


ÇARŞAMBA 3 TEMMUZ 2019

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE sARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

2

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  14 sA YI  : 4296 3 TEmmUZ 2019 ÇARŞAmBA

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL
Ekrem Gül gsm: 0545 418 53 19  /  Tel: 0212  886 17 94

Reklam - Pazarlama 
Zeynep VURAL

GSM :  0533 025 04 19

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

A şırı sıcak havanın etkisiyle kan dolaşımı
düzensizleşen kalp ve damar hastaları, ge-
rekli önlemleri almazsa, kalp krizi tehlikesi

ile karşı karşıya kalabiliyor. Yaz sıcaklarından ko-
runmak için alınacak önlemler ile kalp sağlığını ko-
rumak mümkün olabiliyor. Doç. Dr. Serkan
Akdağ, yaz aylarında kalp sağlığı hakkında bilgi
verdi.

STRES ÇOK ÖNEMLİ

Kalp ve damar hastalıkları, kronik hastalıklar içeri-
sinde yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu-
dur. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine
göre; dünyada her yıl ortalama 18
milyon, Türkiye’de ise 200 bin
kişi, kalp hastalıkları nede-
niyle hayatını kaybet-
mektedir. Bu sayı, her
geçen yıl artış göster-
mektedir. Kalp hasta-
lıklarının ve kalp
krizlerinin oluşumunda;
başta sigara olmak üzere
düzensiz beslenme, stres ve
çevresel faktörler de etkili 
rol oynamaktadır.

KALP KRİZİNİ 
TETİKLİYOR

Yaz aylarında kalp krizinin
önemli risk faktörlerinden biri
de aşırı sıcak ve nemli havadır.
Sıcak havalar, ani kan basıncı dü-
şüşüne ya da yükselmesine neden
olabilir. Kalp ve damar hastaları ile
ileri yaştaki bireylerde bu ani değişimler
kalp krizini tetikleyebilir. Güneş ışınları ile
uzun süreli temas bu duruma zemin hazırla-
yabilir. Bu nedenle özellikle kalp ve damar
hastalarının sıcaklardan korunması, güneş
ışınlarına direkt maruz kalmaması çok önemli-
dir. Bu hastalar, güneşin dik geldiği 11.00-
16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalı,
dışarı çıkmak durumunda olanlar ise gölge yer-
lerde bulunmalı ya da şemsiye kullanmalıdırlar.

SIVI İHMAL EDİLMEMELİ

Vücudun sıvı dengesinin korunabilmesi için aşırı
terlemeyle kaybedilen sıvının tekrar yerine koyul-
ması çok önemlidir. Özellikle yaz aylarında günde
2,5-3,0 litre su tüketilmelidir. Ayrıca tansiyon ve
kalp hastalarının mutlaka kardiyoloji uzmanı kont-
rolünde gerekli tetkik ve takiplerini yaptırmaları
önerilir.

TUZA DİKKAT EDİLMELİ

Özellikle sıcak yaz aylarında hipertansiyonu
olan hastalarda genel olarak yapılan tuz kısıtla-

ması devam etmeli ve sebzelerle beraber tuz alı-
mının artmaması için özen gösterilmelidir. 
Az yağlı veya yağsız süt ve süt ürünleri, zeytin-
yağı, ayçiçeği yağı, mısırözü yağı gibi özellikle
doymamış yağlardan zengin bitkisel sıvı yağlar
tüketilmelidir. Günlük 3-4 porsiyon çeşitli taze
sebze ve meyve yenilmesi ince ve kalın bağırsa-
ğın düzenli çalışmasını sağlayacaktır. 
Ancak meyvenin aşırı tüketilmesinin kan şeke-
rini arttıracağını ve kiloyu attırdığını unutma-
mak gerekir. Bu nedenle
diyabet ve obezite

hastaları buna dikkat etmelidir. Mercimek,
nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagiller mut-
laka sofrada olması gereken besinlerdir. Salam,
sosis, sucuk gibi, katkı maddeleri ve aşırı tuz
içeren yiyecekler mümkün olduğunca tüketil-
memelidir.

Yaz aylarında, sıcaklığın
etkisi ile vücudun ısı 
dengesini sağlamak
için kalp hızında 
dalgalanmalar 
olabiliyor. Bu nedenle
sıcak havalardan
yalnızca hipertansiyon
ve kalp hastaları 
değil, sağlıklı kişiler de 
olumsuz 
etkileniyor  
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Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, anne babaların yeni
derdi olan çocuklarda aşırı mobil cihaz kullanımına karşı
uyardı. Özçelik, cihaz kullanım süresinin yaşla bağlantılı
olduğunu belirterek, “8 yaşındaki bir çocuğun özellikle

yaz tatilinde günde yarım saat kadar mobil cihaz 
kullanımı uygun olarak düşünülebilir” dedi

yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ebeveynler çocukların mobil
cihaz, telefon, tablet gibi dijital platformlarda yoğun vakit geçirme-
lerinden şikâyetçiler. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Prog-
ramı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuklarda kimi
zaman ciddi iletişim ve sağlık sorunlarına yol açabilen aşırı mobil
cihaz kullanımına dair uyarılarda bulundu. Özçelik, mobil cihazlar
ve teknolojik aletlerin fazla kullanımının çocuklarda iletişim sorun-
larına da yol açabileceğine vurgu yaptı.

3 yaşından önce asla

Okul döneminde uygulanan mobil cihaz kullanım kısıtlamalarına
birtakım esneklikler gösterilse de tatilde de devam etmenin önemli
olduğunun altını çizen Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuk-
larda cihaz kullanım süresinin yaşlarına göre değişim göstermesi ge-
rektiğine dikkat çekti.
“Tablet gibi cihazları bir çocuğun 3 yaşından önce eline hiç alma-
ması gerekirken, 8 yaşındaki bir çocuğun özellikle yaz tatilinde günde
yarım saat kadar mobil cihaz kullanımı uygun olarak düşünülebilir”
diyen Özçelik, şunları söyledi: “Aşırı kullanım çıtası yaş ile doğru
orantılı olarak değişim gösterir. Bununla birlikte çocuğun mobil ci-
hazlara karşı normalden fazla düşkün olduğunu anlayabileceğimiz
en net durum, çocuğun etrafta başka uyarıcıların var olması duru-
munda yine de cihazla zamanını tüketiyor olmasıdır. Çocuk, başka
çocuklarla sosyalleşmek, etraftaki canlı-cansız kendisine yeni gelen
nesneleri incelemek, değişen çevre koşullarına ilgi göstermek yerine
cihazla ilgileniyor ve bunu uzun süre devam ettiriyorsa, mobil ciha-
zın çocuğa zarar vermeye başladığını söylemek yanlış olmaz.”

İletişim sorunlarına yol açabilir

Mobil cihaz ve diğer teknolojik aletlerin fazla kullanımının çocuk-
larda özellikle sosyal beceri anlamında birtakım eksikliklere yol
açtığını belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, insanlarla
iletişim yerine devamlı cihazla uğraşan çocukların iletişimde bo-
zukluk yaşamaya başlayabileceklerine vurgu yaptı. Sosyal med-
yada çocuklar için birtakım tehlikeli durumların da
yaşanabildiğini hatırlatan Dila Özçelik, “Çevresiyle iletişimi za-
yıflayan çocuğun bu tehlikelere düşme ihtimali artar. Bu se-
beple çocukların mobil cihaz kullanımının kısıtlanması bir
yana belirli noktalarda takip de edilmesi gerekli” diye 

konuştu.  DHA

Çocuklarda mobil cihaz kullanımının kontrolü konusunda ebeveynlerle önerilerini
paylaşan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, “Öncelikle en büyük sorunun elin-

den telefonu düşürmeyen ebeveynin, çocuktan cihazı sakınmaya çalışması 
olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ebeveyn sürekli olarak bilgisayar, tablet, telefon gibi

cihazlarla uğraşır durumdaysa, çocuktan aksini beklemek mümkün olmaz. Burada
ebeveyne düşen ilk görev, önce kendi kullanımını sınırlandırmak ardından çocuğun
kullanımını kontrol etmek olmalıdır. Bununla birlikte ebeveynin kendi isteğine göre
çocuğun sınırlarını esnetip daraltmaması da ayrıca önemli. Zaman zaman ebeveyn-
ler zor durumda olduklarında çocuğun oyalanabilmesi için sınırsız cihaz 
kullanımına izni verebiliyorlar. Sınırın bazı noktalarda esnediğini gören çocuk
mutlaka başka zamanlarda da bu sınırı esnetmeye çalışacaktır. Bu sebeple
tutarlı olmak ayrıca önem taşıyor” ifadelerini kullandı. 

AiLELER NE YAPMALI?

ECZaNEyE DEGiL 
DOKtOra GiDiN!

TiyaTro sanatçısı Melek Bay-
kal, uzun yıllardır şikayetçi ol-
duğu ve ağrı kesicilerle

geçiştirdiği bel ağrılarından 3 ameliyat
sonrası kurtuldu. Baykal’ın son ameliyatını
yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Yunus Aydın, sanatçının yaşadığı
durumun hem bel fıtığı hem de kanal dar-
lığının birlikte olması nedeniyle 2 kat daha
zorlu olduğunu, ancak yaptıkları ameli-
yatla her iki sorunu da ortadan kaldırdık-
larını belirterek “Şimdi dikkat etmesi
gereken şey kendisine verdiğimiz jim-
nastik hareketlerini mutlaka uygula-
mak ve bol bol yüzmek. Bunu
yapması durumunda hayat kali-
tesi neredeyse eskisi gibi ola-
caktır” dedi.

Şikayetlerimi 
ihmal ettim

“Benim şikayetlerim aslında
her zaman vardı ama ben
sanırım pek ciddiye alma-
dım” diyen Melek Baykal,
yaklaşık 5 senedir bel ağrısı ya-
şadığını ancak doktora gitmek
yerine eczaneden ağrı kesici iğne-
ler yaptırarak çalışmaya devam etti-

ğini belirterek “Bunu yapmak yerine dok-
tora gitmem gerekiyordu, ama bunu daha
şimdi anlıyorum. Herkese tavsiyem, özel-
likle şiddetli bel ağrılarınız varsa eczaneye
değil mutlaka doktora gidin” mesajı verdi.
Evinde çok şiddetli bel ağrısıyla aniden ra-
hatsızlanan ve ambulansla bir hastaneye
kaldırılan Baykal’a, burada bel fıtığının
patladığı söylendi ve sanatçı birkaç gün

arayla 2 

ayrı bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Ancak şika-
yetleri 8,5 ay sonrasında hala geçmeyip
üstüne bir de bacakları başta olmak üzere
artınca Prof. Dr. Yunus Aydın’a başvurdu.

