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Ö fke, düşmanlık, uyumsuz-
luk, iletişimsizlik, kıskanç-
lık, güç savaşları vb

sorunlarla başa çıkarak, ilişkinizi
olumsuz etkileyen durgunluğunuzu
üstünüzden atlatmaya, vb... işte size
ilişkinizde hemen uygulamaya baş-
layabileceğiniz ispatlanmış ipuçları!
1. İletişim kurmak İçin önce dinleyin:
Kendinizi partnerinizi dinlemeye

gerçekten samimi odakladığınızda, iletişiminiz
ciddi ölçüde gelişir.
2. Zaman zaman ve yeterince ayrı kalın: Birkaç gün
ayrı kalın. Birbirinizi özlemek, yeniden bağlan-
manıza yardımcı olur.
3. Yakın Destek Ekibi Kurun: Bir destek ekibi
bulun. Arayabileceğiniz birkaç yakın arkadaşınız
ya da aile üyeleriniz olsun ki partnerinizin, haya-
tınızda olan her ayrıntıyı duymasına gerek 
kalmasın.
4. Cep Telefonunu Profesyonelce Kullanın: Olabildi-
ğince cep telefonlarınızdan uzak kalın. Partneri-
niz konuşurken, dikkatinizi yalnızca ona verin;
telefonunuzla fazla meşgul olmayın.
5. Birlikte bir yerlere gönüllü olun: Bir şeyler ver-
mek, ilişkinizin ne kadar güzel olduğunu ve ne
kadar şanslı olduğunuzu hatırlayabilmeniz için
harika bir yoldur.
6. Yapılacaklar listesi hazırlayın: Birlikte başarmak
istediğiniz keyifli şeylerin takibinde olun.
7. 50 yaş üstü çiftlerle konuşun: Onlardan ilişkilere
dair ipuçları öğrenin.
8. Biraz durun ve sahip olduğunuz ilişkinin değerini
bilin: Olabilecekler için yaşamayı bırakın, eliniz-
dekinin kıymetini bilin.
9. İlişkinizin başlarında sorduğunuz soruları tekrar
sorun: Seneye ne yapmayı planlıyorsun? Neyden
korkuyorsun? Bu soruların yanıtları değişebilir;
bu yüzden sürekli sormak gerekir.
10. Partneriniz hakkında sevdiğiniz 10 şey bulun ve
ona söyleyin: Takdir edilmek, yeterince özgüven,
herkese iyi gelir.
11. Artık kusur bulmaktan vazgeçin: Yalnızca ger-
çekten rahatsız olduğunuz büyük şeylere odakla-
nın ve bunlardan endişe ve destek dolu bir tavırla
bahsedin.
12. Haklı olma ihtiyacını aşın: 'Hatalıyım.' demeyi
öğrenmek, öğrenmeye değer bir beceridir.
13. Kendinizle ilgilenin: Kendinizi iyi hissetmediği-
niz noktada, hiçbir ilişki başarılı olamaz 
değil mi?
14. İhtiyaçlarınızı bilin ve dile getirin: Bir insanla
birliktesiniz, telepatik ve özel güçleri olan biri-
siyle değil.
15. Bir kursa beraber gidin: Beraber öğrenen çift-
lerin, ilişkilerinin derinleştiği kanıtlanmıştır.
16. Basit şeyleri karmaşıklaştırmaktan vazgeçin: Ge-
reksiz yere dram oluşturmayın, rol yapmayın.
17. Partneriniz canınızı yakan bir şey söylediğinde,
niyetinin o olmadığını farz edin: Niçin bile bile ca-
nınızı yakmak ya da sizi üzmek istesin ki? 
Değil mi?
18. Özel ve El yazısı notlar yazın: El yazısı notlar,
günümüzün dijital dünyasında kişisel 
dokunuşlardır.
19. İşe girişin: Ev işlerinde birbirinize yardımcı
olun. Eşit bireylerden oluşan bir ekip gibi 
hareket edin.
20. İnternet bağlantısını kesin: Gerektiğinde lap-
toptan veya bilgisayardan uzaklaşın. İnternetteki
her şey, orda olmaya devam edecek. Bir yere
kaçtığı yok!
21. Bazı şeyleri oldukları gibi bırakın: Kötü günler
ve kötü ruh halleri olacaktır. Her şeyi daha iyi
bir hale getirmeye çalışmayın. Yalnızca 
destek olun.
22. Mini-gelenekler icat edin: Küçük ritüeller yarat-
mak, çiftlerin iletişimine ciddi ölçüde yardımcı
olur; çünkü yalnızca "onların" geleneği olurlar.
23. Açık ve şeffaf bir kitap olun: Başa çıkar ya da
çıkamaz; fakat bu insana dürüst bir şekilde yak-
laşmazsanız, eninde sonunda sorun yaşarsınız.
24. Sıklıkla iltifat edin: İçten ve samimi övgüleri-
nizi esirgemeyin.
25. Tutabileceğiniz sözler verin: Gerçekten yapmak
isteyeceğiniz şeyler söyleyin.
26. Olumlu davranışları onaylayın: Olumlu davra-
nışları onaylayın ve bunları birbirinize hatırlatın
ki devam etsinler.
27. Partnerinizin arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ve
ailesiyle dengeli ve samimi ilişkiler kurun.
28. Partnerinizi rahatsız eden küçük şeylere dikkat

edin: Eğer sizin için acısız olacaksa, bunları de-
ğiştirmeye çalışın.
29. Partnerinizin gününün nasıl geçtiğini sormayı
asla unutmayın.
30. Kötü gün kotasını yalnızca bir kişi doldurur:
Eğer partnerinizin günü berbat, sizinkisi ise 'ehh
işte' geçtiyse, acınma işini karşı tarafa bırakın.
31. Küçük hediyeler, büyük değişim meydana getirir:
Eve gelirken partnerinizin en sevdiği kurabiye-
lerden, dergilerden ya da kitaplardan alın.
32. Partnerinizi aşağı çekmeye değil, onu tutmaya
çalışın. Tavsiye verirken aklınızda bulunsun.
33. Sosyal medya ve Instagram'daki tüm fotoğrafla-
rını beğenin. Çünkü bu böyle.
34. İlk randevunuzda gittiğiniz yere tekrar gidin. O
günden beri olan harika şeyleri yâd edin.
35. Güzel bir yerde yürüyüşe çıkın. Ve telefonları-
nızı kapatmayı unutmayın.
36. Partnerinizi bir akşam yemeği ile şaşırtın –
beklemediği bir anda, ev yapımı yemekler ve şık
bir masa ile.
37. Partnerinizin yaptığı komik şeyleri gözden geçi-
rin. Çünkü bunlar, ondan hoşlanmanızın 
sebeplerinden.
38. Birlikte meditasyon vb dersler alın. Ya da egzer-
size gidin.
39. Uzak bir yer olmasa bile birlikte yola çıkın. Şe-
hirden uzaklaşmak iyi gelir.
40. Güzel ve sürpriz içecekler alın. Sormaya bile
gerek yok.
41. Sürprizlere devam edin. İlişkinizi, bir mucitlik
ve mücadele ortamı olarak düşünün.
42. Gezintiler planlayın. Hafta sonu kahvaltıya
gidin ya da farklı bir mahalleyi dolaşın.
43. Eşiniz ile öpüşün. Çiftler, uzun süre birlikte ol-
duklarında öpüşme bir kenara itilir genelde.
44. Eski defterleri açıp durmayın, bırakın gitsinler.
Sevgilinizin birkaç ay önce yaptığı bir şeyi dile
getirip durmayın.
45. Lafını kesmeyin. Partnerinizin anlattıkları ilgi-
nizi çekmese de konuşmasını bölmeyin.
46. Teşekkür ederek yaptığı küçük şeyle-
rin farkında olduğunuzu anlamasını
sağlayın.
47. Birlikte yemek yapın. Bir
menü oluşturun, alışverişi-
nizi yapın ve birlikte
yemek pişirin.
48. Varsayıma dayalı
sohbetlerle eğlenin.
"Bir adaya düşsen
yanına alacağın
beş film ne
olurdu?" 
Sohbetler, 
rutinleşebilir.
49. Çift güncesi
tutun. İstekleri-
nizi ve fantezi-
lerinizi yazıp
partnerinizin
bulabileceği bir
yere bırakın.
50. Her zaman
aynı fikirde
olamaya-
cağı-
nızı

kabullenin. Bazı konular asla çözülmeyecekler;
birbirinizin fikirlerine saygı duyun ve bu konu-
larda tartışmamaya çalışın.
51. Hedefler belirleyin – ilişki hedefleri. Örneğin tel-
evizyon izlemektense dışarıda daha fazla vakit
geçirmeyi hedefleyin.
52. Kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu alın.
Aşk, görkemlidir; ancak nihayetinde kendi mut-
luluğumuzdan sorumlu olan bizleriz. Kendinizi
tatmin eden şeyler bulun ve oradan ilerleyin.
53. Birbirinizin tartışma alışkanlıklarını öğrene-
rek yapıcı ve saygılı bir orta nokta bulun.
54. Aşkı tanımlayın. "Seni seviyorum." söylemesi
de duyması da büyük bir şeydir ve her insan için
farklı anlam ifade eder. Bu kelimeleri söylerken
ne demek istediğinizi iyice açıklayın.
55. Gerçek ve detaylı randevu geceleri planlarken sı-
rayla hareket edin. Dışarıdan yemek söylemek ve
tv izlemek sayılmaz.
56. Partnerinizin sorunlarına, ilişkinize olan etkileri
bağlamında yaklaşın. Sebepsiz yere saldırıya uğ-
radıklarını düşünme ihtimalini azaltacaktır.
57. Birbirinize sokulun. Bunun için zaman yaratın.
Seksle sonuçlanmasa bile, fiziksel temas 
önemlidir.
58. 'Senden hoşlanıyorum.' demeyi unutmayın.
Partnerinize yapabileceğiniz en güzel iltifat, onu
yalnızca sevdiğinizi değil, ondan aynı zamanda
da hoşlandığınızı hatırlatmaktır.
59. Spontane buluşmalar ayarlayın. Öğle yemeği
saatinde bir mesaj atın ve yanına gidin.
60. Birlikte seyahat edin. Birlikte dünyayı görmek,
unutulmaz ortak hatıralar bırakır.
61. Partnerinize, mümkün olduğunca, onu neden
sevdiğinizi detaylıca anlatın.
62. Partnerinizin aile dramlarından uzak durun.
Değmez.
63. Birbi-

rinize gerçekten görerek bakın. Birbirinizin gözle-
rinin içine bakın.
64. Birbirinize onore edici takma isimler verin. Baş-
kaları yaptığında sinir bozucu olabilir; ancak
çiftler arasında ilişkiye ekstra yakınlık katar.
65. Tek başınıza vakit geçirin. Partnerinizle iyi
vakit geçirmek ne kadar önemliyse, o olmaksızın
kim olduğunuzu iyice anlayabilmeniz için tek
başınıza vakit geçirmeniz de eşit derecede 
önemlidir.
66. Yemek masasını kullanın. Yemeklerinizi tv'nin
önünde mi yiyorsunuz? Partnerinizle gerçek bir
masaya oturup yemek yemeyi deneyin.
67. Aslında televizyonu zaman zaman komple kapa-
tın. Televizyonsuz geceler planlayın.
68. Partnerinizden açık olmasını isteyin. Kafanız
karıştığında, varsayımlarda bulunmak yerine,
daha açık bir şekilde anlatmasını talep edin.
69. Hislerinize sahip çıkın. Kararlı ve net olmaya
çalışın. İyi olmadığınızda iyiyim demek, kendi
hislerinizi sahiplenmediğinizin en temel
örneklerindendir.
70. Yapıcı bir yolla iletişim kurun. Örneğin konuşur-
ken şu yapıyı kullanın: "___olduğunda, ____
hissediyorum."
71. Partnerinizin ilgi alanlarını bir deneyin. Satranç
oynamaktan mı hoşlanıyor? Sevmek zorunda
değilsiniz; yalnızca deneyin.
72. Kendiniz de hobiler edinin. Partnerinizle her
şeyinizin ortak olmasına gerek yok. Gerçekten
monoton ve çok sinir bozucu olurdu.
73. Partnerinizin iyi olduğu bir şeyi size öğretmesine
izin verin. Herkes sevdiği bir şeyi başkalarına öğ-
retmekten hoşlanır.
74. Gruplarınızı birleştirin. Sosyal hayatları ayır-
mak kolaydır; ancak ara sıra arkadaşlarınızı,

