küçükçekmece Belediyesi Yaz
Spor Okulları öğrencileri 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü girişinde
bulunan Şehitler Anıtı’nı ziyaret
ederek, şehitler için dua etti. Milli,
manevi ve insani değerler ile ta-
rihsel ve kültürel hassasiyetleri
benimseyen, koruyan ve gelişti-
ren, ailesini, vatanını, milletini
seven,insan haklarına saygılı ve
devletine karşı görev ve sorumlu-
luklarını bilen nesillerin yetiştiril-
mesi bilinciyle gerçekleştirilen
ziyarette, Küçükçekmece Beledi-
yesi Yaz Spor Okulları öğrencile-
rine 15 Temmuz’da yaşanan
olayların anlam ve önemi anla-
tıldı. Ziyarette, minik öğrenciler
15 Temmuz şehitleri için dua ede-
rek, anıt önünde hatıra fotoğrafı
çektirdi. 
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

ISGALLERE GECIT
VERMEYECEGIZ!
Ş ehir estetiğinin ve vatandaşların

huzurunun önemli olduğunu be-
lirten Başkan Akgün, iş-

yerleri ve seyyar esnafın
tezgahların işgallerine
karşı denetimlerin sık-
laştırılacağını be-
lirtti. Önceki gün
Kordonboyu’nda
denetimlerde bulu-
nan Başkan Akgün,
yaya ve bisiklet yol-
larını çeşitli şekillerde
işgal eden işyeri ve sey-
yar tezgahları tek tek tespit
edip uyarılarda bulundu.

Zabıtaya talimat verdi 

Teknik ekibi ve zabıta ekipleriyle birlikte
yaptığı denetimler sırasında, kullanım
alanları dışında yer işgalinde bulunan
ve belediyenin esnaflar için belirlediği
kurallara uymayanlara uyarılarda bulu-
nan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
tüm işyerlerinin kurallara uygun olarak
düzenlenmesi için zabıta ekiplerine tali-
mat verdi. Yapılan uyarılara karşın ku-
rallara uymayan esnaf hakkına yasal
işlem yapılacak.

Taviz vermeyeceğiz

Büyükçekmece halkının ve ilçeye gelen

konukların yaz mevsimini huzurlu bir or-
tamda geçirebilmeleri adına tüm tedbir-
lerin alındığını belirten Başkan Akgün;

“Özellikle yaz mevsiminde vatan-
daşların akınına uğrayan Kor-

donboyu’nda insanların
huzurunu bozacak,
yürümesini engel-
leyecek, bisikle-
tini, bebek
arabasını

rahatça
kullanma-

sını engelle-
yecek esnaf

tezgahı, tabela,
masa, sandalye
ne varsa hiçbi-
rine taviz ver-
meyeceğiz.
Yapılan tüm iş-
galler esnaflar
arasında hak-
sız rekabeti
doğurur ve çe-
şitli engellerle
karşılaşan in-
sanlarımızın da
hakkını yemek-
tir. Buna izin
vermeyeceğiz''
şeklinde konuştu. 

Büyükçekmece Kordonboyunu gezen Başkan Akgün, işgalcileri sert sözlerle uyardı

YAZ Okulu ile öğren-
cilerin eğitimine ta-
tilde de devam eden

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri,
mezun öğrenciler içinde çeşitli
etkinlik ve geziler düzenliyor. Bil-
gievleri’nde Liselere Geçiş Sına-
vı’na hazırlanan etüt öğrencileri
ve Bilgievleri mezunları, Tür-
kiye’nin en önemli tabiat mer-
kezlerinin başında gelen Bolu
Abant’a götürüldü.

Yüryüş yaptılar

Zorlu bir sürecin ardından
LGS’yi geride bırakan ve tercih-
lerini yaparak rahat bir nefes
alan öğrenciler, Abant’ta keyifli

ve güzel bir gün geçirdi. Abant
gezisine lise öğrenimine devam
eden öğrenciler de katıldı. Ge-
ziye meşhur Abant kahvaltısıyla
başlayan öğrenciler, daha sonra
mavi ve yeşilin buluştuğu Abant
Gölü’nün tadını çıkardı. Kimi
hamaklarda doğayı dinleyerek
dinlenirken, kimi bisiklet turu ve
doğa yürüyüşü yaptı. Abant’a ilk
defa gelen öğrencilerin keyifli ge-
zisi, muhteşem bir manzara eşli-
ğinde yenilen akşam yemeğiyle
son buldu. Başahşehir Beledi-
yesi Bilgievleri, düzenlediği gezi-
ler ve etkinliklerle öğrenciler
arasındaki arkadaşlık bağlarını
da kuvvetlendiriyor.
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Geri sayım basladı
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’ye kazandırdığı en prestijli yatırımlardan biri olan Kordonboyu Sosyal
Tesisi’ni denetledi. Akgün, "Büyükçekmece ailemiz için modern ve farklı bir sosyal tesisi hayata geçiriyoruz" dedi

BÜYÜKÇEKMECE’DE sosyal
hayatın daha da canlanması
ve vatandaşların çeşitli akti-

vitelerle zamanlarını değerlendirebil-
meleri için harekete geçen Başkan
Akgün, Kordonboyu Sosyal Tesisi pro-
jesini hayata geçirdi.  Kordonboyu'nda
eski adıyla “eğlence merkezi” olarak bi-

linen işyerlerinin Büyükçekmece Bele-
diyesi’nce restore edilmesinin ardından
ilçe muhteşem bir sosyal tesise ka-
vuştu. Tamamlanmakta olan sosyal te-
sisin park ve peyzaj çalışmalarını
denetleyen Başkan Akgün, tesisin yeşil
alanları ve parklarıyla da fark yarataca-
ğını belirtti. Ayrıca sosyal tesisin bahçe-

sinde yer alan süs havuzu ve çocuk
oyun grubu da vatandaşlardan büyük
ilgi görecek. 

Herkese hitap edecek

Kordonboyu Sosyal Tesisi, bugüne
kadar hayata geçirilen en fazla sosyal
imkana ve çeşitliliğe sahip proje olacak.

Tesis her yaş grubu düşünülerek proje-
lendirildi. Tesis, 370 metrekarelik res-
taurant, 510 metrekarelik kafe, 210
metrekarelik bar, 190 metrekarelik Tak-
sim Kıraathanesi, 200 metrekarelik fit-
ness salonu, soyunma odaları, mescit,
kadın ve erkek kuaförü, çocuk oyun
alanları, geniş bir bahçe, süs havuzu,
662 metrekarelik dört dükkan ve daha
pek çok farklı özelliği bünyesinde ba-
rındırıyor. 

Sabırsızlanıyoruz

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Kordonboyu Sosyal Te-
sisi’nin kendisinde büyük bir heyecan
uyandırdığını belirterek; "Büyükçek-
mece ailemiz için modern ve farklı bir
sosyal tesisi hayata geçiriyoruz. Benim
ve ekibim açısından da heyecan verici
bir proje. Büyükçekmece’nin eşsiz sahi-
linin yıldızı olacak olan Kordonboyu
Sosyal Tesisi’ni Büyükçekmece aile-
mizle buluşturmak için sabırsızlanıyo-
ruz. Şimdiden hayırlı olasını diliyorum"
şeklinde konuştu. 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçenin hiçbir noktasında işgallere geçit
verilmeyeceğini söyledi. Akgün, "Yapılan tüm işgaller esnaflar arasında haksız rekabeti doğurur
ve çeşitli engellerle karşılaşan insanlarımızın da hakkını yemektir" açıklamasını yaptı

16 yıldır nasıl olup iktidarda kalabildiği ko-
nuşulan ve 24 Haziran’da seçmenden
bir 5 yılın daha yetkisini alan Başkan

Erdoğan’ın hızına başta kendisini eleştiren ama
neden oy alamadığını düşünemeyen yetişebiliyor 
musunuz?

Adam seçimde çıktı bırakın denize havuza girme-
den önce kadrosunu oluşturdu, ardından yemin etti,
sonra Kıbrıs ve Azerbaycan ziyareti ve sonra da Nato
toplantısına katıldı.

TV kanallarından karı oynatan Adnan Oktar’a
operasyon, meclisin yanı sıra diğer kurumların di-
zayni, yeni yasaların hazırlanıp, imzalanması ve sa-
yamadıklarımızı adeta tek başına yapan Başkan’ın
bu hızı değimli 16 yıldır iktidar olma başarısı?

Peki, bizimkiler yani derneklerimiz başta olmak
üzere muhalefet, gazeteciyim diye ortalıkta gezip, bir
haber yapmaya erinenler, kara gözlüklerini takıp,
yayla festivallerinde memleketi kurtarma pozları ve-
renler, İstanbul belediyelerinden aldıkları araçlarla
memleketlerinde ki belediyelerin düzenlediği festival-
lere sahip çıkan federasyonlar ve sözüm ona iş adam-
larımız ne yaparlar?

Bilmem ama benim anladığım tek bir şey var oda
demokraisyide, insan haklarınıda, hak, hukuk ve ada-
leti de unutmadan Başkan Erdoğan gibi olursak yap-
tığımız işten ancak başarılı oluruz.

Yoksa bir kahvaltı vermek, bir festival düzenle-
mek, bedava araçlarla memlekete gitmekle dernekçi-
lik, federasyonculuk olmayacağı gibi ‘işim sadece
eleştirmek, karşı çıkmak’ anlayışı ile mecliste mille-
tin oyları ile seçilen başkanı oturarak karşılamakla
hareket eden muhalefetle bu işler olmaz ve kazanan
Başkan gibi hızlı olan kazanır.

Evet beyler kıskanma seninde olsun demek için
Başkan Erdoğan’ın hızına yetişmek için haydi kaldı-
rın o kıçlarınızı da ne iş yapıyorsanız hakkıyla yapın
da başkanı geçin, memleketi başta ekonomik olmak
üzere adalet, hak hukuk sağlayan bir anlayışla 
uçurun..

Başbakan Meclis Başkanı!

24 Haziran’da gerçekleşen seçimlerle yeni bir dö-
neme sayfa açan Türkiye siyaseti Başkan, Başkan
Yardımcısı ve Bakanlardan sonra şimdi de meclisin
başkanını seçecek.

CHP’nin yanı sıra HDP’nin meclise gelen Başkan
Erdoğan’ı oturarak karşılama ısrarına devam ettiğini
gördüğümüz yeni dönemin nasıl geçeceğini merak et-
tiğimiz bu süreçte meclise başkanlık edecek olan isi-
min önemi de bir o kadar önemli bir durum.

Çünkü toplumun beğenmediği tavırlarına ısrar
eden ve her seçimde oy kayıp ederek çıkan muhalefe-
tin Başkan Erdoğan’a karşı olan tavırlarına devam
edeceği ve meclisi gerecekleri şimdiden belli gibi.

Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisine baş-
kanlık edecek olan isim çok ama çok önemli bir 
konudur.

İşte burada bir isim öne çıkıyor..
Oda bana göre başbakanken ortamı germeyen

tam tersine eleştirdiğinde bile güldüren son başbakan
olan Binali Yıldırım’ın meclisin başkanı olması 
gerekir.

Çünkü benden beter agresif olan ve işler yürüme-
diğinde kendisini paralayan ve işler yürümediğinde
kırıp, döken bir başkanın başında olduğu ülkenin
daha çok gerilmemesi için meclisi en güzel şekilde
idare edecek olan bir meclis başkanına, son başba-
kan Binali Yıldırım olmalıdır.

Yani Başkan Erdoğan ile Meclis arasında köprü
olacak olan en uygun isim Binali Yıldırım’dır.

Serhat’ta göçü durdurmak..

Ot biçmek için memlekete gidenlerin oluşturduğu
hareketlenmenin yaşandığı serhat kentimiz Arda-
han’ı 3. Lige taşıma iddiasında bulunan Serhat Ar-
dahan Spor sizin desteğiniz bekliyor.

Göçü durdurmak, İstanbul başta olmak üzere batı
kentlerini rahatlatmak için öncelikle göç yaşanan
bölgelerin sorunlarına eğilinilmesi gerektiği anlayışı
ile hareket edilip, bu memleketin gençlerine sahip
çıkmak gerekir.

Bu nedenle gelin iş yapmak istiyorsak ve ben de
varım demek istiyorsanız, önce gençlere, amatörde
mücadele eden spro takımlarımıza sahip çıkalım.

Bunu ortaya koymak içinde ilk iş olarak Serhat
Ardahan Spor’a sahip çıkalım.

Başkan her zaman ki
gibi hızlı...

Direnişin sembolü
Cüneydi Esenler’de

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ku-
düs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma
kararının ardından Batı Şeria'da tali-

matı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri ta-
rafından gözleri bağlı şekilde götürülürken
çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sem-
bolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi, tedavi
olmak için Esenler Belediyesi ev sahipliğinde
Türkiye'ye geldi. 

Unutamayacağı bir gün geçirdi

TÜGVA'nın Edirne'de yer alan doğa kampında
çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle arka-
daşlık ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir or-
tamda bulunan Cüneydi, yaşıtlarıyla birlikte
doğanın tadını çıkardı. Kamp dönüşü İsfanbul
Tema Park'ta eğlenceye devam eden Cüneydi,
"Nefeskesen"den "Safari Tüneli"ne, "Viking"den
"Adalet Kulesi"ne kadar birçok ünitede eğlenerek
unutamayacağı bir gün geçirdi. Fevzi El Cüneydi,
Esenler Belediyesi'nin 15 Temmuz etkinlikleri kap-
samında Cuma günü, saat 14.00'te, Edirnekapı -
Habipler'de şehit kabirlerini ziyaret edecek, 
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yeni zirveyi gören
dolar, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat

Albayrak'ın açıklamaları sonrası
yönünü aşağı çevirdi.
Ntv.com.tr'nin haberine göre,
Dolar/TL kuru, Türkiye’de pi-
yasanın kapalı olduğu gece yarı-
sında Asya'dan gelen alımlarla
yüzde 2’den fazla yükselerek ta-
rihinin en yüksek seviyesi olan
4,9767'yi gördü. Dolar bu sabah
bankalararası piyasalarda geri-
leyerek 4,85 civarından güne
başladı. Albayrak'ın mesajlarıyla
kur 4,80'in altına çekildi. 

Piyasalar

döviz Altının gram
fiyatı, önceki gün
ons fiyatındaki

yüzde 1,1'lik düşüşe karşın
dolar/TL'deki yükselişten bul-
duğu destekle yüzde 2,4 değer
kazanarak günü 194,6 liradan
tamamladı. Dün ise önceki
günkü yükselişini sürdürerek
198,8 lira ile 15 Haziran'dan bu
yana en yüksek seviyeyi gören
altının gram fiyatı, dolar/TL'nin
tarihi zirvesinden düşüşe geç-
mesinin etkisiyle yönünü aşağı
çevirdi.

Kapalıçarşı'da durum

Gram altının fiyatı 193,4 lira-
dan, altının ons fiyatı ise 1.245
dolar civarında alıcı buldu. Ka-
palıçarşı'da çeyrek altın 316 lira,
Cumhuriyet altını da 1.289 lira-
dan satıldı. Uzmanlar,
dolar/TL'deki yükselişin gram
altın fiyatlarında artışı berabe-
rinde getirdiğini belirterek, altı-
nın ons fiyatının ise sakin bir
seyir izlediğini söyledi. AA

89.049-2,45% 4,8353-0,85% 5,6453-0,90% 193,24-0,73% 1,16%
BIST100 DOLAR EURO ALTIN PETROL

74,25

Dolar'da 
Albayrak etkisi

Çeyrek altın
ne kadar?