Kanal darlığı da vardı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.
Yunus Aydın ise “Hastamızda yalnız fıtık
değil kanal darlığı da var. Bu tür durum-
larda önce kanal darlığının halledilmesi
gerekir” diyerek, bunun orta ve uzun va-
dede hastanın sıkıntılarını neden artırdı-
ğını ise şöyle anlattı: “Bel fıtığı bazı

insanlarda kanal darlığı ile birlikte olur.
Bu darlığın sinirler üzerine olan bir ba-

sıcı etkisi var, buna bel fıtığı da ekle-
nince olay daha dramatik hale
geliyor. Hele Melek Hanım’da ol-
duğu gibi normalden farklı ve dışa
doğru bir fıtık vakası mevcutsa
ağrı daha da artıyor. Hastamızın
fıtığına iki ameliyatla da olsa
doğru müdahale edilmiş, burada
sıkıntı yok ama ameliyat olan in-

sanlarda ameliyattan sonra vücut
orada iyileşme dokusu meydana ge-

tiriyor. İki defa ameliyat olan yerde
bu iyileşme dokusu haliyle biraz daha

fazla oluyor.”

Günde sadece

yarım saat!

İSTANBUL
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GÜNCEL 3

G eçen yıl bugün 'Havai fişek ile hırsını
almak' başlığı altında şu satırları
yazmışım:

...
Havai fişek patlatanlar ve bu patlamanın

verdiği zararlara, rahatsızlığa, gürültüye, pa-
tırtıya maruz kalanlar.

Sadece ve sadece bir dakika empati yap-
mayı başarsak.

Mesela gecenin yarısını geçerken, şahane bir
atmosferde, gürültünün patırtının konserlerin
olduğu ortamda o havai fişekleri patlatarak
egosunu tatmin edenler, havai fişek ile bilendik-
leri hırsını ortaya koymaya çalışanlar.

Tam da o an, hasta yatağında yatan yaşlı bir
teyze, yeni doğmuş ağlamaklı ve zar zor uy-
kuya geçen bir bebek, sabahın köründe işe git-
mek için başını yastığa koymuş ama uyumakta
zorlanan bir emekçi yerine kendilerini koymayı
başarsalar...

İnanın bana bırakın bir daha havai fişek
patlatmayı.

Evrende havai fişek ve benzeri maddelerin
yasaklanması için hayatını ortaya koyarlar...

....
Devamında şöyle demişim:
Bütün bu etkileri göz önünde bulunduruldu-

ğunda, artık çok da masum olmadığı ortaya
çıkan havai fişeklerin kullanımı gelişmiş birçok
ülkelerde artık sınırlanmaya başlanıldı. İçeri-
ğindeki malzemeler biraz daha temiz yanan
yanıcılarla değiştirildi. Doğal alanlara yakın
yerlerde havai fişek atılması bazı bölgelerde
yasaklandı. Ülkemizde ise hâlâ bununla ilgili
düzenlemeler yeterli noktaya erişmedi...

Bebek temalı festivalde 
havai fişeğin ne işi var?

Bildiğiniz gibi yaz ayları festival ayları.
O festivallerden birisi de; 19. Uluslararası

Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali.
Gerçi günümüzde artık sıradan küçük bir

okul bile festival yapma becerisini gösterse de, 
Büyükçekmece Belediyesi bu işi en iyi ya-

panlar arasında gösterilmekte.
Şimdi buradan birinci, ikinci, ödüllü, 

şampiyon vs tartışmalarını yapmayı doğru 
bulmuyorum.

Başarılı bir festival yaptıklarını inkar etmek
mümkün değil.

Geçtiğimiz gün Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün'ün festival tanıtım top-
lantısında kendisine ilettiğim 'havai fişek' öneri-
sini buradan da dile getirmek istedim.

Bakın festivalin bu yılki teması 'çocuk ve
bebek'.

Düşünsenize ilçenizde çocuk ve bebek temalı
uluslararası güzel bir festival yapılıyor.

Siz iki aylık bebek veya üç yaşında 
çocuksunuz.

Yatağınızda mışıl mışıl uyuyorsunuz.
Sizi tema olarak kullanan o festivalin biti-

şini anons eden havai fişekler gece yarısını epey
geçerken patlamaya devam ediyor.

Hem de öyle böyle değil.
On on beş dakika.
O an yatağınızdan fırladınız.
Bebek veya çocuk değilsiniz.
Elinizde inanılmaz güç var.
Sizi bu derece rahatsız edenlere nasıl bir

ceza verirsiniz?
Tamam ben cevapları aldım!

Sosyal medyada patlatalım!

O gün toplantıda Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün'e 'Sizden çocuklar ve be-

bekler adına, doğa adına, çevre
adına her yıl yaptığınız havai fişek gösterilerine
artık son vermenizi, böylece örnek teşkil edece-
ğinizi ve hatta artık günümüzün olmazsa ol-
mazı sosyal medyadan hep birlikte sanal 
havai fişek patlatmamızın daha doğru olaca-
ğını' ilettim.

Akgün de not aldı ve festival komitesi ile bu
durumu görüşeceğini söyledi.

Bu durum masaya getirildi mi?
Konuşuldu mu?
Düşünüldü mü?
Bilmiyoruz.
Ama bu satırların yazarı dili döndüğü sü-

rece, ta ki biri anlayıp bulana kadar bu yanlışı
gündeme getimeyi sürdürecek...

Yapmışken tam yapsaydınız ya!

Dün Büyükçekmece Belediye Meclisini izle-
yen dostlar aradı: 'Mehmet yıllardır yazıyor-
dun. Nihayet bugün belediye meclisi havai fişek
patlatılmasını yasakladı' dediklerinde işte ya-
zımda bahsettiğim o bebekler adına, o yaşlı in-
sanlar, o hasta insanlar ve de o kuşlar,
köpekler, hayvanlar adına sevinmiştim.

Ancak bugün (dün) gazetemizdeki haberi
okuduğuma göre havai fişek tamamen değil sı-
nırlı olarak yasaklandmış.

Milli günler ve festivallerde serbestmiş.
İyi de senede var 8-9 milli gün ve kutlama.
15 gün festival.
Eder mi 23-24 gün.
Peki bu günlerde acımasızca patlayan havai

fişekler rahatsızlık vermeyecek mi?
Hayvanları öldürmeyecek mi?
Bebekleri uykusundan uyandırmayacak mı?
Hadi yaptınız bir şeyi tam yapsaydınız ya

Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ve belediye meclisinin çok saygı-
değer üyeleri.

Üstelik öneriyi Sayın Başkan Akgün vermiş.
Bu duruma çok daha fazla sevinmiştim.
Ben yine de ümitliyim ve bu yarım iş bir da-

haki meclis toplantısında tamamlanacaktır.
Bakın o belediye meclisinde birbirinden de-

ğerli Büyükçekmece'nin yetiştirdiği 
evlatları var.

Coşkun Tanış, Hasan Bacıoğlu, Necmi 
Yıldız, İdris Doğan gibi abilerim var.

Ahmet Küçük, Ahmet Şahin, Gülcan Demir-
kan, Önder Eryiğit, Hakan Çebi, Eren Savaş,
Tarık Erdoğan, Savaş Bilik, Sami Sertadım,
Okan Gülkoku, Kerim Mendeşağu, Seçkin
Sarı, Şiyar Hasbayram, Şuayip Serindik, Eyüp
Karataş, Gülderen Başkan, Habibe Başer,
Sedat Bostan, Ayhan Hastürk, Yıldız Polat,
Zerrin Çağlar, Tuncay Tuna, Özkalp Beyaz gibi
arkadaşlarım var.

Rıza Can Özdemir, Kerem Ereke, Nevzat
Sezen, Eyüp Karataş gibi genç ve dinamik kar-
deşlerim var.

Akgün üzerine düşeni yapmış ve öneriyi
sunmuş.

Keşke birkaç belediye meclis üyesi arkadaşı-
mız da 'Havai fişek tamamen yasaklansın' şek-
linde öneride bulunsaymış ama sorun değil.

Bir daha ki mecliste bu iş biter.
Havai fişek rezaletine ilk defa son veren bir

ilçe olarak Büyükçekmece tarihte yerini alır.
Haydi arkadaşlar, Büyükçekmece sizden bu

kararı bekliyor.
Bana inanmıyorsanız bağımsız bir anket

yapın.
Yüzde doksan dokuz havai fişek yasaklansın

kararı çıkar...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Havai fişek yasağı yarım
kalmış tamamlanacağına

inanıyorum...

Esenyurt'ta 
bankamatikten 
para çeken Libya
uyruklu kişiyi takip
ederek gasp eden 
3 kişi, polis tarafından
yakalandı. Ayrı yöne
kaçan şüphelilerden
biri, bindiği taksinin
parasını ödemek için
diğer arkadaşlarını
yanına çağırınca
şüpheliler güvenlik
kameralarına yansıdı

B arbaros Hayrettin Paşa
mahallesinde 24 Hazi-
ran 2019 tarihinde mey-

dana gelen olayda Libya uyruklu
Sadek M.S.E. (24) bankadan
para çektikten sonra markete
gitti. Marketten ayrıldığı sırada
Sadek M.S.E.'nin yanına yakla-
şan ve kendilerini polis olarak 
tanıtan iki kişi, yaptıkları üst ara-
ması sırasında mağdurun 
cebindeki 600 dolar ve 2 bin 
lirayı gasp etti. Olay sırasında
markette bulunan ve gözcülük
yapan bir kişi de onlara yardım
etti. Şüpheliler olay yerinden bir
taksi ve bir otomobille kaçtı.

Yakayı ele verdiler

Gasp Büro Amirliği tarafından
olaydan sonra başlatılan soruş-
turmada polis güvenlik kamera-
larını inceledi. Yapılan
incelemede olay yerinden tak-
siyle ayrılan şüphelinin diğer suç
ortaklarıyla Esenyurt, İncirli 
mahallesinde buluştuğu tespit
edildi. Önce kullandıkları oto-
mobilin plakası ardından eşkali
daha sonra kimlikleri tespit edi-
len şüpheliler Hadımköy'de 
düzenlenen operasyonda kova-
lamaca sonucu yakalandı.

