
Mesleğinde Necati Doğru'nun üslu-
bunu örnek aldığını belirten Pir,

“Çetin Emeç'in titizliğini örnek aldım.
Rahmetli olan arkadaşlarımız var onla-
rın da bazı özelliklerini örnek aldım.
Ben şahısları örnek almam özellikle-
rini örnek alırım. İnsana hürmet 
kulluk getirir özelliğe hürmet etmek
lazım” diye konuştu. I SAYFA 8
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QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

SaYFa 2Burak ZİHnİ

Ekinci’nin 
sözleri...

SaYFa 4Mustafa DOLU

Aday nasıl
belirlenir?

SaYFa 5 ali İbrahim ÖnSOY

Seminerin
ardından

Ümraniye Parseller Mahallesi 
Kesikkaya Caddesi üzerinde 

bulunan ve halen inşaatın devam 
ettiği, Dudullu-Bostancı Metro Hattı
şantiyesinin yanındaki yol önceki gece
saat 01:20 sıralarında göçtü. Zemin
kayması sonucu meydana gelen 
göçükte; 10 metre çapında, 7-8 metre
derinliğinde çukur oluştu. İBB'den 
yapılan açıklamada çöken kısmın istas-
yon dışında olduğu belirtildi. 

8 METRE ÇUKUR OLUŞTU
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Çökmenin meydana geldiği 
yerin yanında bulunan bir siteye

ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait
konteyner de göçük altında kaldı. 
Kulübenin içinde bulunan 2 güvenlik 
görevlisi toprak altında kalarak can
verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu toprak 
altında kalan güvenlik görevlilerinden
Mehmet Altun’un cesedi sabah saatle-
rinde, diğer işçi Güray Halat’ın cesedi 
ise uzun uğraşlar sonucu saat 13:50 
sıralarında çıkarıldı. I SAYFA 3

2 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ
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NTV ve STAR ekranlarında uzun süre
sunuculuk yapan gazeteci Celal Pir,

geçmişte yapılan gazetecilikte rekabet
olduğunu belirterek, “Araştırıyordun,
doğrusunu bulmaya özen gösteriyor-
dun. Şimdi gazetecilik, belli merkezler-
den, emir komuta zincirinde gelen
bilgileri yaymak olarak görülüyor. 
Bu asla gazetecilik değildir” dedi. 

ESKİDEN CİDDİ BİR REKABET VARDI BEN ÖZELLİKLERİ ÖRNEK ALIRIM

ç

İeTT’de ModerN
KÖlelİK sİsTeMİ
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Sayıştay Başkanlığı, İETT’de toplu taşıma hizmetle-
rinde istihdam edilen şoförlerin çalışma saatlerinin
fazla olduğunu tespit etti. İETT bünyesinde hiz-

met sunan otobüslere ilişkin olarak 2017 yılında yaşanan
kazaları gündeme getiren Sayıştay denetçisi, fazla çalıştı-
rılan bazı şoförlerin, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan
trafik kazalarına karıştığını dile getirdi. Denetçi ayrıca ko-
nunun 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda da işlen-
diğini belirterek, “Ancak mevzuata aykırı uygulama 2017
yılında da devam etmiştir” hatırlatmasında bulundu. 

ÖLÜMCÜL KAZALARA NEDEN OLUYOR

ç
Sayıştay'ın İSKİ denetiminde ise ortay çıkan bulgular
su faturalarının neden yüksek geldiğini gün yüzüne çı-
kardı. İSKİ'nin aynı hizmet için farklı adlarda tahsilat

yaptığı tespit edilirken, su tarifesi belirlemede hesaba katı-
lan 'bakım bedeli'nin abonelerden ayrı bir kalem olarak
tahsil edildiği ortaya çıktı. Başkanlık, gerçek maliyet değer-
lerinin hesaplanmadığını, 2016 yılında da aynı uyarının ya-
pılmasına karşın hatayı düzeltmek için hiçbir işlem
gerçekleşmediğini saptadı. İSKİ ise 'bakım bedeli'nin su
birim fiyat maliyetine dâhil edilmediğini savundu.  I SAYFA 5
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eMir KoMUTa
gazeTeCiligi!

Ekranlardan
tanıdığımız 

Celal Pir
Damga'ya

konuştu.
Günümüzde

Türkiye'de emir
komuta 

zincirinde gelen 
bilgiler ışığında

gazetecilik
yapıldığını 

belirten Pir, “Bu
gazetecilik

değildir” dedi ÖZLEM
DENİZ

SÖYLEŞİ

İlk günde 
10 bin

kİşİ ağırlandı

Spor Toto Süper
Lig'in 11. hafta
mücadele-
sinde Medi-

pol Başakşehir,
bugün sahasında 

Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışı veren her iki takımda
kazanmak için kıran kırana bir
mücadele verecek.  I SAYFA 7
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MeTro CoKTU
Ümraniye'de
metro inşaat
sahasının da

olduğu caddede
göçük meydana
geldi. Çevredeki

bir siteye ait
olan güvenlik

kulübesinin de
göçükte

kalması üzerine
iki kişi feci

şekilde can
verdi

Cihangir İslam’a 
suç duyurusu

Şehit yakını ve gazilerden oluşan
15 Temmuz Derneği üyesi bir

grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sa-
rayı'na gelerek eylem yaptıktan sonra
Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam
hakkında suç duyurusunda bulundu. 15
Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman
Tarık Şebik, "Saadet Partisi Milletvekili
Cihangir İslam'ın yapmış olduğu 'iki batı-
lın mücadelesidir 15 Temmuz' söylemine
karşılık suç duyurusunda bulunduk" dedi. 
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Şarkıcı Sıla Gençoğ-
lu'nun şoförü ve

Ahmet Kural'ın komşusu
darp olayı ile ilgili tanık
olarak dinlendi. Sıla'nın
avukatı Rezan Epözde-
mir, Ahmet Kural’ın
tanık olarak dinlenilen
komşusu, Sıla’ya dayak

olayıyla ilgili arkadaşına at-
tığı whatsapp mesajını so-
ruşturmayı yürüten savcılığa
sundu. Tutanakla tespit edi-
len ve dosyaya delil olarak
giren mesajda: “Ahmet
Kural evinde bir kızı dövü-
yor. Çok kötü dövüyor, 
polise haber versek mi?”
yazdığı belirtildi.

Şarkıcı Sıla’nın

tanıkları 
dinlendi 

ç

AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik, partilerin-

den belediye başkanı aday
adayı olacakların başvuruları-
nın 5-12 Kasım 2018'de 
alınacağını bildirdi. Çelik,
“MKYK'mızın kararıyla 
bütün seçim çevrelerinde 
partimiz adayların tespiti ve
sıralamasında 'merkez yokla-

ması' usulünü uygulaya-
cak” dedi.
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Erdem’in duruşması
ocak ayına ertelendi 

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik
FETÖ davasında eski CHP Milletve-

kili Eren Erdem'in tutukluluk halinin deva-
mına karar verildi. Mahkemede savunma
yapan Erdem, “Açık kaynak
taramaları yapılmış, bütün
her şeyimiz ortadadır.
Bu bağlamda ben, bu
mütalaayı kabul 
etmiyorum. Tutuksuz
yargılanmak istiyo-
rum” diye konuştu.
Duruşma 2019 
Ocak ayına ertelendi. 

ç

Bağcılar Belediyesi’nin
destek verdiği “Türkiye

Sportif Yetenek Tarama ve Spora
Yönlendirme Projesi”nde ilkokul 3. sınıfta
okuyan 12 bin 500 öğrenci yetenek tarama-
sından geçiriliyor. 3 aylık bir değerlendirme ve
eleme sürecinin ardından kriterlere uygun 
çocuklar, branşlarına uygun kulüplere 
ücretsiz olarak yerleştirilecek. I SAYFA 6
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AK Parti’de başvurular
5-12 Kasım arasında

Yetenekler 
Keşfediliyor

Polisler 
bile
şaşırdı
HABERİN DEVAMI SAYFA 3

Celal Pir

Kanun dışı olarak günde 11 saatten fazla
çalışıtırılan İETT şoförlerinin ölümcül
kazalara neden olduğu ortaya çıktı.

Zirve 
aşkına!

İETT’nin bünyesindeki şoförleri gereğinden fazla çalıştırdığı, bu durumun da
ölüm ve yaralanmalara neden olan kazalara sebebiyet verdiği Sayıştay 
raporunda ortaya çıktı. İETT’yi uyaran Sayıştay, aynı sorunun bir önceki 
raporda da gündeme geldiğini, fakat hiçbir düzenleme yapılmadığını belirtti
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Erdem
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Erdem
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Ömer
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Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik
Ömer
Çelik

Maltepe Belediyesi
tarafından Cumhuri-

yet’in 95. yılı hediyesi olarak
açılan Cumhuriyet Parkı,
vatandaşlardan büyük ilgi
görüyor. Parkı açıldığı gün,
10 binden fazla kişi 
ziyaret etti.

I SAYFA 5

ç



A ğrı; radyolojik filmler, elektrokar-
diografi gibi bir yöntem ile görsel
olarak varlığı ortaya konulama-

yan, metre, kilogram gibi birimlerle ölçüle-
meyen sadece ağrıyı hisseden kişinin ifade
edebileceği bir durumdur. Sindirim sistemi
hastalıklarından kaynaklanan ağrıların
çoğu batın içerisinde hissedilir. Ancak
safra kesesi hastalığından kaynaklı ağrılar
sırt ve sağ omuzda da görülebilir. Yemek
borusu kökenli ağrılar ise göğüs boşlu-
ğunda hissedilebilmekte, bazen kalp kö-
kenli ağrı ile de karıştırılabilmektedir.
Visseral olarak tanımlanan iç organlardan
kaynaklanan ağrıların lokalizasyonu kolay
yapılamamaktadır. Ağrı yakınması ile he-
kime başvuran hastaya, sorununun kay-
nağını bulmak için “anemnez” adı verilen
sorgulamada şu sorular sorulmaktadır.
lAğrının yeri ve yayılımı
lAğrıyı vücudunun başka bir yerinde his-
sedilip hissetmediği
lNe zamandan beri var olduğu
lAğrının ani başlangıçlı mı, yoksa yavaş
mı olduğu
lAğrının ara sıra gelen kıvrandırıcı mı
yoksa sürekli olduğu
lKilo kaybı yaşayıp yaşamadığı

Bu belirtileri ciddiye alın

Sindirim sisteminin görevi gıdaları sindir-
mek ve vücuda emilimini sağlamaktır. Vü-
cudun enerji ve yapısal gereksinimleri
emilerek alındıktan sonra geri kalanı dışkı
ile dışarı atılmaktadır. Ağrı ile gelen has-
tada hekimi sindirim sistemine yönlendi-
ren en önemli yakınmalar;
lAğrının yemekle ilişkisi
lDışkıdaki renk değişikliği
lGaz ve gaita çıkarmadaki güçlük
lDışkılama değişiklikleri
lİshal-kabızlık, gaitadaki çap değişikliği
lDışkılama sonrası tam boşalma hissinin
olmaması gibi belirtilerdir.

