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Halkın Cesur Sesi

AYRILIK KAMPANYALARINA BAKMAYIN 
■ AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayram-
laşma programına telefonla bağlanan Er-
doğan, "Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, 
vesaire gibi kampanyalar içine girenler 
olabilir ama kardeşliğimizi böldürtmeye-
ceğiz. Kongre sürecinden çok daha güçle-
nerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazır-
lanacağız" ifadelerini kullandı. ■ 11’DE

Başkan 
Erdoğan, 

AK Parti'nin 
daha da güç-
lenerek yo-
luna devam 

edeceğini 
söyledi. 

Rize'de ka-
çan kurbanlık, 

şehrin altını üs-
tüne getirdi.  

ABD'YE SÜRE VERiLDi
■ Türkiye'nin sınırlarında terör koridoruna 
asla izin verilmeyeceği ABD heyetine net bir 
dille anlatıldı. Güvenli bölge tesisinin sürün-
cemeye bırakılmasını önleyecek planlar hazır-
landı. Mutabakata varılan her aşama takvime 
bağlandı. Kararlaştırılan adımların belirlenen 
sürede hayata geçip geçmediğine bakılacak.

HABERİN AYRINTILARI SAYFA 4’TE

EMEKLİYE İNTİBAKTA GÖZLER MECLİS’TE

■ BEŞiKTAŞ REBOCHO’YU AÇIKLADI 

■ Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, 
Liverpool’dan ayrılan Daniel Sturridge için girişimlere başla-
dı. Trabzonspor’un maaşta anlaşamadığı 29 yaşındaki gol-

cünün menajerine ilk teklif yapıldı, cevap bekleniyor. 

F.BAHÇE'DE 
SON ADAY 

STURRiDGE 

■ Kurban Bayramı’nda et ağırlıklı beslenmenin 
sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan 
uzmanlar, etin yanında mutlaka sebze bulunmasını 
ve bol su içilmesini öneriyor. ■ AYRINTILAR 5'TE

■ Kurban Bayramı’nda et ağırlıklı beslenmenin ■ Kurban Bayramı’nda et ağırlıklı beslenmenin ■

SEBZEYi EKSiK ETMEYiN

ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatında yol haritası netleşti. 
PKK/YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden süpürmekte kararlı olan Ankara, 
Münbiç benzeri oyalamaya geçit vermeyecek tedbirler aldı.

KENDiMiZ KURACAĞIZ
■ Sürecin mutabakata uygun yürütülme-
mesi halinde Türkiye, kendi göbeğini kesecek. 
Oyalamaya tahammül kalmadığını belirten Milli 
Savunma Bakanı Akar "Adına ister B planı, ister 
C planı deyin. Bir aksilik çıkarsa, kendi başımıza 
yapacağımız faaliyetler olacak" sözleriyle karar-
lılığı dile getirdi.  ■ AYRINTILAR  SAYFA 11'DE

■ HAKKARi'DE PKK'YA DARBE - 6  ■ HONG KONG DÜNYAYA KAPANDI - 6  ■ ESKiŞEHiR'DE 5 BiN YILLIK ŞEHiR BULUNDU - 12  ■ iŞKENCECi ÖĞRETMEN ANNE TUTUKLANDI - 3 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Yavru kaplumbağaları 
denizle buluşturuyor.  

Gökçenur 
Şimşek (17)

Oğuzhan Türk (16)

Tuğba 
Doyar (8)

ADANA'DA YAŞANDI

■ EVLERE SIÇRADI: Balıkesir'in Marmara Adası'nda çıkan orman yan-
gını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Mahalleye ulaşan alevler 2 evi küle 

çevirdi. Bölgede yaşayanlar tahliye edildi. ■ ÖZGÜR FEYİZ - SAYFA 3’TE

■ Sokakta kavga eden 
2 kişiyi ayırmak isteyen 

Yaşar S, uyarısına aldırma-
yan şahıslardan birini 

darp etti, diğerini vurarak 
ağır yaraladı. ■ 3’TE

SPOR'DA

EMEKLİYE İNTİBAKTA GÖZLER MECLİS’TE

F.BAHÇE'DE 
SON ADAY 

STURRiDGE 

SPOR'DA

■ SAHİLİ TURLUYOR: Emekli öğretmen İsma-
il Tunalı, nesli tükenme tehlikesi altındaki 

caretta carettalar için 15 yıldır gönüllü yaşam 
nöbeti tutuyor. ■ AYRINTILAR SAYFA 12'DE