Azılı suçlu çıktılar

Şüpheliler Fehmi G. (27), Ahmet
G.(28) ile Sedat A.(23) Gayret-
tepe'de bulunan Asayiş Şube
Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli-
lerden Fehmi G.'nin daha önce-
den 14 kez, Ahmet G.'nin 5 kez,
Sedat A.'nın ise 7 kez hırsızlık,
uyuşturucu bulundurmak, gasp
gibi suçlardan polis tarafından
gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Polis soruşturması sonucunda
marketten taksi ile ayrılan şüphe-
linin bir süre sonra taksiden
inmek için parasını olmadığını
görünce arkadaşlarını telefonla
arayarak yardım istediği, diğer
suçluların parayı ödemek için
yanına geldikleri öğrenildi. Soy-
gun parasından taksinin parasını
ödeyen şüphelilerin bu sırada
güvenlik kameralarına yakalan-
dığı belirtildi. Poliste yapılan sor-
gularında suçlamalarını kabul
etmeyen şüpheliler adliyeye 
sevk edildi. DHA

Gsm: 0533 211 48 61 
Dizdariye

Mh. Karaağaç
Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi

Arkası)

Pendik Sabiha 
Gökçen Havalimanı

bağlantı yolunda 
bulunan tünelde 
zincirleme trafik 
kazası meydana 

geldi. Hafriyat 
kamyonunun da
karıştığı kazada 
5 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında 
meydana geldi. Pendik Sabiha Gök-
çen Havalimanı bağlantı yolunda yeni

açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç bir-
birine girdi. Kazanın hafriyat kamyonu sürüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı
şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne 
sürüldü. Feci kazada tünel adeta savaş alanına
döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken,
tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla 
hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kavga

Bu arada kazaya karışan hafriyat kamyonundan
mazot çalmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile sü-

rücü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler
müdahale etti. Bidonla mazot çalmaya çalıştığı
iddia edilen kişi uzaklaştırıldı. DHA

TÜNELDE FACiA

LİBYALI TURİSTİ “POLİSİZ” DİYEREK GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

KENDILERINI
POLIS DIYE 

TANITMISLAR

Şüpheliler 
Hadımköy'de 
düzenlenen

operasyonda
kovalamaca so-
nucu yakalandı.

Fabrika alev aldı
Tuzla'da bir polyester fabrikasının çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok
sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ve can kaybının
bulunmadığı yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü

Organize Deri Sa-
nayi Bölgesi Kum-
pas Caddesi

üzerinde bulunan poliüretan
köpük üretimi yapan iki katlı
fabrikanın çatı katında saat
12.30 sıralarında henüz bilin-
meyen bir nedenle yangın
çıktı. Alevler kısa sürede çatı
katında bulunan depolara sıç-
radı. Çatıdan çıkan dumanları
fark eden işçiler durumu it-
faiye ve sağlık ekiplerine bil-
dirdi. Olay yerine Kartal,
Pendik, Tuzla, Sultanbeyli, Or-
hanlı ve Organize Sanayi Böl-

gesi müfrezelerinden itfaiye
ekipleri sevk edildi. Duman-
dan etkilenen işçilerin tedavi-
leri, olay yerine gelen
ambulanslarda yapıldı. Yangın
nedeniyle fabrikanın çatısında
hasar meydana geldi. Yangın
itfaiye ekiplerinin yarım saatlik
çalışması sonucu söndürüldü.

Çöpten kıvılcım çıkmış

Bir görgü tanığı "Burası bizim
komşumuzun yeri. Atık ve
çöplerden gelen bir kıvılcım
çıkmış. Daha sonra ahşap ve
strafora sıçramış. Çatı katı

komple yanmış yani. Ama
ölen ve yaralanan yok Allah’a
şükür. Herhalde 6-7 tane it-
faiye geldi. Bir sıkıntı görün-
müyor. Söndürüldü, şu anda
yangın. Poliüretan köpük üre-
timi yapılıyor fabrikada. Epey
bir köpük atıkları vardı çatı ka-
tında. Çatı katındaki yangın
ondan kaynaklanmış. Ham-
maddeler yandığı için o yüz-
den biraz dumandan etkilenen
olmuş. Ama şu anda bir şey-
leri yok yani" bilgisini verdi.
Polis çıkan yangınla ilgili ince-
leme başlattı. DHA

Park halindeki 
ARACA TOSLADI

Basın Ekspres yolunda park halindeki
mobil haritalama aracına çarpan 
motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Basın Ekspres yolu Mahmutbey
mevkii İkitelli istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Faruk Has yöneti-

mindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesiyle önünde park halindeki 34 ABA
879 plakalı Nimetullah Yiğit yönetimindeki mobil ha-
ritalama aracına çarptı. Çapmanın etkisiyle Faruk
Has arka camı kırılan aracın içine girdi. İhbar üzerine
olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan motosiklet
sürücüsü, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza
nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçla-
rın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. DHA

Sarıyer’de
yunus polisi
kaza yaptı

Saruyer'de motosik-
letli polis, yolcu mi-
nibüsüne arkadan

çarptı. Yaralı polis ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Kaza saat
10.00 sıralarında meydana
geldi. Büyükdere Caddesi Sarı-
yer yönünde ilerleyen motosik-
letli yunus polisi, önünde
seyreden Bahçeköy-Beşiktaş
hattında çalışan yolcu minibü-
süne arkadan çarptı. Çarpma-
nın şiddetiyle savrulan polis
yaralandı. Yaralının yardımına
ilk olarak minibüsteki yolcular
koştu. Haber verilmesi üzerine
kaza yapan polisin meslektaş-
ları da olay yerine geldi. Bir
süre sonra gelen sağlık ekip-
leri yerde yatan yaralıya ilk
müdahalede bulundu. Daha
sonra sedye ile ambulansa alı-
nan polis tedavisi için hasta-
neye kaldırıldı. DHA



T erörist dediklerini, kırmızı bülten ile
arananları bir oy alma uğruna
TRT'ye çıkaranların 31 Mart ve 23

Haziran yerel seçimleri öncesi  ağızlarında,
mitinglerde, sözde yer sofralarında verdik-
leri Af sözlerini 23 Haziran'da İBB'yi kayıp
ettikleri tescil edilmesi ardından unuttular
sanırım..

Halbuki spor salonlarına kadar dolan ce-
zaevlerinin boşaltılması için başta Avrupa
Birliği olmak üzere içten ve de dıştan bir
hayli baskı altında olanlar da aynı kişiler ve
aynı hükumet..

Adalet Reformunu hazırlayan ve
TBMM'sine gönderileceği söylenen ve bu pa-
ketinin içinde olduğu belirtilen Af'ı unutanlar
seçmen tarafından af edilmediklerinden
dolay mı verdikleri sözleri kısa süre için de
unutuverdiler.

Genel bir affa ihtiyaç duyulan ülke de tıka
basa dolmuş cezaevlerini boşalma cesareti
göstermesi gerekenlerin kulak ardı edemeye-
ceği bu istemi ne zaman yapacakları da
merak edilen en önemli konuların başında
gelmekte.

Kurucu partililerinin yeni parti kurmaya
çalıştığı şu günlerde nasıl bir adım atacağı
ve kendilerini 17 yıldan fazladır iktidar da
tutan halkın affını alma çabasına bir Genel
yada genel bir affı tamamlayan affı çıkarıp,
çıkarmayacakları merak edilirken bu yönde
atılacak olan adımın ülke içinde ki gerginliği
de bir nebze olsa yumuşatacağı da diğer bir
gerçek.

Ülkenin toplumsa bir barışa ihtiyaç duy-
duğunu uzun uzun anlatmaktansa başta sı-
nırlarımızda olmak üzere gerek ülke içinde
gereke dışında yaşanan gelişmeler karşı-
sında da moralli bir toplum olmasının diğer
bir gereğidir ya bir genel af yada ona benzer
acil bir af şartı.

Bu nedenle mevcut hükumetin 31 Mart
ve 23 Haziran'da aldığı mesajı kara kara dü-
şünmektense gerek sosyal, siyasal gerekse
ekonomik bir affı önüne alıp, hemen hayata
geçirmesi elzem bir iştir.

Yani bir daha ki seçimi beklemeden düşü-
nülen seçim öncesi yapılacaklar arasında ilk
sıralarda olan affın hayata geçirilmesi daha
çok geciktirilmemelidir.

İktidar-muhalefet çatışması 
iş yaptıracak mı?

Üçü Ardahanlı olan İstanbul'un 39 İlçesi-
nin 15 Belediyesini alan Cumhuriyet Halk
Partisinin bu başkanlarının birlikte verdiği
poza bakınca bende, yine CHP'li bir millet-
vekili olan Mehmet Bekaroğlu gibi düşünüp,
aydın, demokrat diye kendisini anlatan
CHP'nin dünyanın en büyük metropolüne ve
en çok kadın nüfusuna sahip bir kentte kadın
bir belediye başkanının olmadığını 
görüyordum.

Ve bu konuyu CHP'lilere bırakıp, İstan-
bul'da olduğu gibi Ardahan'da ve diğer bir
çok kentte belediye başkanlığını kazanan
muhalefetten seçilen başkanların şimdiden
yelken indirip, yaşanacaklara kapı araladı-
ğını da görmüyor değilim.

Çünkü başta MHP kökenli CHP-İYİ Parti
ve HDP destekli Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olmak üzere bir çok muhalefet

başkanın 31 Mart ve 23 Haziran'da yenilen
iktidarın engellerine takıldıklarını şimdiden
dillendirmeye başladılar gibi...

Tabi iktidar da elinde bulundurduğu
imkan ve çıkarmayı düşündüğü yeni yasa-
larla bu serzenişi daha da büyüteceğe 
benziyor..

Çünkü seçimlerden önce ben daha 4,5 yıl
buradayım diyen iktidarın başı Recep Tayyip
Erdoğan'ın yanı sıra onun destekçisi Devlet
Bahçeli'nin her açıklamalarında muhalefetin
aldığı belediyeleri çalıştırmak istemedikleri
gibi kendi belediye başkanlarını da zora so-
kacak olan yeni yasaların hazırlığına başla-
dıklarını da görmekteyiz.

Kısacası seçim öncesi yaşanan çatışmanın
bu kez gerek iktidarın elinde tuttuğu güç ile
gerekse çıkarmayı düşünülen yeni yasalarla
iktidarı engelleyip ,ş yaptırmayı düşündüğü
şu günlerde muhalefetinde yeni yollar ve çı-
kışla bulmaktansa iktidarı sıkıştımasını
mana edip, iş yapmayacaklar gibi..