aile üyelerinizi ya da iş arkadaşlarınızı
bir araya getirmek de oldukça eğlenceli

olabilir.
75. Cinselliği  ve seksi unutmayın. İşle-
rin, stresin ve diğer sorumlulukların
seks hayatınızı etkilemelerine izin
vermeyin. Gerekirse programla-
nın; ama cinsel açıdan yakınlaş-
tığınızdan emin olun.
76. Aşırı, paranoyak ve hastalıklı
kıskançlığı unutun. Aşırı kıs-
kançlık, bir ilişki için zehir-
lidir; unutun gitsin.
77. Partnerinize verdiğiniz

değeri herkese gösterin.
Partnerinizin sevdiğiniz

yanlarını insanlara
anlatın; ama iğ-

renç, övünen
bir ta-

vırla

değil.Bunları söyledikçe, siz de
anımsayacaksınız.
78. Yatakta kahkahalar atın. Evet, seks, seksi ol-
malı; ama aynı zamanda da keyifli olmalı. İşler
komik bir hal almaya başlayınca, gülmekten 
çekinmeyin.
79. İhtiyacınız olduğunda partnerinizin sizinle ilgi-
lenmesine izin verin. Hepimiz arada özel ilgiye ih-
tiyaç duyarız.Hastalandığınızda ya da moraliniz
bozuk olduğunda, partnerinizin yardımını 
kabul edin.
80. Rekabetçi yönlerinizi kontrol altında tutun. Siz
ve partneriniz, birbirinizi desteklemek için birlik-
tesiniz; yarışmak veya düşmanlık yapmak 
için değil.
81. Tembellik yapın. Kendinize bir gün izin verin
ve tüm gün boyunca partnerinizle birlikte ya-
takta tembellik yapıp birlikte vakit geçirin.
82. Kendinize karşı nazik olun. Bir ilişkide olumlu
modeller geliştirebilmenin en iyi yolu, bu model-
leri öncelikle kendi içinizde geliştirebilmektir.
83. Küçük, spesifik şeyler için minnettarlığınızı dile
getirin. Büyük jestler, harikadır; ancak parterini-
zin yaptığı,mutlu olmanıza sağlayan küçük şey-
leri de görebilmek, inanılmazdır.
84. Lisedeki gibi randevulaşın. Birbirinize çıkma
teklifi edin. Heyecanlanın. Hazırlanmak için sa-
atler harcayın.
85. Mevcut zamanın içinde yaşayın. Şu an nerede
olduğunuzdan ve şu an kiminle olduğunuzdan
keyif almayı öğrenin.
86. Kontrol etmeye çalışmayın. İlişki, iradelerin sa-
vaştırıldığı bir savaş meydanı değildir. Partneri-
nize evcilleştirmeye çalıştığınız vahşi bir hayvan
muamelesi yapmayın.
87. Ortak amaçlarınıza sahip çıkın. Uzun vadede,
bir çift olarak bir arada kalabilmenizin en
önemli şartlarındandır.
88. Birlikte kültürel bir deneyim yaşayın. Bir filme
ya da oyuna gidin, bir sanat sergisini gezin – ve
sonrasında bunların üzerine sohbetler yapın.
89. Uzun bisiklet sürüşleri yapın. Bisiklet sürmek,
özgürleştirici bir deneyimdir ve bunu sevdiğiniz
bir kişiyle yapabilmek, ayrıca güzeldir.
90. Telefondan konuşmayı deneyin. Telefon, mesaj
atmaktan daha farklı bir iletişim türüdür. Tele-
fon sohbetleri, ilişkinizi derinleştirmenize bile
yardımcı olur.
91. Birbiriniz için karışık klipler yapın, playlistler
oluşturun; şirin ve romantik bir jest iyi gelir.
92. Biraz da kendinize odaklanın. Partnerlerimizin
davranışlarına çok fazla dikkat ediyoruz; fakat
biraz da dönüp kendimize bakmamız gerekiyor –
özellikle de kötü bir ruh halinde olduğumuzda.
93. Nefes alın. Ağzınızdan yanlış anlaşılabilecek
bir şey çıkmadan önce derin bir nefes alın ve
kendinize ilerlemek istediğiniz yönün gerçekten
de burası olup olmadığını sorun.
94. Birbirinize yardımcı olun. Partneriniz herhangi
bir konuda güçlük çektiğinde, yardım elinizi 
uzatın.
95. Partnerinizin en büyük tezahüratçısı olun. Ha-
rika bir şey başardığında, bunu bilmesini sağla-
yın. Büyük hayal kırıklığı ya da öfke anlarında,
partnerinizi sevmenizin en önemli sebeplerini ha-
tırlamaya çalışın. Onunla olmanızın bir sebebi
var sonuçta, değil mi?
96. Bir ilişkinin daima hayatınızı daha kötüye değil,
daha iyiye götürmesi gerektiğini unutmayın. Ve

ilişkinizin tam olarak böyle olduğundan
emin olun.

97. Birlikte geçirdiğiniz sessiz anlardan keyif
alın. Bazen en iyi anlar, birlikte yaptığınız
sessiz, planlanmamış şeylerle yaşanır.
98. Kendinizle ilgilendiğinizden emin
olun. Kendinizi partnerinize adayıp
kendinizle ilgilenmeyi unutmayın.
99. Geçmişinizi aşın. Partnerinizle
içinde bulunduğunuz anda mutlu bir
şekilde yaşayabilmek için, geçmiş
kinlerinizi ve korkularınızı arka-
nızda bırakmayı öğrenin. Eski def-
terleri açmak yangının büyümesine
neden olur.

100. Birbirinize sıklıkla dokunun. Basit
dokunuşlar, yakınlık yaratır – özellikle

de cinsel anlamlı olmayanlar. Yukarıda
verdiğim tüm yöntemleri 100 gün beraber

denemenize rağmen ilişkiniz düzelmiyorsa
mutlaka bir ilişki terapistine giderek profesyo-

nel yardım alınız. 

İlişkiyi kurtarmanın yolları
Assoc Prf. Dr.

EKrEM ÇuLfA

MAKALE

TATiLDEN YORGUN DÖNMEYiN!
Yıl boyunca çalışıp yoruldunuz, biraz dinlenebilmek için yaz tatilini heyecanla bekliyorsunuz. Peki 
tatilde sadece fiziksel olarak dinlenmenin yeterli olmadığını, zihnimizi ve ruhumuzu da aynı özenle 
dinlendirmemiz gerektiğini ama bazı yanlışlarımızın buna müsaade etmediğini biliyor muydunuz?

KliniK Psikolog Simay Arslan
"Tatilin bedenimize olumlu et-
kisi olduğu kesin ancak tek ba-

şına vücudumuzu dinlendirmek yeterli
değil; aynı zamanda zihnimizi ve ruhu-
muzu da dinlendirmemiz şart. Aksi halde
vücudumuzun onarımı, yeniden yapılan-
ması ve iyileşmesi gerçekleşmeyip kısa sü-
rede yeniden yorgun hissetmemiz
kaçınılmaz olacaktır" diyor. Klinik Psiko-
log Simay Arslan, tatilde farkında olma-
dan yapılan 10 hatayı anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

‘An’ı yaşamamak

Yaz tatilinde ya daha önce yaşadığımız
sorunlar ya da dönüşte bizi bekleyen so-
runlar aklımıza gelebiliyor. Haliyle geçmiş
ve gelecek kaygıları yüzünden, içinde bu-
lunduğumuz şu an’ı yaşayamıyoruz. Bu
durum zihnimizin de dinlenmesini engelli-
yor. O nedenle özellikle de kısıtlı yaz tatili-
nizde sadece ‘an’da olun ve tatilin
güzelliğini yaşayın.

Telefonu elden bırakmamak

Yapılan çalışmalar; tatilde sürekli sosyal
medyayı kontrol etmenin ve internette sörf
yapmanın endişe düzeyini artırdığını gös-
teriyor. Tatiliniz boyunca teknolojiyle ara-
nıza mesafe koyun. Tam zamanlı bir zihin
dinlenmesi için özellikle uyanır uyanmaz
telefonu elinize almayın. Sosyal medyaya

odaklanmadan gün sonuna doğru kısa bir
süreyi teknolojiye ayırın.

Hareketsiz kalmak

Yapılan çalışmalar; doğada arkadaşlarla
ya da tek başına yapılan yürüyüşün, dep-
resyon ve stresi azaltabildiğini, bakış açı-
sını iyileştirirken gevşemeyi sağladığını ve
bağışıklığı kuvvetlendirdiğini gösteriyor.
Bu nedenle tatilde hareketsiz kalmamaya
dikkat edin.

Uyku düzenini bozmak

Tatilde yapılan en büyük yanlışlardan biri
uyku düzenini bozmak. Oysa sağlıklı ve

yeterli uyku, sadece vücut için değil, zihin
için de gerekli. O nedenle tatilde uyku dü-
zenini çok fazla değiştirmeyin. Aksi halde
tatil dönüşü uyku düzenini toparlamaya
çalışmak hayli yorulmanıza neden olabilir.

Evde kalmak

Klinik Psikolog Simay Arslan "İşten uzak,
evde vakit geçirmek de şüphesiz rahatla-
tıcı etkiye sahip ancak konfor bölgesinin
dışına çıkmak, yeni bir şey denemek, farklı
bir bakış açısı kazanmak, gerçek bir din-
lenme sağlamak için gerekli. Böylece, ya-
ratıcılığınızı da yeniden şarj ederek
kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz"
diyor.

Kitap okumayı ihmal etmek

Tatiliniz esnasında gündemden uzak kal-
mayın. Sevdiğiniz tarz kitaplar okuyun.
Kitap okumak kadar yazmak da zihnin
verimli çalışmasına katkı sağlayan önemli
bir unsur.

Beslenme düzenini bozmak

Sağlıklı beslenmek, kendinize iyi bakmak
için yapabileceğiniz en önemli şeylerden
biri. Beslenmenize özen gösterin; yiyip iç-
tiklerinizde aşırıya kaçmayın, sabah kahv-
altısını kesinlikle ihmal etmeyin. Stresli bir
yılın ardından tatilde yenilenmek için sağ-
lıklı besinler tüketmeye ve günde en az 2
litre su içmeye dikkat edin. 
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Radyo ve televizyonlarda bal satışıyla tanınan Ekrem İncel’in villası hırsızlar
tarafından soyuldu. İncel, yaklaşık 1,5 milyon dolarının çalındığını söyledi.
Ekrem İncel daha önce defalarca 'dolandırıcılık' iddiasıyla gözaltına alınmıştı

beşİktaş'ta denize düşen
kadını itfaiye kurtardı. Olay,
saat 13.30 sıralarında Beşik-

taş Sahili'nde meydana geldi. Sevde
Güngör (38) isimli kadın Kadıköy
Vapur İskelesi'nin yanında denizi izler-

ken bir anda dengesini kaybederek, de-
nize düştü. Sahildekiler durumu itfaiye
ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üze-
rine sahile gelen itfaiye ekipleri uzun
uğraşlar sonucu Güngör'ü denizden çı-
kardı. İlk müdahalesi sahilde yapılan

kadının sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Denize düşen Sevde Güngör,
“Deniz kenarında oturuyordum. Gözle-
rim karardı denize düştüm. Vatandaşlar
ve itfaiye ekipleri beni çıkarttı. Şu anda
iyiyim” dedi. DHA

Olay Büyükçekmece'de Ekrem İncel'in yaşadığı villada
meydana geldi. İncel ve ailesi öğle saatlerinde villadan
ayrıldı. İncel ve ailesi saat 21.00 sıralarında villaya dön-

düklerinden, bahçe kapısının açık olduğunu ve eşyalarının da-
ğıtılmış olduğunu gördü. Yatak odasını kontrol eden Ekrem
İncel, dolap içinde bulunan çelik kasa ile çekmecelerde bulunan
ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını fark etti. Para ve ziy-
net eşyasının çalındığını gören Ekrem İncel, büyük şok yaşadı.
Yaşadığı şoku atlatan İncel, durumu site güvenliğine ve polise
bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükçekmece İlçe
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri in-
celeme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı. Yapılan incele-
mede villayı soyan kişi ve kişilerin üzerinde sahte bir plaka takılı
beyaz otomobille geldikleri ve soygunu gerçekleştirdikleri 
öğrenildi.

