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YAŞAM

İ stanbul hem güzel hem de yorucu bir
şehir. Dolayısıyla bu şehirde yaşayan
her insan, ilk tatil fırsatında, mutlaka

buradan uzak bir yerlere gitmek ve kafa
dinlemek istiyor. Ancak ne yazık ki bazen,
tatil süremiz çok da uzaklara gitmemize
izin vermiyor. İşte böyle durumlarda İstan-
bul'a yakın tatil yerleri, imdadımıza koşan
en önemli kurtarıcılarımız!

İşte kısa tatillerde şehirden çok fazla
uzaklaşmadan kafa dinleyebileceğiniz ya da
isteğe göre eğlenebileceğiniz 8 birbirinden
güzel tatil yerini sizlerle paylaşıyorum.

1-Ağva

Ağva, Göksu ve Yeşilçay arasında kalan
ve İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta olan
bir yer. Çünkü İstanbul'la arasındaki uzak-
lık, sadece 100 km. Kumsalı, koyları ve
yemyeşil doğasıyla insanı büyüleyen ve ona
nefes alma şansı tanıyan Ağva'da, vakit ge-
çirebileceğiniz pek çok güzel yer ve konakla-
yabileceğiniz birçok küçük otel bulunuyor.
Kilim Koyu, Saklı Göl, Gelin Kayası; burada

görmeniz gereken yerlerden bazıları. Ayrıca
Ağva'ya sadece 15 dakika uzaklıkta olan Ki-
limli ve Kadırga koyları da, piknik veya
kamp yapmak ya da denize girmek için en
ideal yerlerden.

2-Kilyos

Sarıyer'in komşusu olan Kilyos, İstan-
bul'un Karadeniz kıyısında yer alıyor. Hem
şehir merkezine çok yakın hem de hafta
sonu ya da kaçılabilecek en güzel yerlerden
birisi. Son zamanlarda, yazları birçok popü-
ler beach'e de ev sahipliği yapsa da, hala
bakir ve tatil yapılabilecek yerleri mevcut.
Kilyos'ta denize girmek dışında yapabilece-
ğiniz şeylerden bazıları ise; eski evlerden te-
pelere ulaşıp eşsiz manzarayı seyretmek,
Kilyos Kalesi'ni ziyaret etmek, İstanbul'un
Fethi anısına 1453'te dikilen çınar ağacını
görmek ve bol bol dinlenmek...

3-Riva

Çayağzı Köyü olarak da bilinen Riva,
Beykoz'a bağlı şirin mi şirin bir yer. Tatilci-

lere İstanbul'a yakın olması sebe-
biyle hem çok cazip geliyor hem de dar so-
kaklarıyla gezme fırsatı tanıyor. Denizinden
bahsetmiyoruz bile. Riva Kalesi ise, gün ba-
tımını izlemek için en ideal yerlerden birisi.
Akşam balığınızı yerken; Riva'nın temiz ha-
vasını bol bol soluyacak ve buraya geldiği-
nize bir an bile pişman olmayacaksınız.

4-Polenezköy

Polonezköy, İstanbul'a sadece 25 km
uzaklıkta olması sebebiyle, şehrin karmaşa-
sından bunalan İstanbulluların yaz-kış tatil
için tercih ettiği bir rota. 1800'lerde Polon-
yalı sürgünler tarafından kurulan bu köy,
Beykoz'a bağlı ve insanlara yeşilin her to-
nunu görme fırsatı tanıyor. Ayrıca kır resto-
ranları ve butik otelleri de, bu harika yeri
tercih nedenlerinden. İnanılmaz lezzetli
kahvaltılar yapabileceğiniz Polonezköy'de,
1914'te yapılan Czestochowalı Meryem
Ana Kilisesi gibi görebileceğiniz tarihi 
yerler de mevcut.

5-Kerpe

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı bir
liman kasabası olan Kerpe, özellikle yaz ay-
larında İstanbulluların akın ettiği yerlerden.
Çünkü İstanbul'a sadece 2- 2,5 saat uzak-
lıkta ve mavi bayraklı bir denize sahip. De-
nizi için gerçekten bir Karadeniz mucizesi
diyorlar; ve bu söylem hiç boşuna değil. Ker-
pe'ye gittiğinizde, tahmininizin aksine sizi
son derece sakin bir deniz karşılayacak...
Ayrıca 6 km mesafede bulunan Pembe Ka-
yalar da mutlaka görülmesi gereken yerler-
den. Burada bulunan otellerde
kalabileceğiniz ve plajlarından denize gire-
bileceğiniz gibi; kamp alanlarında konakla-
yarak doğanın tadını çıkarabilir ve
oralardan da denize girebilirsiniz.

6-Enez
Edirne'nin bir ilçesi olan Enez, Trakya

topraklarında bulunur ancak denizi ve do-
ğasıyla bir Ege kasabasını andırır. Enez'in
doğusu ve güneyi Saroz Körfezi'nin berrak
ve mavi sularıyla çevrilidir. Ayrıca manz-
arası da Yunanistan'ın Semadirek Ada-
sı'dır... İstanbul'a olan uzaklığı yaklaşık
olarak 285 km olan Enez, kolay ulaşım ve
yakınlık nedeniyle, özellikle İstanbulluların
tatil için tercih ettiği yerlerden biridir. Bu-

rada konaklarken gireceğiniz temiz denizin
yanı sıra, Sahil Kervansarayı, Deveci Hanı,
Enez Kalesi de mutlaka görmeniz gereken
tarihi yerlerdendir.

7-Şarköy

Tekirdağ'ın bir ilçesi olan Şarköy, İstan-
bul'a 234 km mesafededir. Ve Marmara
Denizi'nin temiz kalan son nadir yerlerin-
den biridir. Bu yönüyle Şarköy, uzun yıllar-
dır yazlıkçıların en uğrak yeri olmuştur.
Yazlıkların yanı sıra, ilçede otel ve pansi-
yon gibi konaklama seçenekleri de bulun-
maktadır. Şarköy'de tatil yaparken
Marmara Denizi'nin tek mavi bayraklı pla-
jından denize girebilir; çevresinde bulunan
Uçmakdere, Hoşköy, Eriklice ve Mürefte
gibi muhteşem güzellikteki yerleri de ziya-
ret edebilirsiniz.

8-Kumbağ

Tekirdağ merkeze bağlı olan Kumbağ,
İstanbul'a yakın olan tatil yerleri arasında
en çok tercih edilenlerden birisidir. Denizin
ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz bu doğa
harikası yerde, konaklamanız için de bir-
çok otel ve pansiyon bulunmaktadır. Kum-
bağ'a gittiğinizde Rumlardan kalan eski
şarap evini de mutlaka görmelisiniz.

İstanbul ve çevresinde tatil
yapılabilecek yer tavsiyeleri 
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B ir porsiyonunun 60 kalori
olması sayesinde diyet ya-
panların ve sağlıklı besle-

nenlerin tercihleri arasında yer alan
karpuzun çok önemli faydaları bu-
lunuyor. Tatlı krizlerini en hafif şe-
kilde atlatmanın iyi bir yolu olan
karpuz, obeziteden kalp hastalıkla-
rına kadar pek çok rahatsızlığa karşı
doğal bir koruma sağlıyor. Memo-
rial Bahçelievler Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt.
Aslıhan Altuntaş, karpuzun fayda-
ları hakkında bilgi verdi. Karpuz, su
ve şeker içeriği yanında birçok vita-
min ve mineral içeren düşük kalori

mucizevi bir meyvedir. Özellikle yaz
aylarının vazgeçilmez meyvelerin-
den biri olan karpuz, kilo kontro-
lüne de yardımcı olmaktadır. Ayrıca
karpuz, tatlı krizlerini önlemek için
de özellikle tercih edilmesi gereken
bir meyvedir.

60 kalorilik vitamin deposu

Karpuz; C vitamini (16 mg), pan-
totenik asit, biotin, potasyum (230
mg), A vitamini, B1 vitamini, B6
vitamini, bakır, magnezyum için
iyi bir kaynaktır. Bir porsiyon yani
200 gramlık bir karpuz 60 kalori
olmasıyla da iyi bir diyet besinidir.
200 gram karpuz 15 gram kar-
bonhidrat, 0,80 gram lif ve 8 mi-

ligram likopen içermektedir.

Bağırsak problemi 
olanlar dikkat

Her türlü sebze ve meyve, uzun
yaşamın sırrı olarak değerlendiril-
mektedir. Birçok araştırma karpuz
gibi bitkisel besinlerin tüketilme-
sini obezite, diyabet, genel ölüm
oranlarının azalması, kanser ve
kalp hastalıklarının azalması ile
ilişkilendirmektedir. Ancak karpuz
potasyum içeriği yüksek olan
meyvelerden biridir. Bu sebeple
potasyum kısıtlaması olanlarda,
böbrek hastalarında tüketimi bes-
lenme uzmanları kontrolünde 
olmalıdır.
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yararı çok zararı yok
1. Bir porsiyon karpuz günlük 
C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı 
karşılamaktadır.
2. Karpuz kan basıncını düzenleyerek,
tansiyonu kontrol altına almaktadır.
3. Kanser savar bir besindir. Kanser
vakalarında yan etkinin azalmasına
yardımcı olmaktadır

4. Vücutta yağ birikimini 
engellemektedir.
5. Serbest radikalleri etkisiz hale geti-
rip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi
korumaktadır.
6. Çok iyi bir antioksidandır.
7. Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, ha-
zımsızlığı önlemektedir.

8. Susuzluğa çaredir.
9. İçerdiği kolin sayesinde hafızayı
güçlendirmektedir.
10. Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz 
sorası toparlanma süresini 
kısaltmaktadır.
11. Cildi nemlendirip, saç hücrelerini
geliştirmektedir.