H azine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak'tan ekonomi
gündemine ilişkin açıklama-

larda bulundu.
Albayrak'ın açıklamalarından öne
çıkanlar şöyle: "Enflasyonun en
kısa sürede önce tek haneye, ar-
dından hedefimize gerilemesi
için adımlarımızı atacağız.

Merkez bağımsız olacak

Hiç olmadığı kadar etkin bir
Merkez Bankası, yeni

dönem politikalarımızın
temel hedefleri arasında yer

alacak. Merkez Bankasının bağımsızlığının
ve karar alma mekanizmalarının spekülas-
yonlara konu edilmesi kabul edilmez. Mer-
kez Bankası bağımsız bir kuruluş olarak
piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu ya-
pacak. Mali disiplinden taviz verilmeyecek.
Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli
enflasyonu ve yapısal reformları önceleye-
rek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sür-
dürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde
şekillenecek.

Yapısal reform vurgusu

Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli
enflasyonu ve yapısal reformları önceleye-

rek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sür-
dürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde
şekillenecek.
Yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül
bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik
perspektifi olan OVP’yi açıklayacağız.

Yabancı yatırımcı ilgisi artacak

Yeni dönemde ekonomi politikalarının
uyumu en üst düzeyde olacak, alınan karar-
lar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmala-
rımızın gerekse finans sektörümüzün
koordinasyonu ile bu süreçte yerli ve ya-
bancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin
daha da artacağını göreceğiz."  AA

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankası ve enflasyon hakkında
açıklamalar yaptı. Albayrak, enflasyonun tek haneye indirilmesi için gerekli adımların
atılacağını söyledi. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyleyen Albayrak,
"Merkez Bankası piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacak" diye konuştu
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Tek haneye
inecek

Türkiye'nin en büyük patates üretim alanla-
rının bulunduğu Niğde'de geçen hafta, Nevşe-
hir'de de bu hafta yazlık patates hasadına
başlandı. Ağustos ayı ortalarına kadar sürecek
hasadın ardından kışlık ürün hasadının başla-
ması ve patates sökümünün eylül ayı sonuna
kadar devam etmesi bekleniyor. Nevşehir'de 60
bin dekar ekili alandan 250 bin ton, Niğde'de
ise 202 bin dekar ekili alandan yaklaşık 753 bin
ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

Hasatla birlikte düşüş geldi

Piyasada yeterli ürün olmaması nedeniyle aşırı
yükselen patates fiyatı, yazlık hasatla birlikte
düşmeye başladı. Mayıs ve haziran aylarında
sadece Adana yöresinden piyasaya sürülen,
verimin düşük olması nedeniyle de tarladan
yüksek fiyatla çıkan patates, bugünlerde tar-
lada kilogramı ortalama 1,5 liradan satılıyor.

Yarı yarıya düştü

Nevşehir ve Niğde'de patatesin pazar tezgah-
larındaki kilogram fiyatı son bir ayda 5 liradan
2,5 liraya düştü. Hasadın ülke geneline yayıla-
cağı ağustos ayı itibarıyla bu rakamın daha da
gerileyeceği tahmin ediliyor. Niğde Belediyesi
Yaş Sebze ve Meyve Hali Sorumlusu Hakan
Ecemiş, yazlık hasatta toplanan patatesin tar-
ladan kalitesine göre 80 kuruş ila 2 lira ara-

sında çıktığını söyledi. Ecemiş, "Patatesin Niğ-
de'deki hale gelişi yakın olduğumuz için biraz
düşük ama Ankara, İstanbul'a gittikçe nakliye
ve çeşitli maliyetler yükseliyor, ayrıca en büyük
etken oralara gittikçe aracı firmaların çoğal-
ması. Bu işi tüccarlar ve büyük şirketler üstlen-
diği için fiyatlar artıyor. İstanbul'da toptan
olarak 2-3 liraya satılıyor, markete manava
geçtikçe 50 kuruş ile 1 lira arasında fiyat farkı
biniyor. Geçtiğimiz haftalarda ürün az, talep
fazlaydı ve fiyat yükseliyordu. Bundan sonraki
süreçte fiyat oldukça düşer." dedi.

Verim yüksek

Nevşehir ile Kayseri arasındaki bölgede pata-
tes üretimi yapan Hasan İkiz de bölge üreti-
minde bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.
Patates ekiminin zor ve zahmetli bir iş oldu-
ğunu belirten İkiz, "Patatesleri üçüncü aydan
itibaren ekmeye başlarız. Yedinci ayda da yak-
laşık 100 gün içinde patatesleri hasat etmeye
başlarız. Patates çok hassas olduğundan
akşam sökeriz. Sabah ezanından itibaren de
işçilerimiz toplar ve tarladan nakliyesi yapılır.
Bizim bu bölgede yaklaşık 2 bin dönüme pata-
tes ekiliyor. Buradan da 100 bin ton kadar pa-
tates çıkıyor. Ben 100 dönüm kadar ekiyorum
ve 500 ton kadar patates elde ediyorum" dedi.
Patates fiyatlarındaki yükselişten kendilerinin

de rahatsız olduğunu vurgulayan İkiz, şunları
kaydetti: "Her yer söküme başladığı zaman pi-
yasa rahatlayacak ve fiyatlar düşecek. Biz pa-
tatesten para kazanmak istiyoruz ama fiyatın
bu kadar yüksek olmasından rahatsızız. Hem
biz para kazanalım hem de vatandaşlarımız
doyasıya patates yesin istiyoruz. Patatesleri
buradan yaklaşık 1,5-2 lira civarında hale gön-
deriyoruz ama oradan sonraki fiyatlardan bil-
gim yok. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a da çiftçiye verdiği destekten dolayı
çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da des-
teklerini artırmasını temenni ediyorum." AA

Patates fiyatları 
düşüşe geçti

Kapadokya'da 
depolanacak
Yazlık patates hasadının, Nevşehir ve Niğ-
de'nin yanı sıra Tokat, Kayseri, Afyonka-
rahisar, Çorum, Eskişehir, Mardin,
Amasya ve Konya'da da başladığı öğre-
nildi. Yazlık patates dayanıklılığı az olması
nedeniyle tarladan alındıktan sonra doğ-
rudan piyasaya sürülüyor. Gelecek ay or-
talarında ülke genelinde başlayacak kışlık
hasatta elde edilecek ürün ise kış ayla-
rında iç ve dış pazara sunulmak üzere Ka-
padokya bölgesindeki kayadan oyma
soğuk hava depolarında saklanacak. 

Kurbanlık fiyatları
belli oldu

2018 yılı kurbanlık fiyatları belli
oldu. Açıklama, Diyanet İşleri Baş-
kanı Ali Erbaş’tan geldi. "2018 Yılı

Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizas-
yonu" tanıtım toplantısında konuşan Erbaş,
"Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içi
850, yurtdışı 625 TL.olarak belirlenmiştir"
dedi.

Kurban bayramı ne zaman?

NTV Haber'in haberine göre, Kurban Bay-
ramı 21 Ağustos Salı günü başlıyor. Kurban
Bayramı tatili için henü resmi bir açıklama
yapılmadı ancak 9 gün tatil yapılacağı öngö-
rülüyor. 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30
Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma
şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban

Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına
sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi
20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.
Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve
Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene
Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil
gözüküyor.

EKONOMİDE

TAVİZ YOK!

Zeka
transferi!
GooGle'ın yapay zeka çalış-
malarının başındaki isim,
Apple'ın makine öğrenim eki-
binin lideri oldu. Siri gibi
ürünlerin de geliştirici ekibini
yönetecek olan John Gian-
nandrea, nisanda Google'dan
ayrılmıştı. Haberturk.com'un
haberine göre, Google'ın ma-
kine öğrenimi, araştırma ve
arama ekiplerinin başındaki
Giannandrea, sekiz yıl çalıştığı
şirketten ayrıldıktan sonra kısa
bir ara verdi ve Apple'daki yeni
görevine başladı. Şirkete yakın
kaynaklara göre, Siri ve Core

ML (makine öğrenimi
çekirdek ekibi)

gruplarının
yapısı de-
ğişmeye-
cek.

Albayrak, ilerleyen
dönemde yabancı
yatırımcının Türkiye’ye
olan ilgisinin artacağı
iddiasında bulundu

Patates fiyatları yazlık hasatlarla birlikte
düşmeye başlarken vatandaşın yüzü güldü
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C NNTürk Ankara Temsilcisi Dicle Cano-
va'nın sorularını yanıtlayan, AK Parti Grup
Başkanvekili Bülent Turan'ın, "Başkanlık

sistemindeki yeni Başkanımızın talebi esas olacak-
tır. Zannedersem bunlar Ekim'de konuşulacak ko-
nular. Şu an OHAL'e ilişkin bir bağlam var. Bedelli
askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yak-
laşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi
'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki
gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım
atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekle-
yen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı"
açıklamasını yaptı. 

Bu çok büyük bir problem

Genelkurmay'ın talebinin 300 binlerde olduğunu
söyleyen Turan, "Yıllık 300 bin olan talebin karşı-
sında 5 milyon insan var. Bu çok büyük bir prob-
lem. Bu problemin çözümü için de adım atmak
istiyoruz. Ama bunun böyle anlık olarak 'yarın ya-
pıyoruz' diye değil. Daha kalıcı olabilir, daha makul 

fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirilebi-
lir" diye konuştu. Konuşmasını, "Sadece 'para ver-
dim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş
yapmamız lazım" şeklinde sürdüren Turan, "Bakı-
nız 3-4 yıldan beri, standart askerimiz operasyona
gitmiyor. Er gitmiyor. Bir anlamda profesyonel as-
kerliğe geçiş yapıldı, kısmen de olsa" ifadelerini kul-
landı. 

Bir adım ötesini yapalım

Uzmanlarımız, astsubayların, subayların operas-
yonlarda görev aldığını dile getiren Turan, "Sadece
3-5 aylık askerler gitmiyorlar operasyona. Şimdi
diyoruz ki, madem profesyonel askerliğe geçiyo-
ruz, o zaman bunun bir adım ötesini yapalım. Ül-
kede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler
olmasın istiyoruz. Askerlik bizim ortak değerimiz.
Tabi ki savunmayı öğreneceğiz, yardımcı olacağız.
Ama sadece uzun yıllar doktorluk, avukatlık
yapan insanların 'hadi bakalım git askerlik yap'
dememizdeki zorluğu herkes yaşıyor. O yüzden
bedelliyi anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak
ele alalım ve çözelim istiyoruz" dedi. 

Erdoğan 30 bin lira kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li
Bülent Tezcan'ın Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "faşist diktatör" ifadesi
için 30 bin TL'lik manevi tazminata mahkum edildiğini bildirdi

Erdoğan'ın avukatı aydın, sos-
yal paylaşım sitesi Twitter'den
yaptığı paylaşımda, "Bülent Tez-
can aleyhine 'faşist diktatör' de-

diği için açtığımız manevi tazmi-
nat davasında, mahkeme 30 bin
TL manevi tazminata hükmetti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik

haklarını ihlal edenler, konumu
ne olursa olsun hukuk önünde
hesap vermekten kurtulamaya-
caklardır" ifadelerini kullandı.

Ya öğreteceğiz 
ya öğreteceğiz!
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ODTÜ'de pankart açan 5 öğrenciden 4'ünün tutuklanmasını eleştirdi,
“Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu Tayyip Erdoğan'a ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz” dedi

CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, TBMM'de dü-
zenlediği basın toplantı-

sında, gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ı eleştiren Engin Altay,
"Tayyip Erdoğan'ın gidişi gidiş değil,
hali hal değil. Erdoğan'la birlikte kral-
dan çok kralcılık yaklaşımı ile bazı dev-
let yöneticilerinin, kamu görevlilerinin
yaptıkları soytarılıklar da artık milletin
sabrını taşırma noktasına gelmiştir.
Demokrasinin tepki ve protesto rejimi
olduğunu Tayyip Erdoğan'a ya öğrete-
ceğiz ya öğreteceğiz. Bunun bedeli,
CHP'lilerin cezaevine girmesi, idam
sehpasına gitmesi de olsa bunda ka-
rarlıyız. Demokrasiyi Tayyip Erdo-
ğan'a yedirmeyeceğiz. Toplumsal
reflekslerin, kamu vicdanındaki duyar-
lılıkların da ayağa kalkmasının zamanı
geldi" dedi.

Allah'tan korkun!

Engin Altay, ODTÜ'de, 'Tayyipler

alemi' pankartı açtığı için gözaltına alı-
nan 5  öğrenciden 4’ünün tutuklandı-
ğını hatırlatarak, "Söz konusu
karikatürü çizenlerin yargılanmış ve
beraat etmişlerdir. Yargılanıp beraat
edilmiş karikatürü pankarta basıp açan
4 öğrencinin tutuklanması burun sürt-
mektir; kin, nefret, intikam, ayrıştırma,
ötekileştirme güdüsünün ve politikala-
rının bir sonucudur. Siyasetçilerin kari-
katürünün yapılamadığı ve
eleştirilemediği bir ülkede demokrasi-
den söz edilemez. Tayyip Erdoğan'a
yaranmanın sonu yok. Tayyip Erdo-
ğan'dan korkmayın, korkacaksanız Al-
lah'tan korkun, hukuk adamı olarak
kişiliğinizi ve kimliğinizi kaybetmekten
korkun. Erdoğan'a da seslenmemiz
lazım: Ayıptır günahtır, yargıdan elini
çek. Sen çekmiyorsan senin yakınların,
şürekan, senin adına yargıya talimat
veren avukatlara haddini bildir. Türki-
ye'yi daha fazla bu utançla yaşamaya
mahkum etmeye kimsenin hakkı yok-
tur" ifadelerini kullandı. DHA

Uygarların
beşiğinde 

on binlerce
kişi katledildi

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Kartal'da bulu-
nan "Srebrenitsa Boşnak

Soykırım Anıtı"nın önünde, Srebrenitsa
katliamının 23. yıldönümü nedeniyle
düzenlenen anma programına katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu burada bir ko-
nuşma yaparak, "Olaylar "uygarlığın be-
şiği" olarak adlandırılan Avrupa'da
yaşandı. Dünyaya demokrasi dersi ver-
mede en çok ses çıkaran kıta Avrupa.
Binlerce kişi hayatını kaybetti. On bin-
lerce kişi katledildi. Kadın, çocuk, yaşlı
ve genç ayrımı yapılmadı. Bugün bu
acıları paylaşmak ve unutmamak için

buradayız. Eğer insanlık ölmediyse
bütün katliamlara karşı topyekun ve bir
arada olmak zorundayız. Kişiler, kimlik-
leri nedeniyle yargılanamaz, kimlikleri
nedeniyle ölüme mahkum edilemezler,
ötekileştirilemezler" dedi.

Bize ders vermeye kalkarlar

Boşnak katliamlarının bir kimlik olayı
olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, katli-
amların hain ellerce gerçekleştirildiğini
söyledi. Kılıçdaroğlu, bu tür katliamla-
rın bugün Orta Doğu'da yaşandığını
dile getirerek, başta Bosna Hersek kat-
liamı olmak üzere bütün katliamları

unutmamaları gerektiğini anlattı. Soykı-
rımın bir insanlık suçu olduğunu çocuk-
lara anlatmaları gerektiğine işaret eden
Kılıçdaroğlu, bu sayede gelecek nesillere
daha iyi bir dünya bırakabileceklerini
belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, Bosna'da yaşanan katliamlar
kadar başka bir acı tablo daha oldu-
ğunu ifade ederek, "Acı tabloyu doğu-
ran olay şudur. Avrupa'nın göbeğinde
binlerce insan çoluk çocuk, yaşlı, genç,
kadın, erkek denmeden katledilirken Av-
rupa'nın büyük bir kesiminin sessizliğini
korumasıdır. Katliamı bildiği halde se-
sini çıkarmamasıdır" diye konuştu.DHA

En çok parayı 
İnce topladı

24 Haziran seçiminde yarışan Cumhur-
başkanı adaylarına vatandaşlar tarafından
yapılan bağış rakamları ortaya çıktı. Dünya

gazetesinden Tamer Işıtır’ın haberine göre, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan bağış miktarı
listede yer almadı. Muhalefet adayları arasında en çok
bağışı 25.8 milyon lira ile CHP’nin adayı Muharrem
İnce topladı. 143 bin kişinin bağışta bulunduğu İnce,
bu tutarla, bir önceki seçimde CHP ve MHP’nin
ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun topladığı 8.5
milyon liralık bağış toplamını 3’e katladı.