Çelik kasayı aldılar

Ailesiyle birlikte geçici olarak yaşadığı villada yaklaşık 1.5 mil-
yon dolarlık para ve ziynet eşyası çalındığını söyleyen Ekrem
İncel "Maddi ve manevi bir mağduriyetim var. Eşim ve çocuk-
larım manevi yönden zarar gördü. Saat 14.00 sıralarında bu-
rayı terk ettim. Saat 21.00'de döndüğümde evimin çeşitli

yerlerinde kapıların kırık olduğunu, çelik kasamın ve evin çeşitli
yerlerinde bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını gör-
düm. Sonrasında hem sitenin sizde güvenliğine hem de polise
haber verdim. Emniyet güçlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor-
lar. Önce Allah'a daha sonra emniyetimize güveniyorum" dedi.

Yönetim hırsızlığı görmüyor

Ekrem İncel, "Her evde her sokakta bir hırsızlık olayı yaşanmış.
Para çalınıyor, ziynet eşyaları çalınıyor. Hırsızların uğrak yeri
haline gelmiş. Biz buranın bir site olup olmadığını bilmiyoruz.
Buranın bir mahalle olup olmadığını bilmiyoruz. Resmi olarak
burasının bir mahalle olduğu ve bir site yönetiminin olduğu
söyleniyor. Site yönetimi her ay bizden haraç alır gibi bir bedel
alıyor. İnsanların ev taksiti olarak ödediği kredi miktarı kadar
aidat ödüyoruz. Ama gelin görün ki burada olan bir hırsızlığı
site yönetimi görmüyor. Sitedeki güvenlik görevlileri hiçbir şe-
kilde duyarlı değil. Biz geçici olarak burada yaşıyoruz. böyle bir
hırsızlık oldu. İnşallah başka bir site sakini ve mahalle sakini
yaşamaz" açıklamasında bulundu. Öte yandan hırsızların soy-
gun için villaya geldiği otomobilin görüntüsü bölgedeki güven-
lik kameralarına yansıdı. Polis soygunu gerçekleştirilen
hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.DHA
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televİzyon ekranlarında 5 kilo balı 100
TL'ye satmasıyla tanınan Ekrem İncel'in
daha önce defalarca gözaltına alındığı or-
taya çıktı. Dolandırıcılıktan 6 suç kaydı bu-
lunan Ekrem İncel'in, 2015 yılında, Silivri
Beyciler Mahallesi'nde tarım arazisi olma-
sına rağmen arazileri planlı, projeli ve imar-
lıymış gibi gösterip satış reklamı yaptığı
gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
İncel, 13 Eylül 2018'te ise Beylikdüzü'nde
düzenlenen 'tele pazarlama' operasyonunda
gözaltına alınmıştı. Beylikdüzü'nde bir rezi-
dansa yapılan baskında polis ekipleri, 3 tel-
evizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele pazarlama'

yaptığı tespit edilen Ekrem İncel'i gözaltına
almıştı. İncel'in kendisine ait olduğu belirle-
nen binada kurduğu televizyon ve radyo ka-
nallarından sadece bir radyonun frekans
ruhsatı bulunduğu, diğer radyo ve televiz-
yon kanallarının ise ruhsatsız olup korsan
yayın yaptığı ortaya çıkmıştı. Baskın sıra-
sında ekipler depolarda kaçak 12 bin 500
cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj ci-
hazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3
bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500 akıllı
kol saati ve 200 mesir macunu ele geçir-
mişti. O tarihte gözaltına alınan İncel, "Adli
kontrol" şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dolandırıcılıktan 6 suç kaydı var

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 

Macun jel sprey
ne arasan var!
Tuzla'da iki adrese düzenlenen operasyonda cinsel içerikli 108 bin ürün ele
geçirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 250 bin lira olan cinsel
içerikli ilaç, macun, jel ve sprey bulunurken 1 kişi kıskıvrak gözaltına alındı

İstanbul Güvenlik Şube
Müdürlüğü Fikri Mülkiyet
Suçları Büro Amirliği ekipleri,

cinsel içerikli ilaç satanların yakalanma-
sına yönelik çalışma başlattı. Polis ekip-
leri Tuzla’da tespit ettiği bir iş yeri ve bir
evi yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki ta-
kiple izledi. Ekipler, 25 Haziran'da iki ad-
rese eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan baskında 5 bin 120 cinsel gücü
arttırıcı hap, 74 bin 882 gıda takviyeli
macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata
ve jel, 4 bin 525 cinsel içerikle krem ve
sprey ve 778 gıda takviyeli yağ, sıvı enerji

içeceği ile damla ele geçirildi. Operasyon
kapsamında R.Ö. yakalanarak gözaltına
alındı.

4 kamyona ancak sığdı

Polis ekiplerinin ele geçirdiği cinsel gücü
arttırıcı hap, macun, jel, çikolata, krem
gibi ürünler 4 kamyona yüklenerek el ko-
nuldu. Ele geçirilen cinsel içerikli malze-
melerin piyasa değerinin yaklaşık 5
milyon 250 bin lira değerinde olduğu öğ-
renildi. Emniyetteki işlemleri tamamla-
nan R.Ö. sevk edildiği adliyede
çıkartıldığı mahkeme tarafından adli

kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kameralara yansıdı 

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş-
yeri ve eve yaptığı operasyon polis kame-
raları tarafından görüntülendi.
Görüntülerde ekiplerin depolara baskın
yapması ve içeride bulunan cinsel içerikli
ürünleri incelemesi görülüyor. Polis ekip-
leri sayımlarını yaptıktan sonra nakliyeci-
ler yardımıyla ev ve işyerinde bulunan
108 bin 895 cinsel içerikli ürünü kutular
ve çuvallara doldurarak kamyonlara yük-
lemesi kameralara kaydedildi. DHA

Ünlü çanta markası Cantaş Çanta A.Ş.'nin 
yöneticisi Turgay Cantaş, sabah saatlerinde kavga
ettiği eşi Şükran Cantaş'ı öldürüp intihar etti

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir
1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulu-
nan lüks bir villada meydana geldi. Edi-

nilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah
saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya baş-
ladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur-
gay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce
eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

Turgay canTaş kimdir?
Turgay Cantaş, Cantaş Çanta A.Ş.’nin sahibi ve
yöneticisi. Cantaş A.Ş 1957 yılında Sezai Cantaş
ve Lifai Cantaş kardeşler tarafından valiz imalat-
hanesi olarak kuruldu. 1957’den bugüne çanta,
valiz ve deri ürünleri üretimi yapan saraciye şir-
keti. 1989 yılında Almanya'ya sonraki yıllarda çe-
şitli ülkelere ihracata başladı ve halen devam
etmekte. 1995 yılından sonra direk tüketiciye
ulaşmak amacıyla perakende mağaza açımına
başladı.

Eşini öldürüp 
İnTİhar ETTİ!

Tankerin
freni boşaldı 

sİlİvrİ'de freni boşalan
tanker, 6 otomobile çar-
parak durabildi. Kaza da

7 kişi yaralandı. Olay, 11.00 sırala-
rında D-100 Karayolu İstanbul 
istikametinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgilere göre; Tekirdağ'dan
Çatalca'ya gitmekte olan tankerin
freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile
çarptıktan sonra durabildi. 
7 yaralı olay yerine gelen ambulans
ekipleri tarafından civarda bulunan
hastanelere götürüldü. Her iki
yönde de trafik bir süre tek şeritten
sağlanırken olayla ilgili araştırma
başlatıldı. DHA

Genç kadın
ölümden döndü

ataşehİr'de önündeki
halk otobüsünü sollayan
özel bir şirkete ait mini-

büs, karşıdan karşıya geçmeye çalı-
şan kadına çarptı. Yaralanan kadın
ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza İçerenöy Mahallesi'nde Karslı
Ahmet Caddesi üzerinde meydana
geldi. İddialara göre, 34 RC 7860
plakalı minibüsün sürücüsü Salih K.
arkasında durduğu yolcu indiren
halk otobüsünün hareketini bekle-
meyerek sollama yaptı. Minibüs,
otobüsü geçip, sağ şeride geçeceği
sırada ise karşıdan karşıya geçmekte
olan Yasemin Korkmaz'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan ka-
dının yardımına çevredeki vatandaş-
lar koştu. Olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay
yerine gelen sağlık ekipleri, vatan-
daşların yardımıyla yerde yatan ka-
dını sedyeyle ambulansa taşıdı.
Yaralı kadın Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı
gören bir kişi “Kadın karşıya geçer-
ken, ters şeritten geçen aracın altında
kaldı. Herhalde omzunda ya da ko-
lunda kırıklar var" dedi. DHA

Sahte ilaç 
operasyonu

İstanbul Kaçakçılık
Suçlarıyla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri,

bir ihbar üzerine harekete geçerek
vücut geliştirme sporcularının kul-
landığı kas geliştirme ilaçlarının sah-
tesini üretilip satıldığını belirleyerek
şüphelilerin yakalanması için teknik
ve fiziki takip başlattı. İstanbul ve
Mersin'de sahte vücut geliştirme
ilaçları üreten ve sattığı iddia edilen
kişilere operasyon düzenlendi. Yapı-
lan operasyon kapsamında 4 kişi
gözaltına alındı. 

Beylikdüzü'nde bir rezidansa 
yapılan baskında polis ekipleri,
3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele
pazarlama' yaptığı tespit edilen
Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. 



İstanbul’da trafik çilesi
Fatİh Sultan Mehmet
(FSM) Köprüsü'nde
devam eden asfalt ye-

nileme çalışmaları nedeniyle  tra-
fik yoğunluğu yaşanıyor.
Çalışmaların sürdürülebilmesi
için köprüde 4 şerit trafiğe kapalı
tutuluyor. FSM Köprüsü'nde as-

falt kazıma işlemi devam eder-
ken, köprü girişlerinde de

yoğunluk oluştu. Sürücülerin al-
ternatif yollara yönelmesiyle 15
Temmuz Şehitler köprüsünde de
yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs
duraklarında da yoğunluk ya-
şandı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nin trafik yoğunluk haritasına
göre kentteki yoğunluk saat 08.30
sıralarında yüzde 42 olarak öl-
çüldü. DHA

İ yi niyetin insan ilişkilerinde sihirli bir
kelime olduğunu söylemişti bir panelde
Prof. Dr. Nevzat TARHAN,“İnsan iyi

niyetliyse davranışlarının kötüye gitmesi
mümkün değil. Eğer iyi niyetliyseniz ve doğ-
ruları yapmaya çabalıyorsanız çatışmalar 
yaşanabilir. İyi niyetiniz varsa hatalı olsanız
bile yaşanan güç çatışmasını sağlıkla aşabi-
lirsiniz. İyi niyet yoksa farklı bir yöne gider”
diyerek devam etmişti sözlerine.

Modern iletişim araçları insan ilişkilerinde
işbirliği kurmaya vesile olan bir kaynaştırıcı
toplumsal araçlarmıdır? 