Gözler sararıyorsa

Hastanın göz akında başlayan, daha
sonra cildinde belirginleşen sarı renk deği-
şikliği, idrar renginin çay rengi gibi koyu
renkte olduğunun ifade edilmesi, ağrının
safra kesesi -safra yolu taşı kaynaklı olabi-
leceğini düşündürür. Gözle görülür bir
karın gerginliği-şişkinlik, gaz ve gaita çıka-
ramama yakınması akla bağırsak düğüm-
lenmesini getirmektedir. Sindirim sistemi
organları periton adı verilen koruyucu bir
zarla çevrelenmiştir. Ağrı kaynağı periton
denilen bu zarı da etkilediği zaman elle ya-
pılan batın muayenesinde belirgin bir has-
sasiyet, bazen de tahta karın denilen sert,
duvar gibi bir karın ile karşılaşılabilir. Alkol

ve ağır bir yemek sonrası başlayan yakın-
malar ise pankreas iltihabını düşündür-
mektedir.

Hasta hassasiyeti önemlidir

Hasta öyküsü ve muayene sonrası şekille-
nen olası tanılar sonrası hekim bir takım
kan, radyolojik tetkikler ve endoskopik
araştırmalar ile kesin tanı ve tedaviye yö-
nelmektedir. Ağrı, gelen kan veya kahve
telvesi şeklinde kusma veya zift gibi siyah
renkte dışkıladığını ifade eden bir hastada
üst sindirim sistemi kanaması şüphesi ön
plana çıkmaktadır. En kısa sürede üst sin-
dirim sistemi taramasına alınması gerekli-
dir. Yapılan bu endoskopik inceleme ile
kanama yeri ve nedeni saptanıp, aynı za-
manda kanama odağına kanama durdu-
rucu bir takım ilaçlar enjekte edilerek
müdahale edilebilmektedir. Kanamanın
nedenine göre argon-laser, heat probe ile

yakma işlemi, bant ligasyonu ile bağlayıcı
tedavi yapmak, hemo klips denilen man-
dala benzeyen materyal ile de kanama
noktasına basınç yapıcı materyal bırak-
mak da olasıdır. Yani endoskopi hem tanı
koyucu hem de tedavi edici bir yön-
temdir. Bazı durumlarda
muayene ve yapılan tet-
kiklere rağmen ağrı
nedenini bulmak
zor olabilmekte-
dir. Gözlem al-
tında tutulan
hastanın ağ-
rılı bölgesin-
deki
hassasiyet,
yinelenen
kan tetkik-
leri ve ileri
radyolojik

incelemeler ile apandisit tanısı konulabil-
mektedir. Sadece ağrı yakınması olan,
başka hiç bir bulgu saptanamayan hasta
birkaç gün içerisinde ciltte ortaya çıkan
tipik deri lezyonları ile zona tanısını konu-

labilmektedir
HABER
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İ ki ünlü isim. Birisi şarkıcı, diğeri
oyuncu. Mesleklerinde oldukça başarılı
ve zirveye oynayan karakterler. Sıla ve

Ahmet Kural'dan bahsediyorum. Dün ekran-
lara son dakika haberi olarak geldiler. Sıla
bir süre ayrı kaldıktan sonra barıştığı Ahmet
Kural hakkında şikayette bulunmak üzere İs-
tanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çıkışta da
açıklamalarda bulundu. O an görüntü ver-
mek istemediğinden diye düşünüyorum, kısa
tuttu. Ardından da sosyal medyadan içini

döktü. Söz konusu magazin camiasına mal
olmuş kişiler olunca etkisi de tepkisi de ha-
liyle büyük oluyor. Sıla'nın yanında olanlar da
vardı Ahmet Kural'a destek verenler de. 

Sorular ise Ahmet Kural Sıla'yı dövdü
mü? Sıla Ahmet Kural'dan dayak yedi mi?
Sıla'nın darp görüntüleri var mı? Aralarında
şu an için ne yaşandı detaylı olarak sadece
aile bireyleri biliyordur. Belki onlar da bilmi-
yor. Ancak verilen/verilecek ifadeler ve açıl-
ması muhtemel dava sonrasında birçok

konunun aydınlanacağını dü-
şünüyorum. Ancak bir kadına
şiddet iddiasının daha gündeme gelmesi her-
kesi üzüyor. Belki bugün Sıla yerinde bir baş-
kası olsa bu kadar yansıması olmayacaktı
ancak her geçen gün bir yenisinin eklendiği
kadına şiddet olaylarının artık son bulması en
büyük dileğimiz. Haklı haksız ya da suçlu
suçsuz konuşmaktan gına geldi. 

Her şey bir kenara dün sabah Tuğba Ekin-

ci'nin Instagram paylaşımına rastladım.
Uzun zamandır televizyon dünyasında var
olan ve genelde güzelliği ile adından söz etti-
ren bir şarkıcı kendisi. Yazısında şunları söy-
lemiş; Küçük çocuk gibi güçlü bir bayana ses
sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım. Her
ilişkide oluyor itip kakışmalar ahmet herza-
man ailesine çok hayırlı evlat oldu . Mesle-
ğini tehlikeye atmanın alemi yok
Gerekdiginde erkek gibisiniz 15 Temmuz mi-
tingi için açıklamanız yürüyüş sitiliniz, ko-
nuşma şekliniz, şarkıları tonlandırma vs
Ahmet benim eski dostum asla büyük hatalar
yapıcak biri degil ayrıca şiddet görmek iste-
meyen bayanlar şiddet görmez.

Saygılar & Sevgiler (Ya göründüğün gibi

ol yada oldugun gibi görün) MEVLANA

Tuğba Ekinci'ye soruyorum 
1) Kadın gördüğü şiddete sessiz mi 

kalmalı?
2) Erkek gösterdiği (Sadece Ahmet Kural

değil, tüm erkekler) bu davranışın cezasını
çekmeyecek mi? Yakın arkadaşı Ahmet Ku-
ral'ın yerine farklı bir kişi olsa tepkisi yine
böyle mi olacaktı? 

3) 15 Temmuz'daki sözleri bir kadına şid-
det için gerekçe midir? 

4) Şiddet görmek istemeyen kadın şiddet
görmez ne demek? Bir kadın şiddet görmek
için ne isteyebilir? Hangi gerekçe şiddet gös-
terdiği öne sürülen Ahmet Kural'ı haklı 
çıkarabilir?

Tuğba Ekinci'nin sözleri
Sıla ve Ahmet Kural üzerine...

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 : 12,50 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 YIDLIRIM
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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 
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Genel Yayın Yönetmeni / Cengiz ALÇAYIR
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BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN
Sedef KABAK

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

Tel: 0212 881 11 17
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

SindiriM SiSteMi
alarM verebilir

TuvaleT alışkanlığı değişiyorSa dikkaT edin

Yemek sonrası ağrılar, tuvalet alışkanlıklarındaki olumsuz değişimler ve ani kilo kayıpları… Sindirim 
sistemi ile ilgili rahatsızlıklara işaret eden bu belirtilerin önemsenmesi ve doktora başvurulup uygun 
tedavi planlaması yapılması büyük önem taşıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Gastroentroloji Bölümü’nden
Uz. Dr. Sedat Özdemir, sindirim sistemi problemleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

zihniburak@gmail.com 

ZİHNİ FİKİR

Burak ZİHNİ

ÇOK şiddetli ağrısı olduğunu ifade eden bir hastada yapı-
lan tetkikler sonucu küçük milimetrik boyutta bir ülser sapta-
nabileceği gibi hafif yakınmalar ile gelen bir hastada bir kaç

santimlik büyük bir ülser saptanabiliyor; ağrının şiddeti ile lez-
yon orantılı değildir. Karın ağrısı çeken hastalardan istenilen; vü-
cudunda işlerin yolunda gitmediğini ifade eden, yangın alarmı
gibi uyarı veren bir ağrıyı, ağrı kesici alarak susturmamalarıdır.
Ağrı kesici alarak gelen hastaların muayene bulguları gerçeği
yansıtmamakta, tanı ve tedavide gecikmelere yol açarak so-

runun büyümesine yol açabilmektedir. Sorunu daha
komplike hale getirerek, hastanede yatılması gereken

hastalıklarda yatış ve tedavi süresi uzamasına, te-
davi maliyetinde artışa, hatta yaşamsal teh-

dide varan ciddi sonuçlara yol
açabilmektedir.

Muayene 
tanıyı güçleştirir

Soğuk hava 
migren yapıyor

PEK çok migren hastası hava değişimine
karşı duyarlıdır. Liv Hospital Ulus Nö-
roloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk “Aşırı

soğuk ya da sıcak hava, yüksek nem oranı, fazla
kuru hava, parlak güneş ışığı, rüzgar ve fırtına,
hava basıncı değişiklik migreni olanlarda duyarlı-
lık yaratabiliyor” diyor. Uzm. Dr. Aylin Öztürk
migreni tetikleyen durumları anlattı. Hava du-
rumu değişikliklerinin tam olarak hangi mekaniz-
mayla migren tipi ağrılarını tetikledikleri tam
olarak bilinmiyor. Ancak, beyindeki kimyasal den-
geyi etkilediği düşünülüyor. Özellikle soğuk ha-
vayla tetiklenen baş ağrıları sinüs problemleri
olarak yorumlanabiliyor. Bazen de diğer kolaylaş-
tırıcı faktörler bilinmediği için soğuk ya da sıcak
hava sorumlu tutulabiliyor. Bu nedenle migren
teşhisinin netleştirilmiş olması ve diğer ağrı kolay-
laştırıcı faktörlerin de bilinmesi ağrıdan korun-
mada büyük önem taşıyor.