İkinci sırada Akşener

İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e
ise yaklaşık 17 bin kişi 5.4 milyon liralık bağışta bu-
lundu. Muharrem İnce’den sonra en çok bağışı alan
Akşener’i, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamolla-
oğlu izledi. 805 bin lira bağış toplayan Karamollaoğ-
lu’na bağış yapan kişi sayısı 2 bin 543 oldu. 2014’teki
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan ve ceza-
evinde tutuklu bulunduğu için sınırlı bir kampanya
dönemi geçiren HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a
3 bin kişi toplamda 489 bin lira bağış yaptı. Demirtaş,
2014’te bu rakam 1.2 milyon liraydı. Vatan Parti-
si’nden aday gösterilen Doğu Perinçek’e ise bine yakın
vatandaş yardım yaptı. Perinçek’e yapılan toplam
bağış tutarı 300 bin lirayı buldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, güneme ilişkin açıklama-
lar yaptı. Turan, profesyonel askerliğe geçileceğini ve bedelli as-
kerliğin kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alacaklarını belirtti.

CHP’li Engin Altay, “Tayyip Erdoğan'ın 
gidişi gidiş değil, hali hal değil” dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz 
bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru 
bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 
5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı” diye konuştu.
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Taahhütname 
seferberliği

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı
adayı Muharrem İnce'yi destekleyen ve ola-
ğanüstü kurultay talep eden parti içi muha-

lefet cephesi, bir süredir delegelerden kurultay talebine
destek vereceklerine dair "taahhütname" aldığı iddia
edildi. Bu sürecin gelecek günlerde "noter tasdikli
imza" aşamasına geçeceği de öne sürülüyor.

634 imza lazım

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "onursal başkanlık" öne-
risi getiren İnce 'nin, "Ben imza toplamayacağım ama
'hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" sözlerinin
ardından partide yeniden "kurultay" seslerinin yüksel-
mesine neden oldu. Genel merkezin "gündemimizde
olağanüstü kurultay yok" açıklamaları üzerine, ça-
lışma başlatan parti içi muhalefet, kurultay için gerekli
634 civarındaki imzayı toplamayı amaçlıyor.

Delegeler markajda

Muhalefet cephesinin, resmen harekete geçmek için
Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdüren İnce 'nin
talimatını beklediği ifade ediliyor.  İnce 'nin yakın
ekibi, olağanüstü kurultay talebine delegelerin büyük
bir çoğunluğunun destek verdiğini, gerekli imzaların
kısa sürede toplanacağını ileri sürüyor. Parti yönetimi
ise İnce 'nin kurultay için yeterli sayıya ulaşmasına zor
gözüyle bakıyor ve 24 Haziran seçimini "başarısızlık"
olarak görmeyerek "yerel seçimlere kısa bir süre kala
yapılan parti içi tartışmaların yersiz olduğu" görüşünü
savunuyor.

Kabine
ekonomiyi
vurdu

CHP Milletvekili Ka-
rabat, “Kabine açık-
landıktan sonra en

ağır bilanço ekonomide ortaya
çıktı. Türk hisse senetleri yüzde
3, banka hisse senetleri ise yak-
laşık yüzde 4 oranında düşmüş-
tür.  Türk lirası da dolar
karşısında kabinenin açıklan-
masını izleyen saatlerde ise yak-
laşık yüzde 4 değer kaybetmiştir.

Kısacası bu
kabine

daha iş-
başı
yapma-
dan ül-
keye
ağır bir

bedel
ödetmiş-

tir" dedi. Ka-
rabat, "Yeni

Sitem diye ilan ettikleri durum
aslında 2 yıldır yaşadığımız
OHAL hukuksuzluğundan
başka bir şey değil. Tekirdağ
Çorlu’da yaşanan ve 24 vatan-
daşımızın hayatını kaybettiği fa-
cianın üzerinden saatler
geçmişken sarayda şaşalı tören-
ler düzenlenmesi sarayın gün-
demi ile halkın beklentilerinin
ne kadar ayrıştığını gösteriyor"
açıklamasını yaptı. 
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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...
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Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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B üyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim
ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim
alan engelli çocukların toplumsal ve

sosyal yaşamda daha aktif olabilmeleri için
Aqua Marine'de bir etkinlik düzenledi. Engelli
27 bireyin ve ailelerinin katılım sağladığı etkin-
likte engelliler hem havuz başında bulunan
DJ'den  müzik dinledi hem de havuza girme
keyfini yaşadı. Havuza giren öğrenciler başkan
Hasan Akgün geldiğinde çevresini sararak ona
sevgi gösterisinde bulundu. Engelli öğrenciler
daha sonra yemek yemek için havuz başından
ayrıldı. 

Artık evde kalmak yok 

Bölgede önemli işler yapmaya devam edecekle-

rinin altını çizen Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, "Engelliler için eğitim
ve sanat merkezini kurduk. Bugüne kadar maa-
lesef evde kalmak durumunda olan çocuklar-
dan kimi şimdi saz çalıyor kimi türkü okuyor
kimi bizim sosyal faaliyetlerimize katılıyor. İzci
grupları da oluşturduk bugün de Aqua Marine
Park'ta havuzun keyfini yaşıyorlar" dedi. 

Haftanın bir günü onların

Yaz sezonu bitene kadar emniyetli bir şekilde
öğrencilerin etkinliklere katılacağını belirten
Akgün, "Büyükçekmece Aqua Marine Park'ta
havuzun keyfini yaşıyorlar. İlk önce benden
havuz etkinliğinin ayda bir defa olması istendi.
Ben haftada bir günün onlar için havuz keyfi
olmasını tahsis ettim bu konuda da çok mem-
nunum" diye konuştu.

Büyükçekmeceli engelli öğrenciler Aqua Marine'de havuz keyfi yaşadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Bugüne kadar maalesef evde kalmak durumunda olan çocuklardan kimi şimdi saz çalıyor, kimi türkü
okuyor, kimi bizim sosyal faaliyetlerimize katılıyor. Bugün de Aqua Marine parkta havuzun keyfini yaşıyorlar” dedi

Her hafta havuz keyfi 
BüYükçEkmEcE Belediyesi
Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam
Merkezi'nde engelli öğrencilerle
ilgilenen görevli Mustafa Terbi-
yeci ise Büyükçekmece'de ika-
met eden yatalak hastalar da
dahil 2 binin üzerinde engelli
olduğunu aktararak, "Bugün
havuz etkinliğine 40 kişi gele-
cekti. Ancak aralarında hasta

olanlar olduğu için 27 kişi geldi.
Öğrencilerimiz her hafta Pazar-
tesi veya salı günleri olmak
üzere dönüşümlü olarak gele-
cekler" diye konuştu. Büyükçek-
mece Belediyesi bu kapsamda
2 binin üzerindeki engelli öğ-
renciye havuzda yüzme ve çe-
şitli yaz etkinliklerine katılım
sağlamayı hedefliyor. 

Bağcılar yetenekleri

keşfedİyor
Bağcılar Belediyesi 15. Yaz Spor Okulları’na katılan
binlerce öğrenci hem eğlenerek hem de öğrenerek
yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Amatör spor
kulüp temsilcilerinin de takip ettiği kurslarda
yetenekli sporcular keşfedilme imkânı buluyor

ESki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın
Bak’ın katıldığı törenle açılan Bağcılar Bele-
diyesi’nin 15. Geleneksel Yaz Spor Okulla-

rı’nda eğitim 3 branşta verilen kurslarla devam ediyor.
18 Haziran – 24 Temmuz tarihleri arasında 27 tesiste
verilen futbol, basketbol ve voleybol sportif faaliyetle-
rinden 23 bin öğrenci yararlanıyor.  Haftanın 6 günü
süren spor kurslarında antrenör ve beden eğitim öğret-
meninden oluşan 108 kişilik ekip görev yapıyor.Kendi-
lerine en yakın okullara ait kapalı spor salonları veya
halı sahalara giden çocuklar, buralarda görevli antre-
nör ve beden eğitim öğretmeninden önce teorik sonra
uygulamalı ders alıyor. Çocuklar arkadaşlarıyla hem
eğlenerek hem de öğrenek yaz tatilinin tadını en iyi şe-
kilde değerlendiriyor. Tamamen ücretsiz olan kurslarda
malzeme temini Bağcılar Belediyesi tarafından sağla-
nıyor.

Kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar

Yetenekli çocuklar buralarda kendilerini gösterme im-
kânı da buluyor. Eğitimleri izleyen amatör kulüp tem-
silcileri geleceğin sporcularını da keşfetmiş olacak.
Beğenilen öğrenciler velilerin de istek ve onayıyla spor
kulüplerinin altyapısına kazandırılacak.Yaz Spor Okul-
larına ilginin arttığına dikkat çeken Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yavrularımız boş vakitle-
rini spor yaparak geçirecek böylelikle kötü alışkanlık-
lardan da uzaklaşmış olacak. Kurslar vesilesiyle de
yetenekli çocuklarımız da kendilerini göstermiş olacak”
dedi. TÜRKAN ERVAN

Hintliler İstanbul’u
gönüllerince gezdi

UFUK ÇOBAN

HiNdiSTaNlı milyoner 3 bin 500 çalışanını
gösterdikleri performans nedeniyle 10 mil-
yon dolar bütçe ayırarak İstanbul tatiliyle

ödüllendirdi. Hintli ilaç firması çalışanlarını taşıyan ilk
uçak dün Hindistan’dan kalkarak İstanbul’a geldi.
Gruplar halinde İstanbul’a gelen Hintli çalışanlar, otel-
lerine yerleştikten sonra soluğu Sultanahmet Camii,
Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sar-
nıcı’nın bulunduğu Tarihi Yarımada’da aldı. Rehberler
aracılığıyla Tarihi Yarımada’yı gezen Hintli çalışanların

mutlu oldukları görüldü.
Tarihi Yarımada hakkında
bilgi alan turistler, alışveriş
yapmayı da ihmal etmedi.
Hintli firma çalışanı, "İs-
tanbul inanılmaz bir şehir.
Yemekleri, havası ve in-
sanları inanılmaz. Tarihi
yerleri gezmeye devam
ediyoruz" diye konuştu.

Engelli 27 birey hem topluma karıştı hem de sıcak havada havuzun keyfini çıkardı.

esenyurt sosyalleşti!
Esenyurt Belediyesi bünyesinde bulunan Acil Çözüm Merkezi’nin alt yapısı yenilendi. Konuyla ilgili konuşan
Başkan Alatepe, vatandaşların sosyal medyadan gelen taleplerine hızlı ve sonuç odaklı çözüm ürettiklerini söyledi

ESENYURT Belediyesi bünye-
sinde faaliyet gösteren, sosyal
medyadan gelen yorum ve

mesajları takip eden Acil Çözüm Merke-
zi’nin alt yapısı ve kadrosu güçlendirildi.
Merkez, teknolojinin imkanlarını daha
üst seviyede kullanmaya başlarken va-
tandaşların şikayetlerini de daha hızlı,
daha şeffaf ve daha katılımcı bir şekilde
sonuçlanmasını sağlıyor.

Çözülme oranı arttı

Esenyurt’ta yaşayan vatandaşlar yaşa-
dıkları bölgelerle ilgili her türlü sıkıntıla-
rını facebook, twitter, instagram gibi
sosyal medya araçları vasıtasıyla mer-
keze iletebiliyor. Esenyurt Belediyesi Acil
Çözüm Merkezi’nde talepleri alan per-
sonel hızlı bir şekilde ilgili birime yönlen-
dirirken kısa sürede sonuç alınmasını
sağlıyor. Sosyal medyada vatandaşla et-
kileşimin artması neticesinde Acil
Çözüm Merkezi’ne ulaşanların sayısı 5-

6 ay önce aylık 200-300 iken bu sayı
şimdi 3000 civarına ulaşmış durumda.
Merkeze gelen talep, öneri ve sıkıntıla-
rında büyük bir çoğunluğunun hızlı çö-
züme kavuşturulduğu bildirildi. Diğer
yandan vatandaşların talep, öneri ve şi-
kayetlerinin önemli bir kısmının Fen İş-
leri, Zabıta, Sosyal Yardım ve
Veterinerlik birimlerini ilgilendirdiği öğre-
nildi.

Alatepe cevaplandırıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat
Alatepe de hizmetlerin yürütülmesinde
sosyal medyanın kullanılmasında aktif
rol oynuyor. Başkan Alatepe, normal
günlük faaliyetlerinde her fırsatta halkla
iç içe olmaya özen gösterirken, sosyal
medyadan da vatandaşlar Başkan Alate-
pe’ye ulaşabiliyor. Alatepe kendisine
gelen talepleri fırsat buldukça cevapla-
maya gayret gösteriyor.
ANIL BODUÇ Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi.

Havuz keyfine
engel yok Doyasıya

eğlendiler



B inali Yıldırım, üçüncü tur oylamada
üye tam sayısının salt çoğunluğu
olan 301'in üzerinde oy alarak, 28.

TBMM Başkanı seçildi. İlk tur oylamada Bi-
nali Yıldırım 331, CHP'nin adayı Erdoğan
Toprak 134, HDP'nin adayı Meral Danış
Beştaş 65, İYİ Parti'nin adayı Hayrettin Nu-
hoğlu 43 ve SP'nin adayı Cihangir İslam 4
oy almuştı. 3. tur oylamada ise AK Parti
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy,
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak
135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış

Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili
Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İs-
tanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı.
6 oy da geçersiz sayıldı. 

Muhalefet eleştirdi

Genel Kurul’da yapılacak TBMM Başkan-
lığı ilk tur oylaması öncesinde söz alan mu-
halefet kanadı yaşanan gelişmelere ilişkin
tepkilerini dile getirdi. Milli saray ve kasırla-
rın cumhurbaşkanlığına bağlanmasını eleşti-
ren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,

‘Bu bizim için utançtır ayıptır’ dedi.
Sonrasında konuşan İYİ Parti Grup Başkan-
vekili Lütfü Türkkan ise partisinin bir millet-
vekilinin Ankara’daki TEDAŞ
misafirhanesinden çıkarılmak istenmesini
‘gündeme getirerek, olayın sosyal medyada
duyulmasının ardından TEDAŞ’ın kararın-
dan döndüğünü söyledi. TBMM İçtüzü-
ğüne göre, Başkanlık için bir yasama
döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk se-
çilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçi-
lenin görev süresi üç yıl oluyor. 

T ecavüz olaylarında nasıl da 
hiddetleniyoruz?
Nasıl da kanımız kaynıyor?

Nasıl da tecavüzcülere en ağır cezalar veril-
mesini istiyoruz.

"Hadım edilsin, idam edilsin... Cezaevinde
aynı yöntemlerle cezalandırılsın..." diyerek
ayağa kalkıyoruz.

Hatta cezaevinde o'nu cezalandıracak birile-
rinin çıkmasını istiyoruz.