Güneş teninizi
yakmasın
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OZON tabakasının her geçen yıl biraz
daha incelmesiyle güneş ışınları 
yeryüzüne daha az filtre edilerek, daha
yoğun ulaşıyor. Bu da güneş ışınlarının
zararlı etkilerini çoğaltarak cilt lekele-
rine, foto yaşlanmaya ve kansere neden
olabiliyor. 
Güneşin bu zararlı etkileri, son yıllarda
çok daha fazla görülüyor.  Güneşin za-
rarlı etkilerinin arasında; güneş yanık-
ları, güneş lekeleri, güneş alerjileri,
güneşe bağlı ilerleyen yaşlarda görülen
deri kanserleri ve yaşlılık lekeleri diye ad-
landırılan prekanseröz lezyonlar artık
daha sık görülmektedir. Ozon tabakası-
nın incelmesiyle birlikte güneş ışınları
sadece yazın değil, kış mevsiminde bile
zarar verecek düzeylerde yeryüzüne
ulaşmaktadır. Güneş ışınlarının direkt
ve anlık etkileri olduğu gibi dolaylı ve
uzun süreli etkileri de bulunmaktadır.
Bu etkiler cildin onarım kapasitesini ge-

ciktirip, alerjileri de tetikleyebilmektedir.
Bu etkilere maruz kalmamak için her
yaş grubunun güneşten korunması ge-
rekmektedir. Vücutta D vitamini sentez-
lenmesi için öğle saatlerinde, gün ortası
güneşinde önerilen 15- 30 dakika süren
güneşlenmenin bile artık çok fazla yakıcı
etkileri bulunduğu için dikkatli olunması
gerekmektedir.

Şemsiye çözüm değil

Özellikle nemli iklimlerde ve sahil ke-
simlerinde güneşin yansımalarının daha
yoğun olduğu yerlerde daha dikkatli
olunmalıdır. Belki güneş ışınlarının anlık
yan etkileri fark edilmeyebilmektedir
ama uzun vadede kümülatif doz denilen
zararlar çok önemlidir. Özellikle bebek-
lik çağından 18 yaşına kadar, çocukları
korumak gerekir çünkü 18 yaşına kadar
kümülatif doz oluşmuş olmaktadır. İler-
leyen yaşlarda kişi kendini ne kadar ko-

rusa da o zamana kadar maruz kalın-
mış ışınların hasarları, foto yaşlanma,
leke veya prekanseröz lezyonların çık-
masına neden olabilmektedir.

Öğle saati çıkmayın

Güneşten korunmada aslında ilk önlem
teması kesmektir. Güneş ışınlarının yer-
yüzüne dik olarak geldiği 11.00 – 16.00
saatleri arasında dışarı çıkılmamalı, çı-
kılmak zorundaysa güneş ışınlarıyla te-
ması mümkün olduğunca engelleyecek
kıyafetler tercih edilmelidir. D vitamini
sentezi için sağlıklı güneşlenme yapıl-
ması çok önemli ama bunun dışında ki-
şiler güneşten kaçınmalıdır. Güneşten
korunmanın mümkün olmadığı yerlerde
ya da tatilde özellikle çocuklar için fizik-
sel olarak korunma ön plana çıkmakta-
dır. Aslında güneş kremleri, güneş
koruma önlemlerinin belki de en son
halkasıdır. TÜRKAN ERVAN
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Hastanesi Dermatoloji
Bölümü’nden Uz. Dr.
Eneida Kote, güneşin 
cilde etkileri ve 
korunma yöntemleri 
hakkında bilgi verdi
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GÜNCEL 3

A zerbaycan uyruklu Dınar
Sarmammadova (24),
ülkesinde öğretmenlik

eğitimi veren fakülteyi bitirdikten
sonra, uzaktan akrabası olan
Muhammed Vural (25) ile 2016
yılında evlenerek Iğdır'ın Evci
Köyü'ne yerleşti. Genç çift bu-
rada Vural'in ailesiyle birlikte ya-
şamaya başladı ve bir de çocuk
sahibi oldu. Yaklaşık iki yıl süren
evlilik Dınar Sarmammado-
va'nın, eşi ve eşinin ailesinden de-
falarca şiddet gördüğü iddiasıyla
açtığı boşanma davasıyla son
buldu. Mahkeme, 2 yaşındaki
R'nin velayetini anneye verdi.

Ancak Dınar Sarmammadova,
ailenin velayetini aldığı oğlunu
aylardır ne kendisine gösterdi-
ğini ne de teslim ettiğini söyledi.

Çocuğumu elimden aldılar

Çocuğunun kendisine verilme-
sini isteyen Sarmammadova
"Eşimden ve ailesinden şiddet
gördüm. Zaten boşanmadan
önce hiçbir dayanakları olma-
dan çocuğumu elimden aldılar.
Mecbur kalarak, mahkemeye
başvurdum ve boşanma davası
açtım. 2019'un Mayıs ayında
mahkeme boşanmamıza karar
verdi ve çocuğumun velayetini

de bana verdi." dedi. 

Tehdit ettiler

Iğdır'da bilirkişinin çocuğun ai-
lede kalmasına karar verdiğini
söyleyen Sarmammadova, bunu
itiraz ettiğini belirterek, "Anka-
ra'ya gittim, orada 4 kişilik psiko-
log ve bilirkişi heyeti çocuğun
bana verilmesini kararlaştırdı.
Bununla ilgili bütün resmi belge-
ler elimde. Zaten tehdit ediyor-
lardı, karardan sonra da hiçbir
kararı dinlemeyeceklerini, topla
tüfekle de olsa çocuğu vermeye-
ceklerini söyleyerek yine tehdit et-
tiler" dedi. DHA

Gsm: 0533 211 48 61 
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Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Kocaeli’nde
başladı

İstanbul’da
son buldu

Kocaeli'nde uyuşturucu 
satışı yaptığı öne sürülen bir

kişi ile polis arasında nefes
kesen bir kovalamaca 

yaşandı. Ekipler kaçan aracı
arkadan çarparak 

durdurdu. Şüpheli, polis
ekiplerine silah çekince 
bacağından vurularak y

akalandı. O anlar güvenlik
kamerasına da yansıdı

Olay dün akşam saatlerinde San-
caktepe Osmangazi Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre, Ko-

caeli ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sü-
rülen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, aracıyla
hareket ettiğinde polis ekipleri 'dur' ihtarında
bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli,
kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kova-
lamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.

Çarparak durdurdu

Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı.
Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis
ekiplerine silah çekti. Polis ekipleri şüpheliyi
bacağından vurarak yakaladı. O anlar 

güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hareketli dakikalar yaşandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve
özel hareket ekipleri sevkedildi. Polis ekipleri
güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları
uzaklaştırdı. Zanlı olay yerine çağrılan ambu-
lansla hastaneye kaldrıldı. Olay yeri inceleme
ekipleri çevrede ve araçta uzun süre inceleme
yaptı. Bir görgü tanığı, "Ofiste oturuyordum,
kaza oldu. Önce bir uyarı sesi duydum sonra
silah sesleri gelmeye başladı. Polisler bacakla-
rına ateş etti. Onlar da içerden ateş etti. 
Polislerde bir şey yok, kendilerini korumaya 
çalıştı" diye konuştu. DHA

Azerbaycan uyruklu Dınar Sarmammadova, iki yıl evli kaldığı
Muhammed Vural ve ailesinden şiddet gördüğü için boşandığını,
mahkemenin velayetin anneye verilmesi kararına rağmen, iki
yaşındaki oğlunun aylardır kendisinden saklandığını iddia etti

Anne feryAdı!

Şefkatine
ihtiyacım var

Velayetini aldığı çocuğunun aylar-
dır kendisinden kaçırıldığını iddia
eden,yetkililerden yardım isteyen
Sarmammadova, "2 yaşındaki bir
çocuğun anne şefkatine ihtiyacı
var" diyerek gözyaşı döktü.

Yolun ortasında
terk edildiler
Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde yolun ortasında
terk edilen minibüs polis ekiplerini alarma geçirdi. Yolu kesen polis-
ler ilk incelemesinde aracın içinde yabancı uyruklu kaçak göçmen-
lere ait eşyalar olduğunu tespit etti. Göçmenlerin araçtan inerek
kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay Bağcılar,
Tem Otoyolu
Edirne istikame-

tinde akşam 18.00 sırala-
rında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre,
TEM Otoyolu'nda ilerle-
yen sivil polis ekipleri,
Bağcılar mevkiinde yol or-
tasında terk edilmiş halde
39 BF 408 plakalı panel-
van minibüsü gördü.
Şüphe üzerine polis ekip-
leri kısa süreliğine yola
şerit çekerek araçların ge-
çişini durdurdu. Polis
ekipleri minibüste çanta
ve poşetlerin olduğunu
tespit etti. Minibüsü ke-
nara çeken polis ekipleri

yolu açarak araçların ge-
çişine izin verdi. Çevrede
güvenlik önlemi alan polis
ekipleri herhangi bir
olumsuzluğa karşı olay
yerine bomba imha uz-
manı istedi.

KAMERALARA YANSIDI
Polis ekiplerinin incele-
meleri sonrası aracın
içinde yabancı uyruklu
kaçak göçmenlere ait
çanta, şişme bot, yiyecek
olduğunu tespit etti. Çev-
rede güvenlik kamera in-
celemesi yapan polis
ekipleri, aracın arıza yap-
masının ardından sürücü-
nün ve kaçak göçmenleri

bırakıp kaçtığını tespit etti.
Görüntüler de seyir ha-
linde giden minibüsün bir
anda durduğu ve içinden
yaklaşık 30 kadar göçme-
nin araçtan inerek sağa
sola kaçtığı görülüyor.
Görüntülerin devamında
ise olay yerine polisin
geldiği ve inceleme yap-
tığı görülüyor. Polis
ekipleri kaçan
göçmenleri yaka-
lamak için çev-
rede araştırma
yaparken,
olayla ilgili de
soruşturma
başlatıldı. 
DHA

Bu defa kaçıramadılar!
İstanbul merkezli 5 ilde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operas-
yonda gözaltına alınan 35 şüpheliden, aralarında
gümrük memurlarının da bulunduğu 10'u tutuklandı

isTanBul Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık Suçla-
rıyla Mücadele Şube

Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından
hava ve deniz limanları ile kara
hudut kapılarını kullanarak kaçakçı-
lık yaptıkları belirlenen şüphelileri
yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık beş ay süren teknik ve fiziki
takibin ardından İstanbul merkezli
Mersin, Konya, Adana ve Yozgat'ta
belirlenen adreslere eş zamanlı ope-
rasyon düzenlendi.