Ve her iki çatışmanın bugün olmazsa ya-
rından da yakın olan yeni bir genel seçimi te-
tikleyeceği de diğer bir gerçek olduğunu
düşündüğümüz bir anda Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun
Uşak'ta partisinin kongresinde yaptığı açık-

laması dikkatimiz çekiyor.
Karamollaoğlu'nun parti teşkilatlarını ye-

nilememiz gerek ve en fazla 2 sene olabile-
cek bir yeni bir seçime hazır olmalıyız'
demesinden önce CHP'nin de yıllar sonra da
olsa parti içinde yeni bir iç dizayn gitmek
için kolları sıvadığı ve tüzüğünü güncellemek
için kolları sıvadığını da haber almaktayız.

Tabi mevcut iktidarında başta İstanbul ve
Ardahan İl Başkanları olmak üzere kayıp
yaşanan bölgelerde başlayıp, teşkilatlarda
yenilemeye gideceğini de hesaba katarsak
bir taraftan muhalefet ile iktidarın yerel ça-
tışmasını izlerken belki içinde yerelin de ka-
tıldığı yeni bir seçime doğru giderken
beklenen hizmetlerinde gelmediğini
göreceğiz gibi..

Çünkü yasa ve kanunların engeline takı-
lıp, başına geçtikleri belediyelerde düşün-
düklerini iş yapmayan muhalefet
başkanlarının 'Belik bir araç, bir destek bu-
lurum' diye vekillerine emanet edip, terk et-
tikleri makamlarında oturamadıkları gibi
iktidarın başkanlarınında muhalefet üze-
rinde kurulmak istenen mobingten olumsuz
şekilde etkilendiği ve çalışamadıkları da
diğer bir gerçek olarak ülkenin önünde duru-
yor gibi...

ÇARŞAMBA 3 TEMMUZ 20194 İSTANBUL

Af bir daha ki seçime mi kaldı?

24 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiri-
lecek 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali, Uluslararası Altınköprü Halk

Dansları Yarışması, Uluslararası Geleneksel El Sanatları
Sergisi, Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması,
Modern Dans Gösterileri, Uluslararası (Güler Ertan) Fotoğ-
raf Yarışması gibi onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fes-
tival kapsamında bu yıl Türk pop ve halk müziğinin ünlü
isimleri Simge Sağın, Ferhat Göçer, Fatma Turgut, Musa
Eroğlu ve Fatih Erkoç gibi isimler konser verecek. 

Dünya festivali olduk

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin her
yaş grubuna hitap ettiğini ve festivalin temel felsefesinin in-
sanları eğlendirmek olmadığını belirten Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu yıl 20’incisini
düzenleyeceğimiz kültür ve sanat festivalimiz için geri sa-
yıma başladık. Binlerce yabancı misafirimizi Büyükçek-
mece’de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Hedefimiz Cannes Film Festivali gibi, Büyükçekmece deni-
lince de tüm dünyada akla ilk olarak kültür ve sanat festivali
gelsin. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali,
bir dünya festivalidir. Türkiye'deki şekliyle de dünyadaki en
iyi festival ödülünü 7 kez alan bir kültür ve sanat faaliyetidir.
Kültür ve sanata gönül veren herkesi Büyükçekmece'ye festi-
valimize bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dünya Festivaller 
Birliği'nden birçok kez
ödül alan Uluslararası
Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali bu yıl da
birbirinden renkli 
etkinlik ve konserleriyle
vatandaşlarla buluşuyor.
Bu yıl 20’incisi 
düzenlenecek olan 
uluslararası kültür ve
sanat festivaline 
71 ülkeden bin 650
sanat elçisi katılacak

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

20. YILDA BIN 650
KONUK GELIYOR

Türkiye Milli Delegasyonu Komite Üyesiolan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne-timler Kongresi İzleme Komite Toplan-tısı’na katılıyor. 2 – 4 Temmuz
tarihlerinde Norveç’in başkenti Oslo’dadüzenlenecek toplantıda Kuzey Kıbrıs,Azerbaycan ve Bosna – Hersek’le ilgiligündem maddeleri yer alacak. Ayrıca 31Mart – 23 Haziran yerel seçimlerindegözlemci olarak Türkiye’ye gelen AvrupaKonseyi üyelerinin seçim sonrasında dü-zenledikleri raporların da toplantı gün-deminde yer alması bekleniyor. 2001yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerelve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde

Türkiye Milli Delegasyonu olarak Türki-ye’yi temsil eden Başkan Dr. Hasan
Akgün “Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı-lar yerel ve bölgesel demokrasinin geliş-mesi açısından büyük önem teşkil
ediyor" ifadesini kullandı.

Oslo’da Türkiye’yi 
temsil edecek

Araçtan aylık
306 bin lira

tAsArruf
Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz geçmiş döenemde 411 bin
TL’ye kiralanan 16 aracı iade 
ettiklerini belirterek, aynı araçların
başka bir firmadan 105 bin TL’ye
kiraladıklarını söyledi. Aradaki 306
bin TL'lik farka dikkat çeken Yılmaz,
“İsraf mı tasarruf mu kamuoyunun
taktirine bırakıyorum” dedi

Hazİran ayı meclisinde tasarruf ted-
birlerini kamuoyu ile paylaşan Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ikinci

dalga tasarruf tedbirlerini temmuz meclisinde
açıkladı. 3 JCB kepçe, 3 kırkayak kamyon ve 10
adet altı teker küçük kamyonu geçmiş dönem be-
lediye yönetiminin 411 bin TL aylık bedelle kirala-
dığını dile getiren Yılmaz, aynı sayıdaki daha
kaliteli aracı aylık 105 bin TL'ye kiraladıklarını
söyledi. Aylık olarak 306 bin TL'nin belediyenin
kasasında kaldığını belirten Yılmaz, “İsraf mı ta-
sarruf mu kamuoyunun taktirine bırakıyorum”
eleştirisinde bulundu. 

Fiyatları tek tek açıkladı

Kiralamanın detayları hakkında bilgi veren Baş-
kan Yılmaz, “3 adet JCB kazıcı yükleyici kepçeyi,
operatör bize ait aylık 89 bin 700 TL'ye kiralıyor-
muşuz. Bunları temizlik şirketine iade ettik. Yeni
kiraladığımız aynı araçların bize maliyeti 27 bin
TL, üstelik operatör de kiraladığımız firmaya ait.
Geçmiş dönemde 105 bin TL'ye 3 adet kırkayak
diye tabir edilen, 15 metre kara küp kamyon kira-
lanmış. Biz 28 bin 500 TL'ye kiraladık. Üçte bir 
fiyatına denk geliyor sanırım. 10 adet açık dam-
perli, 6 teker kamyon kiralanmış. 10 tanesinin top-
lam kira bedeli 216 bin 840 TL. Bizim kiralık
maliyetimiz 50 Bin TL” açıklamasını yaptı. 

6 ayda 1 milyon 838 bin TL

“Toplamda 3 adet yükleyici, 3 adet büyük
kamyon, 10 tane küçük kamyon bir önceki
dönemde 411 bin 840 TL'ye kiralanırken
bizim kiralama maliyetimiz 105 bin 500
TL” diyen Yılmaz, “Aylık edilen tasarruf
306 bin 340 TL, artı KDV. Bu şekilde 6
ayda 1 milyon 838 bin TL tasarruf

etmiş oluyoruz. Toplam
temizlik hizmetlerinden

yapmış olduğumuz ta-
sarruf ve bir önceki
tasarruflar, aylık 445
bin TL. Belediye-
mizi yılda 5 milyon
340 bin TL'lik bir
yükten kurtarıyoruz.

Takdir kamuoyunun”
ifadelerini kullandı. 

‘Onur’ aldatmacasıDiyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali

Erbaş, her yıl haziran
ayında LGBTİ üyesi

bireylerin 'Onur
Yürüyüşü' adı altında
düzenlediği  etkinliği
eleştirerek, "İnsani ve
ahlaki değerleri hiçe

sayan söz konusu
propagandanın,

özgürlük, onur gibi
kavramlarla servis

edilmesi bir algı 
operasyonu ve

aldatmacadır" dedi

dİyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, diya-
netin Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen 'İslam’a Karşı Küresel Meydan Oku-

malar Bağlamında Yeni Stratejiler' konferansına katıldı. Di-
yanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışı temsilciliklerde görevli
ataşeler ve din görevlilerinin katıldığı konferansta konuşan
Erbaş, İslamofobi’nin İslam düşmanlığını içeren bir proje ol-
duğunu belirtti. 

Bütün insanlığın meselesidir

Prof. Dr. Erbaş, LGBTİ üyeleri ve onları destekleyenler tara-
fından her yıl haziran ayı sonlarında yapılan Onur Yürüyü-
şü'ne de değinerek eleştiride bulundu. Anne ve baba olmayı
devreden çıkaran anlayışın yaradılışa aykırı bir davranış ol-
duğunu ifade eden Erbaş, "Dünyanın çeşitli yerlerinde şimdi
ülkemizde de yavaş yavaş olmaya başladı, zaman zaman
bazı kavramlar, organizasyonlar, cinsiyet eşitliği gibi slogan-
lar adı altında birtakım sapkınlıkların gündeme getirildiğini

ve yaygara yapıldığını görmekteyiz. Ai-
leyi tahrip eden, insani ve ahlaki değer-
leri hiçe sayan söz konusu
propagandanın, özgürlük, onur gibi kav-
ramlarla servis edilmesi bir algı operasyonu
ve aldatmacadır. Anne olmayı devreden çı-
karan bir kadın ve baba olmayı devreden çıka-
ran bir erkek tasavvuru, fıtrata, yaratılışa aykırı
bir sapkınlıktır ve tarih boyunca bütün inançlar
tarafından hem reddedilmiş, hem de lanet-
lenmiştir. Bu manada çocuklarımızı, üm-
metin ve tüm insanlığın çocuklarını
evrensel değerlerdir bunlar. Annelik ve
babalıktan vazgeçen cinslerin birbiriyle
evlenmelerine varıncaya kadar ileri gö-
türen bu işi bütün insanlığın meselesidir,
sadece Müslümanların meselesi değil”
ifadelerini kullandı.  DHA

Silivri Belediye
Başkanı 

Volkan Yılmaz

İstanbul'da yaşayan modifiye araç tut-
kunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan
düğününde ilginç anlar yaşadı. Demir'in

kendi gibi modifiye tutkunu arkadaşları damada
egzoz ve çelik jant taktı.
Düğün salonuna modifiyeli araçlarla konvoy yaparak
gelen gençler takı töreninde de Hulusi Demir'e bir
sürpriz hazırladı. Modifiye araç tutkunu Demir'e takı
töreninde abart egzoz ile çelik jant taktı. Salonda ren-
kli görüntüler oluşurken gelin ile damada başka bir
arkadaşının takı yerine biberon taktığı görüldü. Bu
anlara şahit olan davetliler de alkış tutarak gelin ile
damadın mutluluğuna ortak oldu. Hulusi Demir, takı
töreninin ardından "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok
şaşkınım" dedi. 