Saçlar ıslak dışarı çıkmayın

Migren hastaları mutlaka baş ağrısı günlüğü tut-
malı. Bu günlükte her ağrı atağının ne zaman ol-
duğunun ve ne kadar sürdüğünün, varsa iklimle
ilgili bir tetikleyici olup olmadığının da belirtilmesi
gerekiyor. Buna göre, örneğin soğuk ve rüzgarlı
havalarda migreni tetiklenen kişilere evde kalma-
ları, saçlarını ıslak bırakmamaları, böyle günlerde
daha erken dönemde ilaç almaları, beslenme, bol
sıvı alımı ve stres kontrolü açısından daha dikkatli
olmaları tavsiye ediliyor. Bu önlemlerle migren
krizlerinin şiddeti azaltılabiliyor.



CUMARTESİ 3 KASIM 2018 3GÜNCEL

Ü mraniye Parseller Mahallesi Ke-
sikkaya Caddesi üzerinde bulu-
nan ve halen inşaatın devam

ettiği, Dudullu-Bostancı Metro Hattı şanti-
yesinin yanındaki yol dün gece saat 01:20
sıralarında göçtü. Zemin kayması sonucu
meydana gelen göçükte; 10 metre çapında,
7-8 metre derinliğinde çukur oluştu. Çök-
menin meydana geldiği yerin yanında bu-
lunan bir siteye ait güvenlik kulübesi ile
şantiyeye ait konteyner de göçük altında
kaldı. Kulübenin içinde bulunan 2 güvenlik
görevlisi toprak altında kalarak can verdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin
çalışması sonucu toprak altında kalan gü-
venlik görevlilerinden Mehmet Altun’un
cesedi sabah saatlerinde, diğer işçi Güray
Halat’ın cesedi ise uzun uğraşlar sonucu
saat 13:50 sıralarında toprak altından çıka-
rıldı. 

Binalar tahliye edildi

Çevredeki binalardan bazıları da tedbir
amaçlı tahliye edildi. Öte yandan, çevreye
doğal gaz kokusu yayılması üzerine de böl-
geye sevk edilen ekipler, caddedeki gaz akı-
şını kesti. Göçük alanının çevresinde de
elektrik kesintisine gidildi. Ümraniye Bele-
diye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye
Kaymakamı Suat Dervişoğlu olay yerine
gelerek incelemelerde bulundu. Ümraniye
Kaymakamı Suat Dervişoğlu, olay yerinde
incelemelerde bulunduktan sonra gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, saat 01.22 sırala-

rında Dudullu Bostancı Metro Hattının
Parsaller İstasyonu’ndaki genişletme çalış-
malarında oluşan üst kot ile zemin arasın-
daki boşluğun çöktüğünü belirtti. 

Ekipler çok geç geldi

Göçüğün meydana geldiği bölgenin hemen
yanındaki bir binada ikamet eden Güldane
Saçak isimli vatandaş ise olayın ardından
ekiplerin olay yerine geç geldiğini öne
sürdü. Saçak “Saat  00.30 gibi bir gürültü
oldu. Her zaman olan dinamit patlaması
gibi değildi. Ölen işçileri tanıdığım için çok
üzgünüm. Gece 03.00 gibi kurtarma çalış-
maları başladı. Eğer daha erken gelmiş ol-
salardı belki kurtarabilirlerdi. Doğalgaz
patlamasından korkuldu. Binaları tahliye
ettiler. Puan elektrik, su, doğalgaz da kesik”
diye konuştu.

Neden göçtü?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapı-
lan yazılı açıklamada ise çökmenin, Du-
dullu-Bostancı Metro Hattı’nın
Parseller İstasyonu ile Depo Sa-
hası arasındaki tünel imalat-
larının, istasyon
tarafındaki son ge-
nişletme eta-
bında
mey-

dana geldiği bildirildi. İstasyon kazı destek
sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşan-
madığı duyurulan açıklamada, “Çöken
kısım istasyon dışında; yol altında, site
önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik
kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alı-
nan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içeri-
sinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş
olup kurtarma çalışmalarına devam edil-
mektedir.” denildi. Açıklamada, İBB raylı
sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ,
zabıta, 153 yerinde çözüm ekiplerinin 10
araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay ye-
rinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol
ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği
belirtilen açıklamada, “Yapılan kontrol-
lerde olay öncesinde herhangi bir defor-
masyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina
tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen
çökmenin zemin altında oluşan boşluktan
kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir”
ifadelerine yer verildi.DHA

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da
olduğu caddede göçük meydana geldi.
Çevredeki bir siteye ait olan güvenlik
kulübesinin de göçükte kalması üzerine
başlatılan çalışmalarda iki 
kişinin cesedine ulaşıldı

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyan-
mak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak,
tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...
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Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

Metro
InSAAtInDA
fAcIA

Metro
InSAAtInDA
fAcIA

Metro
InSAAtInDA
fAcIA

Metro
InSAAtInDA
fAcIA

Metro
InSAAtInDA
fAcIA

Metro
InSAAtInDA
fAcIA

Metro
InSAAtInDA
fAcIA

Metro
InSAAtInDA
fAcIA

Metro
InSAAtInDA
fAcIA 2 KİŞİ

ÖLDÜ

OlAY yerinde inceleme yapan İBB
Başkanı Mevlüt Uysal ise “Ayrıntıları
teknik inceleme yapılınca ortaya çı-
kacak. Makas değiştirme alanında
bir genişleme çalışması yaparken
göçük olmuş. Tünelle üst grup arası
yaklaşık 17 metre. Bu arada ayrı bir
boşluk oluşmuş olabilir. Teknik ince-
leme yapılınca kamuoyuyla paylaşı-
lacak. Burada ani bir hareketlilik
olmuş Bunun nedeni ortaya çıkarılmalı. Şu anda dinamit
patlatılacak bir durum söz konusu değil. Çünkü orada tünel
daha öncesinden yapılıp bitmiş. Sadece makas değiştirme
alanında bir genişletme çalışması var. Burası zaten istas-
yon alanının hemen bitişindeki bir alan. Dün gece saat
01.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken altta da ça-
lışmalar var ama çok ani bir şekilde bir çökme.” dedi,

“Çok ani güvenlik kulübesinin içinde kaçma şansı dahi
olmayan bir hareketlilik olmuş. Bunun sebebine tabi ki
bakılıyor. Arkadaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyo-
rum.” diyen Başkan Uysal “Alttaki bir boşluktan kay-
naklı olabilir, zeminin hareketlerinden kaynaklı olabilir.
İhmali olanlarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. Teknik
sıkıntı varsa binalar boşaltılacak. Sorumluları varsa ge-
reği yapılacaktır. Yan taraftaki tahliye edilen binalar ile
ilgili çalışmalar yapılacak. Akşama kadar durum belli
olacak, teknik olarak bir sıkıntı varsa o binalar boşaltı-
lacak. Ancak şuan öyle bir durum yok. Ailelerimizin ya-
nındayız onların tedbirini alıyoruz.” diye konuştu.

Sorumlu varsa gereği yapılacak

Ani bir hareketlilik olmuş

Polisler bile şaşırdı
İstanbul Narkotik

polisinin yaptığı başarılı
operasyonların ardından

uyuşturucu satıcıları da
yeni yöntemler

geliştirmeye devam
ediyor. Ümraniye'de

uyuşturucu satıcılarına
yapılan baskında, lüks

otomobilin hava
yastığının özel düzenekle

uyuşturucu zulasına
çevrilmesi deneyimli
polisleri bile şaşırttı

İstanbul Narkotik Şuç-
larla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü'ne bağlı Sokak

Suçları ve Narkotim Büro Amirliği
ekipleri Ümraniye'de lüks bir otomo-
bille uyuşturucu satışı yapıldığını belir-
ledi. Yakın akraba olan iki şüpheliyi
takibe alan ekipler, Ümraniye'de lüks
otomobilden uyuşturucu satışı yapıl-
dığı anda operasyon yaptı. Narkotik
ekipleri suçüstü yaptığı operasyonda,
uyuşturucu maddeyi alan kişiyi, lüks
otomobille uyuşturucu satışı yapan
K.Ö ve V.Ö'yü gözaltına aldı. Uyuştu-
rucu madde satışı yapılan otomobil de
emniyete götürüldü.

Araçtan zula çıktı

Aracı otoparka çeken ekipler, araçta
yaptıkları aramada ilginç bir zulayla
karşılaştı. Şüphelilerin sorgulaması
sonrası yapılan incelemede, araç çalış-
tırıldıktan sonra klima ikinci seviyeye

getirildi. Özel bir kumandaya basıldı
ve hava yastığının bulunduğu alan açı-
lınca, burada satışa hazır uyuşturucu
madde ve haplar ele geçirdi. Şüphelile-
rin uyuşturucu satışında kullanılmak

üzere zula yaptığı otomobile de el ko-
nuldu. Narkotik ekipleri tarafından
gözaltına alınan iki kişi, emniyette ya-
pılan işlemlerinin ardından mahke-
meye sevkedildi. DHA

Klima patladı
ortalık karıştı
Eyüpsultan'da müşterilerin de içinde olduğu bir
büfenin şarküteri bölümünde bulunan kliması büyük
bir gürültüyle patladı. Şans eseri yaralanın olmadğı
patlamada büyük korku ve panik yaşandı, işyeri sahibi
ve müşteriler dışarı kaçtı.  O anlar iş yerinin güvenlik
kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay dün akşam saatle-
rinde Emniyettepe Ma-
hallesi Halit Bin Velit

caddesi üzerinde bir büfede mey-
dana geldi. İddialar göre büfe içeri-
sindeki şarküteri dolabı arıza yaptı.
İşletme sahibi Yunus İnci dolabın
yapımı sırasında büfe içerisinde bir
koku oluştuğunu ve bundan dolayı
içeriyi havalandırmak için klimayı
açmak istedi. Klimayı çalıştırdıktan
kısa bir süre sonra büyük bir pat-
lama meydana geldi. Müşterilerin
de içeride olduğu büfede panik ya-
şandı. İçeride bulunan iş yeri sahibi
ve müşteriler dışarıya kaçtı. Pat-
lama sonrası şans eseri yaralanan
olmadı. Büfe dışında bulunan pat-
lamanın şiddetiyle sunta plakların
çatladığı görüldü.