Tabancalar ele geçirildi

Operasyonda, 2'si gümrük memuru
35 şüpheli gözaltına alındı. Adres-
lerde yapılan aramada, 108 bin 900
sigara kağıdı, 88 bin 900 filtre, 13

bin 31 pipo tütünü, 10 bin 987 paket
sigara tütünü, 6 bin 800 makaron, 4
bin 697 sigara paketi, 4 bin 264
puro, 81 bin 46 sigara, 171 paket
tütün, 134 elektronik sigara, 36 şişe
rakı, 11 şişe viski, 4 şişe votka, 11
hard disk, 356 gram altın zincir, 13
gram altın yüzük, 110 gram altın, 58
gram altın kolye, 50 çeyrek altın, 30
yarım altın, 20 tam altın, 14 yüzük,
kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçi-
rildi. Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan 20 şüpheli savcılık talimatıyla
serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edi-
len 15 şüpheliden 5'i adli kontrol
şartıyla serbest bırakılırken, arala-
rında gümrük memurlarının da bu-
lunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
DHA

Bağcılar TEM Otoyolu’nda yaşanan hadise trafikteki vatandaşları da çileden çıkarttı. Uzun süre
yolda kalan vatandaşlar, “Böyle ihmalkarlık mı olur? Polis olaya el atmakta geç kaldı” dedi.

Azeri anne, kendisine oğlunu göstermeyen eski eşi ve ailesi
hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Ortalık toz
duman oldu
Küçükçekmece'de kız çocuğuna yönelik taciz
iddiasının ardından gece hareketlilik yaşandı.
Yürümek isteyen gruba, polis, tazyikli su ve
göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Kalabalık
dağılırken, gözaltıların olduğu öğrenildi

edinilen bilgiye göre Mehmet Akif
Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde
küçük kıza bir kişinin tacizde bulunduğu

iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri,
cadde üzerinde toplanarak Küçükçekmece İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne yürümek istedi. Aynı
cadde üzerindeki emniyet müdürlüğüne yürümek
isteyen gruba polis dağılın çağrısında bulundu.
Yapılan uyarılar sonucunda vatandaşların dağıl-
maması üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı
gaz ile müdahale etti. Vatandaşlar ara sokaklara
dağılırken bazı kişilerin gözaltına alındığını öğre-
nildi.

Taciz iddiası var

Öte yandan olayla ilgili emniyet kaynakları, 12 ya-
şında bir Suriyeli çocuğun yine 12 yaşındaki bir
çocuğa camdan "gel gel" şeklinde işarette bulun-
duğu ve olayda herhangi bir fiziki temas, taciz ola-
yının yaşanmadığını bildirdi. Olayla ilgili bir
şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlem-
lerinin devam ettiği öğrenildi. DHA

Yürekler ağza geldi
BeşikTaş'Ta annelerinin bir anlık dal-
gınlığı sonucu otomobilde mahsur kalan
ikiz bebekler için mahalleli seferber oldu.

Anne gözyaşlarına boğulurken ikizler bir çilingirin
kapıyı açmasıyla kurtarıldı. Olay dün saat 16.30 sı-
ralarında yaşandı. İkiz bebekleri ile bir yakınını ziya-
rete gelen kadın, park edip indiği otomobilin
kapısının kapanması ve çocuk kilidinin devreye gir-
mesiyle neye uğradığını şaşırdı. Arka koltukta otu-
ran 1.5 yaşlarındaki ikiz bebekler araç içinde
mahsur kaldı. 

Çilingir gelip kurtardı

Kapıyı açamayan kadının yardım çığlıklarını duyan
vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre kapıyı açmaya
çalışan ve kadını sakinleştirmek için çaba gösteren
mahallelinin uğraşları da sonuç vermedi. Bunun
üzerine vatandaşlar itfaiye ve mahalle çilingirinden
yardım istedi. İçeride kalan bebeklerin ağlamasıyla
cama koli bandı yapıştırıp kırmaya hazırlanan va-
tandaşlar, bu sırada çilingirin gelmesiyle camı kır-
maktan vazgeçti. Çilingir kısa süren çalışma sonucu
otomobilin kapısını açmayı başardı. Gözyaşları
içinde bebeklerinin kurtarılmasını bekleyen anne ka-
pının açılmasıyla derin bir nefes aldı. DHA

Tekneler kül oldu
Tuzla'da boş arazide bulunan üç fiber
teknede henüz belirlenemeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Tekneler kullanıla-

maz hale geldi. Olay saat 12.40 sıralarında Tuzla
Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bu-
lunan boş bir arazide meydana geldi. Henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle boş arazide bulunan üç
teknede yangın çıktı. Olayı gören çevre sakinleri-
nin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay
yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürürken tekneler
kullanılamaz hale geldi. 



31 Mart ve 23 Haziran Sendro-
muna dönüşen Mahalli İdareler
seçimlerin CHP, İYİ Parti, HDP

hatta AK Partili seçmenlerin demokrasiye
sahip çıkması ile nihayet sonra erdi.

Ve kazanan ülke oldu, siyaset, demokrasi,
barış ve kardeşlik oldu.

Şimdi sıra çalışmakta, iş yapmakta diyece-
ğimiz bir süreçte gerek seçimleri kayıp eden,
gerekse kazananlar el ele verip, bu millet için
hizmete başlamalı.

Bunu yapması gerekenlerin başında gelen-
ler ise milletin, halkın, cumhurun oyları ile
sahiplendiği CHP'li Belediyeler gelirken, Baş-
kanlık sistemi adı altında TBMM'sini adeta
devre dışı bıraktığını unutup, seçimi kazanan-

ların önünü kesmek için demokrasi dışı adım-
lar atıp, başkanların var olan yetkisini meclis
üyelerine vermeye kalkan iktidar olduğu da
unutulmamalıdır.

Yani gerek Ankara merkezli, gerekse yerel
merkezli siyasiler bu ülkeye hizmet için bir
birlerine çelme atmaktansa ve biri 'Alın işte 
iş yapamıyorlar' demektense diğeri 'İş yapaca-
ğım bana iş yaptırmıyorlar' manasına sığın-
madan halkın kendilerine hizmet için verdiği
oyların hakkını olumsusca değil, tüm sıkıntı
ve zorluklara karşın olumlu yönde 
vermelidirler.

Ve en önemlisi meydanlarda denilenleri
unutup, eteklerde ki taşları da dökemeselerde
bir kenara bırakıp başta ABD olmak üzere

Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Akdeniz'de ülkeye
yönelik yaşanan gelişmeleri de gözardı etme-
den birlikte hareket etmelidirler.

Evet, CHP'li belediye başkanlarının yanı
sıra AK Partili, HDP'li belediye başkanlarının
işlerinin sadece çöp toplamak olmadığı yerel-
den genele bir bakışla hareketle atılacak
adımlar ile kendilerinde beklenenleri yapması
zamanı bugündür.

31 Mart, 23 Haziran'dan Temmuz ayı olan
bugüne dek ülkenin, yerelin gerçek gündemin,
meşgul eden seçimlerin sona erdiği bundan

sonraki çaba ve çalışmaların hizmet olduğunu
bilmesi gereken siyasilerin bunu yaparken de
yapacakları diğer önemli bir şey daha var..

Oda 'Falan benden yana değildi, bize oy
vermedi' diyerek kimseye kin beslemeden ha-
reketle tüm toplumu kucaklamalı ve yerel bü-
rokratlarla birlikte ekonomik kriz, daralma
başta olmak üzere zaten bir çok sıkıntı içinde
olan ülke ekonomisine, geleceğine karınca ka-
rarınca su taşımalıdırlar.

Seçim arifesinde kapısı açılan buzluğun,
TRT'ye kadar gelen batış süreci muhatapları-
nın da unutulmadan çıkarılması düşünülen
yeni Adalet Reformuna bir Genel Af'ın da ek-
lenip, eklenmeyeceğini konuşulması, tartışıl-
ması da düşünülmeli ve yeni bir kardeşlik
sürecinin başlayabileceği de ortaya 
konulmalıdır.

Türkiye İttifakı denildikten sonra tarım-

dan, sanayiye, eğitimden, sağlığa her hizme-
tin birlikte yapılması gibi bir plan ve projenin
de ortaya konulabileceğinden ümitlenen top-
lumun tüm kesiminin bu yöndeki beklentileri-
nin gerçekleşmesi için cesur adımlara ihtiyaç
duyulduğu bir zaman da olan ülkenin iç so-
runları gibi dış sorunlarını en aza indirecek
olan bir sürecin, iki bilemediniz 3 yıl sonra
yapılabileceği konuşulan yeni bir seçim
öncesi tüm siyasilere olumlu şekilde yansıya-
cağı da bilinmelidir.

Bunun ve bunlar için de artık hiç bir ma-
naya, engele takılmadan iş başı yaparak, kol-
ları sıvayarak, cesur adımlar atarak birlikte
hareketle hep birlikte yapabiliriz.

Ve bu ülkenin birilerinin değil, hepimizin
olduğunu yüksek sesle söyleyerek yeniden
hemde en güçlü şekilde iş başı yapabiliriz.

Bence yapabiliriz, ya sizce?!.
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Artık işbaşı yapsanız
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

ISTANBUL’U SEYRETMEK 
ISTEYEN BEYKOZ’A GELSIN

LÖSEV örnek oldu
iStanbul Lösemi ve kanser tedavisi
gören çocuk ve yetişkinlerin iyileş-
mesi için protein ağırlıklı beslenme-

leri çok önemli. Bu nedenle LÖSEV, 12 ay
boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını
sürdürüyor. En kaliteli protein kaynağı olan et
ve et ürünleri hastaların beslenmesinde çok
önemli bir yere sahip. Özellikle lösemide et ve
et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastalar
bu zorlu tedavi sürecini daha kolay atlatıyorlar.
2019 Mayıs ayında 8500’e hasta ve ailesine
kırmızı et yardımı yapan LÖSEV, 2019 Nisan
ayından bu yana Türkiye genelinde 14 Bin ai-
leye et yardımı ulaştırıldı.  