Damada egzoz
TAKTILAR!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi sözü verdiği siyasi parti il başkanlarını ziyaret toplantılarına, 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya gelerek başladı. AK Parti'nin kendilerine randevu
vermediğini ifade eden Ekrem İmamoğlu, “MHP’den de henüz dönüş almadık” açıklamasını yaptı

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim
öncesi sözü verdiği siyasi parti il

başkanlarını ziyaret toplantılarına, CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ile bir araya gelerek başladı. İkili, Şişha-
ne'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda
buluştu. Kaftancıoğlu, toplantının ba-
sına açık bölümünde İmamoğlu'na,
seçim kampanyasına yönelik yardım
kampanyası sırasında kendilerine ulaşan
bir kumbara ve duygu yüklü satırlardan
oluşan bazı mektupları, 'Emanet' diyerek
hediye etti. İmamoğlu da "Emekçileri se-
versiniz" diyerek, İSMEK'li bir kadının
yaptığı Kız Kulesi'nin işlendiği el işi bir
seramiği Kaftancıoğlu'na verdi.

Siyaset normalleşmeli

Ziyarette ilk açıklamayı yapan İl Başkanı
Kaftancıoğlu, "Bugün, Belediye Başkanı-
mızın bizleri ziyareti çok kıymetli. Bildi-
ğim kadarıyla tüm siyasi parti
başkanlıklarına ziyarette bulunacak ken-
dileri. Bu siyasetin normalleşmesi ve as-
lından bundan sonra devam etmesi
anlamında daha da kıymetli. Yaklaşık 18
aydır il başkanıyım. İsterdim ve arzu
ederdim ki, belediye başkanımızdan ön-
ceki belediye başkanlarımızda da benzer
ziyaretlerimiz olsun. Kendileri, siyasi par-
tileri ziyaret etsinler. Kentin sorunlarını
varsa, güzelliklerini birlikte konuşarak,
paylaşarak çözelim. Bu siyasi iletişimi
devam ettirelim arzusu beklediğim bir
şeydi. Belediye Başkanımızın bu ziyare-
tiyle, böyle olacağının hissettirilmesi ba-
kımından çok kıymetli" dedi.

Devamlı diyalog olsun

"Kendi mensubu olduğum partideyim"
diyen İmamoğlu ise "Ama bugünkü ziya-
retimin biraz daha, siyasi partileri bakışı-
mızın bir başlangıç ziyareti. Bu talebimizi
ilk etapta Meclis'te grubu bulunan bütün
siyasi partilerden talepte bulunarak yola
çıktık. Bugün CHP'deyiz. Diğer partiler-
den randevularımız, girişimlerimiz var.
Girişimlerimizin devam ettiği partilerimiz
var. Bu bağlantı ve diyalog devamlı
olsun. Bu uygulananın örnek olduğunu
düşünüyorum. Asla vazgeçmeyeceğimiz
bir uygulama olacak. Kim ne düşünürse
ne yaparsa yapsın, önemsediğim yok.
Ben şahsen toplumun adına doğru adım
atıyorsak gerisini düşünmenin önemli ol-
madığını hissediyorum. Bu bağlamda, il
yönetimiyle bir değerlendirme yapacağız.
Partimden bulunmaktan büyük gurur ve
onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Umarım bir gün vazgeçerler

Başarılı geçen kampanya süreci nede-
niyle tüm il yönetimine teşekkürlerini ile-
ten İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin
sorularını cevapladı. İmamoğlu, "AKP ve
MHP'den randevu aldınız mı?" şeklin-
deki soruya, "MHP'den henüz dönüş al-
madık. AK Parti bize randevu vermedi.
Ama girişimlere devam edeceğiz. Bu
bizim yaptığımız uygulananın bir eksik-
liği değildir. Uygulamayı güzel yaptık.
Diğer tavırla ilgili belki, kişisel bir tavırdır.
Bilemem. Belki siyasi bir tavırdır. Ama
dediğim gibi, çocukların ve gençlerin, bu
şehrin insanlarının beklentisinin geri-
sinde bir uygulamadır. Geri bir uygula-

madır. Bu manada, tekrar düşünmelerini
tavsiye ediyorum. Bizim davetimiz hala
geçerli ve açıktır. Bunu açıkçası vermez-
lerse eğer, AK Parti için şimdilik konuşu-
yorum. Yenilemeye devam edeceğim.
Umarım bir gün vazgeçerler" yanıtını
verdi. 

Konuşabilmemiz lazım

"Bu teklifinizi ret mi ettiler?" diye sorul-
ması üzerine İmamoğlu, "Yani şöyle biz
yazı ile talep ettik. Daha sonra telefonla
talep ettik. Ama randevu vermeyecekle-
rini ifade ettiler. Bu bir reddediş mi değil
mi, zaman içerisinde göreceğiz. Sanırım
İl Başkanımız da seçim döneminde bu
uygulamayı yaptı. Randevu verenlerle
buluştu, vermeyenlere gidemedi. Buluşa-
lım ya. Böyle konuşalım. Buluşmadan,
birbirimizin gözünün içine bakmadan
düşündüklerimizin ya da siyasi manevra
olarak, kafamızda kurnazca kurguladığı-
mız cümlelerin ve kavramların inanın
yüzde 70'ini çöpe atarız. Kalan yüzde
30'u da bizim gerçeklik payımızdır ve si-
yasete kalite getirir. Buluşmaktan, tartışa-
bilmekten, konuşabilmekten asla ve asla
sakınmamamız lazım. Bakın 6 ay bo-
yunca ısrar ettik ve 17 yıl sonra bir tel-
evizyon münazarasını bu ülkeye hediye
ettik. Doğdu doğalı hiçbir münazara
görmemiş bir gence, TV'de de tartışılı-
yormuş hissini verdik. Yarın öbür gün,
farklı düşüncelerde de olsalar birlikte ko-
nuşmalarına yansıyacak bir gelişme ola-
caktır. Diyalog, dünyanın en kıymetli
hissi. O bakımdan biz talebimize devam
edeceğiz" dedi.
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A ltı yıl önce yine bir temmuz sabahı 
yazdığım bir yazıyı aynen koydum. 

Değişen bir şey var mı derseniz? 
Erdoğan o zaman Başbakan’dı, Şimdi partili
Cumhurbaşkanı

Ne gözyaşlarımızın rengi değişti, ne acılarımız
eksildi.

“Bundan yirmi yıl önce gerçekleştirilen insan-
lık dışı katliamda yaşamlarını yitiren 33 yurttaşı-
mızın acısı bir kez daha yüreklerimizi dağladı.

Bu alçak saldırı, özellikle de o yıllarda sıradan
hale gelen faili meçhullerin içinde, katillerin en
çok açık verdikleri olaylardan biriydi. Hiçbir
olayda bu kadar açık şekilde  kendilerini ele ver-
memişlerdi.

Ancak tüm olaylarda olduğu üzere, var olan
kanıtların üzerine gidilmediği gibi,  olanlarda ka-
rartılarak olayların ardındaki asıl karanlık güçler
gizlenmeye çalışıldı.

Sıradan bir alevi-sünni çatışması gibi gösteril-
mek istenen Madımak oteli yangınında, aradan
yirmi yıl geçmesine karşın hala gerçek sorumlu-
lar bulunmadı.

Unutturulmaya çalışılan bu insanlık ayıbıyla il-
gili onlar istemeseler de halkın hafızası 
unutmuyor.

Aydın, demokrat kişilerin görevi de Madımak
gibi, Kahramanmaraş, Çorum, 77 I mayıs kat-
liamı, Bahçelievler olayı gibi tarihimize kazınmış
önemli olayları unutturmamak olmalı.

Ne Sivas’ta otel içerisinde diri diri yakılan 33
aydınımızı unutacağız, ne de Dargeçit karako-
lunda öldürülen 6 köylünün olayından rahatsız
olan uzman çavuşu; kalorifer kazanında yaktırıp,
sonra da sözüm ona kamu görevi yapanları unut-
turmayacağız.

Faili meçhuller dönemi olarak bilinen yıllarda
ölüm nedenleri hala aydınlığa kavuşmamış Cum-
hurbaşkanı Turgut Özal, Adnan Kahveci, Eşref
Bitlis ve onlarca bilim insanı, yazarın gerçek ka-
tilleri bulunmadan bu ülkeye barış getirmek
mümkün olmayacak.

Aynı şekilde yakın zamanımızda Uludere’de
katledilen köylüler, Reyhanlı’da alçakça öldürülen
masum insanlar ve en son Taksim Gezi olayla-
rında yaşanan insanlık dışı uygulamalar, yaşam-
larını yitiren 5 insan, yaralanan binlerce yurttaşı
unutmak mümkün mü?

Bu ülkeye 27 mayısları, 12 martları, 12 Eylül-
leri, 28 Şubatları yaşatanlar yargı önünde ol-
masa bile kamu vicdanında mahkum olmadan,
darbeciler, darbe yanlıları cezalandırılmadan, 
demokrasi tüm kurul ve kurallarıyla nasıl 
işleyecek?

Temmuz sıcaklarına romanlarında Yaşar
Kemal, “sarı sıcak” der.

Özellikle de baraj ve sulama kanallarının ol-
madığı yıllarda, Çukurova’da sarı sıcaklar nefes
aldırmazdı insanlara. Tıpkı o yılların insanı bu-
naltan temmuz sıcaklarında olduğu gibi her 2
Temmuz da Madımak geldikçe aklıma, yangın ye-
rinde kızıl alevlerin arasında canhıraş bağıran in-
sanların sesi çınlar kulaklarımda ve bir kez daha
insanlığımdan utanırım.

Ben, özel bir işim nedeniyle Sivas’a çok istedi-
ğim halde gidemediğimden utanırım da, yok olup
giden 33 canın ardından hala gerçek sorumluları
bulamayan kamu görevlileri, siyasetçiler hiç mi
utanmazlar?

“Bu olay bizim için artık bir namus meselesi
olmuştur” diyen ancak sorumluların bulundu-
ğunu görmeden yaşamını yitiren dönemin Başba-
kan Yardımcısı rahmetli Erdal İnönü’nün
hatırına da olsa CHP bu olayın peşini bırakma-
malıdır.

Uludere de yok yere yitip giden masum köylü-
lerin acısını ve anısını yaşatmaya çalışan Kürtler,
on binlerce inançlı insanın mağduriyetine neden
olan 28 Şubat darbecilerinin izini süren muhafa-
zakarlar, 12 Eylülde toplumsal bir travma yaşa-
yan, milyonlarca insanın yaşamını alt üst eden
Evren ve arkadaşlarının yargılanmasını isteyen
devrimciler kadar, bu ülkeyi yönetmekle yükümlü
AK parti iktidarı da tarihle yüzleşmek, geçmi-
şinde yaptıkları yanlışların özeleştirisini yapmak
durumundadır.