■ MÜSLÜMANLAR KUŞATILDI: Hindistan ta-
rafından işgal edilen Keşmir'de Müslü-
manlar, bayram namazını silahların göl-
gesinde kıldı. Binlerce kişi ise engelleme-
ler nedeniyle evinden çıkamadı. ■ 6'DA

■ YAKALANDIĞI YERDE KESİLDİ: Sahil yolunda trafiği birbi-
rine katan boğa, önce Rize Devlet Hastanesi’ne, ardın-
dan bir markete ve emlak ofisine daldı. Sakinleştirici 
iğnenin etki etmediği firari kurbanlık, yaklaşık 1 saat-
lik kovalamacanın ardından yakalandı ve sahiplerince 
yol ortasında kesildi. ■ AYRINTILAR SAYFA 12’DE

■ ORGAN KARDEŞLİĞİ: Kalp nakli olmayı bek-
lerken beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşın-
daki çocuğun böbrekleri ve karaciğeri, aynı 

hastanede organ bekleyen 3 çocuğa 
nakledildi. ■ AYRITILAR 12’DE

■ ENFLASYON FARKI SÜRECEK: Hükümet ile Türk-İş, kamu 
işçilerinin toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı. Bu yılın 

ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapı-
lacak. 2020’nin ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için de 

yüzde 3 artış gerçekleşecek. Brüt maaşı 3 bin 500 liranın 
altındakilere 150 lira iyileştirme verilecek. ■ SAYFA 4’TE
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■ Bodrum'da bayram konseri veren Bülent 
Ersoy, orkestranın hatası sonucu playback yap-
tığı anlaşılınca ağzını bozdu. “Niye açık veriyor-

sunuz, belki ben canlı gibi okuyup yedirece-
ğim” diyerek, müzisyenlere hakaret etti.

 Erdoğan, seçim 
teşekkürü turlarına 
bayramdan sonra 
memleketi Rize'yle 
başlayacak.

ABD HEYETİ 
ŞANLIURFA’DA

■ ABD ile koordineli kurulacak güvenli 
bölgenin ilk adımı atıldı. Önümüzdeki gün-

lerde faaliyete geçecek Müşterek Harekat 
Merkezi'nin ön hazırlığı için, 6 kişilik ABD as-

keri heyeti Şanlıurfa'ya geldi. ■ 11’DE

FiRARi BOĞA ALARMI

1 ÖLÜM 3 HAYAT
 Emekli öğretmen İsma-

AYIRAMAYINCA 

VURDU 

■
il Tunalı, nesli tükenme tehlikesi altındaki 

caretta carettalar için 
nöbeti tutuyor. 

AYRINTILAR SAYFA 12’DE

Sınıra sevkıyatı 
tamamlayan TSK, harekât 

için emir bekliyor.
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ORKESTRAYA 
PLAYBACK HAKARETİ

KAMU İŞÇİSİNE TOPLU 
SÖZLEŞME MÜJDESİ

Bakan Zehra Züm-
rüt Selçuk ile Türk-İş 
yetkilileri açıklamayı 

birlikte yaptı.

Saatler süren yangın,
 gece yarısına doğru kontrol 

altına alınabildi.

Boyut : 9 * 1 cm
Üretim Tarihi : 13 Ağustos 2019 Salı
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Ü çüncü gününü idrak ettiğimiz Kurban 
Bayramıyla ilgili son yıllardaki deği-
şiklikleri fark ettiniz mi? 

Farkında mısınız bundan beş altı sene ön-
ceki Kurban Bayramlarından esame yok! 

Mesela bayram öncesinde telefonumuz 
çaldığında açmaya imtina ederdik, çünkü ge-
len telefonların çoğu kurban bağışları üzerine 
olurdu! Bir de neredeyse darbe sebebine ka-
dar varan Kurban derileri mevzuu... 

Aman Allah’ım Türk Hava Kurumu, diğer vakıf 
ve cemaatler üzerinden yapılan tartışmalar... 