Hedef binlerce aile

Et dağıtımlarına hız kesmeden devam eden ve
Haziran sonunda 44 farklı ilde 3 Bin 500 aileye
et yardımı yapacak olan LÖSEV, 20 gün so-
nunda 50’den fazla il/ilçede binlerce hastayla
bir araya gelerek protein açısından değerli kır-
mızı et ve et ürünlerini elden teslim edecek.
Marmara bölgesinde dağıtımlara başlayan
ekip İstanbul Avrupa Yakasında oturan kayıtlı
hasta ve yakınları ile buluştu. Verdiği eğitimler
ile hem hastaları bilinçlendirdi hem de et yar-
dımlarını iletti. 

Beykoz’da yapımı tamamlanan Karlıtepe Mesire Alanı, Belediye Başkanı Murat Aydın’ın katılımıyla vatandaşların
kullanımına açıldı. Açılışta konuşan Aydın, “Artık İstanbul'u seyretmek isteyen olursa Beykoz'a gelsin” dedi

İ stanbul'un eşsiz manzarasının seyredilebile-
ceği Karlıtepe Mesire Alanı vatandaşların
kullanımına açıldı. Açılışa Beykoz Belediye

Başkanı Murat Aydın da katılarak vatandaşlarla
bir araya geldi. Mesire alanının açılışında çocuk-
lar için şişme oyun alanları kuruldu, palyaçolar,
illüzyon gösterileri, eğlenceler ve sürpriz etkinlik-
ler gerçekleştirildi. Ayrıca açılışta TRT Çocuk Ti-
yatrosu'nun sevilen oyunu Kardeşim Ozi de
sahnelendi. Beykoz Belediyesi açılışa katılan va-
tandaşlara köfte ekmek, karpuz ve patlamış mısır
ikramlarında bulundu.

Neler var?

220 dönümlük arazide kurulan mesire alanında
77 adet açık ve kapalı seyir terası, 2,5 km uzunlu-
ğunda yürüyüş yolu, 550 m bisiklet parkuru, pik-
nik ve spor alanları ile 2 amfi tiyatro bulunuyor.
Vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği mesire
alanında doğaya uyumlu ahşap malzemeden
inşa edilen ahşap kır lokantası, büfeler, kameriye-
ler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik ma-
saları, çeşmeler gibi yerler bulunuyor. Ayrıca
Karlıtepe Mesiresi'nde mini futbol sahası, basket-
bol ve voleybol sahaları da gençlerin kullanımına
açılırken, alanı boydan boya geçen bin 700 metre
uzunluğunda araç yolu, ziyaretçiler için 170 araç-
lık otopark ve ibadethane de yer alıyor. Karlıtepe
Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, temiz havanın
ve yemyeşil doğanın keyfini doyasıya çıkarabile-
cek, spor yapabilecek ve eğlenebilecekler.

Nefes
alınacak

bir yer

Beykoz Belediye Başkanı Murat
Aydın, “Bu mekan yaklaşık 250
dönümlük bir yer. Ve Beykoz'un
rakım olarak en yüksek yerlerin-
den bir tanesi. yazın havanın sı-
caklığında burası oldukça serin
oluyor. kışın karı üzerine ilk
çeken mekan burası. Burası hem
Beykozlu hemşehrilerimize hem

de tüm İstanbulluya Allah nasip
ederse hizmet sunacak. Henüz
eksiklerimiz var eksiklerimiz de
süreç içerisinde tamamlayaca-
ğız. Burada kahvaltı yapabilece-
ğiniz bir tesisimiz var, burada
kahvaltı sunulacak. Piknik yap-
mak için karlıtepe'ye gelecek
olanlar, sadece araçlarına bine-

cekler biz Beykoz'da karlıtepe'de
piknik yapacağız diye buraya ge-
lecekler. yeme içme malzemesi
getirmeyecekler. onları buradaki
oluşturacağımız mekanlarda biz
sizlere sunacağız. Makul fiyat-
larla. Seçimden önce söylediği-
miz gibi Beykozlulara yüzce 25
indirim yapılacak” dedi.

Avcılar
Avrupalı
olacak
Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Bart
Van Bolhuis ve ekibini makamında ağırlayan 
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 
“Avcılar tıpkı Avrupa'daki şehirler gibi gerekli
kent normlarına ulaşarak gelişecek” dedi

Hollanda Kraliyeti İstanbul
Başkonsolosu Bart Van Bol-
huis ve ekibini Avcılar Beledi-

yesi'nde ağırlayan Belediye Başkanı
Turan Hançerli, Avrupalı misafirlerini
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Avcılar'ın bir tarafı göl bir tarafı
da denizle çevrili gelişmeye çok müsait
güzel bir ilçe olduğunu söyleyen Han-
çerli, “Batı'ya gittiğimiz zaman oradaki
kentleri görüyoruz, inceleme fırsatı bulu-

yoruz. Aradaki farkları da görme fırsatı-
mız oluyor. Bizim de Avrupalı bir şehir
olmak yönünde çalışmalarımız olacak.
Avcılar'ı daima gelişen ve ileriye giden bir
kent haline dönüştürmek için çalışaca-
ğız” dedi.

Kültür sanat projeleri

Hollandalı misafirleriyle kültür sanat
projelerine ilişkin değerlendirmeler yap-
tıklarını ve Avcılar'ın bu anlamda canlı

bir kent haline dönüşeceğini de vurgula-
yan Hançerli, “Kültür ve sanat başta
olmak üzere ilçemizde gerçekleştireceği-
miz faaliyetlerle ilgili yapacağımız iş bir-
liğini konuştuk. Avcılarımız her alanda
Avrupa standartlarını yakalayacak. Bu
anlamda bizler de üzerimize düşeni ya-
pacak, vatandaşlarımıza her anlamda
gelişmiş çağdaş ve modern bir kentte ya-
şamanın ayrıcalığını sunacağız” ifadele-
rini kullandı. ANIL BODUÇ

Silivri lavanta kokacak
Silivri Belediyesi, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde
düzenleyeceği 4. Lavanta Hasat Şenliği için hazırlıklarını tamamlandı

Silivri Belediyesi
ilçedeki tarımsal
faaliyetleri arttır-

mak ve bu faaliyetleri duyur-
mak amacıyla düzenlediği
4. Lavanta Hasat Şenliği 
hazırlıklarını tamamladı.
6 Temmuz’da Gümüşyaka
Mahallesi’nde bulunan 
Silivri Belediyesi Tarımsal
Üretim ve Araştırma 
Merkezi’nde (TÜRAM) ger-
çekleşecek etkinlikte Silivrili-
ler Lavanta tarlalarına

girerek hasat yapacak.

Eğlenceye doyacaklar

4.Lavanta Hasat Şenliği kap-
samında yoga, yaprak sanatı,
lavantalı kurabiye yapımı,
doğal lavanta sabunu ya-
pımı, lavantalardan taç
yapma gibi workshop alan-
ları bulunacak. Hasat yapı-
lan lavantalar distilasyon
tesisinde damıtılarak yağ ha-
line dönüştürülecek. Atölye
çalışmalarına katılmak iste-

yenlerin başvuruları şenlik
günü saat 16.00’da etkinlik
alanında alınacak. Yerel mü-
zisyenlerin mini konser vere-
ceği şenlikte birbirinden
lezzetli tatlar katılımcılara
ikram edilecek. Gümüşyaka
Mahallesi Tarımsal Üretim
ve Araştırma Merkezi’nde
gerçekleşecek hasat şenliğine
Silivri Özel İdare İş Merkezi
önünden saat 16:00’da üc-
retsiz araç kaldırılacak.
ZEYNEP VURAL

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, Hollandalı
misafiri Van Bolhuis’e çeşitli hediyeler verdi.

Karlıtepe Mesire Alanı’nın açılışında Beykozlulara sandivç dağıtan Başkan Aydın, “Herkese afiyet olsun” diye konuştu.

Turan
Hançerli

Van
Bolhuis
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D ünyanın ekonomi ve gelişmişlik bakımın-
dan en gelişmiş 20 ülkesinin katıldığı G20
Liderler Zirvesi 14'üncü kez bir araya

geldi. Zirve bu yıl Japonya'nın Osaka kentinde top-
landı. Küresel gündemdeki konuların etraflıca ele
alındığı toplantıda, G20'ye üye olan ülkeler ve Av-
rupa Birliği Komisyonu ile 20 ülkenin Maliye Ba-
kanları ve Merkez Bankası Başkanları da yer aldı.
Şu bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum; İspanya
gibi önemli pek çok Avrupa ülkesi güçlü ekonomile-
rine rağmen toplantıda Avrupa Birliği Komisyonu
içerisinde temsil edilmektedir. Öte yandan İsviçre,
İran, Norveç gibi bazı üyeler de ekonomik olarak
başka ülkelerden büyük olmalarına rağmen çeşitli
nedenlerle G20'de bulunmuyor. Bu arada ülkemiz
2015 yılında G20 Zirvesine Antalya'da ev sahipliği
yapmıştı... Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan temsil etti. İki gün süren
oturumların ve programların sonunda yaklaşık 50
dakika süren basın toplantısında genel bir değerlen-
dirme yaparak basın mensuplarının sorularına da
yanıt verdi. Öncelikle gündemde olan S-400 ve F-
35'lerle ilgili sorular vardı. "S-400'lerle ilgili ko-
nuda bizim anlaşmamız, herşeyimiz bitmiştir.
Temmuz ayının ilk yarısında teslimat süreci başla-
yacaktır. Böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Tür-
kiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti. Biz daha
önce de Sayın Obama zamanında Amerika ile pat-
riotlarla ilgili bir adım atmıştık. Kongrenin mü-
saade etmediğini söylediler. Böyle bir satışı
gerçekleştiremediler. Biz de tabiki hava savunma
sistemleri için böyle bir adım atmamız gerekiyordu
ve en uygun şartlarda bunu Rusya'da bulmuş olduk.
Serbest ticaretin olduğu dünyada biz de işlerimizi
planlamak adına,anlaşarak bu adımı attık" dedi.