Aksi halde daha çok yanar yüreğimiz, sarı sı-
caklar gibi.

Ülkemizde barış ve demokrasi mücadelesini ne
birbirinin karşısına koymak, ne de birini diğerine
tercih etmek mümkün olmadığı gibi; içtiğimiz su,
soluduğumuz hava gibi muhtacız demokrasiye de,
barışa da.

Ne zaman barışa yaklaşsak, mutlaka bir yer-
lerden düğmeye basılıyor. Yine ve yeniden bizleri
korkularımızla terbiye etmeye, kutuplaştırmaya,
kaos ve karışıklık yaratmaya çalışıyorlar.

Tıpkı 33 erin şehit edildiği karakol baskını,
Roboski katliamı gibi.

Barışa bu kadar yaklaşmış, 40 yıldır ilk kez
böylesine önemli bir uzlaşma ve bir arada ya-
şama iradesi oluşmuşken, bu güzel iklimi yeniden
bozmaya, toplumda yeni gerginlikler, kırılmalar
yaratmaya kimsenin hakkı yoktur.

Hele de gereksiz polemik ve inatlaşmalar, kı-
rıcı ve kutuplaştırıcı söylemlerle çözüm sürecini
tehlikeye atmaya; bir başbakanın ne hakkı, ne de
lüksü vardır.”

Aradan geçen bu altı yıl içerisinde en azından
son yapılan yerel seçim sonuçlarıyla birlikte mu-
halefette “yeniden iktidar olunabileceği” fikri
oluştu. Çözümün başka karanlık mecralarda
değil, halkın kendi örgütlü gücünde olduğuna iliş-
kin özgüven gelişti.

Barış, demokrasi ve insan hakları, özgürlükler
konusunda toplumsal bir muhalefet örgütlenmesi
için tüm siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum
örgütlerine çok büyük görev düşüyor.

Her Temmuzda 
yeniden yanar yüreğim

AK PARTI
RANDEVU
VERMEDI

imamoğlu'na, "Seçim meydanlarında dillendir-
diğiniz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamı-
nıza davet edecek misiniz? Seçim sürecinde
rakibiniz Binali Yıldırım size çay davetinde bulun-
muştu. Siz de makamınızda bu buluşmanın ger-
çekleşebileceğiniz söylemiştiniz. Sizden bir
randevu bekliyor gibi geldi bize" şeklinde bir soru
da yöneltildi. İmamoğlu, bu soruyu da, ''Sayın
Cumhurbaşkanı'nı ben makama davet etmedim,
aksine ben randevu talebinde bulunacağım
dedim. Ki doğrusu da o. Kendileri bu ülkenin se-
çilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebine buluna-
cağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de
uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında ol-
duğu için henüz davetimi yapmadım. TV yoluyla
yaptım fakat fiili olarak randevu talep etmedim
ama şimdi edeceğim. Ülkenin hangi kamu ku-
rumu olursa olsun, fikirsel farklılıklarımız da olsa,
hangi siyasi parti olursa olsun, hizmet etme konu-
sundaki ziyaretlerimize, samimi çabamıza devam
edeceğiz. Bundan sakınmayacağız. Binali Bey'le il-
gili de şöyle; bu olay, televizyonda geçen bir çay
davetiydi. "Sizi çaya davet ediyorum" dedi ve TV
programı bitti. "Ben sizi çaya davet ediyorum"
derseniz, bu eksik bir davettir. Net bir yere davet
olmayınca ben, meydanlarda bu davetin netleş-
mesini talep ettim. Hatta, "Lütfen seçim gününe
kadar olsun, sonra anlamı olmaz. Buna seçim
günü de dahil. Oyumuzu kullanır, sonra oturur bir
yerde çayımızı içeriz, haber bekliyorum" diye, İs-
tanbul'un her yerinden bağıra çağıra söyledim.
Daha ne yapabilirim, bilmiyorum. Ama bana bir
geri dönüş olmadı. Sonrasında, "Ben çay davetimi
yaptım ama Ekrem Bey yoğundur, şimdi işleriyle
uğraşacak" diye bir ifadesi oldu. Ben, bu çay dave-
tinin süresinin dolduğunu düşünüyorum. Şimdi
ben onu kahveye çevirdim ve İBB'nin Saraçhane
binasına kendilerini davet ediyorum. Hem kahve
içelim hem ağırlayalım hem İstanbul'la ilgili dü-
şüncelerini alalım. Bizim ne yapacağımızı anlata-
lım. Kendilerini layıkıyla ağırlamak istiyorum.
Kahve ikram etmek istiyorum. 40 yıl hatırı olsun.
Onu yaşayalım istiyorum. Ben bunun üzerine çı-
kacağım diyorsa, beni yemeğe davet etsin, ye-

mekte o zaman" şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı’ndan 
randevu isteyeceğim

istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim-
leri sonrasında ilk resmi ziyaretini, İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya yapmıştı.
İmamoğlu, dün de 1. Ordu Komutanı
Musa Avsever’i Selimiye Kışlası’nda zi-
yaret etti. İmamoğlu ve Org. Avsever,
basına kapalı gerçekleştirilen görüşme
öncesinde kışla içerisinde anı fotoğrafı
çektirdi. Org. Avsever ile İmamoğlu, bir

süre araçla kışlayı dolaştı. Org. Avsever,
kışlanın tarihi ve askeri işleviyle ilgili
İmamoğlu’na teknik bilgiler verdi.
Daha sonra kışla içine geçen ikili, bu-
rada keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Org. Avsever, İmamoğlu’na çerçeve içe-
risinde bir Türk Bayrağı hediye ederken,
İBB Başkanı da 1. Ordu Komutanı’na,
Kız Kulesi ve Boğaz Köprüsü temalı
kara kalem bir tablo takdim etti. 

İkinci resmi ziyaret Orgeneral Aysever'e

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu karşılayan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
“Bugün, Belediye Başkanımızın bizleri ziyareti çok kıymetli” ifadelerini kullandı. 

Çocuklarını haczetti
Eski futbolcu Emre
Aşık, 4 aydır göreme-
diği çocukları 6 yaşın-

daki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızının
geçici velayetini aldı. Aşık, haciz
kararıyla çocuklarını alırken olay-
lar çıktı. Emre Aşık'ın avukatı
Funda Sadıkahmet, 2 polis me-
muru, pedagog ve icra memuru,
Yağmur Aşık ve annesinin kendi-
lerine yumruklarla saldırdığını
ileri sürdü. Darp raporu alan icra
heyeti, Yağmur Aşık ve annesin-
den şikayetçi oldu.

Vermemek için direndi

İcra heyeti tarafından tutulan tu-
tanakta yaşanan olaylar şöyle
anlatıldı: "Pedagog çocuklarla
görüştükten sonra çocukların ba-
baya tesliminde bir sakınca ol-
madığını belirtti. Yağmur Aşık
çocukları sağ salim babaya tes-
lim etti. Bu sırada Yağmur Aşık,
"Oğlumu vermeyeceğim" diyerek
çocuğu vermemek için direndi.
Avukat Funda Sadıkahmet Alp'e
küfürler edildi. Polis memurla-
rına yumruk ve tekme ile saldı-
rıldı. Yağmur Aşık tehditler
ederek çöp konteynerlerini fırlattı.
İcra heyeti darp raporu alarak
Yağmur Aşık, annesi ve yanında-
kilerden şikayetçi oldu." DHA



S evgili Okuyucular daha önce de bu ko-
nuda yazmıştım dün 1 Temmuz günü
Bostancı'ya gittim. Oradan Beşiktaş

üzerinden Taksim'e, çıldıracaktım.Sevgili
Dostlar, çeşitli derneklerde gönüllü koştur-
duğumdan çeşitli ilçelere gidiyorum. 
Taksim Beyoğlu'nda, Kadıköy'de, Kara-
köy'de, Beşiktaş'ta hatta Büyükçekme-
ce'mizde yanımdan geçen insanların
neredeyse yarısı Türkçe konuşmuyor. Bu
beni çok etkiliyor. Hislerimi belli etmiyorum
ama sinirleniyorum. Çünkü biliyorum ki; in-
sanın yaşam süresi ve süreci içinde duygu ve
düşüncelerini açıklayabilmesi, karşılıklı ya-

kınlaşmasının yegâne aracı Dil'idir. 
Oturdum dilin toplum ilişkilerindeki ro-

lünü araştırdım. Bakın neler buldum. Aynı
yerde soluklanan, yiyen, içen ancak konuşup,
anlaşma olanağı bulunmayan insanların
oluşturduğu kalabalığa "İnsan Topluluğu"
denir. O topluluğa anlaşabilmeleri için kar-
deşçe beraber yaşamak imkanını sağlayan
Dil faktörünü dahil ettiğimizde o kalabalık
artık bir "Toplum" meydana getirilmiş olur.
Bir toplum aynı dille iletişim kurduğunda
"Ulus" oluşur. Biz milyonlarca Suriyeliyi içi-
mize aldık. Bizde bakıma muhtaç insan yok-
muş gibi. Birde bizim çocuklar sınav

manyağı olurken onları sı-
navsız üniversitelere sokuyoruz. 

Bilmeliyiz ki kişilerin üzerinde yaşadıkları
toprağa Vatan anlayışı ile sevgi duymaları;
ait oldukları toplumun geçmişine saygı, gele-
ceğine heyecanla bağlanabilmeleri, yani Ulus
olabilmeleri için Dil Birliğinin mevcudiyeti
kesinlikle gereklidir. Sınırların kapılarını
açmak, çeşitli dil, din, ırktan insanları topla-
mak Ulus'a zarar verir. Konuşma yeteneği ile
ona özgü bir işlev olan düşünmenin birbirin-

den ayrılmazlığını savunan Platon düşün-
meyi; sessiz halde kendi kendine konuşmak
olarak nitelemiştir. 

Düşünme ve dil ilişkisi olmaksızın, soyut
kavramların "anlam saptamalarının" nasıl
yapılacağını irdelediğimizde tam bir imkân-
sızlıkla karşılaşırız. Örneğin; özgürlük, eşitlik
ve kardeşlik gibi soyut kavramları belirleyen
sözcüklerin, anlam derinliklerine varabilmek
için gerekli zihinsel eylem olan düşünmenin,
ancak dilin beraberliği ile yapılabileceği gö-
rülür. Kişinin mensubu olduğu toplum ile en
kuvvetli ilişki aracı olan dilin bir "konuşma
dili", bir de "yazı dili" olmak üzere iki ayrı
türü vardır. Toplum içi genel iletişimde, bu iki
türün de kullanılması gerekir. 