Allah rızası için kurbanını kesen Müslümanın, 
derisini istediği yere veremediği yıllar... 

İzmir’de cemiyetçilik yaptığım dönemlerde 
Ocak binası kirasını, topladığımız derilerin pa-
rasıyla ödediğimiz dönemler... 

Ne günlerdi, Allah’ım! 
İzmir’in Menemen ilçesinden arayan bir gö-

nüldaşımızdan dört deriyi alıp dönerken asker 
çevirmesine denk gelmiştik de, aldığımız dört de-
rinin yanı sıra gün boyu topladığımız otuz Kur-
ban derimizi de vermek zorunda kalmıştık! 

İşte, tam da bu tartışmaların ortasında 
birileri vardı ki, tabiri caizse bulanık suda iyi 
balık avlarlardı! 

Bir tarafta devlet diğer tarafta bir takım vakıf, 
cemaatler ve cami yaptırma derneklerinin kavgaları! 

Öte yandan sessiz sedasız bu kavganın içerisin-
de adı anılmadan parsayı toplayan FETÖ PDY! 

Şimdi hatırlıyorum da onların derilerine doku-
nan olmazdı, neticede yine bedel ödeyen kurbanı, 
derisi elinden alınan samimi Müslümandı! 

Bu görünen bedeldi, ya bir de göremediğimiz 
zamanla görmeye başladığımız bedeller? 

Farkında mısınız, bu Kurban Bayramında Kur-
ban derisi toplayan yok, kurbanımı kestim güzel-
ce tuzladım köyümün camii imamını aradım da, 
“Ağabey, biz deri toplamıyoruz” cevabını aldım! 

Birkaç vakfı aradım yine aynı cevabı aldım! 
Anlayacağınız bırakınız deri toplamaya gelenle-

ri, verilen Kurban derisini bile almıyorlar! 

Türk Hava Kurumu bile 
Kurban derisi toplamıyor! 

İnsanımızın samimi duygularının istismarı, sa-
dece 15 Temmuz 2016’da verdiğimiz şehitlerle sı-
nırlı değil! Toplumumuzdaki hayır, yardımlaşma 
duygusunu da dinamitledi, hemen hemen yok etti! 

Biliyor musunuz, belki de en acı kaybımız bu 
alanda yaşandı, insanımız yardım etmekten bile 
korkar hale geldi ki, asıl felaket de bu olsa gerek! 

“Ne olacak canım, Kızılay var” demeyin, el-
bette Türk Kızılay’ı medarı iftiharımızdır, lakin ye-
rel sivil hayır kurumları layıkıyla işlemezse top-
lumda sosyal çöküntüler meydana gelir! 

Hülasa, bu durum kalıcı hale gelmemeli-
dir ve tez elden yerel sivil yardım kurumları-
mız bu baskıdan kurtarılmalıdır!

Kurban derisi 
alan yok mu? 

ahmetyenilmez1966@gmail.com

AHMET  
YENİLMEZ

■ EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’nde kalp nak-
li olmayı beklerken beyin ölümü 
gerçekleşen 9 yaşındaki hasta-
nın organları ailesi tarafından 
bağışlandı. Böbrekler, isimle-
ri Sağlık Bakanlığının nakil liste-
sinde yer alan ve aynı hastanede 
tedavi görüp yakın arkadaş olan 
Gökçenur Şimşek’le (17), Oğuz-
han Türk'e (16), karaciğer ise 
Tuğba Doyar’a (8) nakledildi. 

3 ÇOCUKLARI OLDU
Nakilden sonra bir süre daha te-
davi gördükleri hastanede dost-
luklarını iyice pekiştiren çocuklar, 
taburcu olduktan sonra da görüş-
meye devam etti. Gökçenur Şim-
şek,  Oğuzhan'ı ve Tuğba'yı kardeşi 
gibi gördüğünü belirterek “ Ame-
liyattan sonraki 3 haftamız Oğuz-
han’la geçti. Yediğimiz içtiğimiz 
ayrı gitmedi. Tuğbayla da telefon-
la görüşüyoruz. Bize hayat veren 
aileyle tanışmak isterim. Onlar bir 

evladını kaybetti ama 3 tane ço-
cukları oldu. Artık bizler de on-
ların evlatlarıyız” dedi. Oğuzhan 
Türk ise kadavradan uygun böb-
reğin bulunduğunu öğrendiğinde 
çok mutlu olduğunu söyleyerek 
“ Hastanede tanıştığım Gökçe-
nur’la aynı kadavranın organları-
nın nakledildiğini öğrendiğimde 
çok şaşırdım. Biz 2 kardeştik, ar-
tık bir de ablam oldu. Sağlıklı bir 
şekilde hastaneye geldiğim için 
çok mutluyum’’ diye konuştu. 