Hatta daha ileri gidip tecavüz edilmesini de
istiyoruz.

****
Birazcık dayılanma kültürümüz varsa, so-

kakta, mahallede herhangi bir yerde karşımız-
dakinin karısı kızı üzerinden tecavüz tehditleri
ediyoruz.

Nede olsa biz namuslu, tecavüz karşıtıyız.
Tecavüzcülerle ilgili en çok bağırınca, vic-

danlarımızı nasıl da rahatlatıveriyoruz. 
****

Çocuk tecavüzlerinde toplum olarak, vicda-
nımız daha çok yaralanıyor. Kendi çocukları-
mız üzerinden empati yaptığımızda,
tecavüzcüye yönelik şiddetimiz daha çok 
artıyor. 

Hem de en yükseklerde...
Kendimizi rahatlatıyoruz.
Sakına kızmayın...
Aslında hepimiz tecavüz etmeye hazırız.
Gözlerimiz yollarda kadınların kalçala-

rında, göğüslerinde...
Küfürlerimiz s..... ve becermek üzerine...
Bırakın sadece kadınlara tecavüz etme ko-

nusunda değil.
Hem cinslerimize kızdığımızda bile g.....

s...... senin diye küfürler savuruyoruz.
Ama biri "ibne" dediğinde ayaklara

fırlıyoruz...
****

Yüreğimize doğru dönelim... 
Tüm çıplaklığı ile...
Ve içimizdeki en masum olan yanıt versin.
Sokakta, bir trafik tartışmasında karşımız-

dakinin ağzını burnunu kırmaya hazırız.
Yanında eşi ve çocuğu bile olsa en ağır kü-

fürlerle saldırıyoruz.
Birbirimizin hakları umurumuzda değil.
Haklarımızı çiğniyor, birbirmizin haklarına

tecavüz ediyoruz.
Güçlü isek mahallenin en kabadıyısıyız, güç-

süz ise pısırık...
Aslında kendimiz dışında herkesin haklarını

çiğnemeye, tecavüz etmeye hazırız.
Hele ki bizim gibi düşünmüyor ve 

inanmıyorsa...
Klavye kahramanlığında üzerimize yok.
Kimliklerimiz gizli olunca, basıyoruz karşı-

mızdakine arsızca küfür...
Düşüncesine yönelik sözümüz küfür 

oluveriyoruz.
****

Tecavüz konusunda hepimizi suçluyuz.
Hayatlarımıza bakalım.
Çevremize...

Aile içine..
Çocuklarımıza tecavüz edildiğinde hiddetle-

niyoruz, ancak çocuklarımızın haklarına her-
gün tecavüz ediyoruz.

Birşeye çok karşı çıkınca aklanmıyor ve
masumlaşmıyoruz ki...

Suçluyuz.
Çünkü bu topraklarda, güçlü zayıf fark et-

meden tecavüzü bir hak olarak görüyoruz.
Güçlü olanlar güçsüzlere, devlete hakim

olanlar devletin olanaklarıyla zayıf olanlara
hergün tecavüz ediyorlar.

****
Hesaplaşalım.
Öyle amasız, nedenler ileri sürmeden....
Açık açık...
Nasıl yetiştirildik?
Erkek çocukların organlarıyla gurur duy-

masını, kızların utanç duymasını sağladık.
Bedenlerinden utanan çocuklar yetiştirdik.
Bedenlerini tanımayan çocuklar yetiştirdik.
Gencecik çocuklara dini nikahlar kıydık.
Düğünler yaptık.
Hepimiz oradaydık.
Eğlendik..
Suça ortak olduk.
Etrafımıza bakalım. Çok uzaklara değil...
Tecavüzcülere ortaklık yaptık, katkı verdik.
Vermeye de devam ediyoruz.

****
14, 15, 16 yaşında kız çocuğunuzu evlendi-

rir misiniz?
Ama bu topraklar çocuk gelinlerle dolu...
Ve onların çocukları nasıllar?
Biliyor muyuz?
Tanıyor muyuz, onları?

****
Vicdanlarımızı rahatlatıyoruz.
Çok bağırarak, en ağır cezalardan söz ede-

rek, küfürlerin her ceşidinin ederek masum mu
oluyoruz?

Suçluyuz.
Hep beraber ayağa kalkalım...
Sakın ha "ben masumum" diyerek kendimizi

aklamaya çalışmayalım.
Varsa bir suç hepimiz o suçun ortaklarıyız.

Son söz: Çocuk tecavüzcüleri değil, insan ya
da hayvanlara yönelik tecavüz eden herkese en
ağır cezalar verilmeli. Aynı zamanda çocukla-
rımıza yönelik her türlü (sadece cinsel değil)
tecavüz olayıyla ilgili mutlaka büyük yaptırım-
lar getirilmeli... 

Not1:  Çocuklara tecavüz edenlerle ilgili
mutlaka ve mutlaka çocukluklarına bakıl-
malı... Elimde bir araştırma yok ama çok
büyük ihtimalle, tecavüzcülerin büyük çoğun-
luğun çocukluklarında taciz ve tecavüze uğra-
mış olduklarını düşünüyorum. 

Not2: Ve yine iddialı söylüyorum. Bu top-
raklarda tecavüz sadece kadınlara, küçük kız
çocuklarına yönelik değil aynı zamanda erkek
çocuklarına yönelik olarak da oldukça yaygın
olduğunun altını çizmek istiyorum. 

Tecavüzcümü dediniz? Bir dakika... 
Kendimizi de sorgulayalım... 

Hem de tüm samimiyetimizle...
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TBMM Genel Kurulunda yapılan 3. tur oylamada, 335 oy alan AK Parti İzmir Milletvekili Binali
Yıldırım, 28. TBMM Başkanı seçildi. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı

İSTANBUL

TBMM’nin yeni
BaSkani yildiriM

Dikkat 
tecavüzcü var!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Meclis’te yapılan oylamada aldığı 335 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. başkanı seçildi.

Darbeyi çağrıştırıyor!
Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan 27 Mayıs Caddesi'nin ismi darbeyi çağrıştırdığı gerekçesiyle
değiştirildi. Caddeye Türkiye’nin Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı verildi

KüçüKçeKme-
ce'de bulunan 27
mayıs caddesi'nin

isminin değiştirilmesi ile ilgili
ilk adım 2016 yılında atıldı.
Küçükçekmece Belediyesi, 25
Kasım 2016 tarihinde aldığı
karar ile ilçede mükerrer ol-
duğunu tespit ettiği '27 mayıs
caddesi'nin adını değiştirdi.
caddeye, 2015 yılında Nobel
Kimya ödülünü alan Prof. dr.
Aziz Sancar’ın adı verildi. İsim
değişikliğine ilişkin ilçe bele-
diyesi tarafından alınan karar
mevzuat gereği değerlendiril-

mek üzere İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ne (İBB) gönde-
rildi. İBB meclisi’nin dünkü
oturumunda değişiklik kararı
gündeme alındı.
Konuya ilişkin Harita Komis-
yonu ile Kültür ve Sanat Ko-
misyonu tarafından
hazırlanan ortak raporda bir
darbeyi çağrıştırdığından '27
mayıs caddesi' isminin 'Prof.
dr. Aziz Sancar caddesi' ola-
rak değiştirilmesi uygun bu-
lundu. Karar mecliste oybirliği
ile kabul edildi.
emeK KARAKAŞ 

Sünnet sonrası Boğaz sefası
Fatih’de sünnet edilen 500 çocuk ve aileleri
Boğaz turuna çıktı Çocuklarının sünnet olmasını
kutlayan vatandaşlar, oyun havası eşliğinde
Boğaz’ın eşsiz manzarasına karşı dans etti

Fatih Belediyesinin düzenlediği
sünnet şöleni kapsamında sün-
net edilen 500 çocuk ve aileleri

Boğaz turu yaptı. Sünnet çocuklarının kıya-
fetlerini ve hastane masraflarını Fatih Bele-
diyesi karşılarken, çocuklar ve aileleri turda
Boğaz’ın eşsiz manzarasını seyretti. Boğaz
turuna katılan vatandaşlar, İstanbul Bo-
ğazı’nın hayran bırakan manzarasına karşı
bol bol fotoğraf çekildi. Turda aileler ve ço-

cuklara çeşitli ikramlar yapılırken, miniklere
mısır ve balon da dağıtıldı. Aileler vapurda
çalınan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.
Vatandaşların çalan oyun havası eşliğinde
oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Aileyle eğlenmek çok güzel

Çocuğunu sünnet ettirdikten sonra ailecek
Boğaz turu yapmalarının kendileri için çok
güzel olduğunu belirten bir vatandaş, “Çok

mutluyuz, böyle bir şey iyi ki var. Çocukları-
mız, ailemizle gelip eğlenmek çok hoşu-
muza gitti. Çok eğlenceli geçiyor, Fatih
Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. Sün-
net olduğunu ve sonrasında Boğaz turuna
çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade eden
Semih Eski, “Sünnetten geliyorum, şimdi
Boğaz turu yapıyorum. Annem ve ablamla
geldim, oynuyorum eğleniyorum” ifadele-
rini kullandı.

Beyoğlu'nda yaşanan
taksi-Uber kavgasını 
anlatan taksici Yaşar

Mataracı, “Zannediyorum
arkadaşımızı tehdit ettiler,

havaya iki el ateş açıp
kaçtılar” dedi

Olay, Karaköy Ma-
liye Caddesi’nde 30
Haziran gecesi mey-

dana gelmişti. İddiaya göre,
taksi sürücüsü durakta sıra
beklerken yanına lüks bir mini-
büs yanaşmış ve camını açan
saldırgan, "Uberiz biz sana
göstereceğiz" diyerek taksi sü-
rücüsüne ateş açmıştı. Açılan
ateşte kimse yaralanmazken,
taksi sürücüsü saldırganları ko-
şarak kovalamıştı. Saldırı anını
gören Karaköy’de Taksi şoförü
olan Yaşar Mataracı, yaşanan
o anları anlattı.

Vurup gitmiş

Saldırganının Uberci olduğunu
söyleyen ve Karaköy’de taksici-
lik yapan Yaşar Mataracı, “Bu-
rada restoranların önüne
geliyorlar. Gelip arkadaşımızla
tartışıyorlar. Silahı doğrultuyor.
O arada o silahı çıkartıp göste-
riyor ’vurayım mı seni’ diye . O
da tabi tereddütte kalıyor kor-
kuyor. Geri çekiliyor. Sonra
gaza basıyor giderken havaya
İki el ateş ederek gidiyor. Her-
halde müşteri alma konusunda
tartışıyorlar.Burada da bir kaç
arabaya da vurup gitmiş arka-
daş” dedi. DHA

Hem gez hem
kültürlen

Ümraniye Belediyesi, bilgi evlerine üye ço-
cuklar için düzenlediği Ümraniye Belediyesi
Yaz Okullarını başlattı. Haftada 4 gün eğitim

ve 1 gün gezi içeriğiyle çocukların eğlenirken öğrenme-
sini sağlayan Ümraniye Belediyesi, Yaz Okulları kapsa-
mında çocuklara ise Miniatürk ve Millî Saraylar gezisi
düzenledi. Antik Çağ’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Os-
manlı’ya 3 bin yıllık tarih ve kültür mirasları ile Tür-
kiye’nin dört bir yanından seçilen tarih, kültür ve sanat
eserlerinin minyatürlerinin bulunduğu Miniatürk’ü zi-
yaret ederek Türkiye’yi adeta köşe bucak gezen Bilge
Çocuklar Beylerbeyi Sarayı’nda da tarih yolcuğuna
çıktı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerle çocuk-
lar, yaz tatilini hem keyifli hem de verimli geçiriyor.

Taksi Uber kavgası



Bende Kal, Fikret ve arkadaşlarının peşlerine düşen mafya ile mücadelesini
konu diyor. Babadan kalma berber dükkanını işleten Fikret, her tıraş sonrasında
müşterilerine yaptığı masaj ile nam salmıştır. Fikret'in hayatı, Taner'in ona zorla
masaj aleti satmasıyla kabusa döner. Fikret ve Taner dükkana gelen ünlü mafya
babası Altan'ın ölümüne sebep olurlar. Peşlerine mafyanın düşmesini engelle-
mek için cesedi ortadan kaldırmaya çalışan ikili koltukçu Rıza'dan yardım ister-
ler. Cesedi antika bir koltuğun içine gizleyip ortadan kaldırmayı planlarlar. Fakat
amaçlarına ulaşamadan mafya tarafından yakalanırlar ve her şeyi itiraf ederler.
Bunun üzerine koltuğu geri almak için dükkana dönerler ancak, koltuk düzen-
baz muhtar adayı Düzgün Söğüş ile Adana'ya doğru yola çıkmıştır...

Mary Shelley, dünyaya kült roman Frankenstein'ı armağan eden yazar ola-
rak edebiyat tarihine kazınan Mary Shelley'nin hayat hikayesini ve çağlar bo-
yunca değeri azalmayan, kült kabul edilen bu korku romanının yazım sürecini
anlatıyor. Ünlü felsefeci babası ile 18. yüzyıl Londra'sında büyüyen Mary Wolls-
tonecraft Godwin, dünyada kendi izini bırakmaya kararlı bir hayalperesttir. Bü-
yüleyici şair Percy Shelley ile tanışınca bohem ve ihtiraslı bir aşka atılır. Yaşanan
tutkulu ve trajik olaylar Mary'yi şekillendirecek ve gotik başyapıtına ilham kay-
nağı olacaktır. Kadınların geri planda tutulduğu, ev işleriyle ilgilenmeleri ve öte-
sine karışmamaları gerektiği düşünülen bir çağın ortasındaki edebiyat dehası
Mary, duygularını ve içsel şeytanlarını, bir romana dönüştürecektir... 

Otel Transilvanya 3, Dracula ve ailesinin lüks canavar gemisindeki
tatil maceralarını konu ediyor. Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile
yolculuğu ayarlayarak Dracula'ya sürpriz yapar. Tatil sayesinde Dracula
otelden başını kaldırıp biraz nefes alabilecektir. Dracula'nın arkadaşları da
bu geziye katılmaya karşı koyamaz. Canavarlar, canavar voleybolundan
devasa büyüklükteki büfelere ve egzotik gezilere kadar gemi gezisinde su-
nulan tüm eğlencelerle günlerini gün ederler. Fakat işler Dracula'nın gemi-
nin ilgi çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık olmasıyla birlikte değişir. Aile,
arkadaşlar ve tomurcuklanan bir romantizmi dengede tutmak, en güçlü
vampir için bile çok fazla olabilir... 

Şeytan Kulesi, deniz feneri onarımı için adaya giden bir adamın hika-
yesini konu ediyor. Tom Doherty, deniz fenerini ilk gördüğünde lanetlendi-
ğinden bihaberdir. Gazetede gördüğü ilan ile adaya gelen Tom, eski bir
deniz fenerini ve harap binaları onarmakla görevlidir. Tom bu işi isteyen
tek kişi olduğunu bilmemektedir. İlanı gören yerlilerden kimse işe başvur-
mamış, hiç imse orada çalışmaya cesaret edememiştir. Denizin karşı yaka-
sında bulunan fener geçmişte kötü bir ruha yakalan bir adam tarafından
ele geçirilmiştir. Deniz fenerinde yalnız olan Tom,bir tuhaflık olduğunu fark
eder. Ruhani varlıklardan gelen mesajlar Tom’un adanın karanlık geçmişi-
nin derinliklerine çekilmesine neden olur...  (kaynak: beyazperde.com)

Deniz Kıyısındaki Ev, ölüm döşeğindeki babalarının yanında olabilmek için
yıllar sonra bir araya gelen üç kardeşin hikayesini anlatıyor. Marsilya'da denize
nazır bir villada yaşayan Martin ölüm döşeğindedir. Üç kardeş hastalanan baba-
larının son zamanlarında yanında olabilmek için yıllar sonra yeniden bir araya
gelir. Paris’te kendisine farklı bir dünya kuran Angèle, geçmişte yaşadıkları
travma sonrası bir daha dönmemek üzere ayrıldığı eve yeniden gelmiş olmanın
tedirginliği içerisindedir. Angele ile kendisinden genç bir kadına aşık olan Joseph
ve ailenin butik restoranını işletmeye çalışan Armand aralarındaki bağın sarsıl-
masına neden olan olayla yüzleşmek zorunda kalır. Martin, onlara aşıladığı ide-
allerin ne kadarını koruyabildiklerini anlamak için onları test eder...