Çok şiddetliydi

Büfe sahibi Yunus İnci,"Dük-
kanda iş yapıyorduk. Dolabımız
arızalandı. dolabı yaparken, kli-
mayı açtık içerideki koku gitsin
diye. O arada 'güm' diye bir pat-
lama sesi geldi. Çok şiddetli bir
patlamaydı. Korkarak dışarıya
kaçtık. Bir baktık ki klima patla-
mış. Müthiş bir panik yaşadık,
korktuk elimiz ayağımız tut-
madı."dedi. O anda orda bulunan
Eyüp Güler,"Devamlı buranın
müşterisiyim. Alışveriş yapmaya
geldim. Güm diye bir şey oldu.
Allah korudu. Çok şiddetli bir
patlama oldu. Dışarı çıktık. Dost-
lar gelip yardıma koştular." ifade-
lerini kullandı. DHA

Tuzla alev alev

tuzla Tersaneler bölge-
sinde bulunan bir tersanede
bakım yapılan Litvanya

bandıralı Andromeda isimli adlı kuru
yük gemisinde yangın çıktı. Yangın,
denizden ve karadan yapılan müdaha-
leyle kontrol altına alındı. Yangın saat
17.00'de Tuzla Tersaneler bölgesinde
bulunan bir tersanede bakım yapılan
Litvanya bandıralı Andromeda isimli
gemisinde çıktı. Bildirilmesi üzerine
olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca kıyı
emniyeti ekipleri de bölgeye sevk
edildi. Kıyı emniyeti denizden, itfaiye
ekipleri karadan müdahale ederek
yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına
aldı. Yangında ölen ya da yaralanan
olmazken bir kaç kişinin dumandan
etkilendikleri öğrenildi.

Maltepe'de yüzüne maske
takarak, girdiği 3 marketi
soyan silahlı gaspçı yaklaşık

6 bin lira para çaldı. Emniyette cinsel
saldırı suçu dahil 24 adet kaydı olan
Uğur A., polis ekipleri tarafından ya-
kalanırken, soygun anları ise güvenlik
kameralarına yansıdı. Olaylar, 14
Ağustos ve 14 Eylül tarihleri arasında
Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire
Caddesi ve Penguen Sokak’taki mar-
ketlerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye
göre el yapımı maskeyle yüzünü, ka-
püşon ile de başını kapatan silahlı
gaspçı, kapanış saatlerinde marketlere
girdi. Burada çalışanları silah doğrul-
tarak etkisiz hale getiren gaspçı, kasa-
lardan yaklaşık 6 bin lira alarak
kayıplara karıştı. Soygun anları ise gü-
venlik kameralarına saniye saniye 
yansıdı. 
DHA

Maskeli soyguncu
YAKALANDI

BUNUN ADI FELAKET
Yaşanan faciayı anlatan
mahalle sakinleri, “Bugün
burada büyük bir felaket
yaşadık” diye konuştu.

Mevlüt Uysal



M altepe’nin
yüzlerce yıl-
lık tarihi

“Toplumsal Hafızada
Zamanda ve Mekânda:
Maltepe” adıyla kita-
plaştırıldı. Maltepe Be-
lediyesi’nin
girişimleriyle bir araya
gelen ve aralarında
şehir planlamadan sos-
yolojiye; siyaset bilimin-
den antropolojiye kadar
farklı bilimsel disiplin-
lerde üretimi bulunan 10
kişilik araştırma ekibinin
hazırladığı kitap, Prof. Dr. Türkan Say-
lan Kültür Merkezi’nde, Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç’ın da katılımıyla
düzenlenecek bir sergi ve panelle görü-

cüye çıkacak.
2 yıllık titiz bir
çalışmanın
ürünü olan
kitap, ilçenin
tarihine ışık
tutarken, il-
çenin kuru-
luşuna dair
önemli bel-
geleri de bir
araya ge-
tirdi. Arala-
rında eski
belediye
başkanları,

muhtarlar,
dernek ve sivil toplum kuruluşu

yöneticilerinin de yer aldığı 200 kişiyle
yüz yüze yapılan görüşmeler, görüntü
kayıtları, ulusal ve yerel basın tarama-
ları, ilçe üzerine yapılmış lisansüstü tez-

ler, geçmişten günümüze yapılan plan-
lar, kitaplar, makaleler, meclis kararları
ile TÜİK, İBB gibi kurumların verileri-
nin taranarak oluşturulan kitap 371
sayfa.

Osmanlı arşivi açılacak

Maltepe’ye dair çok bilinenleri ve az bi-
linenleri tarihsel açıdan analiz edecek
bir ortak hafızayı ortaya koymaya çalı-
şan kitap, diğer yandan da hiç bilinme-
yenlerin ya da unutulmuş olanların
peşine düştü. Çalışmalar kapsamında
Osmanlı arşivinden 900’e yakın belge-
nin de taranarak, ilk kez görücüye çıka-
rılacağı kitapta, İstanbul’da ilk modern
belediye teşkilatının kurulması ile eş za-
manlı olarak kurulan Maltepe Belediye-
si’nin kuruluş belgesi, 19. yüzyılın
modern sayfiye gelişimi, erken Cumhu-
riyet döneminde değişen nüfus yapısı,
emek ve üretim ilişkilerine dair belgeler

de yer aldı.

O hikayeler ortaya çıkıyor

Cumhuriyet’in başkenti olan Ankara’nın,
Cumhuriyetin erken yıllarında İstanbul’a
ne kadar uzaksa Maltepe’ye o kadar yakın
olduğu; yine bu araştırma sonucunda Dra-
gos’daki milletvekili kooperatifinin hikâye-
sinde ortaya çıktı. Maltepe’den mübadele
ile giden Rum ve Ermeniler ile 6-7 Eylül
olaylarından sonra ayağı kesilen Yahudi-
lerle ilişkiler, tanıklıklarla ortaya çıkarken,
hem 6-7 Eylül olaylarında, hem de Yas-
sıada mahkemelerinde izleyici olmuş Mal-
tepelilerin o günlere yaşadıkları da kitapta
kendine yer buldu. Ayrıca kitapla, Mal-
tepe’nin mübadeleye tabi olarak Yunanis-
tan’a göç eden yerli Rum nüfusu, oraya
vardıklarında; mübadeleye tabi olarak Tür-
kiye’ye gönderilecek olan Müslümanlara
Maltepe’yi bir cennet olarak tasvir ettikleri
de ortaya çıktı.  
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B u yazımı partiler, özellikle de Cumhu-
riyet Halk Partililer okumalı, hatta
rehber olarak değerlendirmelidir.

Bilindiği gibi İstanbul da İstanbullu yok
denecek kadar az kalmıştır. İstanbullu olan-
lar ise sadece Kadıköy de kendini ifada ede-
bilmektedirler.

Bilinen gerçek ise İstanbul’un kozmopolik
bir il olması nedeniyle tüm Türkiye ortalama-
sını göstermesidir. Bu bakımdan seçimlerde
İstanbul’u alan Türkiye’yi de almaktadır.

Bu anlamda partiler gerek büyükşehir ge-
rekse ilçe adaylarını belirlerken nüfus yoğun-
luğunu dikkate alması gerekir.

Yerel seçimlerde partiler genel seçimlerde
aldığı oyun çok altına ya da üzerine çıkmak-
tadır. Bu doğaldır. Çünkü yerel seçimlerde
partiden çok hemşehricilik ön plana 
çıkmaktadır.

Bu açıdan İstanbul nüfusuna baktığımızda
en çok Sivaslı onu takiben de Karadeniz böl-
gesinde olan, Kastamonu, Giresun, Ordu,

Tokat, Samsun, Trabzon, Sinop, Rize illeri ilk
sıralarda yer almaktadır. Devamında ise
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri 
gelmektedir.

Bunlarda nüfus yoğunluğu sırasına göre
Malatya, Erzurum, Erzincan, Kars, Arda-
han, Siirt, Mardin, Bitlis Diyarbakır, Adıya-
man, Van, Ağrı, Elazığ, Muş, Batman,
Şanlıurfa ve diğer iller gelmektedir.

Bu illerden İstanbul da, bu bölge ve iller-
den olanların toplam nüfusları, Karadeniz
Bölgesi illerinin toplamı 4milyon 500bin.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin
nüfusu ise 4 milyon civarındadır.

Bu üç bölgenin İstanbul’daki nüfus oranı
toplam nüfusun yarısından fazladır. İstan-
bul’un ilçe nüfuslarına baktığımızda yoğunluk
itibariyle dağılım şöyledir.