Bir de "Özel Dil" var. Dilbilimcilerin "Sos-

yolekt" terimi ile ifade ettikleri bu tür diller
özellikle mesleklere veya "toplum içi grup-
lara" ait kavramlara göre oluşup, yerleşmiş-
tir. Dolayısıyla, o müşterek kavramlar
konusunda tarafların anlaşabilmelerini ko-
laylaştırırken, aynı gruptan olmanın içgüdü-
sel yakınlığını da pekiştirir. Sözel iletişim için
insanlar; açık, düzgün, anlamca zengin ve
ikna edici niteliği olan anlatımı tercih ettikle-
rinde iletişim kolayca sağlanır. 

Doğu edebiyatının büyük şairi Şeyh Sa-
di'nin şu sözleri ile bitirelim sunumumuzu.
"Bilge kişi, yemediğinde bitap düşecekse,
elini yemeğe uzatır ve konuşmadığında bir
halel gelecekse, söze başlar." Tanrım birliği-
mizi bozdurmasın. Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle.

Ulus olmaktan uzaklaşıyor muyuz? 

İSTANBUL
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İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener daha önce yaptığı bir açıkla-
masında, 'Şu ana kadar yapılan

incelemeler sonucunda sadece 6 bin ci-
varında İBB'ye ait lüks aracın kayıp ol-
duğunu ve bu araçların kimlere
verildiğinin dahi belli olmadığını ifade
etmişti. Haberin ardından İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi'nin iddialarla ilgili
soruşturma başlattığı ve araç envanteri-
nin inceleme altına alındığı öğrenildi.
Herkesin dikkati özellikle AK Parti'nin
teşkilatlarında görev yapıp, İBB'den
kendisine araç tahsis edildiği iddia edi-
len kişilerin kullandığı binek araçlara
çevrilmişken İBB'ye ait iş araçlarından

bir kısmı ise Sakarya'da ortaya çıktı. 

İBB logosu söküldü

gazzetta9'dan Celal Eren Çelı̇k'in habe-
rine göre; seçim akşamı İstanbul'dan
ayrılan İBB'ye ait araçlardan büyük bö-
lümü Sakarya'nın AK Parti'li Erenler
Belediyesi'nin asfalt şantiyesine çekildi.
İki gün burada kalan araçlar daha
sonra Sakarya'nın merkez ilçelerine da-
ğıtıldı. Dağıtılan araçlardan bazıları
Serdivan Belediyesi'ne ait şantiye şefli-
ğine ait arazinin uzak bir bölümüne
park edildi. Diğer ilçelerde de araçların
gözden uzak yerlere çekilmiş ve üzerle-
rindeki İBB ibarelerinin sökülmüş ol-

duğu belirlendi. Haberde yer alan vi-
deoda araçların plakaları ise açıkça gö-
rülüyor.

Meral Akşener ne demişti?

“İstanbul'un bu yanını hiç bilmiyorduk.
Meğerse İstanbul seçiminin iptal sebebi
duygusalmış" diyen Meral Akşener, "6
bin araba kayıp, hem de şoförlü ve ben-
zinli kayıp. O Ensar'ı da bir bütün ola-
rak düşünün bütün bu vakıflara 850
milyon para gitmiş. Bu paralar size ait,
size hizmet için ayrılmış. Paranın 18
günde nereye gittiğini öğrenmiş olduk.
Bunu vermemek için her şeyi yapacak-
lar" ifadelerini kullanmıştı. 

İBB'nin ‘kayıp’ milyonlarca TL'lik araç 
filosunun bir kısmı AK Partili belediyede 

bulundu iddiası gündeme bomba
gibi düştü. İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu’nun belediye için 
kiralanmış ve belediyede olmayan 

araçların belediyeye iadesi aksi halinde
yasal işlem yapacağını açıklamasının 

ardından gözler İBB 
envanterindeki araçlara çevrildi

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

KAYIP ARAC FILOSU
SAKARYA’DA BULUNDU

Toptan satılık sahipsiz eşya!
İstanbul'da oplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı

KaraKöy'deKi İETT
Genel Müdürlüğü'ne ait
binada yapılan açık artır-

mada satışa çıkarılanlar arasında,
tablet bilgisayarlar, fotoğraf makine-
leri, kol saatleri, güneş gözlüğüne
kadar pek çok eşya yer aldı. Açık ar-
tırma usulüyle satılan eşyalar, toplu

ihalede 81 bin TL veren kişinin oldu.

Biz bu işi her yıl yapıyoruz

İETT Bulunmuş Eşya Bürosu So-
rumlusu Esra Polat, yolcular tarafın-
dan unutulan ve kaybedilen eşyaların
kendilerine ulaştırıldığını söyledi.
Unutulan eşyalarını sınıflandırıldı-

ğını belirten Polat, "Süre dolunca da
sahibine teslim edilemeyen tüm eşya-
ları ayrıştırıyoruz. Sonra da satılacak
durumda olanlar açık artırma usu-
lüyle satışa sunuluyor. Biz bu işi her
yıl yapıyoruz. Bu yıl toplu satış yap-
tık ve 81 bin liraya ürünlerin hepsi
satıldı" dedi. DHA

Metrobüslere 300 ek sefer
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şeridin trafiğe
kapatılması yoğunluğa neden oldu. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanırken,
yolcuların mağdur olmaması için metrobüslere 300 ek sefer konulduğu açıklandı

FSM Köprüsü'nde, Avrupa
Yakası'ndan Anadolu Ya-
kası'na geçiş yönünde,

devam eden asfaltlama çalışması ne-
deniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17
Ağustos'a kadar sürmesi planlanan ça-
lışmalar boyunca ulaşım, diğer yön-
den, 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak
yapılacak. FSM Köprüsü'nde gidiş ve
gelişteki şeritlerin azaltılmasının ardın-
dan İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşa-
nıyor. Köprüye gidişte, her iki yönde
trafik zaman zaman durma noktasına
gelirken, FSM Köprüsü'nde yaşanan
trafik yoğunluğu İstanbul'un geneline
de etki etti.

Marmaray'da yoğunluk

İstanbullular toplu ulaşım araçlarına
yönelirken, Metrobüs ve Marmaray'da
da yoğunluk oluştu. Gebze yönüne
giden yolcular zaman zaman Marma-

ray'a binmekte zorluk yaşadı. Öte yan-
dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprü-
sü'ndeki çalışma nedeniyle oluşan tra-
fiğin azaltılması için alınan tedbirler
kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü'nde, trafiğin en yoğun olduğu

sabah saatlerinde Asya-Avrupa istika-
metinde, akşam saatlerinde ise Av-
rupa-Asya istikametinde ek şerit
açılacağını, Metrobüs sefer saatlerinin
kış tarifesine çevrilerek, hat boyunca
günde 300 ek sefer yapılacağını 
açıkladı. DHA

Altın bileziklerini
kollarına taktılar

BÜyÜKçeKMece Belediyesi Halk 
Akademisi Meslek edindirme Kursları
mezuniyet töreni yoğun bir katılımla

gerçekleştirildi. Büyükçekmece Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katı-
lan kursiyerler uzun soluklu bir eğitim dönemini
başarıyla sonuçlandırmanın gururunu yaşadı.
Meslek sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlara 
kapılarını açan Halk Akademisi Meslek edindirme
Kursları yeni dönemde de Büyükçekmecelilere 
hizmet vermeye devam edecek. 

Çalışmalarımızı sevgiyle yapıyoruz

Mezuniyet törenine katılan Belediye Başkan 
yardımcısı Nuraydın Sak, "1 yıl süren maratonun
ardından hepiniz meslek sahibi oldunuz. Tüm 
kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Başkanımız Dr.
Hasan Akgün sizlere sevgi ve saygılarını iletmemi
istedi. çalışmalarımızı sevgiyle yapıyoruz. Bu ba-
şarı bunun kanıtıdır. emeği geçen tüm eğitmenleri-
mize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. 
Belediye Başkan yardımcısı Nuraydın Sak ve
Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tüm 
kursiyerleri tek tek tebrik ederek mezuniyet 
belgelerini takdim etti. 

Hizmet için 
ortak protokol

Şişli Belediyesi Başkanlık Binası’nda
düzenlenen imza törenine Şişli Bele-
diye Başkanı Muammer Keskin, İstan-

bul Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Uygulama ve
Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker ve
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alper Okyar
katıldı. Proje kapsamında Şişli’deki mahallelerin
demografik yapılarına, sosyo-ekonomik durumla-
rına, ulaşım ve altyapı ağlarına ilişkin istatistikler
oluşturulacak. Vatandaşların belediye hizmetlerin-
den memnuniyet ve beklentilerini içeren detaylı bir
analiz raporu hazırlanacak. 4 ay sürecek projenin
sonunda ise hazırlanan rapor belediyenin stratejik
plan, hizmet ve yatırımlarının belirlenmesinde yol
gösterici olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçların Sakarya’nın AK Partili Erenler Belediyesi’nin şantiyesine çekildiği iddia edildi. Araçlardaki İBB logosunun da söküldüğü belirtildi. 

Şişli Belediyesi ile İstanbul 
Üniversitesi Teknoloji, Transfer 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
arasında daha iyi bir Şişli için ortak
hizmet projesi protokolü imzalandı

Açık artırma
usulüyle satı-
lan eşyalar,

toplu ihalede
81 bin TL

veren kişinin
oldu.



YAZ transfer döne-
minde sattığı kadar
oyuncu alabilecek

olan Galatasaray'da paraya çevri-
lecek ve gönderilmek istenen
oyuncuların başında gelen
Mbaye Diagne sorun makinesi
çıktı. Senegalli kalmak, yönetim
ise satmak için her şeyi yapıyor.
Kasımpaşa'dan gelip tarihe geçe-
cek bir performansla sezonu ta-
mamlayan Afrikalı oyuncunun
sosyal medyada yaptığı her hare-
ket de ayrı olay. Son olarak "Hak-
kımda çok konuşuyorsunuz"
açıklamasında bulunan Diagne,
sarı kırmızılı taraftarların küfürle-
rine maruz kalınca paylaşımını
kaldırdı.