Kapalak Kızı, genç bir kızın başına gelen korkunç bir hikayeyi anlatıyor.
1990'lı yıllarda Karadeniz dağlarının arasındaki Giresun'da yaşanan bir olay,
birçok kişinin hayatını değiştirir. Okulun güzel hademesi Ayşe, 19 yaşında bir
genç kızdır. Sevdiği adamın asker yolunu gözleyen Ayşe, günün birinde okulun
müdürü tarafından tecavüze uğrar. Bu olay Ayşe'nin hayallerini yıktığı gibi,
kendi canını da almasına sebep olur. Utancından kendi canını alan Ayşe'nin
yaslı annesi için bu acı dayanılmaz olur. Kızının intikamını almaya kararlı olan
acılı anne, okul müdürüne büyü yaptırır. Ancak her kötülüğün sahibine dönmesi
gibi, annesinin yaptırdığı büyü de Ayşe'yi etkiler. Genç kızın ruhu artık okulun
bölgesine hapsolmuştur...

Bende kal deniz kıyısındaki ev kapalak kızı 

Mary Shelley Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili Şeytan kulesi 
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Terminal, büyümekte olan isim-
siz bir şehrin karanlık merkezinde
geçiyor. Film, şeytani bir görevi ye-
rine getiren iki suikastçıyı, ölümcül
bir hastalıkla mücadele eden bir öğ-
retmeni, gizemli bir hademeyi ve iki
farklı hayat süren meraklı bir gar-
sonu konu ediyor. İntikam ateşiyle
yanıp tutuşan, esrarengiz bir suç
dehası yüzünden hayatları birbirine
giren ekip, ölümcül sonuçlarla karşı
karşıya kalıyor.

Terminal 

Dehşet Yolu, yolda kalan bir grup
gencin peşlerine düşen nişancıdan
kurtulmak için verdikleri mücadeleyi
anlatıyor. Altı üniversite öğrencisi bir
arabaya doluşmuş dolaşmaktadır.
Ancak ıssız bir yolda tekerleklerinden
biri çıkıverir ve onları kuş uçmaz ker-
van geçmez bir lokasyonda mahsur
bırakır. Lastiği tamir etmek için ara-
badan çıktıklarında ise bunun bir
kaza olmadığını fark ederler. Lastik
patlatılmıştır. Grup kısa sürede onları
tek tek avlamaya kararlı bir nişancı
tarafından tuzağa düşürüldüklerini
anlarlar. Gençlerin kendilerini kurta-
rabilecek bir aracın geçmesini bekle-
mekten başka yapabilecek bir şeyleri
yoktur. Grubun işini bitirmeye kararlı
olan nişancı zeki hamlelerle onları

dehşet Yolu 

Üç yetişkin kardeş babalarının ölü-
münün ardından annelerine sıkı sıkıya
bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak
istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir
cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır.
Babalarının ölümünden sonra anneleri-
nin yeni biriyle olmasını hazmetmekte
zorlanan kardeşler, kendini kabul ettir-
mek için uğraşan cici baba ile annele-
rinin arasını açmak için sinsi planlara
girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi
olan cici baba ile inatçı kardeşler bir
orta noktada buluşabilecek
midir?...Meltem Bozoflu'nun yönetmen
koltuğunda oturduğu "Cici Babam"ın
oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya
Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka,
Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak
Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.

Cici Babam 

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi li-
deridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlen-
dirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en
uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm
suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan

bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak
adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan
ailesini ateş hattından kurtarmalıdır. Yönetmen ve se-
narist koltuğunda “Yakar Top”, “Bu Nasıl Aile?” ve
“Merkezi İstihbarat” filmleriyle tanınan Rawson Mars-
hall Thurber’ın oturduğu filmde Will Sawyer karakte-
rini Jumanji: Vahşi Orman, Hızlı ve Öfkeli, San
Andreas Fayı ile tanınan Dwayne Johnson yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca “Orange is the New
Black”in yıldızı Pablo Schreiber, “Land of Mine” fil-
minden tanıdığımız Roland Møller, “Preacher” dizisin-
den Noah Taylor, Kevin Rankin, Neve Campbell, Byron
Mann, Chin Han, Paul McGillion, Byron Lawson, Han-
nah Quinlivan ve Adrian Holmes gibi isimlerin de yer
alıyor. Görüntü yönetmenliğini Robert Elswit’in üstlen-
diği filmin müzikleri Steve Jablonsky’e ait.

Gökdelen 

ATESLE SAVAS

Sevgili okur yeniden
merhaba. Bu hafta birbirin-
den başarılı ve birbirinden
farklı filmler sizleri bekliyor
olacak. Vizyona bu hafta
tam 10 film giriyor. Bu 10
filmin 3 tanesi yerli geri
kalan 7 tanesi de yabancı
yapım olarak karşımıza çıkı-

yor. Öte yandan filmin türlerine bakacak
olursak herkesin beğenisine hitap eden
yapımlar mevcut. 2 komedi, 2 gerilim, 2
dram, 2 korku, 1 animasyon ve  1 aksi-
yon türündeki filmler sizi koltuklarınıza çi-
vileyecek.

***
Hadi hemen filmlerimize bir göz ata-

lım. Öncelikle dünyada bunca korkunç
şey olurken bu gidişata ufak bir ara ver-
mek isteyenler için 2 özel komedi filmi
tavsiyem var. Bende Kal ve Cici Babam
adlı yerli yapım komediler tam size göre.

"Yok arkadaş ben gerilmek istiyorum" di-
yorsanız da Dehşet Yolu ile Terminal fil-
mini öneririm. Güzeller güzeli Margot
Robbie için bile Terminal filmi izlenir...
Dramdan kopamayanlar içinse Deniz Kı-
yısındaki Ev filmi ile Mary Shelley adlı bi-
yografik dram biçilmiş kaftan. Korku
isteyenler ise yerli yapım Kapalak Kızı ve
Şeytan Kulesi filmlerine bir göz atsın
derim. Çoluk çocuk sinemaya gitmek iste-
yen aileler için de Otel Transilvaya 3: Yaz
Tatili adlı animasyonu ısrarla izlemenizi
öneririm. 

***
Gelelim son filmimize ki bu film benim

ilk tericihim olacak. Niye mi? Baş rolde
Dwayne Johnson var da ondan. Filmleri-
nin kalitesi elbetteki tartışılır ancak ben
Dwayne Johnson'un oynadığı ve izlerken
sıkıldığım bir filmini hatırlamıyorum. Bana
göre hepsi birbirinden başarılıydı. Başarı
kriterleri da tabiki kişiden kişye değişir.
Ancak ben, dedesi, babası ve kendisi de
3 kuşak Amerikan güreşi yapan bir aile-
den gelen birinin ekran önünde bocala-
madan muhteşem işler ortaya koyduğunu

daha önce görmedim. John Cena da
güze filmler çekti ancak Dwayne Johnson
kadar etkili olamadı. Bu iri yarı sevimli
devin dünyada çok büyük bir hayran kit-
lesi olduğunu da unutmamak ve yadsı-
mamak gerekir. 

***
Neyse gelelim filme... Skyscraper ya

da ülkemizde çevrildiği üzre Gökdelen is-
miyle anılan yapım benim ilgimi çekti.
FBI'ın taktiksel ekibinin lideri olan, daha
da açacak olursak; FBI'ın rehine kurtarma
ekibi lideri olan Will Sawyer'in hikayesi
anlatılıyor. Filmi teknik olarak inceleyecek
olursak görsel efektler hiç fena değil.
Daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle evet.
Öte yandan fragmanlarda da gördüğü-
müz, Dwayne Johnson'un vincin üstünden
binaya atladığı sahne; uzun süre tartışma
konusu olmuş hatta fizikçileri bile birbirine
düşürmüştü. Bir kısım fizikçiler sahnedeki
atlama açısıyla Johnson'un daha aşağa
düşeceğini iddia etmişti. Bu sahne hariç
film genel olarak iyi diyebilirim. Ben izle-
yeceğim. İzleyecek olan herkese de şimdi-
den iyi seyirler diliyorum. 

Barbaros 
ÖZÇELİK

EdİtÖrdEn
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ET & MANGAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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tayland'da ziyaret ettik-
leri mağara kompleksinin
girişinin sel sularıyla ka-

panmasının ardından içerde mahsur
kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenör-
lerinin kurtarılış hikayesi beyaz per-
deye taşınacak. BBC'de yer alan
habere göre; Tayland'ın kuzeyindeki
Çiang Rai eyaletinde 12 gün mağa-
rada mahsur kaldıktan sonra kurta-
rılan 12 çocuk ve antrenörlerinin

hikayesinin film yapılacağı bildirildi.

Senaryoya çalışacaklar

Tayland'da yaşayan ABD merkezli
Pure Flix Entertainment adlı film şirke-
tinin ortaklarından Michael Scott ola-
yın çok dokunaklı olduğunu belirterek,
film için senaryo üzerinde çalışacakla-
rını söyledi. Yapım şirketinin kurtarma
çalışmalarını yakından takip ettiği, sü-
reçte yer alan herkesi dinlediği ve bu

bilgileri film için kullanacağı ifade
edildi. Ayrıca mağaranın müze haline
getirileceği ve ziyaretçilere açılacağı bil-
gisi de verildi. Çocukları kurtarma ope-
rasyonu sırasında, yardım götüren eski
Taylandlı profesyonel dalgıç Saman
Gunan'ın oksijen tüpü bitmiş, mağara
içinde hayatını kaybetmişti.

Babası vefat etmişti

Öte yandan, içeride mahsur kalan ço-
cukların sağlık kontrollerini yapan ve
mağaradan çıkan son kişi olan Avus-
tralyalı doktor Richard Harris, babası
vefat ettiği sırada ülkesinde olama-
mıştı. Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile
25 yaşındaki antrenörleri, 23 Hazi-
ran'da Tham Luang Nang Non Mağ-
arası'na yaptıkları gezide mağara
girişinin sularla kapanmasının ardın-
dan içeride mahsur kalmıştı. Kayıp
grup, mağarada 9 gün süren arama
çalışmalarının ardından bulunmuş
ancak mağaranın bu bölümünün yağ-
mur sularıyla dolması nedeniyle bulun-
duktan hemen sonra dışarı
çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin
ardından kurtarma operasyonu başla-
mışti. Kurtarmalarda ilk gün 4, ikinci
gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve an-
trenör mağaradan çıkarılmıştı.  AA

Mucize kurtulus
FILM OLUYOR

N ATO Zirvesi'nin son gü-
nünde gerçekleşen olağan-
üstü toplantının ardından

basın toplantısı düzenleyen ABD
Başkanı Donald Trump, müttefikle-
rin özellikle geçen yıldan itibaren
savunma harcamalarında önemli
artışlar yaptığını kaydetti. Trump,
kendisi göreve geldikten sonra özel-
likle savunma harcamalarında ciddi
artış olduğuna dikkati çekerek, müt-
tefiklerin sadece geçen yıl 33 milyar
dolar katkı sağladığını, bunun da
yakın zamanda 40 milyar dolara
yükseleceğini düşündüğünü ak-
tardı. ABD Başkanı, "İki gün önce-
sine göre çok daha güçlü bir NATO
var" dedi.

NATO'dan çıkmaya gerek yok

Savunma harcamalarındaki artışın
yetersiz olması durumunda
ABD'nin NATO'dan çekilme ihti-

mali bulunup bulunmadığı ve
bunun ABD Senatosunun onayı ol-
madan yapılmasının mümkün olup
olmadığının sorulması üzerine ise
Trump, "Sanırım bunu yapabilirim
ama buna gerek yok. Diğer ülkeler
katkı vermezse memnun olmayız.
ABD'ye adil davranılmıyordu ama
bu değişti. NATO'ya inanıyorum"
ifadelerini kullandı. Trump,
ABD'nin NATO'ya güçlü bir şekilde
bağlı olduğunu ancak zirve kapsa-
mında dün yapılan toplantılarda
savunma harcamalarıyla ilgili "çok
sert bir konuşma yaptığını" söyledi
ve "İki gün öncesine göre çok daha
güçlü bir NATO var" dedi.  

Putin benim rakibim

"NATO bize yardımcı olduğundan
daha çok Avrupa'ya yardımcı olu-
yor" diyen Trump, müttefiklerin sa-
vunma harcamalarında yüzde 2

taahhüdünü yerine getireceğini,
bunun başarılmasının ardından ta-
ahhüdün yüzde 4'e çıkarılmasına
ihtiyaç duyulduğunu savundu.
NATO müttefiklerinin Trump'ın
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin'le gerçekleşecek görüşmesinden
endişe duyup duymadıklarının so-
rulması üzerine ise ABD Başkanı
"NATO liderleri Rusya Devlet Baş-
kanı Putin'le görüşeceğim için bana
teşekkür etti." açıklamasında bu-
lundu. Putin hakkında değerlendir-
mede bulunan Trump, "Putin
benim rakibim. Düşmanım mı?
Hayır. Umarım bir gün dostum
olur. Henüz yeterince tanımıyorum"
dedi. Trump, İngiltere ziyaretinde
göç konusunun ana gündem mad-
delerinden biri olacağına işaret ede-
rek, "Avrupa Birliği (AB) çok
dikkatli olsun. Göç Avrupa'yı kont-
rolü altına alıyor" dedi.  AA

ABD Başkanı Trump, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'nin son
toplantısından sonra basın mensuplarının karşısına geçti ve bir
konuşma yaptı. Trump “İki gün öncesine göre çok daha güçlü
bir NATO var” diye konuştu. Gazetecilerin, ABD'nin NATO'dan
ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna ise “Sanırım bunu yapabilirim
ama buna gerek yok. NATO'ya inanıyorum” dedi

ABD NATO’DAN 
AYRILACAK MI?