“Amerika ile stratejik ortağız” ifadesinin özel-
likle altını çizdi. "Bizim de atacağımız adımlar var.
Türkiye'nin egemenlik hakkına kimsenin müdahale
etmesine izin vermeyeceğiz" vurgusunu yaptı. F-
35'lerle ilgili olarak da; "Ödememizi yaptık. Zaten
ortaklaşa üretiyoruz. Teslimat bekliyoruz. Bu konu-
nun da gündeme gelmesini doğru bulmuyorum"
dedi. Bir gazetecinin sorduğu şu soru ve cevabı il-
ginçti bence; "S-400 geldiği zaman bunu Türki-
ye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aktivitelerini
korumak konusunda Akdeniz bölgesine yerleştiril-
mesi söz konusu olur mu? Bu soruyu Cumhurbaş-
kanımız şu şekilde yanıtladı; "Doğmamış çocuğa
don biçilmez. Önce adımları şöyle bir atalım baka-
lım"... Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerika, Bir-
leşmiş Milletler ve Türkiye'nin bu olayın takipçisi
olacağını, yapanın yanına kar kalmayacağını ifade
ederek, "Herşey çok açık net ortada olmasına rağ-
men bir şeyler gizleniyor. Türkiye'ye gönderilen 15
kişi bu işin failleridir. Suç İstanbul'da işlendi, yargı-
lama da Türkiye'de olmalıdır. Uluslararası medya-
nın bu olaya ileri derecede sahip çıkması gerekir.
Doların satın alamayacağı bir şeyler olması lazım.
Dolar kalemi satın alamamalı, düşünceyi satın al-
maması gerektiğine inanıyorum" dedi. Suriye'nin
kuzeyindeki terör koridorunun yarıldığını, burasının
artık barış koridoru olması gerektiğini söyleyerek"
Münbiç'de Amerika ile müşterek atacağımız adım-
larla burayı işgallerden kurtarıp, sahiplerine teslim
edilmesini sağlayacak projeler yaparak burayı gü-
venli bölge haline getirelim"dedi. 
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ZAYİ İLANI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

reşid Şemo. 99530003032.

NedeN uc yıl
sustuk?
CumhurBAŞKAnlığı ve
genel başkanlığın ayrılması
gerektiğini de belirten Davu-
toğlu, “Daha net ifadelerle
söylüyorum cumhurbaşkan-
lığı makamıyla genel başkan-
lık makamının birleştirilmesi
hem cumhurbaşkanlığı ma-
kamının kuşatıcı kimliğine
hem de genel başkanlığın ve
AK Parti’nin kurumsallaşma-
sına zarar vermiştir. tecrübe-
den sonra göz önüne
alınarak mutlaka partinin ku-
rumsallaşması kalıcı bir ku-
rumsallaşma için gerekli
olan adımlar atılmalı. Bu
adımlar atıldığında biz sa-
dece takdirle karşılarız. Dev-
let yapısıyla aile ilişkileri
kesinlikle ayrılmalıdır. Devlet
hiyerarşisi içinde birinci de-
rece yakın akrabalıklar olma-
malıdır” dedi.

Sistem
değişmeli

AK PArti içerisinde eskiden
beri var olduklarını ve
kendilerini eleştirenlerin 
geçmişinin kendileri kadar
dahi olmadığını kaydeden
Davutoğlu, “Şimdi bunları
söylediğimizde, kanaatleri-
mizi beyan ettiğimizde, bizi 
sanki hükümeti ve AK Parti’yi
zayıflatmak niyetinde olan
insanlar olarak görmeye 
çalışanlara, bunu bir şekilde
trol çeteleri üzerinden yay-
gınlaştırmaya çalışanlara
sesleniyorum; siz bu davanın
içinde yokken, siz bu hareke-
tin içinde yokken, biz davayı
en iyi yere getirmeye gayret
ediyorduk. Siz bugün bu ha-
reketin ve geçmiş nesillerin
kaymağını yerken bizim bu
fakir halkın çile çektiği bir 
dönemde susmamızı 
bekleyemezsiniz. Susmayız”
şeklinde konuştu.

Siz yokken
biz vardık

Hiçbir sözlerini tutmadılar
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Erdoğan'ı eleştirerek, “Yetkiyi verin ekonomiyi uçuralım
dediler. Ne ekonomi kaldı ne geçim. Verdikleri hiçbir sözü tutamadılar ve kaybettiler” dedi

CHP'li Özgür Özel, bir
yılın geride bırakıldığı
Cumhurbaşkanlığı

Hükümet Sistemi'ne ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. Özel, yeni
sistemle birlikte bakanlar kurulu-
nun, milletvekillerinin kanun teklifi
sunamadığını belirtti. Özel, daha
önce yeni sistemin ikili bir yapı
oluşturacağını söylediklerini belir-
terek, "Onlar daha çok partinin
olacağını, küçük partilerin bu sis-
temin avantajlarından yararlana-
caklarını söylüyorlardı. Ama şu
an içinde bulunduğumuz siyaset
ikili bir yapıya zorlandı. Daha ya-

pılacak ilk seçimde ittifak kanunu
çıkarmak zorunda kaldılar. Yerel
seçimlerde kanunda olmasa da it-
tifaklar yarıştı" dedi.

Gerçekler önümüzde 
duruyor

Özel, yeni sistemle birlikte bütün
yetkinin bir kişide toplanmasının
yaratacağı sakıncayı defalarca dile
getirdiklerini kaydederek, şöyle ko-
nuştu: "Seçimde 'Siz yetkiyi bana
verin nasıl enflasyonu düşürece-
ğiz, nasıl dolar düşecek, işsizlik
düşecek görün' diyenler, yetkileri
aldıktan sonra gördüler ki verdik-

leri hiçbir sözü tutmuyorlar.
Hesap vermedikleri için verdikleri
sözleri de tutmadılar. Bir sene
önce en acil yapılacak işler neydi?
Herhalde memura 3600 ek gös-
tergenin verileceği yapılacak ilk
sözler arasında olduğunu hepimiz
hatırlıyoruz. Peki, hayvan hakları
kanunu? Çocuk istismarı ve ka-
dına karşı şiddet konusunda veri-
len şeyler? Bu kadar hayati ve
toplumda tam bir mutabakat olan
konularda bile verilen sözlerin tu-
tulamadığı bir süreç yaşanıyor. Ve
bir gerçekle karşı karşıyayız."
DHA

Özgür
Özel

Görenler şaştı kaldı
D-100 Karayolu'nun Avcılar-
Küçükçekmece arasında rampa
aşağı kaputu açık halde ilerle-

yen otomobili görenler şaşırdı. Dün akşam
saatlerinde karayolunda görülen trafik yo-
ğunluğunun nedeni de anlaşılmış oldu.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz
tespit edilemeyen bir otomobilin
sürücüsü, araç motorunun normalden
daha fazla ısınarak hararet yapması üze-
rine park ederek, haznedeki suyu soğut-
maya çalıştı. Ancak, sonuç alamadı. Araç
arızası nedeniyle trafik yoğunluğunun da
artmaya başladığını gören sürücü, kendi-

sine göre bir yöntem geliştirerek, direksi-
yon başına geçtikten sonra otomobil ka-
putu açık halde rampadan inmeye başladı.
Sürücü eğilerek açık olan ön kaputun ka-
porta ile arasındaki küçük boşlukta yolun
önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü.
Kaput açık halde bu yolculuğu görenler
şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolcu-
luk, D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece
yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, bura-
daki rampayı tamamladıktan sonra ilerle-
yemeyince aracı sağda bir yerde park
ederek aracın haznesindeki suyun soğu-
masını bekledi. DHA

Ahmet
Davutoğlu

İSTANBUL

Elazığ'da konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,
AK Parti yönetimini eleştirirken geçmişe yönelik
de önemli açıklamalar yaptı. “Devlet makamlarını
trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl
sustuk” diyen Davutoğlu, AK Parti'nin bir aile 
partisi olamayacağını da belirterek, “Sorulması 
gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti 
geriledi ve bir kopuş yaşandı” dedi

AK PArti'nin milletin vicdanından da koptuğunu
kaydeden Davutoğlu, “Birincisi, halkın beklentisi,
arayışı bizde göremediği için oy veren başka yere
tevhi edişinin birinci sebebi vicdan odaklı temiz bir
siyaset anlayışından kopmadır. Ekonomik açığı ka-
patabilirsiniz, iyi politikalarla. Ona da geleceğim.
Ama vicdan açığı varsa bunu kapatmak mümkün
değildir. Eğer 12 bin oyla kaybedilmiş bir seçimden

2.5 ay sonra büyük ölçüde ekonomik, siyasi tablo
değişmemişse, 13 bin oydan 800 bin oya giden bir
kayıp yaşanmışsa bunun sebebi milletin vicdanın-
dan kopuştur, hukukun vicdanından kopuştur. O
zaman biz yanlış olacağını vurguladığımızda bize
eleştirenler şimdi düşünmek zorundadır. Bir gün bir

oy dahi olsa seçim geçerli dedikten sonra tutum
değiştirmek, bir seçimde beka kaygısından bahse-

dip neredeyse bu şekilde düşünmeyen herkesi terö-
rist ilan ettikten sonra diğer seçimde beka
kaygısının en büyük tehdit edici odağı olan imralı ile
temasa geçmeye çalışmak veya bunu meşru gös-
termek milletin vicdanından kopuştur. Bu koğuşu
çözmedikçe, herhangi bir toparlanma olamaz” dedi.

Vicdanlardan koptular

E lazığ Gönül Dostları Buluşması'nda ko-
nuşan Davutoğlu, 31 Mart'tan 23 Hazi-
ran'a giden süreçte AKP'nin beka eksenli

söylem değişikliğini değerlendirdi. Davutoğlu, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin
kaybedilmesinin nedenini, “AK parti 800 bin oyla
tekrar kaybetmişse, bunun sorumlusu eylemde
söylemde ahlakta siyasi hayatta ciddi savrulma-
lara sebep olanlardır” olarak açıkladı. Parti için-
deki nice kişinin yaptığı konuşma sonrasında
kendisine, “Bizim hislerimize tercüman oldunuz”
dediğini ancak sonra kamera önünde var olan
durumu meşrulaştırmaya çalıştıklarını ifade
eden Davutoğlu, “İnsanları bu durumlara sok-
mamalıyız. Herkes düşüncelerini açık bir şekilde
dile getirmeli" sözleriyle AKP'yi eleştirdi. Davu-
toğlu, "Bugün susma vakti değildir. Bugün halkın
önünde konuşma vaktidir” dedi.