Peki ya bizim elimizden telefonlarımızı
düşürttürmeyen bağımlılığına kendimizi far-

kında bile olmadan kaptırdığımız sosyal
medya sosyalliğin şu anda en büyük düşmanı
değil midir? İnternet ve sosyal medya tem-
belliği, yalancılığı, sahte_sanal mutluluğu en
büyük toplumsal tehlike değilmidir?

"Sosyal tedavinin üçayağı vardır. Duygusal
pozitiflik, zihinsel esneklik ve davranışsal ku-
caklayıcılıktır. 

İletişimde ve kişilik çatışmalarında en
önemli sebep işbirliğinden kaynaklanan so-
runlardır. Birbirini seven kişiler aşık oluyor-
lar, evleniyorlar ancak iyi işbirliği
kurmuyorlar. Güç ve kişilik çatışmaları sa-
dece işbirliği ile aşılır. İş ilişkilerinde de işbir-
liği önemlidir" diyor  Prof.Dr. TARHAN 

Ne kadar hazin bir durum. 
Seviyor-seviliyorsun ama işbirliği yok

neden? 
Nedeni aslında çok basit. “iletişimsizlik”
Sosyal ve gerçek dünyadan çok sanal ve

sahte dünyanın cazibiyeti engelliyor çoğu
zaman kurulacak sıcak ilişkileri ve harcana-
cak zamanı.

ü Mantıksal zekâ, 
ü duygusal zekâ, 
ü sosyal zekâ, 

ü bedensel zekâ 
ü vicdani zekâ. 
“Bu beş zekâ türünün değerlerinin farklı-

dır” diyor ve ekliyor Tarhan, “İnsanı hare-
kete geçiren fikirler değil duygulardır.
Duygulara düşünce kattığınızda bu inanış
oluyor, inanış olduğunda bilgisayarın enter
tuşuna bakmak gibi oluyor. Kişi bunu o
zaman içselleştiriyor, o yetmiyor bunu devam
ettiriyor. Devam ettiği zaman alışkanlık olu-
yor. Bunu 6 ay süreyle yaparsanız kişilik ha-
line geliyor” diye.

Yani anlayacağınız kişiliğimizide belirle-
yen en önemli kaynak olmuş adı sosyal,
amacı insanlığı robotik bir kalıpta, vicdani
duygu ve düşüncelerden uzak anti sosyal
birer birey olarak yaşatan bu medyanın.

Hadi işi tatlıya bir kıssadan hisse ile bağ-

layalım gitsin……
bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, ada-

mın biri sorar: "bir insanın akıl hastanesine
yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?"
doktor, "bir küveti su ile dolduruyoruz. sonra
hastaya üç şey veriyoruz. bir kaşık, bir fin-
can, ve bir kova. sonra da kişiye küveti nasıl
boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz. siz ne
yapardınız?", der. adam, "ooo! anladım. nor-
mal bir insan kovayı tercih eder. çünkü kova,
kaşık ve fincandan büyük."  "hayır" der dok-
tor, "normal bir insan küvetin tıpasını çeker."
akıl, sadece bize sunulanlar dışında çözüm
bulmaktır.

Bu arada“Tıpa’yı unutmayın” dediğim
halde kovayı seçtiğinizi anlamadım 
sanmayın…

VESSELAM
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Tıpa’yı unutmayın

E vli ve 3 çocuk sahibi olan Raşit
Ermiş Trakya Üniversitesi
Elektronik bölümünden

mezun oldu. Ermiş, 16 yaşında lise-
deyken çalışmaya başladı. 13 sene
proje 13 sene uygulama-satış bölü-
münde toplam 26 sene döşeme sek-
töründe çalıştı. Fabrikada çıkan
yangın sonrası, çalıştığı bölüm ka-
pandı ve kendi işini kurmaya karar
verdi. Küçükçekmece Belediyesi Giri-
şimcilik ve İnovasyon Merkezi
(KUGİM) bünyesinde KOSGEB
kursuna katıldı. 2018 yılında Teknik
Yapı Çözümleri şirketini kurdu.
KUGİM Açık Ofiste çalışmaya baş-
ladı. Şirketin cirosunu kısa sürede
300 bin TL’den, 1 buçuk milyon TL’ye
çıkardı. Şimdi kendisine bağlı 50 kişi-

lik ekiple sektörün ihtiyaçlarını karşı-
lamaya çalışıyor. Sadece Türkiye ile
de kalmadı, KKTC, Azerbaycan, Bul-
garistan, Gürcistan, Sırbistan, Türk-
menistan, Cezayir, Suudi Arabistan’a
da ihracat yapıyor. Gelecek hedefi ise
döşeme sektörde en iyiler arasına gi-
rerek cirosunu 20 milyon TL’ye 
çıkarmak. 

Başvurdum 2 günde çıktı

KUGİM Açık Ofis’te çalışmalarına
devam eden Raşit Ermiş işe başlama
hikayesini ise şu sözlerle anlattı:
“Fabrikada çıkan yangından sonra
bizim bölüm kapandı. Beni tekstil,
gıda gibi başka bir bölüme kaydırmak
istediler. Ben de kendi alanımda çalış-
mak istediğim için müsaade istedim.

KOS-
GEB
kursunda
hocamız bu-
radan bahsetmişti. Başvurdum 2
günde çıktı. Ofis kurmadan, elektrik
vs. parası vermeden KUGİM Açık
Ofiste işimi sürdürüyorum. Bu ger-
çekten inanılmaz bir destek. 5-6 aydır
inanılmaz iş yapmaya başladık ve bu
noktaya geldik. Bu nedenle Küçük-
çekmece Belediyesi’ne çok teşekkür
ediyorum" dedi. 

Hem kazanın hem mutlu olun

Başarılı olmak isteyen gençlere de

seslenen Ermiş, “İşten çıkınca şunu
öğrendim. Herkes işi ben yapıyorum
sanıyormuş. Güven çok önemli. Şu
an ben parasız malzeme bile alabili-
yorum. Gençler sevdikleri işi yapsın-
lar, istemedikleri işi yapmasınlar. Pes
etmesinler. Ben ilkokuldayken bisküvi
kabını defter kabı diye satardım me-
sela. Para önemli ancak sevdiğin işi
yaparak da iyi para kazanılabilir.
Hem para kazanıp hem mutlu olabi-
lirler böylelikle" diye konuştu. 

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Raşit Ermiş, Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve 
İnovasyon Merkezi’nin (KUGİM) desteğiyle maaşlı bir 
çalışanken cirosu 1,5 milyon TL olan bir şirketin sahibi
oldu. Ermiş, “Güven çok önemli. Şu an ben parasız 
malzeme bile alabiliyorum. Gençler sevdikleri işi yapsın-
lar, istemedikleri işi yapmasınlar. Pes etmesinler” dedi

GENCLER ASLA
PES ETMEYIN!

KüçüKçeKmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne
bağlı KUGİM Açık Ofis, KUGİM Girişimcilik eğitiminden geçen,
haftanın en az 3 iş günü kendi işiyle uğraşabilecek, Küçükçekme-
ce’de ikamet eden girişimcileri bekliyor. KUGİM Açık Ofis’ten
faydalananlara ayrıca, Sosyal Medya Uzmanlığı, E-Ticaret,

Mobil Uygulama, Veri Analizi, Web tabanlı Proje Geliştirme
gibi eğitimler de veriliyor. KUGİM Açık Ofis’ten faydalan-

mak için 444 4 360/ 8525 nolu telefondan,
www.kugim.com.tr adresinden bilgi alınabilir. 
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sİlİvrİ Belediye Başkanlığı, Encü-
men Toplantısı’nda inşaat faaliyet-
leriyle ilgili kararlar aldı. İlçeye tatil

amacıyla gelen yerli ve yabancı turistlerin, tatil-
lerini sakin ve huzur ortamında geçirmesini
sağlamak adına düzenleme yapıldı. Gürültü,
çirkin görüntü ve çevre kirliliği oluşturan tür-
deki inşaatların Kültür ve Turizm Bakanlığı Ya-
tırım ve İşletmeler Müdürlüğünün 10 Mart
2015 tarihli 46944 sayılı inşaat faaliyetleri ge-
nelge yazısı gereğince, 15 Haziran – 15 Eylül
2019 tarihleri arasında bazı bölgelerdeki inşaat
çalışmaları tamamen yasaklandı. Belirli bölge-
lerde ise; yeni yapılar için her gün saat 8.30 –
20.00 saatleri arasında, mevcut mesken alan-
ları ve içinde oturanların bulunduğu yerlerde
yapılacak tadilatların da Pazartesi ve Cumar-
tesi dahil olmak üzere 8.30-20.00 saatleri ara-
sında belediyeden gerekli izinlerin alınarak

yapılması, Pazar günleri tadilat yapılmaması
kararı alındı.

Nerelerde inşaat yasak?

İnşaat faaliyetleri ile ilgili alınan Encümen ka-
rarında, "Yaz aylarında ilçemize gelen yerli ve
yabancı turistlerin konaklamış oldukları otel ve
benzeri yerlerin civarı ile sahil kesimindeki site
ve yazlıkları oluşturan ikinci konut alanları ile
Kumluk Mevkii sahil bandı dahil buralara
sakin bir ortam yaratarak huzur içinde tatille-
rini geçirmeleri amacıyla gürültü, çirkin görü-
nüm, çevreyi kirletme gibi kötü etkisi olan
türde ağır nakliyat, harfiyat ve haçlı inşaat faa-
liyetleri konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün
10/03/2015 tarihli ve 46944 sayılı inşaat faali-
yetleri ile ilgili 2015/03 Genelge yazısı gere-
ğince 15 Haziran-15 Eylül 2019 tarihlerini

kapsayan süre içerisinde inşaat çalışmaları ile
ilgili olarak; Silivri Merkez Mimar Sinan Ma-
hallesi Muammer Aksoy Caddesindeki Klassis
Otel Bölgesi civarında Basın, Aşkın, Selim, Çe-
likhan ve Yavuz Sokaklarının tamamında,
Uğur Dündar Caddesinin Klassis’e yakın
kısmı ile Devrim Sokak, Sevgi Sokak’ın bir
kısım, Muammer Aksoy Caddesinin Klassis
Otele yakın kısmın da 2.konut alanları gibi be-
lirtilen cadde ve sokaklarda belirtilen tarihlerde
inşaat faaliyetlerinin tamamen yasaklanma-
sına karar verildi" denildi. 

Karar oybirliğiyle alındı

Kararın devamında, "Silivri Parkköy, Murat-
çeşme, Altınorak, Mavi Yelken ve Semizkum-
lar bölgeleri ile 5747 sayılı Kanun ve 5393
Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince Beledi-
yemize bağlanan Selimpaşa, Çanta (Sanak-

tepe-Balaban), Gümüşyaka Mahalleleri sahil
kısımlarında yer alan ikinci konut bölgelerinde
belirtilen tarihlerde inşaat faaliyetlerinin tama-
men yasaklanmasına" ifadeleri yer alarak, "İl-
çemiz sınırlarında yukarıda sayılan bölgeler
dışında kalan, Mimarsinan Mahallesinin D-
100 Karayolunun güneyinde kalan kısmı ile
Alibey, Piri Mehmet Paşa, Fatih ve Cumhuri-
yet Mahallelerinin tamamında Pazar günleri
her türlü inşaat faaliyetinin yapılmamasına;
Selimpaşa Mahallesi Büyükçekmece ilçe sını-
rından Kınalı Kavşağı’na kadar olan bölgede
D-100 Karayolunun kuzey bölümünde ve Kı-

nalı Kavşağından Gümüşyaka Mahallesi Te-
kirdağ il sınırına kadar olan bölgede D-110
(Tekirdağ) Karayolunun kuzey bölümünde
yeni yapılan yapılar için inşaat faaliyetlerinin
her gün saat 08.30-20.00 yapılmasına ancak
mevcutta mesken olarak kullanılmaya başlan-
mış ve içinde oturanların bulunduğu yapı ve
parsellerde yapılacak tadilatların Pazarte-
si'nden (dahil) Cumartesi'ye (dahil) kadar
08.30-20.00 saatleri arasında yapılması, Pazar
günlerinde ise tadilat işlerinin yapılmamasına
encümenimizce oy birliği ile karar verildi" be-
yanı yer aldı. 