Esenyurt’ta - Karslı, Küçükçekmece de -
Tokatlı, Bağcılar da - Sivaslı, Ümraniye de-
Ordulu, Pendik’te - Erzurumlu, Bahçelievler
de - Sivaslı, Gaziosmanpaşa da – Sivaslı,

Maltepe – Rizeli, Kartal da –
Erzincanlı, Esenler-Malatyalı, Kağıthane –
Sivaslı, Avcılar – Tokatlı, Ataşehir - Tunceli,
Fatih – Siirtli, Sultangazi – Adıyamanlı, Ka-
dıköy – İstanbullu, Eyüp Sultan – Giresunlu,
Sancaktepe,- Tokatlı, Sarıyer – Sivas- Gire-
sunlu, Sultanbeyli – Erzurumlu, Beylikdüzü –
Sivaslı, Güngören –Trabzonlu, Zeytinburnu –
Giresun, Bayrampaşa –Kastamonulu, Şişli –
Sivaslı, Beykoz – Giresunlu, Arnavutköy –
Erzurumlu, Tuzla – Erzurumlu, Çekmeköy –
Rizeli, Beyoğlu – Giresunlu, Büyükçekmece –
Ardahanlı, Bakırköy – Malatyalı, Beşiktaş –
Sivaslı, Silivri – Tokatlı, Çatalca – Gaziantep,
Şile – Kocaeli ve Adalar da – Erzincanlılar
birinci sıradadır.

Aday tayininde AKP, biat ve emir komuta
zincirine bağlı olarak Reis ne derse kimi gös-
terirse kimse ses çıkarmaz ve o kişi aday olur.

MHP ve İYİ Parti'de de durum farklı değildir,
HDP ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu da
etkin olduğu için, orada da parti yönetimi
kimi gösterirse o kişi aday olur ve hiçbir tar-
tışma ve itiraz olmaz.

Cumhuriyet Halk Partisi demokratik ku-
rulları uygulayan zaman zaman öp seçim
yapan bir parti olduğu için onların bu nüfus
yapısına dikkat etmesi gerekir diye
düşünüyorum.

İlla en çok nüfus şuralı, buralı denilmesine
gerek yok ama, seçmenlerin hemşericiliğe
önem verdiğini yaşamış biri olarak
biliyorum.

2009 seçimlerinde Beyoğlu’nda ben
CHP’nin adayı iken yine Alucralı olan Mus-
tafa Yelek SP den aday olmuştu. SP kurulu-
şundan bu yana Beyoğlu’n da 3 bin oyu
geçmezken o seçimde 16 bin oy almış ve
malum ben de Türkiye’nin ilk trafo ve kedi
mağduru olarak gece yarısı operasyonu ile
tüm itirazlarımıza rağmen kazandığımız
seçim elimizden alınmıştı.

O zamandan bu yana CHP orada hiç öne
geçemedi. Bu nedenle hemşericiliğin önemli

olduğuna inanıyorum. Şimdi de, “Rövanş
için aday olmalısın” denilmesine karşılık, çı-
kayım mı, çıkmayayım mı ikileminde görüş-
melerimi sürdürüyorum.

Adaylarda ne aranmalıdır?

Halkımızın politikacılardan çok şey bekle-
mediğini biliyorum. İstedikleri, kendilerinin
adam yerine konulması ve sayılması en başta
geliyor.

Seçmen adaya inanmalı ve güvenmelidir.
Seçmen haklarının
korunacağını,  “Öteki,  beriki” denilmeden,
Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni ve
bunlar gibi alt kimliğe değişik inançlara ba-
kılmadan, “O partiye bu partiye oy verdi”
denilmeden kendilerine hizmet verileceğini,
Bu bizim ağabeyimiz, arkadaşımız” denilebi-
lecek hakem niteliğinde olan bir aday istiyor.

Önemli bir şey daha var. Her ilçede birden
çok aday adayı olduğuna göre, bunların birisi
aday gösterilecektir. Diğerleri ise gösterilen
aday etrafında toplanıp kendileri aday göste-
rilmiş gibi çalışırlarsa başarıya ulaşılır.

Böylece İstanbul da alınır Türkiye de…

İstanbul adaylarında neye dikkat edilmeli?

ANIL BODUÇ

1950’lerin sayfiyesinden denizine, 1960’lardaki fabrikalardan gecekondu 
mahallelerine, Apikoğlu sucuklarından Maltepe gazozuna ve Bakireler
Anıtı’ndan dramatik-politik olaylara kadar Maltepe’nin tarihi “Toplumsal
Hafızada Zamanda ve Mekânda: Maltepe” kitabıyla gözler önüne serilecek

Mustafa DOLU
HALKIN AvuKATI

maltepe tarıhı
gOrUcUye cıkıyOr

Şiirler kadınlara yakışıyor
Kartal Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kadın Şiiri 
Festivali FeminİSTANBUL’a ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Altınok Öz, “Şiirler kadınlara çok yakışıyor” dedi

BU yıl üçüncüsü gerçek-
leştirilen ve 3 gün sürecek
olan “FeminİSTANBUL”

Uluslararası Kadın Şiiri Festivali’nin
açılışı Kartal Belediyesi Hasan Ali
Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Açılışa Kartal Belediye Baş-
kanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı
sıra; Cumhuriyet Halk Partisi İzmir
Milletvekili Zeynep Altıok, Kartal
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi
Başkan Danışmanı Gülcemal
Fidan, şairler, yazarlar ve çok sayıda
Kartallı vatandaş katıldı.

Sizler için çalışıyoruz

FeminİSTANBUL tarafından onur
ödülüne layık görülen Cumhuriyet
Halk Partisi İzmir Milletvekili, Şair
Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok’a
ödülünü Kartal Belediye Başkanı
Op. Dr. Altınok Öz takdim etti. Öz
burada yaptığı konuşmada, “Böyle
bir günde bir erkeğin konuşma yap-
ması pek doğru değil; ama bir şey
belirtmek isterim. Geçtiğimiz gün-

lerde asfalt dökme olayı ile kasıtlı bir
şekilde hedef haline getirtildik. Ka-
dınların ayakkabılarıyla yürümekte
zorluk çektiği, birçok kez düştüğü,
yaralandığı ve bu yüzden müdahale
etmemizi istediği bir problemi orta-
dan kaldırdık. Kartal Belediyesi ola-
rak kadın dostu belediyeciliğin
gereği neyse onu yaparız. Kadınla-
rın toplumdaki çok önemli rolünün
farkındalığıyla hareket eden bir an-
layışla hizmet veriyoruz” dedi.

Kadın eşittir devrim

Plaketi alan Cumhuriyet Halk Par-
tisi İzmir Milletvekili Zeynep Altıok
ise konuşmasında şunları dile ge-
tirdi: “Tüm insanların eşitliği ve
emeğin bölüşüldüğü, hakla, huzurla
ve barış içerisinde yaşanması için
verilen mücadeleden, yeniden kadın
haklarının inşa edilmesi gereken bir
mücadeleye döndük. Bu Cumhuri-
yet mücadelesidir. Cumhuriyet,
kadın demektir. Cumhuriyet, en çok
kadın devrimidir.”
TÜRKAN ERVAN

Hasan Akgün
Fransa yolcusu

AvrupA Konseyi Yerel ve Böl-
gesel Yönetimler Kongre Üyesi
Büyükçekmece Belediye Baş-

kanı Dr. Hasan Akgün, 35. Genel Kurul’a
katılmak üzere Fransa’nın Strazburg ken-
tine gidiyor. 4-9 Kasım tarihleri arasında
gerçekleşecek 35. Genel Kurul’da Türki-
ye’yi temsil edecek olan Başkan Dr.
Hasan Akgün, kongrede önemli toplantı-
lara katılacak. Yeni dönem kongre başka-
nının seçileceği kurul toplantısında, üye
devletlerle yerel demokrasi işleyişi rapor-
ları konuşulacak.

Yerel demokrasi mesajı verdi

2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre-
si’nde Türkiye’yi temsil eden Başkan Dr.
Hasan Akgün, “Avrupa Konseyi Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel ve
bölgesel seçimleri gözlem yetkisine
sahip tek Avrupa kurumudur. Her yıl
Strazburg’da gerçekleştirilen kongreye
katılarak yerel yönetimlerde demokrasi-
nin geliştirilmesi ve insan haklarıyla ilgili
Avrupalı parlamenterlerle fikir alış veri-
şinde bulunuyoruz. Yerel demokrasiyi ge-
liştirmek istiyorsak herkesin kendi
ülkesinde her türlü çabayı göstermesi
gerekmektedir. Kasım ayında yeni kongre
başkanımızı seçerek kongreye üye dev-
letlerin izleme raporlarını konuşacağız.
Türkiye milli delegasyonu olarak bizler
tüm çalışmalara aktif olarak katılıyoruz”
ifadesini kullandı. ZEYNEp vurAL

Belediye personeli
eğitimden geçti

EmEkli Sayıştay Uzman Denetçisi ve Araştırmacı
Yazar Necip Turguter küçükçekme Belediyesi çalı-
şanlarına Taşınır mal Yönetmeliği eğitimi verdi. kü-

çükçekmece Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da insan kaynakları
müdürlüğü tarafından gerçekleşen eğitime, birim müdürlükle-
rinde çalışan taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilileri katıldı.
Necip Turguter, 5018 Sayılı kamu mali Yönetimi kontrol ka-
nunu hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Devlet malını önemseyin

5018 Sayılı kanunun atasının Ayniyat Talimatnamesi olduğunu
kaydeden Necip Turguter, “Onu bilmeden bugünkü kanunları
anlayamayız. kontrol yetkilileri dahil kamuda çalışan herkesin
bunları bilmesi gerek. 41 yıldır Sayıştay’da denetçi olarak ça-
lıştım. Babam hep, oğlum ister evini yak, yık ama devletin bir
çöp malına zarar verme. Yoksa hakkımı helal etmem derdi.
Unutmayalım en önemli şey devletin maldır” diye konuştu.

Akgün, Avrupa
Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongre
üyesi olarak 
toplantıya
katılacak.

Belediye Başkanı Altınok Öz, Zeynep Altıok ve beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Maltepe’nin geçmişini anlatan kitap bugüne de ışık tutan bir başyapıt olma özelliğini taşıyacak.