ÇOK DUYGULANDIM 
Hülya Şimşek de bağışçı aileyle ta-
nışmak istediklerini belirterek 
“Onlar bir çocuk kaybetti ama 3 ço-
cuğa can oldu. Hep 'Allah bana bir 
oğlan versin' derdim. Oğuzhan'ı 
çok seviyorum. Tarif edilemez mut-
luluk içindeyiz” dedi.  Böbrek nak-
lini gerçekleştiren Doç. Dr. Taylan 
Sezer ise organların kalp nakli bek-
leyen bir çocuktan alındığını öğ-
rendiğinde duygulandığını söyledi.

YaşamYaşamYaşam
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ORGAN
KARDEŞLİĞİ

İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki 
çocuk hastanın, ailesi tarafından bağışlanan 

organları, aynı hastanede nakil beklerken 
arkadaş olan 3 çocuğu hayata bağladı. 

Kaçan boğa, Rize'nin altını üstüne getirdi. Bir 
hastaneye, markete ve emlak ofisine dalan boğa, 
yakalandığı yerde sahibi tarafından kesildi.

■ SAHİL dolgu alanında sahibinin elin-
den kurtularak, Karadeniz Sahil Yolu’ndan 
karşıya geçen boğa, önce Rize Devlet Has-
tanesi’ne oradan meydana çıkarak yokuş 
yukarı kaçmaya başladı.  Sahiplerini kilo-
metrelerce peşinden koşturan boğa girdi-
ği bir markette ürünlere zarar verdikten 
sonra bir emlak ofisine daldı. 

BİR TÜRLÜ SAKİNLEŞMEDİ 
Belediye ekipleri boğaya sakinleştirici iğne 
attı. Ancak bir türlü sakinleşmeyen hayvan, 
emlak ofisinden çıkarak koşmaya devam 
etti. İki apartman arasında sıkışan boğanın 

kafasına ip geçirildi. İpi tutanları da sürükle-
yen boğa, otoyola kadar çıktıktan sonra ipin-
den ve kuyruğundan tutularak yakalandı. 

KESMEYE MECBUR KALDIK 
Vatandaşlara ve sürücülere zor anlar ya-
şatan boğa, bir saatlik çalışma sonucu ya-
kalandığı yerde kesildi. Yol ortasındaki 
kesime tepki gösteren bazı vatandaşlar-
la hayvan sahipleri arasında tartışma ya-
şandı. Polisin araya girmesiyle tartışma 
sonlandırıldı. Boğanın sahibi,  Araçlara ve 
işyerlerine zarar verdi. Daha fazla zarar 
vermemesi için mecbur kaldık “ dedi. 

74 yaşındaki İsmail Tunalı, 15 yıldır her yaz Antalya'ya gelerek, nesli teh-
likede olan caretta carettalara kimse zarar vermesin diye nöbet tutuyor.
■ MERSİN’DE yaşayan emekli öğret-
men İsmail Tunalı, 1969'da Antalya 
Kemer’de öğretmenlik yaptığı sıra-
da fark ettiği caretta carettalar için 15 
yıldır her mayısta eşiyle birlikte kente 
gelerek sahilde nöbet tutuyor. 

ÖKSÜZ KALIRLAR 
Tunalı, “Ben olmazsam onlar öksüz 
kalır” dediği deniz kaplumbağaları-
nın varlığını korumak için temmu-
za kadar her gece 3.5 kilometrelik 

sahili defalarca turlayıp tespit ettiği 
yuvaları korumaya alıyor. 