İnşaata turizm arası
Silivri Belediyesi Encümen Toplantısı’nda, tatil amacıyla ilçeye gelen turistlerin tatillerini huzurla geçirmesi
adına inşaat faaliyetleriyle ilgili kararlar aldı. Bazı bölgelerde inşaat faaliyetleri tamamen yasaklandı

İzci andına göre yaşayın!
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin (İBB)
her yaz döneminde dü-

zenlediği İBB Yaz İzci Kampı'nın
ilk kafilesi düzenlenen törenle
uğurlandı. Törende konuşan İBB
Genel Sekreter Vekili Mehmet
Çakılcıoğlu, "İzci andını bir
yaşam felsefesi olarak algılama-
nızı ve yaşamın her parçasında
buna göre davranmanızı istiyo-
rum" dedi.

Hepinizi çok seviyorum

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü
ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş-
birliğinde gerçekleştirilen İBB Yaz
İzci Kampı'nın ilk kafilesi İBB Sa-
raçhane binasının önünde düzen-
lenen törenle uğurlandı. Beykoz
Kent Ormanı'nda yapılacak kamp
8 Eylül'e kadar devam edecek.

Uğurlama töreninde konuşan Ça-
kılcıoğlu kendisinin de bir izci ol-
duğunu belirterek, “İzci Andı bir
yaşam felsefesidir. Dolayısıyla İzci
Andı'nı bir yaşam felsefesi olarak
algılamanızı ve yaşamın her par-
çasında buna göre davranmanızı
istiyorum. Aynı zamanda Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün de il-
keleri doğrultusunda yaşamanızı
belirlemenizi istiyorum. Size iyi
kamplar diliyorum hepinizi çok
seviyorum" şeklinde konuştu. Ko-
nuşmaların ardından 10 - 15 yaş
aralığındaki 600 çocuk kampa
uğurlandı. Çocuk ve gençlerin üc-
retsiz olarak katıldığı kampta;
temel ve ileri seviye izcilik eğitim-
leri, çadır kurma, ateş yakma, ilk-
yardım, telsiz ve haberleşme,
çevre ve orman gibi konularda 
izcilik eğitimleri verilecek. DHA
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ZAYİ İLANLARI
30.06.2019 Tarihinde nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Tülin BENLİ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Kartımı 
Kaybettim Hükümsüzdür. Yiğitali Ulutaş 

Geçici kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Ammar KATTAN 99571846346

Kayıt Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Adnan BADAWI  99585249102

5İSTANBUL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
tramvaya binip vatandaşlarını 

sorunlarını dinledi ve ilk meclis 
toplantısında 4 yaşına kadar çocuğu

olan annelere ücretsiz ulaşım 
hakkı verilmesi için adım atacaklarını

söyledi. İBB’deki istifalarla ilgili de
İmamoğlu “Yenilikçi yönetim

kadrolarımız var. Mevcut kadronun
içinden değerlendireceğimiz insanlar

da var” açıklamasını yaptı

İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret
etti. 1 saat 10 dakika süren görüşme ba-

sına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından
Cağaloğlu'ndaki valilik binasında ayrılan
İmamoğlu, Gülhane durağından Kabataş-
Bağcılar Tramvay Hattı'na bindi. Vatandaş-
larla birlikte ayakta yolculuk eden İmamoğlu,
yolcularla fotoğraf çektirdi. Ulaşım ile ilgili
sorunları yerinde tespit etmenin çok önemli
olduğunu söyleyen İmamoğlu, 4 yaşına kadar
çocuğu olan annelere ücretsiz yolculuk hakkı
verilmesi konusunun da bu ay İBB Mecli-
si'nde gündeme taşınacağını söyledi. Vatan-
daşlar İmamoğlu'na Taksim Meydanı'nda
beton görüntüsünden şikayet edince “Tak-
sim'in tümüyle ilgileneceğiz” yanıtını verdi.

Esnaftan yoğun ilgi

İmamoğlu daha sonra Laleli durağında inip
Saraçhane'deki İBB binasına yürüyerek gitti.
Esnafın yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu bol
bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, başkanlık bi-
nası önünde de kendisini bekleyen vatandaş-
lar tarafından karşılandı. İmamoğlu daha
sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını
yanıtladı. Vali Ali Yerlikaya ile yaptıkları gö-
rüşme hakkında bilgi veren İmamoğlu İstan-
bul'u konuştuklarını belirterek "Güzel verimli
bir sohbet oldu. Umarım İstanbul’a, güzel
hizmetleri, iş birliğiyle yaparız. Valimiz, bizler,
kurumlar, kuruluşlar hep beraber, iş birliğiyle
seferberlik sürecini başlattığımızı söyledik”
dedi.

Kartlar kullanıma açıldı

Sosyal Hizmet Müdürlüğü’nden sosyal yar-
dım kartı kullanan vatandaşlara gönderilen
kartların kapatıldığına ilişkin soruya İma-
moğlu “Bu haberi alır almaz, hafta sonu ar-
kadaşlarımızla görüştük. Hemen, hızlıca
cumartesi sabahı bununla ilgili bir toplantı
yaptık. Düzeltildi. Kartların kullanıma açıldı-
ğına ilişkin mesajlar iletildi. Bu konuda bir sı-
kıntı yaşamayacağız. Sadece bir teknik sıkıntı
olduğunu düşünüyoruz. Giderildi. Kartlar
kullanıma açık” dedi. İmamoğlu, Soysal Hiz-
metler Müdürlüğü'nden gönderilen mesaj-
larla ilgili talimatın bilgisi dahilinde
olmadığını ifade ederek konunun incelendi-
ğini söyledi.

Sayılarını tespit ediyoruz

Cumhurbaşkanlığının milletvekilleri ve bele-

diye
baş-
kanlarına
verdiği çakarlı
araç kullanımına son
verilmesi talimatı hakkında da şunları söyledi:
"Olumlu değerlendiririm. Türkiye’nin nor-
malleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara eriş-
mesi, önemli. Sayın Cumhurbaşkanının buna
dikkat çekiliyor olması, elbette doğru. Ancak
devletin her aşamasında ve kademesinde
buna fark edilir düzeyde, değişmesi lazım.

Hiç kimsenin, hiç bi-
rimizin ‘mış’ gibi
yapmaması lazım.
Bu manada bizim
zaten bir hazırlığı-
mız var. Protokol
ya da makam aracı
olarak tabir edilen
araçların sayılarını

tespit ediyoruz.
Hepsini bir araya

toplayacağız. Sistemli
bir şekilde kullanılması

noktasında vatandaşı ra-
hatsız etmeyecek şekilde

düzen oluşturacağız. Kaldı ki,
fazlalıklarla ilgili de tasarruf kalemi

anlamında çalışmalarımız olduğunu
söylemiştik. Hızlıca bunu devreye sokacağız.
Keşke bu ve benzeri düzenlemeler devam
etse. Bu normalleşmenin de bir parçası."

Her noktada tasarruf 

Köprülere asılan İmamoğlu afişlerinin mali-
yeti ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine
İmamoğlu “Şu anda vatandaşla bütünleşme-

nin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptı-
ğımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu
her noktada düşüneceğiz. Bu israfı tanımla-
yacak bir durum değildir” dedi. İmamoğlu,
300'ün üzerinde köprü ve bunun gibi bir
takım mecralarda afiş asıldığını kaydetti. İma-
moğlu “Özellikle 31 Mart sonrası bizim sor-
guladığımızı birinci boyutu hak olmadan
haksız yere bir takım afişlemenin yapılma-
sıydı. Özellikle sorguladığım seçim devam
ederken son seçimden önce belediyenin yöne-
timinin her tarafı savunmacı afişlerle donat-
ması ki muhatabımız o dönemin yönetimi
değildi. Zira vali bey başkanlık yapıyordu.
Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az
önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla
belediyenin bütçesini harcamayacağız. Bele-
diyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcama-
ları ile kültür sanat başlığı adı altında yapılan
harcamaları ile İstanbul'un kültür sanat yaşa-
mının ne kadar büyüyebileceğini görmüş du-
rumdayım. Bunun için her kuruşunu her
lirasını bu şehrin hangi konuda olursa olsun
lehine çıkarına ve geleceğini güzel şeyler için
harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olma-
sın” diye konuştu. 

corbacıaden corbacıaden

LEZZETİN 
ADRESİ

0212 856 0 112 ADRES
TEL: Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

Mah. A1 Blok No:34 
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN

S abah erken kalk işe git, iş yerindeki stresle
uğraş, gelen gereksiz telefonları dinle, çok
fazla konuşup beynini şişiren insanlara

maruz kal, gelecek kaygılarını düşün, ailesel
problemlerle uğraş, izin gününü sabırsızlıkla
bekle ve izin günün bir saniye gibi geçsin, nasıl
geçtiğini anlama ve hemen iş başı yap, hep aynı
yüzleri gör ve hep aynı şeyleri yaşa… 

Bunları saya saya bitiremeyiz, ama daha
birkaç tanesini okumak bile sizi bunalttı öyle
değil mi?

Gidesiniz gelmedi mi? Ne şekilde olursa
olsun, yeterki gitmek… Uzaklaşmak, her 
şeyden ve herkesten. 

İş stresinden biraz da olsa uzak kalmak,
farklı ve yeni insanlarla tanışmak, yeni muhab-
betler kurmak, yeni yerler görmek, kendini
tazelemek..

Yaşadığımız hayat içinde ne kadar yıprandığı-
mızın farkında mısınız? Aslında tazelenmeye o
kadar ihtiyacımız var ki… İşte bu tazelenmenin
adı tatil! Ama bazen kendimizi tazelemek yerine
daha da yıpratmayı tercih ediyoruz. 

Her şeye vakit ayırıyoruz da bir kendimize ye-
teri kadar vakit ayıramıyoruz. Oysa en çok vakit
ayırmamız gereken kişi ne eşimiz ne de dostu-
muz. En çok vakit ayırmamız gereken kişi ken-
dimiz. Çünkü kendimizi ne kadar iyi
hissedersek, etrafa vereceğimiz enerji de o
kadar çok olacaktır.

Tatil denildiğinde ilk akla gelen şeyler deniz,
kum ve güneş olabilir, fakat farklı alternatifler
de düşünülebilir. Mesela ilk yapman gereken şey
sana uygun tatili bulmak. Sakinlik istiyorsan
sessiz bir yere git, eğlenmek istiyorsan eğlence
mekanlarının olduğu tatil yerlerini tercih et,
çevrendeki herkesten uzaklaşmak istiyorsan tek
başına tatile çık, kısacası sana uygun tatili belir-
lemek ilk seçeneğin olmalı. Eğer sana uygun
tatil yöntemini belirleyemezsen tatilin de sana
yeteri kadar iyi gelmeyecektir. 

Maalesef birbirimizi yoruyoruz, birbirimizden
sıkılıyoruz ve zaman zaman birbirimizden de
uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Birinin kendi
başına bir iki günlüğüne uzaklaşmasını tehlikeli
bulmak anlamsız. Asıl tehlikeli olan, insanların
yılın her günü birbirine bakarak, her gün aynı
şeyleri yaparak yaşaması. 

Tek başına tatile çıkmanız hem size, hem de
hayatınızdaki insanlara iyi gelecektir. Herkesin
biraz kendi başına kalmaya hakkı vardır. Bir
süre tek başına kalmak bir ihtiyaçtır. Aynı za-
manda insanın biraz nefes alması, sevdiklerini
özlemesi, onları neden sevdiğini anlaması ve ne
kadar sevdiğini fark etmesi için bir fırsattır.
Sevdiğiniz insanları özlemeye ve onların da sizi
özlemesine izin verin. Çünkü bu bir tür temel ih-
tiyaç. Su içmek, yemek yemek, dinlenmek ve
uyumak gibi... Temel ihtiyaçlarını karşılayama-
yan insan normal bir yaşam süremez.