Sorunlarla yüzleşmek lazım

Kaybedilen seçimi anımsatan Davutoğlu, “Özel-
likle İstanbul’da yenilenen belediye seçimlerinin
bizlere gösterdiği şeyler nedir, bunları tartışmak
zorundayız. İki şeyi paylaşmaya çalışacağım. Bi-
rincisi, AK parti içindeki yaşanan değişim süreci
ve AK Parti’nin siyasi gövdesindeki siyasi savrul-
malar. İkincisi de devlet yapımızdaki, özellikle
Anayasal sistem bağlamında geleceğimizi şekil-
lendirecek hususlar. Önümüzde bu iki sorunla
karşı karşıyayken AK Parti’nin tüm kimlikleri
temsil eden özelliği ile geleceğe bir ulusal kimlikle
aktarılıp aktarılamayacağı sorusu da devletimi-
zin parlamenter sistemden, cumhurbaşkanlığına
geçişinde yaşadığımız sorunlarla karşı karşıya
gelmek durumundayız” dedi.

AK Parti aile partisi değildir

AK Parti'nin 1 kişinin tekelinde olamayacağını

da vurgulayan Davutoğlu, “Bakınız partiler ve si-
yasi hareketler tavanda bölünmez. Tavanda bö-
lünmüşse ciddi bir sıkıntı değildlir. Bizim
hareketimizde de 2 kez bölünme oldu ama eğer
tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur.
Yüzde 15’lik kitle bir başka yere doğru gitmişse
kimse bunu engelleyemez. 1 Kasım 2015’te biz
Türkiye’de yüzde 49,5 oy aldık. Şimdi cumhur it-
tifakı olarak yüzde 44 oy aldılar. Yüzde 8 ile 10
oy oranında MHP’ninse AKP’nin oy oranı
yüzde 34’lere çekilmiştir. Sorulması gereken soru
ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve
bir kopuş yaşandı? AKP bir kişinin, bir ailenin,
bir kesimin partisi değildir, böyle çıkmamıştır
böyle değildir” ifadelerini kullandı.

Mevki makam beklentimiz yok

Hiçbir mevki ve makam beklentilerinin olmadı-
ğını da anlatan Davutoğlu, “Eğer bugün mani-
festo metnimiz birtakım 31 Mart seçim
sonrasında hususlar varsa ve yeni bir hal diye
yüreğimizden gelen bir sesle haykırıyorsak, ger-
çekten bu ülkeyi hissettiğimiz içindir. Mayıs
2016’da başbakanlıktan ayrıldığımda AK Parti
kitlelerinin bana destek veren yüzde 49,5’un başı
dikti. Geleceğe umutla bakıyorlardı. Beklentileri
vardı, ümitleri vardı. Üç ay içinde seçim vaatle-
rini yerine getiren bir hükûmetleri vardı. Şimdi o
kitlelerin hüzne gark olması, İstanbul seçimle-
riyle birlikte derin bir ümitsizliğe kapılmasının
hesabını birileri vermek zorundadır. Bunun hesa-
bını veremeyip, dönüp bizim son derece haklı ze-
minde yaptığımız eleştirileri bir bölünme çabası
olarak göstermek isteyenler bilsinler ki, biz bu
kitleler bölünmesin, milletin umudu dumura uğ-
ramasın diye başbakanlık makamını terk ettik.
Devlet makamlarını bir takım trol çetelerinin tu-
zaklarına mahkûm edenler karşısında üç yıl

sustuk. Eğer AK Parti’yi iktidar yapan milletin
değerleri bu siyasi hayata egemen olsaydı, kıya-
mete kadar da susardık. Hiçbir makam, hiçbir
mevki beklentimiz yok. Ama eğer İstanbul se-
çimlerine olduğu gibi 13 bin oyla kaybettiğiniz
bir seçimin yenilenmesinde 800 bin oyla tekrar
kaybediyorsak, kaybetmişsek ve o kitleler için
hüzün içinde evlerine dönmüşlerse bunun so-
rumlusu ben ve arkadaşlarım değil, o günden
bu güne söylemde, eylemde, ahlakta, siyasi ha-
yatta ciddi savrulmalara sebep olanlardır” ifa-
delerini kullandı.

Gün susma vakti değildir

Artık susma vaktinin geçtiğini de kaydeden Da-
vutoğlu şöyle konuştu; “Bugün susma vakti de-
ğildir. Bugün gerçekleri örterek kapalı kapılar
ardından konuştuğumuz gerçekleri kapılar
önünde susma vakti değildir. Bugün halkın
önünde konuşma vaktidir. Ve şu soruyu sorma
vaktidir; ne yaptık? Ne yaptık ki bugün bu nok-
tadayız? Yoksa şu veya bu kişinin eğer taban
konsolidasyonu varsa, şu veya bu kişinin bir
partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Ama
taban konsolidasyonu yoksa, tabanca yüzde
10’luk kitleler yavaş yavaş kopmaya başlamış-
larsa tepede ne tedbirler alırsanız alın, insanları
neyle tehdit ederseniz edin, ne kadar üzerine gi-
derseniz gidin o çözülüşü durdurmazsınız. Bil-
mek zorunda olduğumuz husus şudur; AK
Parti bir kişinin ben de dahil bir fanini bir aile-
nin bir grubun bir kesimin bir bölgenin bir etnik
mezhebin partisi değildir. Böyle çıkmamıştır.
Böyle değildir. Birkaç neslin, 150 yıllık bir biriki-
min içinden hepimizin babalarının, dedelerinin
çektiği çilelerin içinden, terlerin içinden, feryat-
ların içinden doğmuş bir partidir. Biz o partiyi
mensubuz.”
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İ ki karşı karşıya ilçe.
Birisi Esenyurt birisi de Beylikdüzü.
Beylikdüzü'ndeki yaşam standardı

Esenyurt'a göre daha yüksek.
Esenyurt ise Beylikdüzü'nün çok daha

gerisinde.
Peki 31 Mart'ta ne oldu?
AK Parti'nin elindeki Esenyurt Beledi-

yesi, CHP'ye geçti. Yani Esenyurt'da oturan
vatandaş en nihayetinde AK Partili beledi-
yeye faturayı kesti. Vatandaş dedi ki;
“Kardeşim benim yanıbaşımdaki Beylik-
düzü benden daha değerli benden daha ge-
lişmiş. Halbuki dip dibeyiz. Orada olan
yaşam kalitesi niye burada yok?” 

Esenyurtlular yüksek katlı binalardan,
Yığma betonlardan ve yeşillikten uzak

yoksun bir şehirden usandı, sıkıldı ve kom-

şuları Beylikdüzü'nü örnek alırcasına fatu-
rayı kesti. Tabii Beylikdüzü halkı bu fatu-
rayı 2014 yılında kesmişti...

Şimdi ne olacak?
Ben size söyleyeyim olacak olan şu;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi Beylik-
düzü ve Esenyurt eşitlenecek. Hatta ve
hatta İmamoğlu öyle iddialı ki; “Bağcılar
ve Kadıköy eşitlenecek” diyor. Bizim de di-
leğimiz bu. Ama bölgemiz üzerinden yola
çıkarsak bu iki ilçeyi bu yüzden kıyasla-
dım. Hem bize yakın olmaları hem de bil-
diğimiz tanıdığımız yerler olmaları
sebebiyle. 

İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesi
sonrası Esenyurt'da Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt'un düğmeye basacağı

iddia ediliyor. Ne yapacak
yani?

AK Partili Necmi Kadıoğlu ve 
Ali Murat Alatepe döneminden kalan
birim müdürlerinin hepsini görevden ala-
cak kendi ekibini kurarak yoluna devam
edecek.

Dolayısıyla Esenyurt'da hizmet nokta-
sında bir çatışma ve bir fikir ayrılığı ya-
şanmayacak gibi duruyor. Hal böyle olunca
Esenyurt ve Beylikdüzü'nün eşitlenmesi de
çok mümkün görüyor. 

Biz yine de Divan şairi Hoca Dehhani'ye
kulak verelim ve söyleyelim;

Görelim feleğin aynası ne suret gösterir...

Barlas'da mı döndü?

Dün AK Partili diye bildiğimiz Ertem Şe-
ner'in U dönüşünü yazmıştık. Bugün de ben-
zer haberler Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen
Mehmet Barlas için yazılıp çiziliyor. İşte o
haberlerden bazıları, aynen takdirinize sunu-
yor ve dünya böyle hızlı dönmüyor diyorum;

“Mehmet Barlas bu kez eski AKP’lilerin
kuracağı partiyi köşesine taşıdı ve “Yeni
parti kurmayı düşünenler dünyadaki gelişme-
leri dikkatle izlemelidir” başlık bir yazı ka-
leme aldı. Dönem dönem yaptığı dönüşlerle
bilinen Mehmet Barlas, eski AKP’li Bakan
Ali Babacan’ın ve 11. Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’ün kuracakları parti için akıl-
verdi.”

Haber bu. Peki Barlas ne yazmış? Onu da
hiç dokunmadan size sunuyorum;

“İstanbul Belediye Başkanı seçimi erte-

sinde hemen her kesimden gözlemcinin pay-
laştığı ortak görüş, iç siyasette bir yeniden
yapılanma sürecinin yaşanacağını işaret edi-
yor. Bu yeniden yapılanma sürecinde AK Par-
ti'de yer alacak oluşumlar kadar, Ali
Babacan'la birlikte yeni bir partiyi kimlerin
kuracağı ve bu oluşumda Abdullah Gül'ün ko-
numunun ne olacağı da merak ediliyor” diye
yazan Mehmet Barlas, şöyle devam etti:

“Çeşitli merkezleri temsil eden isimler ge-
leceğe dönük tutumlarını belirlemeye çalışır-
ken, iç siyasete takılı kalmaktan
kaçınmalıdırlar. Sonuçta global siyasetteki
gelişmeler şu ya da bu şekilde iç siyasete
mutlaka yansıyor. Örneğin yakın bir 
geçmişte liberal demokrasi ve serbest 
pazar ekonomisi global siyasetin yükselen de-
ğerleriydi. Oysa bugün bunlar antika konu-
munda. Özellikle Trump'ın başlattığı ticaret
savaşları korumacılığı yükselen değer 
kılmadı mı?”