S ayıştay Başkanlığı,
İETT'de toplu taşıma
hizmetlerinde istihdam

edilen şoförlerin çalışma saat-
lerinin fazla olduğunu tespit
etti. İş Kanunu'na atıf yapan
Başkanlık, işçilere yedi günlük
bir zaman dilimi içinde kesinti-

siz en az yirmi dört saat hafta tatili veril-
mesi gerektiğini belirterek, "Günlük
çalışma süresinin her ne şekilde olursa
olsun on bir saati aşamayacağı 
belirtilmiştir.
Mevzuat hükümlerine aykırı olarak, şoför
unvanıyla çalışan işçilerden bazılarının
günlük çalışma saatleri toplamının İş Ka-
nunu’nda belirlenen on bir saati aştığı; ay-
rıca işçilerden bazılarının altı günlük
mesaiyi takip eden bir günlük hafta tati-
linde çalıştırıldıkları tespit edilmiştir" açık-
lamasını yaptı. 

Kazaya neden oluyor

İETT bünyesinde hizmet sunan otobüslere
ilişkin olarak 2017 yılında yaşanan kazaları
gündeme getiren Sayıştay denetçisi, fazla

çalıştırılan bazı şoförlerin, ölüm ve yaralan-
malarla sonuçlanan trafik kazalarına karış-
tığını dile getirdi. Konunun 2016 Yılı
Sayıştay Denetim Raporu'nda da dile geti-
rildiğini belirten denetçi, "Ancak mevzuata
aykırı uygulama 2017 yılında da devam et-
miştir" hatırlatmasında bulundu. 

Metropol şehir savunması!

İETT'den yapılan açıklamada ise İstan-
bul'un metropol bir şehir olduğu belirtilerek,
toplu taşıma hizmeti verilmesinin zor ol-
duğu belirtildi. Sürekli büyüyen hat ağı ile
birlikte personel sayılarının da arttığını belir-
ten İETT, "2018 yılının ilk çeyreğinde perso-
nel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
usulü ile KİPTAŞ bünyesinde 226 şoför
personel istihdamı gerçekleştirilmiştir. Ay-
rıca Nisan 2018 tarihinde de “Şehir içi
Toplu Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesi yapıl-
mıştır. Mayıs 2018 tarihinde ise 550 şoför
personel ile hizmet verilmeye başlanmıştır.
Söz konusu ihale ile toplamda 800 şoför
personel istihdamı hedeflenmektedir. Bu
alımlarla birlikte bulguya konu durum ile il-
gili iyileşmelerin olması amaçlanmaktadır"

açıklamasında bulundu.
İETT'nin cevabını yeterli
bulmayan Sayıştay ise "İdare
cevabında istihdamdaki iyi-
leştirmelerden bahsedilse de,
çalışma saatlerinin yasal sı-
nırlarda gerçekleşmesi husu-
sunda iyileştirme
faaliyetlerine devam edilece-
ğinin ifade edilmesi, yapılan
iyileştirmelerin yeterli olma-
dığı anlamına gelmektedir"
uyarısını yaptı. 
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Eğitim seminerinin ardından

ZAYÝ İLANLARI
Gökhan ÖZER adına ait REİS-5 isimli 34 D 1897 Plakalı 
teknemizin mazotdefteri kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Pamukkale üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden almış olduğum Diplomamı 
kaybettim.Hükümsüzdür. Muhammet Mustafa KARĞI

Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı TR 34 K 161456 numaralı
işletme kayıt belgem kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. Cem OĞUZ 

G eçen hafta sonu bir sivil toplum kuruluşu-
nun “havacılık” eğitim seminerine katıldık.
Bu kurumun yöneticileri günler önce yapıla-

cak olan eğitime katkı sunmamızı talep etmişti,
bizde buna gönüllü dâhil olduk.

Bu kurum da gönüllülük esası temelinde faaliyet
yürütmekte. İmkânsızlıklar ve engellemeler önle-
rinde sıra sıra dizilmiş, birini çözmeye çalıştığında
bir başka sorun ile karşılaşıyorlar. Ama kararlı bir
şekilde sorunların üzerine gidip karşılık beklemeden
dayanışma temelinde imkânları dâhilinde sorun 
çözülmekte.

“12 Eylül Askeri Faşist Darbesi” toplumun her
kesimi gibi bu toplumsal kurumu da etkilemiş ya-
saklar arasına alınmış. Sonra bunun farkına varıla-
rak devlete bağlı hükümetin paralelinde benzer bir
kurum kurulmuş fakat işlevi gereği iktidarın dümen
suyunda giden haline getirilmiş. Günümüzde bu ku-
rumun benzeri devlet/iktidara bağlı federasyon iç-
eriği boşaltılıp arka bahçesi konumuna getirilmiş.

Geçmişte bu kurumun üyesi, oba başkanı ve li-
derleri olanlar mevcut kurumun biat ve sorgusuzca
itaat anlayışının yanlış ve sorumsuzca davranışla-
rına karşı yeniden bir araya gelerek gerçek ve doğru
olanı yaşama geçirmeye başladılar. Geçmişteki
deney ve birimleri ile uluslar arası birlikle bağlantı
kurarak kimi işlerinden arda kalan kimi gerçekten
vakit ayırarak maddi ve manevi katkılarını yaparak
sorunların üstünden gelmeye ve doğru olanı yap-
maya çalışarak eski itibarlarını kazanmaya 
başlamışlar.

“Hava İzci Lideri Branş Eğitimi”nin Pazar
günkü bölümünde bize düşen görevi yerine getirdik.
Katılımcıların çoğu ortaya yaş grubundakilerdi
hatta bazıları daha da ileri yaşlarda olmalarına
rağmen içlerindeki çocukça naif duyguları burada
dışarı vurduklarını şen ve mutlu olduklarını gördüm.
Havacılık ve model uçak tarihi insanlığın ilk günler-
deki ilkel uçuş denemelerinden 17 Aralık 1903’te
Wright Kardeşlerin ilk havadan ağır motorlu insanlı
uçuşu yapması da dâhil olmak üzere günümüze ge-
lene kadar ki tarihi gelişimi vaktimiz yettiğince 
anlattık.

Havacılık soran, sorgulayan ve birçok bilim da-
lını içinde barındıran bir meslek dalıdır. Kuralları
vardır ve katıdır disiplin ister. Hele uçurmaya ve
uçuşa geçtiğiniz zaman “kontrol ve emniyet” çok
önemlidir kurallara uyulması gerekir. Bu kuru-
munda belli bir kural ve kaideleri var, doğru yapıl-
ması ve uygulanması gerekir. Gelecek
çocuklarımızındır diyorsak onlara bize bırakılan
yaşam biçimlerinden daha güzel, paylaşımcı, bir-
likte çalışmayı, böbürlenmemeyi ve saygılı olmayı
öğretmeliyiz.

Kırgızların bir sözü var “geçmiş geleceğin öğret-
menidir” der. Öğretmeni iyi seçmek ve onun deney-
lerinden, anılarından akıllıca faydalanmasını bilmek
çok önemlidir. Bunun için ‘dinlemesini bilmek, din-
lemeye katlanabilmek ve söylenenleri düşünüp yo-
rumlayarak ders alacak bir şekilde değerlendirmek
gerekir.’

“Trakya İzciler Birliğini Federasyonunun” eği-
time katılan her sorumlusunu ve yöneticilerinin so-
rumluluk duygusu taşıdığına inanıyorum. İyi bir
birey olduğu kadar iyi bir eğitimci olarak, soran ve
sorgulayan izciler yetiştireceklerine inanıyor ve ça-
lışmalarını yakından takip edip olanaklarım ölçü-
sünde destek verip desteklenmesini istiyorum.

MODERN KOLELIK!
İETT'nin 

bünyesindeki
şoförleri 

gereğinden fazla
çalıştırdığı, bu 

durumun da ölüm
ve yaralanmalara

neden olan kazalara
sebebiyet verdiği
ortaya çıktı. İETT

tarafından günlük
11 saatin üzerinde

çalıştırılan şoförlere
modern kölelik
yaptırıldığı ileri

sürüldü

EKREM
HACIHASANOĞLU

HABER

Sayıştay'ın
İSKİ denetiminde ise

ortay çıkan bulgular su fatura-
larının neden yüksek geldiğini gün yü-

züne çıkardı. İSKİ'nin aynı hizmet için farklı
adlarda tahsilat yaptığı tespit edilirken, su tari-
fesi belirlenirken hesaba katılan 'bakım bede-
li'nin abonelerden ayrı bir kalem olarak tahsil
edildiği görüldü. İSKİ'nin gelirleri açısından en
önemli unsur olan su ve atık su tarifelerinin
mevzuata aykırı olarak belirlendiğini saptayan
Başkanlık, gerçek maliyet değerlerinin hesap-
lanmadığını ve 2016 yılında da aynı uyarının
yapılmasına karşın hatayı düzeltmek için hiçbir

işlem gerçekleşmediğini ortaya çıkardı. İSKİ
savunmasında çok yüksek tutarlı yatırımlar ya-
pıldığını ve  bu yatırımların su maliyetine dâhil
edilmeden karşılanmasının mümkün olmadı-
ğını belirtti.  Melen ve Yeşilçay için DSİ'ye top-
lam 3 milyar 276 milyon 968 bin 476 TL'nin
ödenmeye başlanılacağını ifade eden İSKİ, ka-
nunda belirtilen görev ve yetkilerin mali kay-
nak olmadan yapılmasının mümkün
olmadığını savundu. 
İSKİ, kaçak su bedellerinin kurallara uyan
abonelere yansıtılmadığını, “bakım bedeli” su
birim fiyat maliyetine dâhil edilmediğinden
mükerrer bir tahakkuk yapılmadığını da öne
sürdü. Ancak Sayıştay bu savunmayı yeterli

bulmadı.
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İlk günde 10 bin 
Kisi agırlandı
Maltepe Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 95. yılı hediyesi olarak açılan Cumhuriyet
Parkı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Parkı açıldığı gün, 10 binden fazla kişi ziyaret etti

Cevizli Mahallesi Tugayyolu Cadde-
si’nde, 44 dönümlük arazide Anadolu
Yakası’nın en büyük bölge parklarından

biri olma özelliği taşıyan Cumhuriyet Parkı, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda muhteşem bir et-
kinlikle açıldı. Açılışın yapıldığı gün parkı, 10 bin-
den fazla kişi ziyaret etti. Kimi çocuğuyla, kimi
eşiyle, kimileri de arkadaşları ve komşularıyla parka
koşarken, vatandaşların memnuniyeti ise gözlerin-
den okundu.