Taraftar hedefe koydu

Galatasaray'ın Diagne ile olan
sorunları bir türlü bitmek bil-
miyor. Terim'in kadroda iste-
mediği Senegalli forvet
yapılacak transferlere de taş

koyuyor. Vedat Muriqi
için Rizespor ile protokol
imzaladığı öne sürülen
Cimbom'un Kosovalı
oyuncuyu Fenerbah-
çe'ye kaptırması da
gündemde. Yönetim ve
teknik heyet ile de karşı
karşıya gelen golcü

futbolcu taraftarın
da hedefinde.

Uyum sağla-
yamadı!

Geldiği günden
bu yana her ne
kadar gol atsa
da hem saha içi
davranışları hem
de oyun siste-
mine uymayan

yapısı ile gelecek
sezon içerisinde

düşünülmeyen Di-
agne'nin satışı için
karar çıkmıştı. Gala-
tasaray yönetimi
Diagne’yi satarak
transfer kaynağı

oluşturmak için 
girişimlere başlamıştı.

Hedef Arabistan’da 15
milyon avroya alıcı

bulan Diagne’yi
satıp, transfere

kaynak
oluştur-

maktı. 

ADEM Ljajic'in bonservisini
almak dışında rakiplerinden

geride bir profil çizen Beşik-
taş havalanmaya başlıyor.
Siyah beyazlılar transfer
gündemine aldığı oyuncu-

larla kısa süre içerisinde tek
tek sözleşme imzalayacak.
Listede Narsingh, Boyd, Ka-
gawa, Douglas, Bachirou bu-
lunuyor. Avcı'nın da çok
istediği beş yıldızla rakiplere

de gözdağı verilecek.

İspanya'ya gidebilir

Spor Toto Süper Lig takımlarının
toplamda 14 milyar liralık borcunun
yapılandırılması konusunda hare-
kete geçilmesinin ardından Trab-
zonspor ile başlayan süreç Beşiktaş
ile devam ediyor. Siyah beyazlılar
borçlarının yapılandırılmasının ar-

dından ilk önce Kagawa ile anlaş-
manın yollarını arayacak. Geçen
sezon yarım dönem siyah beyazlı
formayı giyen Japon oyuncunun ye-
niden kiralanması konusunda uğraş
verecek. Her ne kadar şifaen anla-
şılsa da La Liga'dan teklif gelirse
tecrübeli oyuncunun İspanya'ya
gitme ihtimali var.

Boyd bitmek üzere

Golcü Tyler Boyd transferinde de
pürüzler yavaş yavaş aşılıyor.
ABD’li futbolcunun bonservisine
sahip olan Guimares’in inadını
kıran siyah-beyazlı idareciler, bon-
servis bedelini 4 milyon avrodan şu
anda 2 milyon avroya çekti. Her iki
kanatta da forma giyebilen ve bon-
servisi elinde olan Luciano Nar-
singh de siyah-beyazlı formayı
giymek için gün sayıyor. Lens elden

çıkarıldığı anda va-
tandaşı getirilecek.
Ön libero için Fouad
Bachirou ile el sıkışan
Beşiktaş, 29 yaşındaki
oyuncunun kulü-
büne 1,5 milyon av-
roluk teklif yaparak
beklemeye geçti.
Bonservisi elinde
olan Douglas’la da
her konuda anlaş-
maya varıldı. Trans-
ferlerin önümüzdeki
günlerde açıklan-
ması
bek-
leni-
yor.
(Tür-
kiye Ga-
zetesi)
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Ya Fener
Ya CimbOm

m ehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan alt-
yapı seçmeleri sırasında açıklamalarda
bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Baş-

kanı Hasan Kartal, Kosavalı golcü Vedat Mu-
riç'in transferi konusunda değerlendirmelerde
bulundu. Futbolcunun birçok takımdan teklif
aldığını ifade eden Kartal, "Oyuncumuz Fener-
bahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı. Vedat ile
ilgili ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasa-
ray'dan geldi. Bu iki kulüpten birinde oynama-

sını isteriz. Neticede bizim kulübümüzde
parlayan bir arkadaşımız. Bizim kafamızda
belirlediğimiz bir bedel var. Onu yakalaya-
cağız. O kulüplerden yararlanabileceğimiz
futbolcular var. Bundan sonra teklifi biz
yapmak istiyoruz. Biz istediğimiz oyun-
cuları ve istediğimiz bedeli kulüplere su-
nacağız" diye konuştu.

Şüphe olmasın

Transfer döneminin sıkıntılı olduğunu
belirten Kartal, "Çalışmalarımız devam
ediyor. Transfer zor iş. Bakkala gider gibi

şunu alıyorum deyip alamıyorsunuz. İyi
araştıyoruz, iyi oyuncular arıyoruz. Bunu

da biz yapıyoruz. Hocamız ve ekibimiz İs-
tanbul'da çalışma içerisinde. İyi bir ekip kura-

cağız; bundan Rizelilerin ve Rizesporluların hiç
şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Son karar başkanların

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal,

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli
ile gerçekleştirdiği Vedat Muriç transferinin de-
taylarını açıkladı. Bal, "Comolli ile dostane bir
görüşme gerçekleştirdik. Gündemimiz Muriç
transferiydi. İki taraf da isteklerini belirtti. Fener-
bahçe ile ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz
ancak hâlâ transferle ilgili somut bir şey yok.
Son kararı iki kulübün başkanı verir" dedi.

Somut bir şey yok

Çaykur Rizesporlu idareci, önceliklerinin hem
kulübün hem de Muriç'in çıkarlarının aynı doğ-
rultuda ilerlemesi olduğunu ifade ederek; "Co-
molli ile yaptığımız görüşmede iki taraf da
isteklerini belirtti. Görüşme
olumlu geçti, Fenerbahçe ile
ilerleme kaydettiğimizi söy-
leyebiliriz ancak hâlâ trans-
ferle ilgili somut bir şey yok.
Önemli olan hem Muriç'in,
hem de Çaykur Rizespor'un
çıkarlarının aynı doğrultuda
ilerlemesi. Gelen teklifleri
hem Çaykur Rizespor Baş-
kanı Hasan Kartal, hem de
Muriç birlikte değerlendirerek
en uygun kararı verecektir. Takı-
mımızın çıkarları önemli, biz Çaykur
Rizespor'u temsil ediyoruz ve tek iste-
ğimiz Çaykur Rizespor'un çıkarları
doğrultusunda hareket etmek" açık-
lamasında bulundu.  DHA

Bankalar Birliği ile yapılandırma konusunda anlaşan
Beşiktaş'ta işlemler bittiği andan itibaren imza şov
başlayacak. Takımda gönderilmek istenen 
oyuncularla yollar ayrıldıkça takviyeler yapılacak

Kartal uçmaya hazırlanıyor!

5 imza birden
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Galatasaray ile Diagne
arasındaki gerilim devam ediyor.
Sezon içinde başlayan ayrılık
sinyallerinin ardından transfer
döneminin gelmesiyle birlikte iki
taraf adeta düello oynuyor

FIFA'NIN Suudi Arabistan ligi ekiplerine uy-
gulayacağı denetim sebebiyle hem kulüpler
oyuncularını göndermeye başladı hem de
birçok yıldız Avrupa'ya dönmenin yollarını.
Geçen sezon başında Leicester City'den
16,5 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a
transfer olan Ahmed Musa'nın Riyad tem-
silcisinden ayrılmak istediği belirtildi.

Arabistan'da mutsuz

Obi Mikel'in transferinde büyük rol oyna-
yan Ogenyi Onazi'nin şimdiki hedefi ise

Ahmed Musa. CSKA'da fırtınalar estiren
ve milli takım performansının ardından 
İngiltere'nin yolunu tutan Afrikalı futbolcu
burada beklenen istatistikleri yakalaya-
madı. Avrupa'ya yeniden kendisini kanıtla-
mak isteyem Musa'nın kiralanması
konusunda girişimlerin olduğu ve ilk görüş-
menin olumlu geçtiği Nijerya basını tara-
fından yazıldı. Yönetimin de Al-Nassr ile
yapacağı toplantıların ardından olumlu ya
da olumsuz olarak bu transferi bitirmesi
bekleniyor.

Onazi’den ikinci bomba
Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin bir arkadaşı daha
takıma katılabilir. Bordo mavililerin Al-Nassr'da forma giyen Ahmed Musa için devreye girdiği öğrenildi KULÜPTEN yapılan açıklamada şu ifa-

delere yer verildi: "Fenerbahçe Beko
Erkek Basketbol Takımı, mücadele
edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk
hedefleyeceği yeni sezon öncesinde
kadro yapılanması çalışmalarını sür-
dürüyor. Ekibimiz, bu kapsamda yapı-
lan anlaşma sonucunda, İtalyan
forvetimiz Gigi Datome’nin sözleşme-
sini üç sezon daha uzatmıştır. Gigi Da-
tome, Fenerbahçe Beko formasını
2021-2022 sezonunun sonuna dek giy-
meye devam edecektir. Datome, 2015

yazında dahil olduğu Fenerbahçe Ai-
lesi’nin erkek basketbolda elde ettiği
tüm başarıların önemli bir parçası ol-
manın ve büyük Fenerbahçe tarafta-
rıyla güçlü bir sevgi bağı kurmanın
yanı sıra, saha içindeki ve saha dışın-
daki karakteriyle de tüm basketbolse-
verlerin takdirini kazanmıştır. Bu yeni
anlaşmanın kulübümüze ve Gigi Da-
tome’ye hayırlı olmasını diliyor, spor-
cumuzun sarı-lacivertli forma altında
zaferlerle dolu nice sezonlar yaşama-
sını temenni ediyoruz."

Datome nikah tazeledi

FENERBAHÇE, Emre
Belözoğlu ile 1 yıllık
sözleşme imzaladı.Sarı
lacivertli ekibin resmi in-
ternet sitesinden yapılan
açıklamada transferle il-
gili şu ifadelere yer ve-
rildi: "Milli futbolcumuz
Emre Belözoğlu'nun
Ülker Stadyumu
Fenerbahçe
Şükrü Sara-
coğlu Spor
Komplek-
si'ndeki im-
zasında
Sportif
Direktö-
rümüz
Damien
Comolli
de hazır
bulundu.
Camia-
mızın
önemli
bir de-
ğeri
olan
Emre Belö-
zoğlu'na yuvana
'hoş geldin'
diyor, nice za-
ferler ve şampi-
yonluklar
diliyoruz."

emre yeniden
Fenerbahçe'de

ABD’li 
futbolcunun
bonservisine
sahip olan

Guimares’in
inadını kıran
siyah-beyazlı

idareciler,
bonservis
bedelini 
4 milyon
avrodan 
şu anda 
2 milyon 
avroya 
çekti.

Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncusu Luigi Datome ile üç yıllık sözleşme yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı
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