Tek başına kal, telefondan, internetten, sosyal
medyadan, çevrendeki insanlardan uzaklaş ve
doğayla, denizle, farklı bir ortamla ve hatta yeni
insanlarla geçir birkaç gününü. Bu size o kadar
iyi gelecekki, iliklerinize kadar yenilendiğinizi
hissedeceksiniz. Özellikle de sosyal medyadan
uzak kalmak size çok iyi gelecektir. Çünkü orası
psikoloji bozma yeri. “Psikolojisini ve moralini
bozmak isteyen insan sosyal medyada vakit ge-
çirsin.”

Dört duvar arasından çıkmak için fırsat
kolla! “Tatile çıkacağıma paramı kenara ata-
rım” diye düşünme… Para senin bedensel, ruh-
sal ve zihinsel sağlığından daha mı önemli?
Hadi diyelim para harcamamak için tatile git-
medin. Peki geriye dönüp baktığında “O para
öyle ya da böyle gitti, keşke tatile çıkıp kendime
vakit ayırsaydım” demeyecek misin? Tüm çalış-
maların beton yığınlarını satın almak için mi? O
seni sadece rahat ettirir. Peki ya zihinsel, beden-
sel ve ruhsal mutluluğun ne olacak?  

Tabii ki gereksiz yere para harcamayın, ama
tatil için de paraya acımayın!

Bu tatil sizin tatiliniz ve siz bunu hak ettiniz
unutmayın. Kimsenin gönlü olsun diye kendiniz-
den ödün vermeyin. Önce siz iyi olun ki çevreniz-
dekiler de ona göre mutlu ve huzurlu olsun. 

Tatil huzurun çok önemli bir parçasıdır. Tatil
stresin düşmanıdır. Tatil psikolojinizdeki yüzde
80’e yakın rahatsızlığın tedavi aracıdır. Tatil
uzun ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmez enstrüma-
nıdır. Neticede yaşamımız için tatil vazgeçeme-
yeceğiz bir ihtiyaçtır. 

“Tatil bir lüks değil, tatil bir ihtiyaçtır.”
“Yemek yemeye ve su içmeye ne kadar ihtiya-

cımız varsa tatile de o kadar ihtiyacımız var”

Tuğçe MARİK
ORTAYA KARIŞIK

Tatil ihtiyaçtır
TRAMVAYDA
HALKI DINLEDI

BiZiM YeNiLiKCi KAdrOLArıMıZ vAr
İstİfa eden İBB Genel sekreteri ve 7 yardımcısı
temas kurup kurmadığına ilişkin soru üzerine de
İmamoğlu şunları kaydetti: "temasımız oldu.
Bugün (pazartesi) davet ettim. Bir kısmının izin al-
dığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda
dönüş yapmışlar. Yoksa bu saatlerde kendileriyle
toplantım olacaktı. tahmin ediyorum ki ya tamamı
ya büyük kısmı burada yok. Biz davetimizi yaptık.
İzin alma hakları vardır. Ona bir şey diyemem. İs-

tifa eden de var. Bundan sonra biz işimizi bakaca-
ğız. Nezaketimizi ve diyalog kurma konusundaki
çabamızı göstermiş olduk. arkadaşlarımız zaten
görüşmüşlerdi, görüşmelerini devam edecekler. Ku-
rumun hafızası burada. Biz onu muhafaza edece-
ğiz. Kurum içi hafızayı en üstü seviyede değerli
kılacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. El-
bette yenilikçi yönetim kadrolarımız var. Mevcut
kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da

var. Dolayısıyla iştiraklerle ilgili de hem genel kurul
çağrıları hem de oradaki yönetimlerin değiştirilme-
lerine dönük arkadaşlarım çalışmalarını sürdürü-
yorlar. Bir kısım, genelgeyle ilgili sorun çıkar
çıkmaz yorumları yapılıyor. Buna dair de hukukçu
arkadaşlarımız devrede. Bir sorun yaşamayacağı-
mızı düşünüyorum. Çünkü biz kanuna uygun dav-
ranıyoruz ve o noktada yenilikçi, uzman, liyakati
olan insanlarla iştiraklerimizde dev bir atılım

yapma düşüncesindeyiz. Hem şeffaflığı hem gelir-
lerini artırıcı hem bazı iştiraklerimizin bugüne
kadar hiç kullanmadığı yeteneklerini kullanarak
çok ciddi anlamla yeni gelirler yaratıcı fikirler var.
türkiye'nin en büyük kazançlarını elde edebilecek
iştiraklere sahip olduğumuzun farkındayız. avan-
tajlarımızı vatandaşımızın lehine kullanacak bir
kadromuz da buna hazır şekilde var. Hızlıca göreve
başlamalarını bekliyorum."

"Vali Yerlikaya ile 1 saate yakın bir görüşmeniz
oldu. Görüşmenin ayrıntılarını öğrenebilir miyiz? 50

günlük görev süreci içerisinde alınan kararları konuştunuz
mu?" sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Karşılıklı sohbetimi-
zin konusu İstanbul. Önümüzdeki aylarda nasıl bir başlangıç

yapmamız gerektiğini, İstanbul'un sorunlarına temel sorunlarına
eğileceğimizi, ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk.
Açıkçası 45-50 günlük süreci konuşamadık. Onunla ilgili de ek
görüşmelerimiz olacak. Devlet geleneği gereği, nezaket gereği
Valimizi ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde beklentilerimizi,

onların beklentilerini, daha çok İstanbulluların ne istediğini
konuştuk. Verimli bir sohbet oldu. Umarım İstanbul'a
güzel hizmetlerimiz olacak iş birliği ile. Çünkü her iki

kurum da devlet kurumu. Valimiz ve bizler, ku-
rumlarla hizmet seferberliği başlatacağı-

mızı söyledik" açıklamasını
yaptı. 
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KONUŞTUK

Konsey vaadi
gerçekleştirildi
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata,  Marmara Ereğlisi’nde
Kent Konseyi Kurma vaadini gerçekleştirdi. Belediye binasında yapılan ilk
genel kurul toplantısıyla Marmara Ereğlisi Kent Konseyi faaliyetine başladı

31 MART Yerel seçimlerinde
Kent Konseyi kurma vaadinde
bulunan Marmara Ereğlisi Bele-

diye Başkanı Hikmet Ata, düzenlenen genel
kurul toplantısıyla kurulan Kent Konseyi’nin
Marmara Ereğlisi’nde, belediye ve vatandaş
arasındaki ilişkileri geliştireceğini ve Kent
Konseyi vaadini gerçekleştirmek suretiyle be-
lediyecilik alanında bir hayalini hayata geçir-
diğini söyledi. Başkan Ata, Marmara Ereğlisi
ilçesinin Çanakkale, Edirne, İstanbul gibi ta-
rihi kentlere yakınlığının yanında, Türkiye ile
Avrupa arasında bir kavşak durumunda ol-
duğunu belirtti. 

Turan Yaman başkan oldu

Marmara Ereğlisi Belediyesi toplantı salo-
nunda düzenlenen ilk genel kurul toplantı-
sında Divan Başkanı Belediye Başkanı
Hikmet Ata, üyeler ise Cumhuriyet Halk Par-
tisi temsilcisi Sevtap Giritten ve Avcılar Ku-
lübü Başkanı Erkan Yılmaz oldu. Kent
Konseyi Yönergesi’nin madde madde oku-
narak oylanmasından sonra Kent Konseyi
Yürütme Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
60 civarında üyeden oluşan Genel Kurul’da
yapılan oylamada, en çok oyu alan 7 kişi asil
listeye seçilerek, Yürütme Kurulu üyesi oldu.
Marmara Ereğlisi Kent Konseyi  Başkanlı-
ğına ise Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

ve Küresel Politikalar Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Turan Yaman
seçildi.

Önemli bir adım atıldı

Marmara Ereğlisi Kent Konseyi Başkanı se-
çilen Dr. Fatih Turan Yaman, yerel yönetim-
ler ve kamu yönetimi alanında uzun yıllardır
akademik çalışmalar yaptığını belirtti.
Yaman, “İlçemizde kent konseyi kurma vaa-
dinde bulunan bir siyasetçinin bulunması ve
başkan seçilmesi çok önemli bir gelişme. Be-
lediye Başkanımız Hikmet Ata’nın Kent
Konseyi kurma projesinde, uzun yıllardır bu
alanda çalışan ve halen proje ve araştırmalar
yapan bir bilim insanı olarak bana görev ver-
mesinden büyük mutluluk duydum" dedi. 

Güzel bir takım çalışması

Kapanış konuşmasını yapan Marmara Ereğ-
lisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ise "Kent
Konseyi’nin kurulmasıyla birlikte ilçemizdeki
tüm muhtarlarımızı, kamu kurumlarını, sivil
toplum kuruluşlarını kucaklamış olduk. Şu
an çok güzel bir takım çalışması ortaya çıkar-
dık. Böylece birlikte yapabileceğimizi, ortak
akılla, belediye – vatandaş işbirliği ile ilçe-
mizi, kentimizi ve ülkemizi kalkındırabileceği-
mizi göstermemiz için bir fırsat doğdu”
ifadelerini kullandı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülhane durağından Kabataş-
Bağcılar Tramvay Hattı'na bindi. Vatandaşlarla birlikte ayakta 
yolculuk eden İmamoğlu, yolcularla bol bol fotoğraf çektirdi. 



S evgili Okurlarımız, Bu haftaki ince-
leme konumuz "EVRİM" yani "za-
mana bağlı değişim" olsun. İnsanın

merakını çeken bir konu. Canlıların olu-
şumu, zamana bağlı değişimi tarih boyunca
insanların merakını çekti. Kurbağanın yu-
murtadan çıkıp kocabaş oluşu, kuyruğunun
yok olup, kurbağa şeklini alışı, küçücük bir
yumurtanın, önce tırtıl olup, üzerine koza
örüp içinden kelebek olarak çıkışı, sıcak
ülke insanının Arap, yada zenci, soğuk ülke
insanının beyaz oluşu nedendir? Evrim nasıl
incelenip araştırılır? 

Öğrenelim. Aristoteles'ten bu güne değin

bilginler, dünyanın başlangıcında yaşamın
nasıl olduğunu ve canlıların nasıl ortaya çık-
tığını hep merak etmişler. İlk Doğa Bilimci-
lerinden Linnaeus'a değin, tümünün bir
noktada birleştikleri görülmektedir. O da
bitki ve hayvan türleri başlangıçta özdeş bi-
çimdedir. Yani özde eş biçimdedir. Bu ko-
nuda hiç biri kuşku duymamıştır. İngiliz
doğa bilimcisi Charles Darwin'in 1859'da
"Türlerin kökeninde" açıkladığı devrimci gö-
rüşler, yalnız bilim alanında değil, din ve fel-
sefede de büyük bir etki yapmıştı. Canlı
yaratıkların kuşaklar boyunca anatomik ve
fizyolojik değişikliklere uğradıkları, evrim
bilimcileri arasında ilk kez sözü edilen bir
konu değildi. Fransız doğa bilimcisi Jean
Baptiste, Lamarck'ın evrimle ilgili kuramı-

nın, Darvin'den yarım yüzyıl
önceliği vardır. Lamarck'a göre türler, çev-
resel etkenlerden, ya da organlarının kulla-
nılıp, kullanılmamasından doğan
değişimlere uğrarlar. Ve bu değişimleri ge-
netik olarak yeni nesillere aktarırlar. 