Betona karşı büyük adım

Güneşli günlerin tadını Cumhuriyet Parkı’nda çıka-
ran vatandaşlar, parktan büyük keyif aldıklarını
ifade ederken bir vatandaş, “Son dönemlerde kent-
ler ciddi anlamda betonlaşmaya terk edilmişti.
Böyle bir ortamda gerçekten çok büyük ve güzel bir
adım. Bizlerin böylesi parklara ve yeşil alanlara ihti-
yacımız var. Cumhuriyetimizin doğum gününde
böyle bir parkın açılması gerçekten çok anlamlıydı.
Ali Başkan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çok kötü bir bölgeydi

Parkın yapım aşamasını başından sonuna kadar
takip ettiğini ifade eden başka bir vatandaş da, "Bu
bölge gerçekten çok kötü bir bölgeydi. Biz burada
büyük bir gölet ve yeşil alan olmasını hep istedik.
Tüm çalışmaları başından sonuna kadar takip
ettim. İstediğimiz görüntünün ortaya çıkması bizim
için büyük bir keyif. Maltepe Belediyesi her zaman
en iyisini yapmak için çalışıyor. Bu park için de aynı
şey geçerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum" dedi. 15 yıldır Maltepe’de yaşadığını belirten
genç bir öğrenci ise; “İlk defa böylesi bir park çalış-
ması ile karşılaştım. Çok güzel, Maltepe için büyük
kazanım. Biz gençlerin böyle rahat nefes alabilece-
ğimiz alanlara ihtiyacı var. Ayrıca parkın 29
Ekim’de açılması ve adının Cumhuriyet olması çok
doğru oldu”sözleriyle memnuniyetini dile
getirdi.DHA

ENGELLİLER DE UNUTULMADI
AnAdolu Yakası’nın en büyük
bölge parklarından biri olarak nite-
lendirilen parkın yüzde 65 gibi
büyük bir bölümü, sosyal donatı
alanı olarak, halkın kullanımı için
düzenlendi. Proje ile Maltepe; gü-
venli büyük bir parka, yürüyüş par-
kurlarına ve yapay bir gölete
kavuştu. Parkta, 4 bin 500 metrekare
yapay gölet, etrafında 2 adet seyir
terası, etkinlikler için 500 kişilik anfi
tiyatro, bebek bakım odaları, engelli

lavaboları, 400 metrekare çocuk
oyun grubu ve 900 metrekarelik
koşu parkuru bulunuyor. Parkta
büyük bir keyifle vakit geçiren engelli
bir vatandaş da, “Her şey tüm de-
taylarına kadar düşünülmüş. Ben
tekerleklik sandalyem ile bu parka
rahatlıkla ve özgürce girip gezebili-
yorum. Burası sanki benim için ya-
pılmış. Sanki bana ait. Çok güzel
olmuş Gerçekten emek veren her-
kese çok teşekkür ediyorum" dedi.   

Gardiyana saldırı
protesto edildi

Silivri'de bir gardiyana yapılan
saldırı Ceza İnfaz Kurumları Per-
soneli Yardımlaşma ve Daya-

nışma Derneği (CİPDER) tarafından
protesto edildi. CİPDER üyeleri Silivri Ata-
türk anıtı önünde biraraya geldi. Grup adına
açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Zafer
Baysal yaptı. Zafer Baysal, “Kamu adına bu
çok önemli görevi yerine getiren fedakar
kamu görevlilerine son günlerde giderek
artan şiddet olayları bizleri de son derece üz-
mektedir. Ceza infaz kurumları personeli
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak
sadece yasalarca kendine verilen görevi ye-
rine getirdiği için şiddete maruz kalan perso-
nelimize yönelik şiddeti ve bu şiddeti
uygulayanları kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki
bizlere yapılan her şey aynı zamanda devlete
karşı yapılmış sayılmaktadır" dedi. DHA

Bayrampaşa
geçmişi konuştu

Tarihin en kanlı savaşlarından biri
olan ve yüz binlerce Müslüman’ın
Balkanlar’dan göçü ile sonuçlanan

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi),
Bayrampaşa’da düzenlenen uluslararası sem-
pozyumda tüm yönleriyle ele alındı. Sempoz-
yumun birinci gününün sonunda ise
Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti sa-
vaşta yaşanan acıları anlatan türküler seslen-
dirdi. Etkinlikte konuşan Tarihçi ve Milli
Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Af-
yoncu, “Tarihimizi iyi bilir hatalardan ders
alırsak bugünümüzde de daha rahat eder,
daha az sıkıntı yaşarız” dedi.
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G ençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim
Bakanlığı arasında imzalanan protokol
çerçevesinde 81 ilde uygulanan“Türkiye

Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme
projesi” Bağcılar’da da büyük bir özveriyle devam
ediyor. Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Beledi-
yesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle
düzenlenen etkinliğe 12 bin 500 3'üncü sınıf öğ-
rencisi katılıyor.

Kayıt altına alınıyor

Ragıp Akın İlkokulu spor salonunda saat

09.00 - 14.00 arasında gerçekleştirilen projede
günde 200 öğrenci taramadan geçiriliyor.
Elektronik ortamda sisteme kayıtları yapılan
çocuklar, boy, kilo, esneklik, kulaç uzunluğu,
dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye top
atma, çeviklik gibi 8 farklı parkurda perfor-
mansını sergiliyor. 10 beden eğitim öğretmeni
ve 6 antrenör eşliğinde yapılan taramada elde
edilen ölçüm sonuçları bilgisayar ortamında
kayıt altına alınıyor. Toplanan verilen online
olarak bakanlığın sistemine giriliyor. Yetkilile-
rin değerlendirmesi sonucunda kriterlere uyan
öğrenciler, branşlarına uygun kulüplere yön-

lendirilecek. Disiplinli spor programına tabi
tutulacak öğrencilerin yetiştirilmesi ve mal-
zeme ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanacak.

Türk sporuna kazandırılacak

Çocuklarımızın bu proje sayesinde Türk 
sporuna kazandırılacağını söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporun
gelişmesi anlamında çok önemli bir proje. 
İnşallah buradan yetişecek sporcularımız için-
den Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları 
çıkacak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ede-
cekler” dedi. DHA
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YETENEKLER 
KESFEDILIYOR

B errak denizler, mutlu, güleç insanlar
ülkesi Türkiye...
Sevgili Okuyucularımız, son zaman-

larda içim sıkıldı, ruhum karardı yiye yiye
dudaklarımı bitireceğim. Ülkemin yarınları
için umudum bitti bu karanlıkları aydınlata-
cak bir ışık ta göremiyorum. Ben de hayaller
yaşamaya başladım. 

1962 yılından bu yana daha dünyada
çevre konusu konuşulmazken bir ilkokul mü-
fettişinin söylediği bir sözle etkisi altında
kaldığım doğa konularını araştırarak, oku-
yarak öğrendiklerimi paylaşarak bir şeyler
yapmaya çalışıyorum. Hayallerle yaşıyorum.
En büyük hayalim ise yemyeşil ovaları, billur
gibi suları, her çeşit balığı bulunan denizleri

mutlu insanları ile bir Türkiye. 
Yıl 1995 Büyükçekmece'de Çevre Ko-

ruma Derneğini kurduğumuz günlerdeki bir
karalamam geçti elime. Pembe gözlüklerimi
takmışım, ülkeme bakıyorum. O günlerde
enflasyona alışmışız, borsa ile tanışmışız, di-
limizde gümrük birliği, gönlümüzde Avrupa
topluluğu. Her şey 21. yüzyıla yönelik, her
şey daha güzel yarınlar, daha mutlu insanlar
vaat ediyor. Her şeyin parayla ölçüldüğü bu
dünyada verimli Anadolu ve Rumeli toprak-
larımızdan ürettiklerimizle Avrupa'yı, Orta
Asya'yı, Arabistan yarımadasını biz besliyo-
ruz... Nasıl? şimdi benim pembe gözlükler
takıp, pembe düşler gördüğümü mü ileri sü-
rüyorsunuz? Yok canım, o denli karamsar
olmayın, ülkemizin gerçek gücünü anlamak
için siz de yeşil gözlüklerinizi takın (pembe-
ler bende kalsın), şu yeşil dünyaya bir

bakın...İşte yeşil Türkiye
manzaraları, sebze-meyve ambarı
yeşil bir ova.. Yalnızca Bursa'dan 
bahsetmiyorum. 

İşte tüm Marmara, Ege ve Akdeniz bere-
ket dolu Türkiye. Düşünün bir kez, bir yanda
ileri teknoloji üreten sanayileşme ve ken-
tleşme uğruna ekilecek alanlarını bütünüyle
kaybetmiş Avrupa. Bir yanda ise dört mev-
sim gülümseyen güneşi ile Türkiye. Öyle bir
ülke ki doğusunda kar yağarken güneyinde
denize girilen bir ülke. Ülkemizin 21. yüz-
yılda ticaret savaşlarında üstünlük sağla-

ması o denli de olanaksız değil. Örneğin; biz-
ler bolluk, bereket ambarı yeşil alanlarımızı
korudukça, sebzelerimiz, meyvelerimiz çağ-
daş yöntemlerle saklanıp, bozulmasın diye
şorlanıp Avrupa pazarlarına sunuldukça
zenginleşmez miyiz? İstediğin kadar sanayi-
leş, her metre kare toprağın fabrika olsun,
sofraya oturunca tabağına binlerce dolar
koysunlar, nasıl yiyeceksin? karnın nasıl do-
yacak?...Evet! Anadolu ve Rumeli toprakla-
rımızın verimi, halkımızın geleceği için
petrol kadar, su kadar önemli. Ama ne yazık
ki samanı bile dışarıdan alan bir ülke olduk.

Şimdi, bu güne dönelim. Ne pembe gözlü-
ğüm kalmış gözümde, ne yeşil. Bu karala-
mamdan bu güne 15-20 yıl geçmiş. Bursa
ovası neredeyse tümüyle sanayi ve yerleşim
alanı olmuş. Bursa'da top oynadığım gün-
lerde içinde kros koşuları yaparken uzanıp

şeftalileri dalından yediğimiz arkadaşımın
şeftali tarlası bile sanayi sitesi olmuş.