Esad'la sorunum yok
israil Başbakanı Binyamin Netanyahu,
Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esad ile so-
runlarının olmadığını söyledi. İsrail bası-

nındaki haberlere göre Netanyahu, resmi ziyaret
gerçekleştirdiği Rusya'nın başkenti Moskova'dan
ayrılırken gazetecilere Suriye'deki son gelişmelere
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Varlıklarından rahatsız

Ülkesinin Suriye'nin iç işlerine müdahil olmak iste-
mediğini, geçmişte de bu yönde herhangi bir giri-
şimlerinin olmadığını dile getiren Netanyahu, İran,
Hizbullah ve DEAŞ'ın Suriye'deki varlığından ra-
hatsız olduklarını belirtti.  İsrail ordusunun, dün
bir insansız hava aracının İsrail hava sahasını ihlal
etmesinin ardından rejime ait 3 askeri hedefin vu-
rulmasına değinen Netanyahu, ülkesinin sınırlarını
korumaya devam edeceğini vurguladı. Netanyahu,
Esad rejimi ile herhangi bir sorunlarının olmadı-
ğını ve 40 yılı aşkın süredir işgal altındaki Golan
Tepeleri'ne Suriye tarafından tek mermi bile atıl-
madığına işaret ederek, "İsrail, Esad rejiminin Suri-
ye'deki varlığına karşı değil. Ancak İsrail, rejim
ordusu da dahil olmak üzere kim yaparsa yapsın
her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam
edecektir" dedi. AA

nato Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg, Gürcistan Devlet Baş-
kanı Giorgi Margvelashvili ile

gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında
Gürcistan’ın NATO üyesi olacağını du-
yurdu. NATO’nun Gürcistan’ın Afganis-
tan’daki misyona devam eden katkılarından
dolayı minnettar olduğunu belirten Stolten-
berg, tüm NATO üyelerinin Gürcistan’ı
üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam
edeceğini belirtti ve şöyle konuştu: “NATO-
Gürcistan Komisyonu ilk kez bir araya gel-
mesinin üzerinden on yıl geçti ve
ortaklığımız giderek güçleniyor. NATO’nun
Gürcistan ile ilişkisi çok eşsiz ve Gürcistan
ittifakın en önemli operasyonel ortakların-
dan biri ve güvenilir bir dost. Ortaklığımız
NATO’yu ve Gürcistan’ı daha güvenli hale
getiriyor. Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik böl-
gesine ilişkin arzularını tamamen destekli-
yoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak." 

Çabalar destekleniyor

Stoltenberg, “Temel NATO-Gürcistan Pa-
keti ülkedeki sanayi reformu çabalarını
zaten destekliyor."  DHA

Gürcistan NATO
üyesi olacak

ABD Başkanı
Donald Trump

Jens 
Stoltenberg

Binyamin 
Netanyahu

Tayland’da gezi düzenledikleri mağara girişinin
sel sularıyla kapanmasının ardından mahsur
kalan öğrenciler 12 gün sonra kurtarılabildi
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E mpati başkasının acısını hissedebilme yeteneği-
dir. Arno Gruen kendi acısını hissetmeyip ondan
kaçan bir kişinin empati yapma yeteneği olmadı-

ğını söyler. Kişi acı çektiği bir durumu, güçlü olmak pa-
hasına reddederse bu acıyı başkalarında arar der Arno
Gruen. Böylelikle kişi kendi çektiği acıda kurban rolün-
den sıyrılır ve zalim rolüne girmeye başlar. Yani, bu
acıyı başkalarında aramakla kalmaz, aynı acıyı başka-
larına da yaşatmaya çalışır. Annesi tarafından azarlanıp
bu konudaki üzüntüsünü inkar eden bir çocuk, başka bir
arkadaşını ya da küçüğünü azarlar ve kendi içindeki
acıyı böylece hafifletir. Yani yaşadığımız hiçbir duygu
yok sayılacak, inkar edilecek kadar önemsiz değildir.
Aksine en küçük duygu bile oldukça önemlidir. Eğer bir
duygu direkt yollarla boşalım bulmazsa dolaylı olarak
boşalım bulur. Öfke, saldırganlık, kaygı ya da depresyon
şeklinde olabilir.

Kişi kendisinden yani kendi duygularından ne kadar
habersiz yaşarsa o kadar yabancı olur. Bu yabancılıkta
da bir şekilde günlük hayatını sürdürebilir, sorunsuz bir
hayat yaşayabilir; fakat bir problem çıkıp artık kullan-
dığı yöntemlerin işlevsiz hale geldiğini görmesiyle kendi-
siyle yüzleşmek zorunda kalır. Kendisiyle yüzleşen insan
kendi kurban rolünü fark eder, bununla yüzleşmektense
nefretini dışarıya yansıtır ve kendisine bir düşman edi-
nerek rahatlar. Yani yine bir başkasını kurban rolüne
sokar ve yine negatif duyguyu dışarıda bir başkasına yö-
neltir. Temel mekanizma aynıdır, negatif duygudan ka-
çınmak.

Düşmanların benliğe olan en büyük işlevi budur. Ne-
gatifi yani olumsuz olanı ona atarak rahatlama. Böyle-
likle kendimizi iyi tarafta tutup, iyi hissetme halinde
kalırız. Bu durumda akıllara şu soru geliyor? İnsanın
düşmana ihtiyacı var mıdır? Cevap evet vardır; ama
hangi durumlarda şimdi buna bakacağız.

Çocuk ilk doğduğunda dünyayı iyi ve kötü olarak
ikiye böler; anne onun ihtiyaçlarını karşıladığında iyi bir
annedir, karşılamadığında ise kötü bir annedir ve o
zaman anneyi sevmez. 2 yaşlarına kadar devam eden
‘bölme’ dediğimiz bu durum sağlıklıdır ve her çocukta
görülür. İyi anne ve kötü anne sanki farklı kişiliklermiş
gibi algılar. 2 yaşların sonundan itibaren iyi ve kötünün
biraz daha birleşmesi; yani çocuğun anneyi iyi ve kötü
tarafları ile kabul edebilecek psikolojik olgunlukta ol-
ması beklenir. Çocuğun bu olgunluğa gelebilmesi anne-
nin çocuğa ne kadar empatik ve sağlıklı yaklaştığıyla
birebir ilgilidir.

Eğer annenin çocuğa empatik yaklaşabilecek psiko-
lojik olgunluğu yoksa çocuktaki bu bölme durumu de-
ğişmez. Yetişkin olduğunda dahi hayatı iyi ve kötü
olarak ikiye ayırmaya başlar. Çok sevdiği arkadaşları
ya da nefret ettiği arkadaşları olur, çok sevdiği dersler
ya da hiç sevmediği dersler gibi. Hayatı siyah ve beyaz
olarak adeta ikiye bölerek yaşar. Sevdiği bir arkadaşı
onun rahatsız olacağı bir davranış yaparsa, o arkada-
şını birden sevmediği arkadaşlar kümesine koyabilir.
Daha önce ona olan duygularını inkar eder, soruldu-
ğunda ise ben onu yanlış tanımışım, hakkında yanlış his-
setmişim gibi şeyler söyler. Yine aynı şekilde nefret
ettiği bir kişi ona iyi bir şey yapınca birden ona karşı
bütün duyguları bir anda değişir ve o kişiyi sevmeye
başlayabilir. Özet olarak bu kişi iyi ve kötüyü aynı yerde
görme becerisine ve olgunluğuna sahip olamadan, ha-
yatı ikiye bölerek yaşamını devam ettirir.

Aynı şekilde kendisiyle ilgili de bu bölmeyi yapmak
durumundadır, eğer dışarıda nefret ettiği, kınadığı, yar-
gıladığı, sevmediği insan ne kadar çoksa kendisini o
kadar pozitif tarafta hisseder. Onlar kötü ben iyiyim
duygusuna kapılır ve rahatlar, dışarıda bir kötü bulma-
dan kendisini iyi tarafa koyamaz.

Kişiye narsisistik olarak rahatlama sağlatan bu
durum kişinin düşmanlar edinmesine yol açar. Bölme ne
kadar aktif ve kişi ne kadar somut narsisistik başarılar-
dan uzaksa, kendisine o kadar fazla düşman bulur. Ken-
disini başarılı, onaylanmış, beğenilmiş hisseden kişilerde
bu durum biraz daha az görülebilir. Düşmanlar daha
çok savunlarımızın çöktüğü noktalarda işimize yarar.

Bu bir çözüm sağlar mı, geçici olarak evet sağlar.
Kişi anlık olarak rahatlar ve kötü duygusunu boşaltır;
fakat uzun vadede kişi kendisini daha fazla öfke, kaygı,
nefret ve mutsuzluk içinde bulur, bu noktada psikolojik
semptomlar göstermeye başlar.

Psikoloji bu noktadaki kişilere oldukça büyük fayda
sağlar, çünkü önce kişi kendisinden uzaklaştığı acılar ile
bir psikolog eşliğinde yolculuğa çıkar. Kendisinin red-
dettiği taraflarını görmeye ve o taraflarla barışmaya
başlar. Kendisine yaklaşarak, psikolojik olarak iyi his-
setme haline ulaşır. Psikolog kişi ile görüşürken ona far-
kında olmadığı bir takım bilinç dışı gerçekleri gösterir,
bu durum kişide rahatlık ve huzur sağlar.

Eğer düşmanlık, nefret, öfke patlamaları vb sorun-
larla başedemiyorsanız mutlaka bir profesyonel psiko-
log yardımı alınız.

Hoşçakalın. Dostçakalın. Kendiniz ve Sevdiklerinizle
Barışık Kalın.

Bize düşmanlık yapanlar
aslında ne gibi faydalar sağlar?

Ekrem Çulfa

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de  (Basın: 836847)

T.C.İSTAnBUL AnADoLU 20. İCrA DAİreSİ
2018/7786 eSAS TAŞInIrIn AÇIk ArTIrMA İLAnI

Örnek no: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı;
şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin ala-
cağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payla-
rın paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif ve-
rilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki
beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait ola-
cağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir ör-
neğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/07/2018
1.İhale Tarihi : 25/07/2018 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 10/08/2018 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : AFM Yediemin Otoparkı - Altunizade Mah. Bağlarbaşı 

İcadiye Cad. No:44 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 80.000,00 1          %0 07GDE81 Plakalı, 2014 Model , 

VOLKSWAGEN Marka, Tiguan Tipli ,
Vites Tipi Manuel, ARACIN SOL AYNA 
KIRIK,ÖN CAM KIRIK, TAVANDA VE 
YANLARDA DOLU İZLERİ MEVCUT, 
SAĞ ARKA KAPI VURUK, MUHTELİF 
YERLERDE EZİK VE ÇİZİKLER 
MEVCUT, ANAHTAR VE RUHSAT 
OLMAYAN ARAÇ.

(İİK m.114/1, 114/3)

Örgütlere finans
sağlanıyordu

KURUCA, "Örgüt içinde erkekler kıs-
mında bölüm bölüm herkesin faali-
yet yaptığı alanlar vardı. Kimisi yurt
dışı bağlantılarını kurardı. Örgüte İs-
rail ve Pentagon tarafından yüklü
miktarda paralar gelirdi. Kimi
zaman hediye kisvesi altında çok pa-
halı hediyeler gelirdi. Yurt dışından
örgüte karşı yüklü miktarda finans
sağlanıyordu. Televizyona sürekli İs-
rail ve Amerika'dan misafirler gelip,
programlara çıkıyordu. Bunların
arka planında o kişilerin para karşılı-
ğında fikirlerini ülkemizde anlatması
yatıyordu" diye konuştu.

ADNANOktar'ın başkanlık siste-
mine tamamen karşı olduğunu be-
lirten Kuruca, "Başkanlık sistemini

Abdullah Öcalan'ın desteklediğini, çok yanlış
olacağı şeklinde devlet büyüklerimize aba al-
tından sopa göstererek, yıllarca faaliyette bu-
lundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özelde
eleştiriyordu. Birçok devlet büyüğünü özelde
eleştiriyordu. Özel sohbetleri ve televizyon-
daki açıklamaları tamamen terstir. Bir anda
gelişen bir şey olmadı. Çünkü oraya yılları-
nızı veriyorsunuz. Oradaki arkadaşlarınızı
seviyorsunuz. Allah adıyla kandırıldığımız
için bazı şeyleri algılayamadık. Yaşımız çok
küçüktü. Ben örgüte girdiğimde 18 yaşınday-
dım. Birçok şeyi zamanla daha iyi anlayabil-
dim. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi
olacağız" ifadelerini kullandı.

İ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bi-
linen Adnan Oktar ve grubuna yönelik

sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Başta Adnan Oktar olmak üzere grupla bağ-
lantısı bulunan 170 kişi gözaltına alındı.
Grup içerisinde yer alan ve yakın tarihlerde
bağlantılarını koparan Ceylan Özgül ve
Ümit Kuruca, Adan Oktar ve çevresi hak-
kında açıklamalarda bulundu.

Kandırdılar

Ceylan Özgül, "2006 yılının sonunda örgüte
dahil oldum. Üniversite yıllarının sonunda,
24-25'li yaşlarda girdim. Örgüt, zaman içeri-
sinde evrim geçirdi. Benim girdiğim yıllarda
televizyonları yoktu. Şu anda olan kıyafetler,
görüntüler ve danslar yoktu. Benim dahil ol-
duğum zaman Harun Yahya ismiyle çıkartı-
lan kitaplar, konferanslar gibi faaliyetler
vardı. Bu faaliyetlerin faydalı olduğunu dü-
şündüğüm için, bu şekilde beni kandırdılar"
dedi.

Kadınlar hapis hayatı yaşıyordu

"Örgüt içinde 'hücre' sistemi vardı. Herkes
her şeyi bilmez" diyen Özgül, "Zaman içeri-
sinde öğrenirsiniz bilgileri. Vakit geçirmeniz
gerekir. Siz sadece kendi hücrenizde yapılan
şeyleri öğrenirsiniz. Bana son zamanlarda
bazı mahrem bilgiler açılmaya başlandı.
Bunlardan bazıları da Türkiye aleyhine yapı-
lan faaliyetlerdi. Bu bilgileri öğrendiğim
2013'te kaçma girişimim oldu. Fakat başarı-
sız oldum. Çünkü benim bulunduğum hüc-
rede kadınlar hapis hayatı yaşarlardı.
Doktora bile yanınızda birisi olmadan, gide-
mezdiniz. Yanınızda gardiyanlar vardır.

Doktor sizi kabinde muayene ederken bile
yanınızdadırlar. Doktora gideceğim diye
hastaneden randevu alıp, kaçmayı denedim.
Fakat yakalandım. 2017'ye kadar baskı al-
tında kaldım. 2017'de kaçtım" diye konuştu.

Sana denileni yap!

Kendilerine hiçbir şeyi sorgulamamalarının
salık verilediğini anlatan Özgül şöyle devam
etti: "Örgütten ayrılma aşamasında beni ilk
rahatsız eden Türkiye aleyhine faaliyetlerdi.
Amerika'daki çok fazla sayıda düşünce ku-
ruluşuna Türkiye hakkında verilmesi sakın-
calı olan bilgiler veriliyordu. Kaçmadan
önce Adnan Oktar'la bu konuyla alakalı
kavga etmiştim. Bana, 'her şeyi sorgulama.
Sana denileni yap' demişti. Ben örgüt içinde
yer alan hücrelerden 'Bacılar' grubunday-
dım. Dışarıdan gelen bir kadının 'Bacılar'
grubuna sıfırdan girmesi çok nadir olan bir
şeydi. Yeni gelenler genel olarak 'Kız kardeş-
ler' grubuna dahil oluyorlardı. Yeni gelenler
eskilerin yanına çok fazla dahil olmuyorlar.
Yeni dahil olanlar erkek arkadaş sistemi ile
dahil olmaya başladılar. Burada haremlik,
selamlık bir yapı söz konusuydu."

Taciz edilen kızlar vardı

Örgüt içerisinde küçük çocukları taciz ettik-
lerini belirten Özgül, "Örgütten ayrıldıktan
sonra çok sayıda tehdit aldım. Bunun için
yargıya başvurarak, Adnan Oktar'a karşı
uzaklaştırma kararı çıkarttım. Rahatsız oldu-
ğum ve kendimi güvende hissetmediğim
için. Oktar'ın etrafında sadece silahlı kişiler
dolaşıyor. Benim bulunduğum yerlere gel-
diği için ve bu tip tehditleri olduğu için yar-
gıya başvurdum. Bunun üzerine örgütün

bana karşı saldırıları, iftiraları ve itibarsızlaş-
tırma çalışmaları çok daha fazla arttı. Örgü-
tün en çok iç acıtan yaptığı suçlardan bir
tanesi; 7, 10, 14, 17 yaşında taciz edilen kız-
lar vardı. Bunların arasında müşteki olanlar
da var. Hiç azımsanmayacak sayıda değiller.
Benim gördüğüm kadarıyla bu tacize uğra-
yanların müşteki sıfatıyla davaya dahil ol-
masının ardından süreç çok daha hızla
hareket etti. Biz gittik yetkililere her şeyi an-
lattık. Arka planda neler olduğunu bilmiyor-
duk" dedi.