SAATLERCE YÜRÜYOR 
Her yıl ortalama 5 binin üzerinde 
yavrunun denizle buluşmasına şa-
hit olan ve bölge halkının  ‘Caretta-
ların dedesi’ dediği Tunalı ‘’Her gün 
carettalar için saatlerce yürüyorum. 
'Zor olmuyor mu?' diye soruyorlar. 
Ben mutluyum. Carettalar denizle 
buluştuğu an 'oh' diyorum’’ dedi. 

Taburcu olduktan 
sonra da görüşmeye 

devam eden 
çocuklar, sağlıklarına 

kavuşmalarının 
ardından aileleriyle 

birlikte doktorlarını  

ziyaret etti.

RİZE'Yİ BİRBİRİNE
KATTIKiLOMETRELERCEKAÇTI

Her gün sahili 
turlayan 

Tunalı, çadır 
kuranları ve 

ateş yakanları 
uyarıyor. 

■ KURBAN Bayramı tatilini İstan-
bul'da geçiren binlerce vatandaş 
bayramın ikinci günü, plajlara akın 
etti. Şile bayram yoğunluğunun en 
çok yaşandığı yer oldu. Şile plajına 
gelen bazı suyun soğuk olması sebe-
biyle kumsalda güneşlenirken, ba-
zıları ise denize girmeyi tercih etti. 
Cankurtaran ekipleri vatandaşları 
denizde fazla açılmamaları konusun-

da sık sık uyarırken, vatandaşların 
oluşan dev dalgalara aldırış etmeden 
yüzmeleri dikkat çekti. Maltepe'den 
denize girmek için gelen Ercan Özer, 
“Çok kalabalık ve çok soğuk. Bugün 
aşırı soğuk denize giremiyoruz hat-
ta. Ama iyi kafa dinliyoruz. Malte-
pe'den geliyoruz. Biraz tatil yapalım. 
Dışarıya çıkamadık. İstanbul'da de-
ğerlendirelim dedik” dedi.

İSTANBUL 
PLAJLARA 
AKTI

■ SEYİTGAZİ ilçesindeki Kül-
lüoba kazı alanında sürdü-
rülen arkeolojik kazılarda, 
milattan önce 3 bin yıllarına 
dayanan Anadolu’nun ilk şe-
hir yapılanması gün yüzüne çı-
karıldı. Alanda, ilk tunç çağının 
kültürel özelliklerini ortaya çı-
karan objeler, hayvan kemikle-
ri ve yerleşim yerleri detespit 
edildi. Kazılarda taş sanduka 

ve çömlek mezar olmak üzere 
toplam 20 mezar alanı, mezar-
larda hayvan kemiklerinin yanı 
sıra 5 bin yıllık insan iskeletleri 
ortaya çıkarıldı. Alman, Japon 
ve İtalyan akademisyenlerin 
de katıldığı kazıdan elde edilen 
kemikler üzerinde DNA çalış-
ması yapılarak, o dönem insa-
nının beslenme alışkanlıkları 
ve yaşam süreleri saptanacak. 

En eski şehir Eskişehir'deTAM
5 BiN YILLIK

■ İZMİR'İN Bornova ilçesinde Metro Sanayi İs-
tasyonu yakınlarındaki sokakta, vatandaşlar ta-
rafından yaralı karabatak bulundu. Aç kaldığı 
belirlenen karabatak için Hayvanlar İçin Pro-
jeler Derneği'ne (HİPDER) haber verdi. Kara-
göl Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda 
yaşanan yangına, su götüren helikopterlerin 
denizden su çekerken aldığı tahmin edilen ka-
rabatak, tedavisinin ardından göle bırakıldı. 

SUYLA BİRLİKTE
HELİKOPTERE ÇEKTİLER

Carettaların
İsmail dedesi
74 yaşındaki İsmail Tunalı, 15 yıldır her yaz Antalya'ya gelerek, nesli teh-
İsmail dedesiİsmail dedesi
CarettalarınCarettaların
74 yaşındaki İsmail Tunalı, 15 yıldır her yaz Antalya'ya gelerek, nesli teh-
İsmail dedesiİsmail dedesi
74 yaşındaki İsmail Tunalı, 15 yıldır her yaz Antalya'ya gelerek, nesli teh-
İsmail dedesiİsmail dedesi
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