Örneğin Lamarck, zürafanın uzun boyu-
nun, beslendikleri çevredeki yüksek dalların
yapraklarına ulaşmak için boyun bölgesini
sürekli olarak germesinden doğduğunu ve
uzamış boyunun soylarına geçtiğini sa-

vundu. Ne yazık ki, bu kuram uygun kanıt-
larla hiçbir zaman desteklenemedi. Fakat
Darwin ve yurttaşı Alfret R. Wallace tara-
fından paylaşılan varsayımın kesin bir üs-
tünlüğü vardı. Darvin, kuramını destekleyici
bir çok kanıt toplamıştı. Bu kanıtlar zaman
içinde geçirdiği sınavlara karşı koydu. Dar-
win'in kuramında temel olarak gözlenen,
bitki ve hayvanların yaşamlarını sürdüren-
den çok daha fazla sayıda üredikleri nokta-
sındadır. Bilimde bu konu güç olarak bilinir.
Örneğin, istiridyeler bir kerede binlerce yu-
murta verirler, fakat yumurtadan çıkıp ha-
yatını sürdürenlerin sayısı sınırlıdır.
Karasineğin biyonik gücü daha da üyüktür.
Dişi bir karasinek bir kerede ortalama 120
yumurta yapar. Ilıman iklimde bir dişi

sinek, yılda yedi kuşak üretir ve yumurtala-
rının yarısı dişi olarak çıkar. 

Eğer sineklerin tümü yaşamlarını sürdür-
seler ve her kuşaktaki dişiler bu yetenekle-
rini kullanarak üreseler, bir yılsonunda bir
sinek, altı trilyondan fazla sinek olurdu. Tek
yumurtadan doğan ikizlerin özdeş genetik
kalıtımı oldukları biliniyor. Gene de ikizler,
değişlik yaşam koşullarında büyümüşlerse,
biri daha uzun ve sağlam yapılı olabiliyor.
Bu genetik olmayan çeşitlilikler, her iki iki-
zin çocuklarına geçmez. Bu genetik çeşitli-
likler, doğal ayıklamanın dayandığı
Darwin'in evrim kuramındaki yeni kalıtım
özellikleri sağlar. Umarım siz de konuyu en-
teresan bulmuşsunuzdur. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle. 

Evrim 
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B üyükçekmece Belediyesi
Temmuz ayı meclis top-
lantısı Güzelce Mahallesi

Spor Kulübü Lokali’nde gerçek-
leştirildi. Halkın meclise katılımını
sağlama konusunda meclis top-
lantılarının mahallelerde yapılma-

sının büyük önem teşkil ettiğini
belirten Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bü-
yükçekmece Belediyesi olarak 20
yıldır yaz aylarında belediye mecl-
islerini köy kahvehanelerinde va-
tandaşla iç içe yapıyoruz. Halkla
beraber yapıyoruz çünkü bizi halk
seçti. 'Halk konuştuğumuzu duy-
masın' diye kafamızda hiçbir
zaman bir olgu olmadı. Bugün
Güzelce köyümüzdeyiz. Mahalle-
lerde düzenlediğimiz meclis top-
lantıları demokrasimiz adına
büyük bir zenginliktir" dedi.

Hasta, çocuk, hamile var

Özellikle yaz aylarında geç saat-
lerde ilçede havai fişek atılmasını
belediye meclisi kararı doğrultu-
sunda yasaklandığını belirten
Başkan Akgün, "İstanbul’a ve
Türkiye’de dikkat çekecek bir
karar aldık. Yaz ayları nedeniyle
gece geç saatlerde havai fişek atı-

lıyor. Hasta, çocuk, hamile var.
Ayrıca Büyükçekmece ilçesi göç-
men kuşların uğrak noktası. Ulus-
lararası faaliyetler ve milli
günlerimiz hariç tüm iş yerlerinde,
sokakta neresi olursa olsun havai
fişek atımını yasakladık. Bu karar-
dan sonra vatandaş havai fişek
atarsa havai fişekin atıldığı o iş
yerini kapatacağız. Toplumun hu-
zurunu bozanlara karşı yaptırım-
larımız devam edecektir. Buna
Suriyeli ve diğer misafirlerimiz de
dahildir. Büyükçekmece’de herkes
istediğini yapamayacak. Havai
fişek atımı külliyen yasaklandı.
Gece sokak düğünü yapılması ve
kuru sıkı denilen silahlarla insan-
ları korku ve dehşete itecek kadar
silah atılmasının kaymakamlığa
iletilmesi konusunda oy birliğiyle
yasaklama kararı aldık. Büyükçek-
mece halkının huzuru bakımın-
dan son derece önemlidir"
ifadelerini kullandı. 

Büyükçekmece Belediye Meclisi, 
gece geç saatlere kadar atılan havai 
fişeklerin gürültü kirliği yarattığı, 
göçmen kuşları ürküttüğü, hasta, 
yaşlı ve çocuk sağlığını olumsuz 
etkilediği gerekçesiyle 
yasaklanmasına oy birliğiyle karar verdi
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Bakalım proje mi 
kazanacak siyaset mi?

Bu arada belediye meclisinde kent çevresi tarımın geliştirilmesi için
İBB koordinasyonu ile; CHP’li Büyükçekmece, MHP’li Silivri ve Ak
Parti Çatalca Belediyesi’nin ortak bir projeye imza atması gündeme
geldi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Özcan Işıklar
döneminde Silivri’de tarım konusunda başlatılan çalışmalar ve Tarım
Sit Alanı projelerine atıfta bulunarak, "İstanbul’da kent çevresi tarı-
mın geliştirilmesi ve İstanbul halkına ucuz, sağlıklı tarım ürünleri su-
nulması için; İBB koordinasyonunda; Büyükçekmece, Silivri, Çatalca
belediyeleri olarak ortak bir çalışmaya imza atmamız gündemde.
Bakalım üç ayrı partiden üç belediye bu projeyi gerçekleştirebilecek
mi? Halk için projemi kazanacak, siyaset mi kazanacak mı?" diye
sordu. "Üç belediye beraber çalışacağız. Birisi MHP’li biris Ak Partili
biri CHP’li" diyen Akgün, "İki belediye başkanımızı da ziyaret ettim.
Bu konuları kısmen görüştük. Bir nezaket ziyaretiydi. İstanbul batı-
sında, İstanbul halkının, bölge halkını çok yakından ilgilendiren,
tarım arazilerinin korunması, aktif hale getirilmesi, üretimin bilimin
ışığında geliştirilmesi, aile mutfağına ve İstanbul halkına  büyük kat-
kısı olacaklar" açıklamasını yaptı. 

Bayram havasında

Bir secim oldu

Beylikdüzü Belediye
Meclisi'nde 23 Haziran İBB
seçimlerini değerlendiren

Başkan Çalık; “Seçim günü
Beylikdüzü’nde bayram

havasında geçti. İlçemizde
seçime katılım oranı yüzde

85’i buldu. Beylükdüzü artık
İstanbul’un demokrasi 
mücadelesinin sembol
merkezi haline gelmiş 

durumda. Ne mutlu bize”
şeklinde konuştu

BeylikDüzü Belediyesi, Tem-
muz Ayı Meclis Toplantısı Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat

Çalık başkanlığında gerçekleşti. Meclis
Toplantısı’nın açılış konuşmasına 23 Hazi-
ran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lık Seçimlerine değinerek başlayan Başkan
Çalık; “23 Haziran’daki İstanbul seçi-
minde sandıkta halkın iradesi tecelli etti ve
Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı olarak bir kez daha
görevinin başına geçti. Biz Beylikdüzü’nde
9 Nisan’da mazbatamızı aldığımız andan
itibaren, kentimiz için emek vermeye başla-
dık. Beylikdüzü için gece gündüz çalışır-
ken, bir yandan da 23 Haziran’da
İstanbul’da adil bir seçim olmasına uğraş-
tık" ifadelerini kullandı. 

Ne mutlu bize 

23 Haziran’da 16 milyon İstanbullu’nun
seçime katılımıyla demokrasiye, oylarıyla
ise adalete bağlılığını gösterdiğini vurgula-
yan Başkan Çalık; “Seçim günü Beylikdü-
zü’nde bayram havasında geçti.
Beylikdüzü halkı “Bir oydan ne olur?” de-
medi; ilçemizde seçime katılım oranı yüzde
85’i buldu. Beylükdüzü artık İstanbul’un
demokrasi mücadelesinin sembol merkezi

haline gelmiş durumda. Ne mutlu bize”
şeklinde konuştu. Temmuz ayı içerisinde
yer alan önemli günlere de dikkat çeken
Çalık; Denizcilik ve Kabotaj Bayramı,
Hukuk Günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti Barış ve Özgürlük Bayramı, Basın
Bayramı, Başbağlar Katliamı, Madımak
Katliamı ve 15 Temmuz’da hayatını kaybe-
den tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet,
yakınlarına da baş sağlığı diledi.

2 Eylül'de toplanacak

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Su-

başı, AK Parti Grup Başkan Vekili Mu-
hammet Fatih Vanlıoğlu ve MHP Grup
Başkan Vekili Tuncay Kaan’ın da söz
alarak 23 Haziran İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlık Seçimlerinin hayırlı
olmasını dilediği toplantıda; 1. madde
oy birliği ile kabul edilirken, komisyon
raporlarından 2. madde oy birliği 3.
madde ise oy çokluğu ile kabul edildi.
Ayrıca meclisin tatile girmesi nedeniyle
bir sonraki toplantının 2 Eylül 2019 Pa-
zartesi günü saat 10.00’da yapılması ka-
rarlaştırıldı. 

Çelenk
denize
bırakıldı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın
93. yıldönümü, Silivri’de düzenlenen
tören programıyla kutlandı. Kutlama

programı saat 10.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk
sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunması ile başladı. Törenin devamında pro-
tokol üyeleri tekneyle denize açıldı. Şehitler anı-
sına hazırlanan çelengin denize bırakılması ve
saygı duruşunun ardından program sona erdi.

Katılım yoğun oldu

Törene Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuri-
yet Başsavcısı Nihat Demir, İstanbul Rumeli
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet
Mucip Gökçen, Askerlik Şube Başkanı Personel
Yzb. Hasan Topçiçek, Silivri İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Komiser Yardımcısı Bayram Ünüvar,
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Can
Dağaşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay,
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasan İpekoğlu, Silivri
Liman Başkanı Raşit Çitim, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB) ve Silivri Belediye Meclis
Üyeleri, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Yeni Sanayi
Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalış-
kan, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muhar-
rem Eren, siyasi parti temsilcileri, Silivri
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan 
Gürcan ve mahalle muhtarları katıldı. 

Şişli Kent 
Konseyi yeni
başkanını seçti

ŞiŞli Kent Konseyi’nin Genel Kurul
Toplantısı gerçekleşti. Yapılan seçi-
min ardından Şişli Kent Konseyi

Başkanı Av. Şükran Eroğlu seçildi. Divan Baş-
kanı olarak kent konseyleri konusunda duayen
bir isim olan İkbal Polat’ın yanında Av. Turgay
Keskin, Kazım Sizer ve Melis Tantan görev aldı.
Seçimlerin sonunda farklı farklı Sivil Toplum
Kuruluşlarında yer alan 15 yürütme kurulu
üyesi, 7 danışma kurulu üyesi ve Şişli Kent Kon-
seyi Başkanı belirlendi. Yeni ekip Şişli’de katı-
lımcı, yerel, demokratik, emekten, kadından,
engelliden ve tüm dezavantajlı yapılardan yana
bir çalışma yürütmeyi amaçlıyor.

HAVAI FISEK
YASAKLANDI

Gemi işletmeciliğini sevdir-
mek ve 1 Temmuz 1926'da
yürürlüğe giren Kabotaj

Kanunu kapsamında elde edilen ka-
botaj hakkını kutlamak için İstanbul
Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi
işbirliği ile Fenerbahçe'de yelken yarış-
ları düzenlendi. Yaşları 8-14 yaş ara-
sında değişen 85 çocuk, birinci olmak
için kıyasıya yarıştı. Yarışlarda Fener-

bahçe Yelken Kulübü, Galatasaray
Yelken Kulübü, Büyükçekmece Yelken
Kulübü, Marmara Yelken Kulübü ve
İstanbul Yelken Kulübü yer aldı. Kız ve
erkek kategorisinde düzenlenen yarış-
larda dereceye girenlere çeşitli ödüller
verildi. Havadan da görüntülenen ya-
rışlar, renkli görüntülere sahne oldu.
Yarışların en büyük kazananı ise yine
dostluk oldu.