Esenyurt ve Beylikdüzü

İSTANBUL
PAZARTESİ 1TEMMUZ 20196

Y ükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
(YÖK) verileri, akademideki plansız-
lığı bir kez daha gözler önüne serdi.

YÖK’ün verilerine göre, öğrenci ya da öğre-
tim elemanı yetersizliği nedeniyle 979 yük-
seköğretim programının kapısına kilit
vuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 2008-2009 Akademik Yılı açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada, her ile bir
üniversite açmak istediklerini söyledi. Erdo-
ğan’ın bu sözlerinin üzerinden 11 yıl geçer-
ken Türkiye’deki devlet üniversitesi sayısı
112’ye ulaştı. Hemen her ilde açılan üniver-
sitelerin büyük bölümü altyapı eksiklikleri ve
akademik başarı durumları ile tartışmalı
hale geldi.

Ne öğrenci var ne hoca

Birgün Gazetesi'nden  Mustafa Mert Bildir-

cin'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın, CHP
Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in kapatı-
lan yükseköğretim programlarına yönelik
sorusuna verdiği yanıt da akademideki
vahim tabloyu ortaya koydu. CHP’li Ant-
men’in sorusunu YÖK’ün verileri üzerinden
yanıtlayan Strateji Geliştirme Başkanlığı, öğ-
retim elemanı yetersizliği ya da kayıtlı öğ-
renci sayısındaki azlık nedeniyle 979
programın kapatıldığını bildirdi. Öğrenci ve
öğretim elemanı bulunmadığı gerekçesiyle
kapatılan programların üniversitedeki dağı-
lımı da paylaşıldı. Üniversitelerin fen edebi-
yat fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler
fakülteleri ile mühendislik fakültelerindeki
programların, en çok programın kapandığı
fakülteler olduğu belirtildi. Kapatılan prog-
ramlar arasında önlisans derecesinde eğitim

veren örgün ve ikinci öğretim programları-
nın da yer aldığı ifade edildi.

Plansız programsız işler

Konuya ilişkin açıklama yapan Antmen
şunları söyledi: “Türkiye’deki üniversitele-
rin Dünyanın ilk 500 üniversiteleri sırala-
masına girememesinin nedeni bilimden,
çağdaşlıktan ve Laiklikten uzaklaşılması-
dır. Üniversitelerde 979 Program kapatı-
lıyor. Böyle programsız, plansız bir
anlayışla üniversiteler üretim yeri olmaz.
İktidarın kadrolaşma alanları haline ge-
tirilir. Bu programların, yani kapatılan
programların açılması esnasında alı-
nan bu kadrolar daha sonra ne oldu?
O program için ve bölümde uzman-
laşmış kişiler alınmadı mı? O bölüm-
lere girişler nasıl yapıldı?”

Akademideki plansızlığı ortaya koyan verilere göre, 979 yükseköğretim programının 
kapısına kilit vuruldu. Öğretim elemanı ya da öğrenci olmadığı için kapatılan programların
büyük bölümü, fen edebiyat fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde yer aldı

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 
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ilişkin konuşmayı sürdüren Ant-
men, “Mülakatlar nasıl gerçek-
leşti? Bunlar yanıtlanması
gereken sorular. Sormamıza rağ-
men bunlar yanıtlanmıyor. Bö-
lüme kadro açılmamış; anlaşılan
iktidara yakın kad-
rolara bölüm
açılmış! Üni-
versiteler
acilen bilim
yuvası, öz-
gürlük yu-
vası haline
getirilmez
ve seküler
anlayışla
çalışmaya
başlamazsa
değil dünya
sıralamasında
ilk 500, ilk 5 bin
bile hayal olacak”
dedi.

İlk 500
hayal olur

ÜNIVERSITELER KAPISINA
KILIT VURDU!

Millet kulağınızı çekti!
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM’de rap konseri verilmesini ve Ceza (Bilgin Özçalkan) ile Mercan Dede’nin (Arkın Ilıcalı) davet
edilmesini istedi. İslam, AK Partililere seslenerek “Milletimiz 13 bin oyla kulağınızı çekti, sonra 806 bin oyla ense kökünüze tokat patlattı, cezanızı kesti” dedi

Sözcü'Den Deniz Ay-
han'ın haberine göre;
rap sanatçıları Ceza ve

Mercan Dede'nin TBMM’ye davet
edilmesini isteyen İslam, “600 Mil-
letvekili dinlesin. Çünkü onlar ‘Şu
koskoca âlemde yalnız bir kulum.
İrfan gönül almaktır seferin bitme-
den' diyor. İşte bu yüzden bu insan-
ları çok seviyorum” dedi. TBMM
Başkanvekili Mithat Sancar da İs-
lam'ın talebinin yerine gelmesi için
çalışacağını açıkladı.

600 vekil dinlensin

İslam, yaptığı açıklamada, “Hem
Cumhurbaşkanının hem sizlerin
hem de YSK'nın elinden mühür
alındı. Mührü aldı ve kendisi bastı,
İmamoğlu'nun Başkanlığını onay-
ladı. Cezanızı millet kesti” dedi ve
şunları söyledi: “Ceza deyince ak-
lıma rap sanatçısı Ceza ve Mercan
Dede geldi. ‘800’ adlı çok güzel bir

parçaları var. Sufi müzik ile rap’in
birleştiği bir kombinasyon. Ben,
rap sanatçısı Ceza ve Mercan
Dede'nin Meclis’e davet edil-
mesini istirham ediyorum, 600
vekil de onları dinlesin. İlmin
ve sanatın ayağına gidilir,
ilim ve sanat ayağa çağrıl-
maz ama en azından gü-
venlik endişesini
anlatırsak belki gelip,
lütfedip burada hepi-
mize bir konser verir-
ler. ‘Şu koskoca
âlemde yalnız bir
kulum. İrfan
gönül almaktır
seferin bitme-
den’ diyorlar.
İşte bu yüz-
den bu in-
sanları çok
seviyo-
rum.”

Umutsuz olmayın
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul
Şehir Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet 
törenine katıldı. Gençlere tavsiyelerde bulunan
Yüksel, “Hedeflerinizi hep yüksek tutun, 
geleceğe dair asla umutsuz olmayın” dedi

Mezuniyet töreninde konuşan Yüksel,
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği
gibi, 'umutsuz durumlar yoktur, umutsuz in-

sanlar vardır'. Sakın umutsuz olmayın ve ufkunuzu da-
raltmayın. Çok güzel günler, yarınlar ve gelecek sizleri
bekliyor. Biz yerel yöneticilerin ve siyasetçilerin görevi,
sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak. Ben yeni nesil bir
siyasetçi olarak konuya partiler üstü bakarak; 'nasıl daha
faydalı olabiliriz', 'genç arkadaşlarımızın yaşamını nasıl
kolaylaştırabiliriz', 'üniversite sınavına hazırlanırken fay-
dalanabileceğiniz daha güzel kütüphaneleri sizlere nasıl
sunabiliriz', 'sınava hazırlanmak için bir kariyer ve eğitim
merkezi olarak düşünebileceğiniz etüt merkezlerinin sa-
yısını nasıl arttırabiliriz' gibi şeylerin üzerinde duruyo-
rum” diye konuştu.

Abartıya kaçmayın

Gençlere abartıya kaçmayın tavsiyesi de veren Yüksel,
“Görevlerimizi yaparken abartıya kaçmadan ve şatafat-
tan uzak durarak, halka tepeden bakmadan, vazgeçil-
mez bir moda girmeden, sizlerin arasından geldiğimizi
unutmadan sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Bu
anlamda size şunu söylemek isterim, sakın ama sakın
umutsuz olmayın” dedi. TÜRKAN ERVAN

Savaş gemileri
Boğaz’dan geçti

ABD savaş gemisi boğazdan geçip Kara-
deniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil gü-
venlik botu eşlik etti. ABD Donanmasına

ait USS 'Carney' isimli DDG 64 Borda numaralı füze
destroyeri Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na
giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Bo-
ğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu
da eşlik etti.

Karadeniz'e gönderildi

Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan
geminin güvertesinde çok sayıda Amerikan askerinin
olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka bölümünde
silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 

1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi
Karadeniz'e açıldı. Dün de ABD Donanmasının

hızlı ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz'e açıl-
mıştı. Bugünde füze destroyeri Karadeniz'e geçmiş oldu.

ABD, Karadeniz'de askeri gemi sayısını 2'ye çıkartmış
oldu. ABD Donanması resmi twitter hesabında bölgedeki

deniz istikrarını arttırmak için gemilerin Karadeniz'e 
gönderildi bilgisi paylaşıldı. DHA

AK Partililerin özeleştiri
yapması gerektiğini

anlatan İslam, “Şapkayı
önlerine koyup biz nerede

hata yaptık diye bir
düşünsünler” dedi.

Ortaya çıkan veriler
özellikle İstanbul’da
açılan birçok özel
üniversiteye ait
bölümlerin boş

kaldığını ve öğrencilerin
ilgi göstermediğini
gözler önüne serdi.
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geçtiğimiz sezon vasatı aşama-
yan Oğuzhan Özyakup, gelece-
ğiyle ilgili kararını verdi.
Oğuzhan'ın Abdullah Avcı ile gö-
rüşerek, “Eski günlerime dönmek
adına elimden geleni yapacağım”
dediği öğrenildi. Kısa dönem askerlik yapan 
Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu geleceğiyle
ilgili kararını verdi. Bir ara takımdan ayrılacağı
iddia edilen 26 yaşındaki futbolcunun ailesiyle
konuştuktan sonra ortak bir karar aldığı
ve önümüzdeki sezon da Siyah-Be-
yazlı formayı giymeye devam
edeceği öğrenildi. Ayrıca 
tecrübeli oyuncunun 
hocası Abdullah Avcı
ile görüşerek, “Eski
günlerime dön-
mek adına elim-
den geleni
yapacağım”
dediği öğ-
renildi.
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Silivrispor’un genel
kurulu geçtiğimiz

cumartesi günü
gerçekleştirildi. 