Ailenizin yanından ayrılmasın

Özgül, gençlerin bu tarz örgütlere karşı dik-
katli olmalarını ve ailelerine sırt çevirmeme-
lerini belirterek, "Bu örgüt ve buna benzer
diğer örgütlerle alakalı olarak: Aileniz sizi se-
viyor ve önem veriyor. İnsan genç yaşta aile-
sini dinlemek istemiyor. Karşısına çıkan bir
şeye kendisi karar vermek istiyor. Hâlbuki
deneyim satın alınamayan bir değer. İnsan
bazen istemese bile ailesini dinlemesi gereki-
yor. Ailenizin yanından ayrılmayın. Onların
size sahip çıkmasına izin verin" diye konuştu.

Yaşı reşit olmayan kızlar vardı

13 yıl örgüt içerinde kaldığını belirten Ümit
Kuruca ise, "Burada hücre sistemi vardı. Ben
en yakınında olmama rağmen, bilmediğim
birçok konu vardı. Arabasını kullanıyor, tele-
fonlarına bakıyor, bütün organizasyonlarına
bakıyordum. Aynı evde kalıyordum bu
adamla. Buna rağmen benim de bilmediğim
birçok konu ile karşılaştık. Örgüt içinde yaşı
küçük, reşit olmayan kızlar olduğunu bili-
yordum. Ama daha da fazla olduğunu öğ-
rendik" dedi. DHA

Başkanlık 
sistemine karşıydı

KediciKler 
bilinmeyenleri

anlatti
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bilinmeyenleri

anlatti
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bilinmeyenleri
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KediciKler 
bilinmeyenleri

anlatti
Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonun ardından,
grupta uzun yıllar kalan ve yakın zamanlarda ayrılan
Ceylan Özgül ile Ümit Kuruca yaşadıklarını anlattı

Özgül, 
Adnan
Hoca’nın
tam bir 
suç çetesi 
lideri 
olduğunu
söyledi
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GEÇEN sezon İstanbul Süper Amatör Ligi'nin güçlü takımla-
rından Bayrampaşa Tunaspor'un formasını giyen tecrübeli de-
fans oyuncusu Serkan Coşkun, gelen teklifleri
değerlendireceğini bildirdi. Tunaspor'da başarılı bir sezon ge-
çiren ve 28 maçın 27'sinde oynayan genç futbolcu, Bayram-

paşa Tunaspor ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç
çıkmaması üzerine gelen teklifleri değerlendireceğini belirterek,
Tunaspor Yönetimi'ne her şey için teşekkürlerini sundu. Fut-
bola Medipol Başakşehir altyapısında başlayan, oyuncu bu-
güne kadar 8 takımın formasını terletti. 

Y apılan olağaüstü genel kurulla olu-
şan yeni yönetim kurulunun Baş-
kanı olan Metin Aydın önümüzdeki

sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Baş-
kan Aydın “Öncelikle bize bu görevi layık
gören ve bu konuda güvenen Beylikdüzüs-
por camiasına teşekkür etmek istiyorum.
Kendilerinin bu güvenini kesinlikle boşa çı-
kartmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın. Zor bir işe talip olduğumuzu söy-
lemek isterim. 300 bin nüfusun üzerinde
olan bir ilçenin spor’da lokamatif olan Bey-
likdüzüspor’un kulüp Başkanlığı ve kulüp
yöneticiliği gerçekten zor. Ama yıllardır
spor kulüplerinde görev yapan biri olarak ,
Beylikdüzüspor’da yıllardır çeşitli görev-
lerde olan biri olarak bunu başarabileceği-
mize inanıyorum” dedi.

Böyle bir tesis yok

Beylikdüzü belediyesi tarafından yeniden
yapılan Beylikdüzüspor tesislerinin bir çok
kulüpte olmadığını dile getiren kulübün
Başkanı Metin Aydın “Belediye Başkanı-
mızı her zaman olduğu gibi yine spor’a
ve sporcuya destek olmaya devam ediyor.
Bir yıldır süren tesislerimizdeki çalışma-
lar bitmek üzere, bizlere böyle bir tesis
kazandıran Beylikdüzü Belediye Başkanı-
mız Ekrem İmamoğlu’na, Belediye Baş-
kan Yardımcılarına, Meclis üyelerimize

teşekkür ediyorum. Böyle bir saha ve
böyle bir tesis bir çok profesyonel kulüpte
bile yok” dedi.

Öncelik alt yapımız

Beylikdüzüspor’un öncelikli çalışmasının
geçmişinde büyük başarıları bulunan Bey-
likdüzüspor alt yapı kategorilerinin tekrar
faaliyete geçmesi olduğunu söyledi. Tesisin
yapımı aşamasında alt yapının yeterince
çalışma fırsatı bulunmadığı bundan dolayı
bu başarı seviyesinin düştüğünü belirten
Başkan Aydın “Tesis konusunda yapılan
çalışmalardan dolayı alt yapı çalışmaları-
mızla ilgili sorunlar yaşadık. Her yıl büyük
başarılara imza atan alt yapı kategorileri-
miz ile çalışmalara hız vereceğiz” dedi.

Başarı göreceli bir kavram

Başarının neye göre kime göre ne oldu-
ğunu belli olmayan bir şey olduğunu belir-
ten Beylikdüzüspor’un yeni kulüp Başkanı
Metin Aydın “Başarı göreceli bir kavram,
neye göre, kime göre neyin başarı olduğu
belli olmaz. Bizler yönetime talip olurken,
tam bir başarı kazanmak isteği ile buraya
geldik. Tesisleşme anlamında, alt yapı an-
lamında, oyuncu yetiştirme anlamında, A
takımı seviyesinde başarı kazanma ve Bey-
likdüzüspor’u layık olduğu yerlere getirme
anlamında yola çıkıyoruz. Çalışmayı
seven, Beylikdüzü ve Beylikdüzüspor için
bir şeyler yapmak isteyen bir yönetimle

yola çıkıyoruz. İnşallah beklentilere cevap
veririz ve bizden beklenen başarıyı 
sergileriz” dedi.

Çalışmalara başlayacağız

Beylikidüzüspor’un yeni yönetim kurulu-
run bugün itibari ile çalışmalara başlayaca-
ğını belirten Başkan Metin Aydın “Bugün
itibari ile yeni yönetim kurulumuz ile çalış-
malara başlayacağız. Öncelikle kendi ara-
mızda yapacağımız görev dağılımı ile
yönetici arkadaşlarımızın görevlerini belir-
leyeceğiz ve hepsine görevlerini tebliğ ede-
ceğiz. Yönetimde bundan önce üç beş kişi
çalışmayacak, yönetimde bulunan herkes
kendisine verilen görevi yapacak. Herkes
Beylikdüzüspor için bir şeyler yaparak
uyumlu bir şekilde çalışacak. Başarı da bu
şekilde geleceğine inanıyorum” dedi.

Her yıl bir üst lig

Beylikdüzüspor olarak her yıl bir üst lig
parolasıyla yola çıktıklarını belirten kulüp
Başkanı Metin Aydın “Beylikdüzüspor ba-
şarıla alışkın, Profesyonel lige her yıl yak-
laşan fakat şanssız bir şekilde bunu
başaramadık, ama bu sezondan itibaren
her yıl bir üst lige çıkarak en kısa zamanda
profesyonel lige yükselmek istiyoruz. Böy-
lesine büyük ve her zaman gelişen bir il-
çeye de futbolda profesyonel bir kulüp
yakışır. İnşallah bu da bizim yöneti-
mimizde olacaktır” dedi.

SP  R

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 836544)

Planın Özü : Arnavutköy ilçesi, Merkez ve çevresi gelişme konut
alanlarına ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı, plan notu değişikliği;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 13.04.2018  tarihinde
onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama
Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve www.ibb.gov.tr  web sayfasında bir ay
süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Planın Özü : Esenyurt ilçesi, Merkez mahallesi 1317 ada 51 
parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği; İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 18.05.2018 tarihinde 
onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama
Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve www.ibb.gov.tr web sayfasında
bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur. 

Süper amatör küme ekiplerinden Beylikdüzüspor’un yeni Kulüp Başkanı
Metin Aydın yapılan genel kurulun ardından yaptığı açıklamada üyelerin
kendilerine duydukları güveni boşa çıkartmayacaklarını belirterek,
hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi

HAKAN SONGUR

Geçtiğimiz sezon eyüpspor ve Cizrespor formala-
rını giyen başarılı kaleci Burak Kapan ile her türlü
anlaşmaya varıldı imzalar atıldı. Silivrispor idari bi-
nasında yapılan imza törenine Silivrispor Kulüp As
Başkanı turgay Sakarya ve Silivrispor Yönetim Ku-
rulu Üyesi Orçun Koyuncuoğlu katıldı. Bir yıllık an-
laşma yapılan oyuncu hafta sonu yapılacak olan
idmanda da hazır olacak.

KALEsİNİ sAğLAmA ALDI
Birbiri ardına transferlerini yapan Silivrispor yeni
sezon için Genç milli takım'da da forma gen Bur-
saspor altyapısında yetişen Duhan çağlar Akdağ
ile anlaşmaya vardı. tFF 3. Lig 1. Grupta mücadele
edecek olan Silivrispor kalesini sağlama alıyor.
Bursaspor altyapısında yetişen ve sırasıyla Orhan-
gazi Belediyespor ve Karagümrükspor’da forma
giyen genç oyuncu artık Silivrisporlu. Silivrispor
idari binasında As Başkan turgay Sakarya ve idari
menajer Özgür ergün’ün de katıldığı imza töre-
ninde bir yıllık anlaşma yapıldı. Duhan çağlar
Akdağ ayrıca genç milli takımında da forma giye-
rek Brezilya, italya, Arnavutluk ve Belçika takım-
larına karşı da forma giydi  HAKAN SONGUR

GEÇTİĞİMİZ sezona Irmakspor'da başlayan ara
transfer döneminde Klasman Grubu ekiplerinden
İFA Spor forması giyen başarılı oyuncu Okan Kara-
man süper amatör lig ekibi Nişantaşıspor ile söz-
leşme imzaladı. Yerel Futbol'dan Erdem Sağolan'ın

haberine göre; stoper mev-
kiinin yanı sıra ön libero ve
orta sahada da forma giye-
bilen 25 yaşındaki oyuncu
geçtiğimiz sezonu Bölgesel
Amatör Ligi son maçta ka-
çıran İFA Spor'da 
tamamlamıştı.

Şampiyonluk 
için geldim

Hava toplarındaki hakimi-
yetinin yanı sıra, yüksek top
tekniği ve mücadeleci fut-
bolu ile tanınan oyuncu ''İyi
bir teknik ekibe ve üst
düzey oyunculara sahibiz.
Amacımız Nişantaşpor'u
eski profesyonel günlerine
döndürmek. Başarılı olmak
için buradayım'' dedi.

Sezona iddialı transferler hazırlanan Şişli
temsilcisi geçtiğimiz sezon İFA Spor ile
Bölgesel Amatör Lig kapısından dönen
Okan Karaman ile anlaşma sağladı

Silivrispor bombaları patlattı

Tuzla Gençlerbirliği açılışı yaptı
İSTANBUL futboluna
yer bir kulüp daha
eklendi. İstanbul'un
doğu sınırındaki Tuz-
la'da Tuzla Gençler-
birliği Kulübü
resmen kurularak
faaliyetlerine başladı.
İstanbul futboluna yer bir kulüp
daha eklendi. İstanbul'un doğu sını-
rındaki Tuzla'da Tuzla Gençlerbirliği
Kulübü resmen kurularak faaliyetle-
rine başladı. Mimarsinan Mahalle-
si'nde lacivert-beyaz renklerle
kurulan Tuzla Gençlerbirliği'nin
başkanlığını Veysel Ateş yapıyor.
Ateş Yerel Futbol'a yaptığı açıkla-
mada "Hedefimiz Tuzla'daki büyük
potansiyeli değerlendirmek, burada
gençlere spor yaptırırken onları top-

luma faydalı bireyler olarak yetiştir-
mek. 2018-19 sezonunda liglerde
yer alacağız. İlk senemizde A takım
ve U19'da yer alacağız. İlerleyen dö-
nemde diğer alt yapı kategorilerinde
de faaliyet göstermeyi planlıyoruz.
Ayrıca bir futbol okulu da açacağız"
dedi. Başkan Veysel Ateş yönetimin-
deki yönetim kurulu, haziran ayında
kurulduktan sonra ilçede çeşitli
kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde
bulunurken büyük destek aldı.

Yeni sezon için ciddi hazırlıklar içinde olan Silivrispor tecrübeli eldiven Burak Kapan ve Genç Milli
Takım'da da forma giyen Bursaspor altyapısında yetişen Duhan Çağlar Akdağ ile anlaşmaya vardı

Serkan Coşkun teklifleri değerlendirecek

GUVENI BOSA
CIKARTMAYACAGIZ

yENİ BAŞKAN
İDDİALI

Süper Amatör Küme ekiplerinden
Beylikdüzüspor yeni sezon öncesi
gerçekleştirdiği olağanüstü genel
kurulun ardından geçtiğimiz gün-
lerde bir araya gelerek kendi ara-
larında görev dağılımın da
gerçekleştirdi.  Yapılan toplantıda
ayrıca her ayın ikinci haftası çar-
şamba günleri de tesislerde yöne-
tim kurulu toplantısı yapılmasına
karar verildi.  Olağan üstü genel
kurulun ardından Metin Aydın
başkanlığında ilk toplantısını ger-
çekleştiren yönetim kurulu kendi
arasında görev dağılımını yaptı.
Yapılan toplantıda yönetim kuru-
lunun görev dağılımının yanı sıra
transfer komitesi de oluşturuldu. 
Yapılan yönetim kurulu toplantı-
sında görev dağılımı şöyle oluştu;
Başkan: Metin Aydın
As Başkan : Ayhan Cesur
Başkan Yardımcıları: Sefer Turan ,
Musa Kazım Eryılmaz, Soner
Yolal,  Yusuf Kaya
Genel Kaptan : Yalçın Özcan
Futbol Şube Sorumlusu:
Özcan Aydın 
Basın sözcüleri: Yaprak Gilzem
Günidi, Erkan Erdoğan
Sayman: Erkan Erdoğan,
Sedat Çatalbaş
Alt Yapı sorumluları: Halil Kuru-
mahmut, Sedat Çatalbaş,Yüksel
Çoşkun, Yüksel Kol
İcra Kurulu:  Metin Aydın, Erkan
Erdoğan, Yaprak Gilzem Günidi,
Özcan Aydın, Ayhan Cesur, 
Sedat Çatalbaş, Yalcın Özcan,
Halil Kurumahmut
Tesis Sorumluları: Yüksel Coşkun,
Volkan Yıldız
Trasfer komitesi: Metin Aydın,
Özcan Aydın, Yalçın Özcan ,
Halil Kurumahmut

Görev
dağılımı
yapıldı

Burak Kapan 

Duhan Çağlar Akdağ

Metin Aydın

Nişantaşıspor 
hız kesmiyor

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 836552)
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GOR KONUS
UYGULA
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Lozan'da sürdürürken,
teknik direktörü Phillip Cocu metod ve kurallarını her fırsatta
futbolcularına aktarıyor. Saha içindeki tüm çalışmalarda
futbolcuların arkadaşlarını uyarması gerektiğini söyleyen Cocu,
"Gör - konuş - hızlı uygula" kuralını oyunculara benimsetiyor

S aha içindeki tüm çalışmalarda
futbolcuların arkadaşlarını uyar-
ması gerektiğini söyleyen Cocu,

"Gör - konuş - hızlı uygula" kuralını
oyunculara benimsetiyor. Oyunun
akışı içinde birbirlerine seslerin yüksel-
mesini ısrarla isteyen Cocu; "Yardım-
laşma en önemli konu, burada keyif
alarak taşıdığımız bir sorumluluk var.
Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun
yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini
koymalı. Birimizin derdi, hepimizin
derdi, birimizin mutluluğu hepimizin
mutluluğudur. Sorunlar en son bize
gelmeli ve siz kendi içinizde tüm sorun-
ları beraberce çözmelisiniz. Kimse ken-
dini yalnız hissetmemeli. Futbolcudan,
sağlık heyetine, malzemeciye kadar so-
rumluluğu paylaşmalıyız" şeklinde ko-
nuştu.