Dostluk kazandı

Meclis’te alınan karara göre, milli
günler ve uluslararası festivaller

kapsam dışı bırakıldı.

Mehmet
Murat
Çalık

Hasan
Akgün



ESENYURT Belediyesi’nin destekle-
diği güreşçi Tuba Demir,  U15 Ba-
yanlar Avrupa Güreş Şampiyona-

sı’nda altın madalya kazandı. Polonya’nın Kra-
kow kentinde 27-30 Haziran tarihlerinde oyna-
nan şampiyonaya Esenyurt’tan 3 güreşçi
arkadaşıyla birlikte katılan 15 yaşındaki Tuba
Demir, 50 kiloda final maçında Ukraynalı raki-
bini yenerek Türk Bayrağını Avrupa’da dalgalan-
dırdı. Avrupa’dan şampiyonlukla dönen Demir’i
havaalanında Esenyurt Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri coşkuyla
karşıladı.

En büyük hayalimdi

10 yaşından beri güreş sporuyla ilgilenen Demir,
en büyük hayalinin Türk Bayrağını dalgalandır-
mak ve İstiklal Marşını okutmak olduğunu söyle-
yerek, “Maça çıkmadan önce çok heyecanlıydım.
Biraz yenilme korkusu vardı ama şampiyon olma
isteğim çok fazlaydı. Maçta savaştım ve kazan-
dım. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı-
mızı okutmak hayalimdi. Bunu yaptığım için çok
mutluyum. Beni maçta motive
eden hocalarım, ailem
oldu. Bundan sonraki
hedefim yıldızlar şampi-
yonu olmak. Beni des-
tekleyen herkese çok
teşekkür ediyorum” dedi.

PORTO’DAN Aboubakar’ı transfer
etmek isteyen Aslan, Luyindama’daki
gibi “Mecburi satın alma opsiyonlu” ki-
ralama formülünü önerdi. Portekiz eki-
binin vereceği yanıt bekleniyor. Transfer
çalışmalarını sürdüren Galatasaray,
Porto’dan Vincent Aboubakar için
tüm kozlarını masaya sürdü. 15 mil-

yon euro bonservis bedeli talep eden
Porto’ya öncelikli olarak satın alma op-
siyonlu kiralama teklifi sunan Galatasa-

ray’ın bu teklifi reddedildi. Sarı-Kırmızı-
lılar bunun ardından tıpkı Luyindama
transferinde olduğu gibi zorunlu satın
alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.
Buradaki rakam ise 3+7 milyon eu-
roydu. Porto Kulübü, düşünmek için
süre istedi.

Gelmek istiyor

Akşam'ın haberine göre eğer bu öneri
kabul edilirse, CimBom, Aboubakar için

3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Önümüzdeki sezon sonunda da 7 
milyon euro Porto kasasına girecek. 
Bu sezon Militao ve Felipe’yi satan
Porto, UEFA’yla yaptığı FFP anlaşması
sebebiyle satışlar yapıyor. Eğer istenilen
rakamlara gelinirse, Porto’nun Galata-
saray’a olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen
Aboubaka, yeniden Türkiye yollarına
düşebilir. 
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Trabzonspor bir dünya yıldızını daha 
kadrosuna kattı! Nijeryalı kupa koleksiyoncusu
Obi Mikel bordo mavili formayı giyecek

UEFA Avrupa Ligi için artık saatleri sayan Trabzonspor 
sezonun ilk bombasını patlattı. Bordo mavililer Mısır'da 
düzenlenen Afrika Kupası’nda mücadele eden Nijerya Milli
Takımı’nın kaptanı John Obi Mikel ile anlaşmaya vardı

T ürk oyunculardan oluşan transfer hare-
katının ilk kısmını büyük ölçüde tamam-
layan Trabzonspor’da sıra yabancılara

geldi. Daha önce Chelsea’de 10 sezon top koş-
turan Obi Mikel artık bordo mavili forma ile
mücadele edecek.

KAP’A bildirildi
Nijeryalı orta saha oyuncusu ile her konuda
anlaşmaya varan Trabzonspor transferi Ka-
muoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bil-
dirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımı-
nın kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel
Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı
opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağ-
lanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,
2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR ga-
ranti ücret ödenecektir.
2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper
Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması
halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş 
olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

OnAzi mecbur bırAKtı
Trabzonspor’un Nijerya’dan transfer
yapması Nijeryalı oyuncu Onazi’yi
de heyecanlandırdı. Resmî Instag-

ram hesabından Mikel’in gelişini
duyuran orta saha oyuncusu;

“Bu resmî bir hoş geldin me-
sajıdır. 10 numarayı senin

için ayıracağım” ifadele-
rini kullandı. Ardından
da yönetim KAP’a açık-
lamada bulunarak
transferi paylaştı.

KAriyerinde
yOK yOK!
Gelecek sezondan iti-
baren Trabzonspor for-
ması giyecek olan Obi
Mikel’in birçok kupa za-
feri de bulunuyor. Nijer-
yalı orta saha
oyuncusunun kariyerinde
yer alan başarılar şöyle;
1 Şampiyonlar Ligi
1 Avrupa Ligi
2 Premier Lig

4 İngiltere Kupası
2 İngiltere Lig Kupası

1 İngiltere Süper Kupası
1 Afrika Kupası

yine chelseA yine
ŞAmPiyOnlAr ligi
Trabzonspor’un daha önce Şampiyonlar Ligi
kazanan iki oyuncu transferi Chelsea’den alı-
nan Bosingwa ve Malouda idi. Kariyerinin
büyük bir bölümünü Londra ekibinde geçiren
ve unutulmaz bir dönem yaşayan Mikel de bu
kulübün önemli bir parçasıydı.

FinAle KAlırsA trAbzOn
KAmPını KAçırAcAK
Trabzonspor'un gece yarısı transferini resmen
duyurduğu John Mikel Obi, takımın yeni sezon
hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği
kamplara sonradan dahil olacak. Ülkesinin
milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda müca-
dele eden ve ekiple son 16 turuna kalan Mikel,
bu turda elenmeleri durumunda en erken 6
Temmuz'da oynanacak maçın ardından yeni ta-
kımının Trabzon'daki birinci etap çalışmalarına
katılabilecek. Nijerya'nın son 16 turunda başa-
rılı olması durumunda gelişi 10-11 Temmuz ta-
rihlerinde oynanacak yarı final
karşılaşmasından sonraya kalacak olan 32 ya-
şındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Afrika
Uluslar Kupası'nda finale yükselmeleri duru-
munda ise bordo-mavili takımın Trabzon'da ya-
pacağı ilk etap kampını kaçıracak. Nijerya A
Milli Takımı'nın kupada final oynaması duru-
munda Mikel, 19 Temmuz'daki final maçının
ardından Trabzonspor'un 20-30 Temmuz tarih-
leri arasında Avusturya'nın Linz şehrinde yapa-
cağı ikinci etap kamp çalışmalarına
yetişebilecek.

miKel için teŞeKKür
Bu arada, Trabzonspor Kulübü, John Obi Mi-
kel'in transferindeki gayretleri nedeniyle Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Mısır
İskenderiye Başkonsolosu Ali Emre Özen, Mua-
vin Konsolosu Kemal Feyiz ve futbolcuları
Ogenyi Onazi için teşekkür mesajı yayınladı.

beKlenti yüKseldi
Trabzonspor’un ilk transferinde Obi Mikel gibi
önemli bir futbolcu ile anlaşması taraftarları da
heyecanlandırdı. Daha önce adı üç İstanbul
ekibiyle sayısız kez anılan ve gazeteleri süsle-
yen Nijeryalı futbolcunun ardından özellikle
santrafor ve stoper mevkisine yapılacak takvi-
yeler konusunda büyük bir beklenti içine girdi.
“Ertuğrul Doğan’ın 10 günde 4 yıldız açıklaya-
cağız” sözleriyle birlikte patlayan bombadan
sonraki hamleler herkes tarafından heyecanla

bek-
leniyor.
Sosyal medyada
da Mikel çılgınlığı
yaşandı. Afrikalı
oyuncunun trans-
ferinin açıklanma-
sının ardından
hem bordo mavili
taraftarlar hem de
diğer takıma gönül
veren binlerce fut-
bol sever çok sa-
yıda mesaj paylaştı.
Tecrübeli oyuncu
Twitter’da Türkiye
gündemi listesine
girdi.

AdebAyOr ve
hAlil hAmlesi!
Mikel ile bombayı pat-
latan Fırtına'da diğer
isimler için de girişimler
devam ediyor. Bordo ma-
vililer Ahmet Canbaz'ı
kadrosuna kattı. Yabancı
santrafor konusunda ise
Adebayor ile temaslar sürü-
yor. Uzun zamandır peşinde
olunan Halil Dervişoğlu'nda
da son bir teklif yapılacak. Sto-
per de büyük bir aksilik yaşan-
mazsa Campi olacak.

JOhn Obi miKel Kimdir?
22 Nisan 1987 yılında Nijerya’nın
Jos şehrinde dünyaya gelen Afrikalı
oyuncu Plateau United’da futbolculuk
kariyerine başladı. Norveç’in Lynn takı-
mına transfer olan Mikel, Chelsea tara-
fından keşfedildi ve Londra temsilcisine
20 milyon pound karşılığında imza attı.
10 sezon süren macerasının ardından
Middlesbrough’a transferi gerçekleşen
deneyimli orta saha oyuncusu dün Trab-
zonspor’un futbolcusu oldu. Mikel kariye-
rinde çıktığı 428 maçta 11 gol atıp 18 de
asist yaptı.
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Aboubakar taktiği
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Santrafor takviyesinde büyük beklentilerin olduğu Galatasaray'da listeye 
giren son isim Vincent Aboubakar oldu. Sarı kırmızılılar Beşiktaş'ta da 
forma giyen Kamerunlu golcüde Luyindama taktiği uygulayacak

BURAK
ZİHNİ

HABER

OBI MIKEL
TRABZON’DA
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TRABZON’DAEsenyurtlu güreşçi Tuba

Avrupa şampiyonu
Esenyurt  Belediyesi’nin desteklediği
sporcu Tuba Demir,  Avrupa U15 Güreş
Şampiyonası’nda altın madalya alarak
İstiklal Marşı’nı tüm Avrupa’ya dinletti

Galatasaray’ın
Aboubakar taktiği

OBI MIKEL
TRABZON’DA

Hagi’ye uçuk teklif
YAZ transfer döneminde Galatasa-
ray'ın da gündemine gelen Ianis
Hagi'yle ilgili Rumen basınından
gündeme bomba gibi düşen bir
transfer iddiası geldi. Gheorghe
Hagi'nin 20 yaşındaki oğlu
için 15 milyon euroluk tekli-
fin kapıda olduğu öne sü-
rüldü. Babası Gheorghe
Hagi'nin hem sahibi
hem de teknik direk-
törü olduğu Viitorul
takımında forma giyen
Ianis Hagi'nin adı, yaz
transfer döneminde
Galatasaray'ın da gün-
demine gelmişti. Avru-
pa'nın pek çok büyük
kulübünü peşinden koş-
turan 20 yaşındaki yete-
nekli futbolcuyla ilgili
Rumen basınından bugün

gelen bir haberse gündeme bomba
gibi düştü. Gazeta Sporturilor ga-
zetesi La Liga devi Barcelona'nın
genç yıldız için Viitorul'a 15 milyon

euro önermeye hazırlandığını
ancak baba Hagi'nin Kata-

lan devinin bu müthiş
teklifine oğlunu B takı-
mında oynatmayı dü-
şündükleri için sıcak
bakmadığını yazdı.
Haberde Romanya
liginden bugüne dek
en yüksek bonservis
bedeliyle ayrılan fut-
bolcunun 2016 ya-
zında Steaua
Bükreş'ten Ander-

lecht'e 10 milyon euro
karşılığında giden Ni-

colae Stanciu olduğu
hatırlatıldı.