6 adayla başlayan
süreçte, genel 
kurula 3 aday 

çıktı. Ufuk Bek’in
genel kurulda 

adaylıktan 
çekilmesinden 

sonra Taylan
Güraslan ve Cenk

Teker arasında
yaşanan başkanlık

yarışını Taylan
Güraslan kazandı

S ilivrispor Kulübü Derneği'nde yapılan
ve üyelerin çoğunluğunun katılımı ile
gerçekleşen genel kurulun başlama sü-

recinde 6 aday vardı. Genel kurul gününe
kadar bu 6 adayın 3’ün çekilmesi ile genel ku-
rula Taylan Güraslan, Cenk Teker ve Ufuk Bek
ile gidildi. Genel kurulda başkan adaylarının
konuşmalarında Ufuk Bek ve ekibinin genel
kurul adaylığında çekildiğini açıklamasından
sonra iki aday kıyasıya yarıştı.

Desteğimiz artarak devam edecek

Silivrisapor genel kuruluna gelen Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz Silivrispor’un bir
marka olduğunu belirterek, kendi özü ile
devam etmesini gerektiğini ve belediye olarak
diğer spor kulüpleri ile birlikte Silivrispor’a da
desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Başkan Yılmaz “Silivrispor benimde formasını
giydiğim, mutluluğunu ve üzüntüsünü yaşadı-
ğımı bir kulüp. Bu kulüp ilçemizin bir markası-
dır. Bunun farkında ve bilincide olarak Silivri
Belediyesi olarak kendilerine maddi ve manevi
desteğim artarak devam edecektir. Benimle gö-

rüşmeye gelen bütün adaylarımıza aynı şeyi
söyledim ve bu söylediğiminde arkasındayım.
Silivri denince akla Silivrispor’un geleceği bir
çalışma yapılmalı. Kendi özü ile
mücedele ederek başa-
rılı olmalı” dedi.

Duru başarılar diledi

Silivrispor’un başkanı
Akgün Duru genel kurul
öncesi yaptığı konuş-
mada. Silivrispor’a kulüp
Başkanı olmanın gerçek-
ten zor olduğunu ve bu
kulübün misyonunun ağır
olduğuna dikkat çekti.
Başkan Akgün “ Silivris-
por’un yıllarca kulüp Baş-
kanlığını yaptım. Amatör
kümedeyken , profesyonel
ligdeyken. Burada bana
ençok destek oan başta
ailem olmaz üzere her kese
çok teşekkür ederim. Su-
anda iki liste var. İki cesaretli
arkadaşım bu seçimde yarı-

şacaklar. Kendilerine ve yönetim kurulumla-
rını tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum”
dedi.

Destek istediler

Silivrispor genel kurulunda aday
olan kulüp Başkanları birer birer
10 dakikalık süreler halinde Siliv-
rispor kulübü için düşüncelerini
ve yapmak istediklerini anlatan
konuşmalar yaptılar. Üyelere
projelerini anlatan adaylar ken-
dilerine destek istediler.

Güraslan galip çıktı

Yapılan genel kurulda 400
‘ünde bir üyenin oy kullandığı
öğrenilirken, 219 oyla Taylan
Güraslan ve yönetim kurulu
Silivrispor’un yönetim yeni
yönetim kurulu oldular. İki
kulüp Başkan adayının da
sayımdan sonra birbirlerini
tebrik ederek başarılar dile-
mesi genel kurula ayrı bir
renk kattı. 
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Yönetimde
kimler var?
Başkan: Taylan Güraslan

Asil Üyeler:

Murat Çakır, Ömer Tabala,

Hayrettin Karabulut,

Nedim Bostan. 

Nuri Çolakoğlu, Yunus

Pehlivan, Halil İbrahim

Şahin, Mürsel Türk, 

Ramazan Kahraman, 

Tuncay Kamburoğlu.

Yedek Üyeler:

Mustafa Kaya, Ahmet. 

Yalçın, Edip Karaman, 

Ramazan Işıklar, Yalçın

Çakır, Sezgin Erdoğan.

Diagne & Kostas yolcu
Şampiyonlar ligi'nde sahne alacağı yeni se-
zonda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen
Galatasaray, önceki akşam ryan Babel, Valentine
ozornwafor ve adem Büyük transferlerini kamuo-
yuna duyurdu. Uzun süredir görüşme halinde olduk-
ları bu 3 oyuncuyu resmen renklerine bağlayan
sarı-kırmızılılar, iki golcü ve 8 numara takviyesi için
de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. ancak
aslan'ın önünde ciddi bir engel var.

Terim planını hazırladı

Kadrosunda şu anda, muslera, linnes,
mariano, luyindama, marcao, naga-

tomo, Donk, Fernando, Bel-
handa, Feghouli, Diagne,

mitroglou, Babel ve
ozornwafor olan

Galatasa-
ray'ın 14

kişilik

yabancı kontenjanı dolmuş durumda. yeni gelecek
yabancı oyuncular için görüşmelerini son aşamaya
getiren sarı-kırmızılılar, kontenjanı boşaltmak zo-
runda. Bu konuda planını hazırlayan teknik direktör
Fatih Terim'in yabancı oyuncularla ilgili belirlediği
yol haritası şöyle:
Satılacak: Diagne Kiralanacak: ozornwafor Gönde-
rilecek: mitroglou alınacak: 2 forvet + 1 orta saha

Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor takviyeleriyle birlikte
kadrosundaki yabancı sayısı 14’e çıkan Galatasaray, alacağı

yeni oyunculara yer açmak için yol haritasını belirledi. Bu
doğrultuda sarı kırmızılı kulüpte Mbaye Diagne ve Kostas

Mitroglou gönderilecek, Ozornwafor 1 yıllığına kiralanacak ve
2 forvet ile 1 orta saha transfer edilecek

Kean için
yoklama
yaptılar

Galatasaray, bir yandan Meksikalı forvet
Chicharito ve Çaykur Rizespor'un Kosovalı
golcüsü Vedat Muriç ile görüşmelerini
sürdürürken bir yandan da İtalyan devi 
Juventus’ta forma giyen 19 yaşındaki forvet
Moise Kean için girişimde bulundu
Diagne'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a satışı
için gün sayan, Mitroglou'yu da göndermeye çalı-
şan Galatasaray, tamamen golcü transferine kilit-
lendi. Listesindeki Chicharito ve Vedat Muriç ile
temas halindeki Aslan'ın gündemine sürpriz bir
isim daha girdi: Moise Kean. Sarıkırmızılılar, Ju-
ventus'ta forma giyen ve geçen sezonunun ikinci
yarısında attığı gollerle Seria A'da çıkış yakalayan
19 yaşındaki golcüyü gözüne kestirdi.

Sarı-kırmızılılar kiralamak istiyor

U21 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvadan elenen
İtalya'da disiplinsiz davranışları yüzünden kadro
dışı bırakılan Kean için kulübü Juventus da yeni
planlar yapıyor. Teknik direktör Sarri'nin, Cristiano
Ronaldo'yu merkez santrfor oynatma kararı sonra-
sında Mario Mandzukic'i kulübeye çekeceği ve Ke-
an'in de gelişimi için İtalya dışında bir kulübe
kiralanmasını istediği belirtildi. Gelişmeleri takip
eden G.Saray yönetiminin de yıllık ücreti sadece
550 bin Euro olan genç yıldızı kiralamak için hare-
kete geçtiği öğrenildi. İtalyan futbolcuya Everton'ın
da talip olduğu kaydedildi.

Geleceği parlak

19 yaşındaki İtalyan golcü, Juventus forması ile bu
sezon 17 maçta forma giyerken 7 gol, 1 asist yaptı.
Oynadığı kısa dönemde sergilediği performans ile
Çizme'de dikkatleri üzerine çeken Kean'in, İtalyan
takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kean, gelecek dönemde Avrupa futboluna damga
vurması beklenen isimlerin başında geliyor.

Varsa yoksa Visca
Beşiktaş Yönetimi, Abdullah Avcı’nın Başakşehir’den öğrencisi olan 

Edin Visca için tüm şartları zorlayacak. Kara Kartal yüksek bonservis nedeniyle Enzo
Roco, Orkan Çınar ve Jeremain Lens gibi isimleri takasta kullanacak

Sezon başından
beri 3 büyüklerin

transfer listesinin bir
numarasında yer alan Ba-

şakşehirli Edin Visca için Kara
Kartal bir kez daha devrede...

Beşiktaş Yönetimi’nin, Abdullah
Avcı’nın Turuncu-Lacivertliler’den

öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu
için tüm şartları sonuna kadar zorla-
yacağı öğrenildi. Bu doğrultuda
Boşnak futbolcunun 15 mil-
yon Euro’luk bonservis
bedeli nedeniyle Siyah-
Beyazlılar’ın bir çözüm
arayışı içerisinde ol-

duğu ve takas formülüne başvuracağı
gelen haberler arasında.

Bir kısmı nakit

Gelecek sezon kadro planlamasında
yer almayan stoper Enzo Roco, bir
türlü istenen seviyeye gelemeyen orta
sahanın birçok bölgesinde oynayabilen
Orkan Çınar ile 

beklentileri bir
türlü karşılaşa-

yamayan sağ
kanat Jere-
main Lens,
Başakşehir’e

önerilecek. Ayrıca 3 oyun-
cunun yanı sıra Beşiktaş’ın
Visca’yı kadrosuna katabil-
mek adına 3-4 milyon Euro
bandında nakit ücret teklif ede-
ceği öğrenildi. Önümüzdeki gün-
lerde iki kulübün masaya oturması

bekleniyor.

Oğuzhan
eski günlere
dönecek
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