Birlik ve beraberlik tamam

Fenerbahçe kampında dikkat çeken bir
konu da yeni oyunculara kaptanların
sahip çıkması.Mehmet Topal, Volkan
Demirel , Valbuena ve Guilliano genç
oyuncuları kanatlarının altına almış
gözüküyor. Berke ve Barış ile yakından
ilgileniliyor ve genç isimlerin uyum sü-
reçlerini hızlandırmaya çalışıyorlar.

Ekici'nin yıldızı parlıyor

Antrenmanların dikkat çeken, parlayan
yıldızı Mehmet Ekici. Özellikle hızlı
hücum ve gol çalışmalarındaki perfor-
mansla Cocu'dan büyük övgü aldı ve
yeni sezon öncesi çok güçlü bir mesaj

verdi. Gol çalışmasında üst üste nefis
gollar atan ve bir tane de rövaşata ile
gol atan İsmail ise takımdan alkış aldı.
Arkadaşları "İbrahimoviç mi Ronaldo
mu? Kim bu arkadaş? diyerek hırsı ve
çalışkanlığı ile kampın en dikkat çeken
isimlerinden biri olan İsmail'e övgü
dolu sözler de sarfettiler. 

Kararı Cocu verecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip
Cocu, kendisine verilen raporların hari-
cinde oyuncuları birebir gözlemleyerek
karar verecek. Sarı-lacivertli ekip yeni
sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürür-
ken teknik direktör Phillip Cocu, ta-
kımdaki oyunculara gelen
transfer tekliflerini de kamp so-
nuna bıraktı. Kendisine veri-
len oyuncu raporlarının
dışında futbolcuları tek
tek gözlemleyen Cocu,
son kararı bu şekilde
verecek. Bütün oyun-
cuları izleyerek bir
karara varacak olan
Hollandalı teknik
adam, en doğru ka-
rarı almak için gelen
teklifleri beklemeye
aldı. Kamp sonrası
takımdaki oyuncular
ile ilgili genel fotoğrafı
çıkaracak olan Cocu,
gidecek oyuncuları da
bu süre zarfından sonra
belirleyecek.

Takıma kendi felsefesini ezberletmeye çalışan Cocu, idmanlar
boyunca bütün oyuncularla tek tek ilgileniyor. Hata gördüğü

anlarda futbolcuları uyaran ve yapılmasını istediği şeyler ile il-
gili bilgiler veren Cocu, oyuncuların idmanlardan arta kalan
zamanlarının da boş geçmesini istemiyor. Sarı lacivertlilerde

sabah 07.45'te başlayan maraton 23.00 itibarıyla sona eriyor.
Kahvaltının ardından bireysel zamanları olan futbolculardan sü-

rekli birlikte vakit geçirmelerini isteyen Hollandalı çalıştırıcı,
bu sürelerde telefon ile kesinlikle ilgilenilmesini istemiyor.

Futbolcuların sohbetlerine kendisi de katılan Cocu, bu
sayede oyuncularla daha yakından ilgilenip bir bağ ku-

ruyor ve hem onları tanıyor, hem de oyuncuların
kendisini tanımasına olanak sağlıyor. 

Tek tek 
ilgileniyor

F enerbahçe kongresi ile ilgili
07/06/2008 tarihinde Gazete
Damga'da yazdığım 'Fenerbahçe

kongresini yapamadı' başlıklı yazımıza 
Yıldırım Ali Koç ve Koç Holding adına 
vekili Avukat Uğur Çapkın’ın gönderdiği 
tekzip metnini dürüstlük, basın ahlakı ve
kişilere, kurumlara saygı gereği aynen 
yayınlıyorum. 

Tekzipde ifade edildiği gibi muhattabın
kişilik haklarına ‘ithamda bulunulduğu, 
iftira atıldığı, mesnetsiz iddialar ortaya 
koyulduğu, hedef gösterildiği’ algısı 
oluşmuş. 1995 yılında bu yana ulusal
ve yerel basında makale yazmaktayım. 
Hiçbir zaman kimseyi rencide etmek,
küçük düşürmek, aşağılamak, hedef
göstermek cihetine gitmedim. Amacımız
elde ettiğimiz bilgileri kamuoyuyla 
paylaşmaktır.  Söz konusu yazı tamamen 
Fenerbahçe kongresi ile ilgili olup, Koç 
ailesiyle, Koç grubuyla uzaktan, yakından
ilgisi yoktur. Koç grubuna ya da Yıldırım
Ali Koç’la herhangi bir husûmetinde yok,
tanışıklığımda... Sadece basından 
tanırım.  

Seçimi kaybeden Aziz Yıldırım'la da
tanışıklığımız söz konusu değildir. Fener-
bahçeliğimiz dışında ilgi şahıslarla resmî,
fiili hiçbir münasebetim yoktur. Konu ne
Koç holdingdir, ne Koç ailesidir. 20 yılı
aşan yazarlık hayatımda Koç holdingle,
koç grubu ile tek satır yazım varid değil-
dir. Fenerbahçe kulübüne başkan olma-
saydı yine gündemde olmayacaktı.
Konuyu kamuoyu ile paylaşırken belki
kastımı aşmış olabilirim. Hiç kimseyle ki-
şisel bir garez, kin ve nefret içinde deği-
lim. Ali Şen’in mahdumu Metin
Şen’in,Yıldırım Ali Koç’un listesinde ol-
duğu ve Ali Şen’in,Yıldırım Ali Koç’u des-
teklediği herkesin malumudur. 

Yıldırım Ali Koç
ve Koç Holding'in
cevabı....

Resul Törer

TEKZİP METNİ
Yıldırım Ali Koç ve Koç Holding'den tekzip

Gazete Damga Gazetesi'nin
07.06.2018 tarihlu nüshasının 15.
sayfasında “Fenerbahçe Cumhuri-
yeti seçimini ya-pa-ma-dı...” başlığı
ile yer alan Resul Törer tarafından
kaleme alınmış yazıda müvekkillerle
ilgili ifadeler baştan sona tamamen
gerçek dışı olduğu gibi hem müvek-
killer ve hem de Fenerbahçe Spor
Kulübü'nün 16.092 delegesinin de
kişilik haklarına açık saldırı teşkil et-
mektedir. Bu ifadeler aynı zamanda
haksız, mesnetsiz, basın ilke ve ah-
lakına aykırıdır. Söz konusu yayında
müvekkillere ağır hakaret edilmekte,
müvekkiller kamuoyunda hedef
gösterilmekte, kamuoyu müvekkiller
aleyhine alenen kin ve düşmanlığa
tahrik edilmektedir.

Yazar 20.736 geçerli oyun
16.092'sini alarak yani yüzde 77,6
gibi görülmemiş bir çoğunlukla se-
çimi açık ara kazanan ve rakibinin
dahi itiraz etmediği seçime ilişkin
olarak değerli Fenerbahçe Spor Ku-
lübü delegelerinin iradelerini hiçe
sayma hakkını kendinde bulabil-
mekte bununla da kalmayıp yazısı-
nın başından sonuna kadar halkı
müvekkiller hakkında kin ve nefrete
sürükleyen akla ziyan ve adeta düş-
manca bir ruh halini yansıtan ifade-
leri birbiri ardına sıralamıştır. 

Yazar yazısında müvekkili gayri
milli olmakla itham etmiş, Fener-
bahçe Spor Kulübü Başkanlığı seçi-
mini kazanması ve delegelerin
teveccühünü Ali Koç'un çok para
harcamasına ve delegelerin çil çil
yeşil dolar görmelerine bağlamış,
Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki seçi-

min sayın Ali Şen'in devreye girme-
siyle gerçekleşen bir operasyon ol-
duğunu iddia etmiş, hükûmetlere
bakan atama, milletvekili listesi
yapma, Fenerbahçe Spor Kulü-
bü'nün Beşiktaş-Yıldırım Demirören
gibi borçlandırılacağına ve önümüz-
deki seçimlerde başkalarının 
engelleneceği ve tribünlerin siyasi
amaçlı kullanılacağı gibi pek çok
vahim, çirkin iddialarda ve isnatlarda
bulunmuştur.

Yazıda yer alan iddia ve iftiraların
hiçbirini kabul etmek mümkün 
değildir.

Müvekkillerin ve Fenerbahçe Spor
Kulübün camia ve delegelerini zan
altında bırakan, aşağılayan, onların
iradelerini hiçe sayan kişilik haklarına
açık saldırı teşkil eden tüm bu 
haksız ve mesnetsiz iddiaları kabul
etmediğimiz kamuoyuna saygı ile
duyurulur.

Ancak bilinmelidir ki; söz konusu
gerçek dışı haberler gerek gazeteci-
lik etiği gerekse de gazetecinin top-
lumu bilgilendirme ve bilinçlendirme
görevi ile bağdaşmamaktadır. İşbu
gerçek dışı habere karşı her türlü hu-
kuki ve cezai talep ve dava hakları-
mızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. 

Belirtilen nedenlerle her türlü
yasal haklarımız saklı kalmak üzere;
müvekkillerin kişilik haklarına saldı-
rıda bulunulan, asılsız beyanları tü-
müyle reddettiğimizi değerli
kamuoyuna duyururuz.

YILDIRIM ALİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Vekili
AV. UĞUR ÇAPKINTerim gençlere inanıyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. Terim, “Çekirdek bir takım hazırlamalıyız. Çekirdek
takımı gençlerle takviye ederek uzun vadeli başarılar elde etmeliyiz” dedi
Galatasaray'ın teknik direk-
törü Fatih Terim, gündeme ve
transfer çalışmalarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. Galata-
saray'ın transfer konusunda
emin adımlarla ilerlediğini ve
aceleci olmadıklarını anlatan
Terim, öncelikli mantalitenin
ana kadroyu korumak ve üze-
rine gençleri kazandırmak oldu-
ğunun altını çizdi.

Uzun vadeli başarı

Futbolda önemli olanın uzun
vadeli bir kadro yapısı oluştur-
mak olduğunu da ifade eden
Terim, "Her sene yeni bir takım
kurmaktansa uzun vadeli takım
kurmak önemli. Çekirdek bir
takım hazırlamalıyız. Çekirdek
takımı gençlerle takviye ederek
uzun vadeli başarılar elde et-
meliyiz” diye konuştu.

300 ismi takip ediyoruz

300 tane oyuncuyu birden
takip ettiklerini de kaydeden
Terim, "Galatasaray markasına

değer katacak bir akademi kur-
mak için çaba harcıyoruz. Bu
akademiye iyi oyuncular bul-
mak için çalışıyoruz. Lig, kupa
ve Şampiyonlar Ligi çin bir
kadro kurmaya çalışıyoruz.
Ben ve ekibim 300'e yakın yerli-
yabancı oyuncuyu her gün

takip ediyoruz" dedi.

Mina'yı istiyoruz

Bir dönem ismi Fenerbahçe ile
de anılan Mina için oldukça is-
tekli olduklarını kaydeden
Terim, şöyle konuştu; "Dünya
Kupası'nda beğendiğim oyun-

culardan bir tanesi stoper Yerry
Mina. Açıkçası, onunla ilgilen-
diğimiz de doğrudur. Oynamı-
yordu genel olarak, yedekti.
Kolombiya'da ilk maç oyna-
madı, yedekti. Hatalı goller ye-
yince ilk maçta değiştirdiler.
Yerry Mina konusu böyle"

İlle de Aboubakar
İki sezon önce Beşiktaş forması ile taraftarların gönlünü
fetheden Vincent Aboubakar'a yeniden Siyah-Beyazlı
formayı giydirmek isteyen yönetim, dümeni Portekiz'e kırdı
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla trans-
fer edilen Alvaro Negredo'nun bekleneni
vermemesi nedeniyle forvet hattında büyük
sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda da
aynı krizi yaşamamak için düğmeye bastı.

Şampiyonlukta rolü büyük

Negredo'nun maliyetinden kurtulmak için
gelecek her teklifi değerlendirecek olan
Siyah-Beyazlı kurmaylar, diğer yandan da
yeni santrfor konusunda Vincent Abouba-
kar isminde karar kıldı. İki sezon önce Be-
şiktaş'ta forma giyen, attığı gollerle
şampiyonlukta pay sahibi olan Kamerunlu
golcüyü yeniden kiralamak isteyen Beşik-
taş'ta başkan Fikret Or-
man'ın önümüzdeki
hafta içinde Portekiz'e
giderek Porto yetkilileri
ile masaya oturacağı öğ-
renildi.

O da istiyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in
golcü sorununun acilen çözülmesi

yönünde verdiği raporun ardından Abou-
bakar'da karar kılan Orman'ın, daha önce
olduğu gibi yıldız oyuncunun kiralanması
yönünde teklifini sunacağı öğrenildi. Por-
to'ya 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2,5 mil-
yon Euro
ödemeyi plan-
layan başkan
Orman'ın,
Abouba-
kar'a da 3
milyon Euro
civarında bir
bütçe ayıracağı
öğrenildi.

Sergio Oliviera
tamam gibi Atiba mutlu sona ulaştı
10 numara arayışlarını sürdüren,
ancak maliyet olarak uygun isim-
lere yönelen Beşiktaş’a menajerler-
den Sergio Oliviera önerisi gelmişti.
10 numara arayışlarını sürdüren,
ancak maliyet olarak uygun isim-
lere yönelen Beşiktaş'a menajerler-
den Sergio Oliviera önerisi gelmişti.

Porto’da forma giyen ve kariyerine
daha çok şans bulabileceği bir ta-
kımda devam etmek isteyen 26 ya-
şındaki futbolcunun kiralık olarak
Beşiktaş’a gelmeye çok sıcak bak-
tığı öğrenildi. Teknik heyetin onayını
alan transfer için yönetim fiyat yok-
lamasına başlayacak.

Beşiktaş’ın orta sahadaki sigor-
tası Atiba’yla biten sözleşmesini
yenilemek için uzun süren pazar-
lıklarda nihayet mutlu sona ula-
şıldı. Beşiktaş’ın orta sahadaki
sigortası Atiba’yla biten sözleşme-
sini yenilemek için uzun süren pa-
zarlıklarda nihayet mutlu sona

ulaşıldı. Daha önce 650 bin Euro
garanti ücretin yanı sıra puan başı 5
bin Euro’yu reddeden Kanadalı
oyuncu, ikna edildi. Başkan Fikret
Orman'ın bizzat görüştüğü Atiba’yla
puan başı 7 bin Euro’ya el sıkışıldı.
Tecrübeli futbolcu, Avusturya kam-
pına birkaç güne kadar katılacak.