Trakya'mı? Çorlu, Lüleburgaz, Saray,
Çerkezköy fabrikalarla dolmuş. Tanrının
bize verdiği ormanları yok ettik, suları kir-
lettik, tarım alanlarını fabrikalarla doldur-
duk. Sağ olsun iş bilen, siyasilerimiz.
Türkiye'min, vatan topraklarının kulanım
gayesini gösterir bir haritası bile yok. Neresi
tarım alanı, neresi yerleşim alanı, neresi sa-
nayi alanı, neresi otlak belli değil. Girsin pa-
ralar cebe. "Onlarda bir gün paranın
yenemeyeceğini anlayacak". Kızıl Derili Reis,
Seattle'nin Büyük Beyaz Adam'a mektu-
bunda dediği gibi.

Biz Sivil Toplum Kuruluşları, daha iyi ör-
gütlenmeliyiz. Üzerimizden ölü toprağını
atıp, dur diyecek ve dediğini yaptıracak güce
ulaşmalıyız. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Yemyeşil bir Türkiye
Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

BAĞCILAR’DA 12 BİN 500 ÖĞRENCİ YETENEK TARAMASINDAN GEÇİRİLİYOR

Bağcılar Belediyesi’nin destek verdiği “Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora 
Yönlendirme Projesi”nde ilkokul 3. sınıfta okuyan 12 bin 500 öğrenci yetenek
taramasından geçiriliyor. 3 aylık bir değerlendirme ve eleme sürecinin ardından
kriterlere uygun çocuklar, branşlarına uygun kulüplere ücretsiz olarak yerleştirilecek

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Levent Üzümcü’nün sahneye taşıdığı
‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyunla kültür sanat sezonuna ‘merhaba’ diyor

BAKSM, yepyeni çehresiyle 3
Kasım Cumartesi günü, ba-
şarılı tiyatro oyuncusu Le-

vent Üzümcü’nün rol aldığı ‘Anlatılan
Senin Hikayendir’ ile sanatseverlere ka-
pılarını açıyor. Kültür sanat sezonu bo-
yunca tiyatro gösterileri, film
gösterimleri, konserler ve kültürel aktivi-
telerle BAKSM, sanatın tüm renklerini
sanatseverlerle buluşturacak. 

En sevilen isimler 
Beylikdüzü’nde

Beylikdüzü’nde yeni kültür sanat se-
zonu ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı
oyunla BAKSM’de start alacak. Yeni
sezonun ilk etkinliğinde, 3 Kasım Cu-
martesi günü, saat 20:30’da Cengiz To-
raman’ın yazıp yönettiği, Levent
Üzümcü’nün oynadığı ‘Anlatılan Senin
Hikayendir’ seyirciyle buluşacak.
BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Kasım
ayı boyunca Türk Tiyatrosu’nun sevilen
isimlerini ağırlayacak. 9 Kasım’da Bir

Delinin Hatıra Defteri ile Genco Erkal
tiyatroseverlerin karşısında olacak. 17
Kasım’da ise Genco Erkal ile Tülay
Günal’ı aynı sahnede buluşturan Yaşa-
maya Dair adlı müzikli gösteri sahnele-
necek. 24 Kasım’da Türk Tiyatrosu’nun
yaşayan üç efsane ismini bir araya geti-
ren ‘Sanat’ adlı oyun, Öğretmenler Gü-
nü’ne özel öğretmenlere ücretsiz olarak
sergilenecek. Oyunda ‘Cihan Ünal,
Can Gürzap ve Mutlu Güney’ muhte-
şem performanslarıyla seyirciyi büyüle-
yecek. 25 Kasım’da ise ‘Hoş Geldin
Boyacı’ adlı oyunda Erdal Özyağcılar,
Berna Laçin, Gözde Çetiner gibi Türk
Tiyatrosu’nun sevilen oyuncularının
performansı izleyicileri çok güldürecek. 

Kasım ayı müzik dolu

Kasım ayında, BAKSM Beylikdüzü
Sahnesi müzik dünyasının ünlü isimle-
rine ev sahipliği yapacak. 11 Kasım
Pazar günü, şef Oğuzhan Bolbol yö-
netimindeki Beylikdüzü Belediyesi

Türk Sanat Müziği Korosu müzikse-
verlere tadına doyulmaz bir konser ve-
recek. 15 Kasım Perşembe günü ise
Beylikdüzü’nün genç ve yetenekli mü-
zisyenlerinden oluşan Beylikdüzü
Gençlik Senfoni Orkestrası, şef
Hakan Tepeli yönetiminde müzik-
severlere harika bir konser vere-
cek. 16 Kasım Cuma günü
‘Günah Benim’ adlı şarkıyla id-
dialı bir çıkış yapan ve ‘Çukur’
dizisi için yazdığı ‘Gömün Beni
Çukura’ adlı şarkıyla büyük be-
ğeni toplayan Türk Rap Müzi-
ği’nin sevilen ismi Eypio,
BAKSM’de sevenleriyle bulu-
şacak. 30 Kasım Cuma ak-
şamı, Türk Halk Müziği’nin
iki usta ismi Erkan Oğur ve
İsmail Hakkı Demircioğlu,
türkülerden oluşan bir reper-
tuarla sanatseverlere unuta-
mayacakları bir gece
yaşatacaklar. 

Yeni sezona merhaba ‘SIFIR ATIK’ 
pazarlara açıldı 

Beykoz Belediyesi Türkiye’de öncülük ettiği “Sıfır Atık
Projesi”ne pazar yerlerini de dâhil etti. Pazar yerlerin-
den toplanan sebze ve meyve atıkları kompost yapıla-

rak toprakla buluşuyor. 
Temiz bir dünya, sürdürülebilir çevre ve milli ekonomiye katkı
için başlattığı “Sıfır Atık” Projesi’yle Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından ülkeye örnek gösterilen Beykoz Belediyesi
projenin kapsamını günden güne genişletiyor.  

22 noktada kuruldu

İlçenin 22 noktasında kurulan atık getirme merkezleri,
okullar, alışveriş merkezleri, siteler ve kamu binalarında
yürütülen projeye pazar yerleri, restoran ve marketler de
dâhil edildi. Çevreye duyarlı vatandaşların atık getirme
merkezlerine bıraktıkları ambalaj, kıyafet, elektronik,
cam, kitap, pil, ilaç, oyuncak ve atık yağlar geri dönü-
şümle değerleniyor. Haftanın 7 günü ilçede kurulan
pazarlardan çıkan sebze ve meyve atıkları ise bele-
diye ekipleri tarafından ambalaj atıklara karışma-
dan kaynağında ayrı toplanıyor. organik atık
yönetimi kapsamında, pilot bölgelerdeki market ve
restoranlara bilgi verilip atıklarının konteyner-
lerde ayrı biriktirilmesi sağlanıyor. 

Bağcılar’daki
spor etkinlikleri

çok sayıda
çocuğa
umut

oluyor.

Beylikdüzü’nde gerçekleşecek kültür sanat faaliyetlerinde
konserler de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Kasım

ayı boyunca ilçede neredeyse hemen her gün konser olacak.

Kayıtlar devam ediyor 

BÜYÜKÇEKMECE Beledi-
yesi Spor İşleri Müdür-
lüğü bünyesinde faaliyet

gösteren ve her yaş grubuna hitap
eden kış spor okulları vatandaşların
beğenisini toplamaya devam ediyor. 
Büyükçekmece Belediyesi Kış Spor
Okulları’nda faaliyet gösteren yüz-
lerce spor branşı 7’den 70’e her yaş
grubu için ücretsiz eğitim imkanı
sağlıyor. Cumartesi 

günleri 10.00 – 11.30 saatleri ara-
sında gerçekleştirilen ücretsiz sat-
ranç kursu kayıtları Büyükçekmeceli
satranç severler için devam ediyor.
Büyükçekmece Atatürk Spor Kom-
pleksi ve Halide Edip Adıvar Sanat
Evi’nde verilen satranç kurslarına
minimum 6 yaş olmak üzere her
yaş grubundan vatandaş kayıt yap-
tırabiliyor. 

Büyükçekmece’de gerçekleştirilen Kış Spor Okulları’nda satranç da en
çok ilgi gören sporların başında geliyor ve çocukların beğenisini kazanıyor.
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i stanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oy-
nanacak mücadele, saat 19.00'da başlaya-
cak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya

yönetecek. Ligdeki ilk 10 maçında 21 puan top-
layan Medipol Başakşehir, haftaya lider du-
rumda giriyor. İlk 10 haftada 5 galibiyet, 3
beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 18
puanla dördüncü sırada yer alıyor.

EksiklERi vAR

Medipol Başakşehir'de, kart cezası sona eren
Junior Caiçara bu maçta forma giyebilecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Alpars-
lan Erdem mücadelede yer alamayacak.
İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Emre Belö-
zoğlu'nun ise maç kadrosunda bulunması bekle-
niyor.

BEşiktAş'ın işi zoR

Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, ra-
kibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Bü-
yükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 22
resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi. İki ekip
arasında 20'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupa-
sı'nda olmak üzere geride kalan 22 resmi maç-
tan 6'sını Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş

kazandı, 12 kar-
şılaşma da be-
rabere
sonuçlandı.
Rekabette
Medipol Ba-
şakşehir 27,
rakibini 5
maçtır yene-
meyen Beşik-
taş ise 25 gol
attı. Beşiktaş ay-
rıca, lig tarihinde
galip gelmekte en çok
zorlandığı rakibi Medipol
Başakşehir karşısında son 15
resmi maçtan sadece 2'sini kazandı.

lig mAçlARı

İki ekip Süper Lig'de 20 kez karşılaştı, Medipol
Başakşehir 5, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Taraflar
arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.
Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, tu-
runcu-lacivertli ekip 24 golle yanıt verdi. Geçen
sezon ligde yapılan maçlarda taraflar Vodafone
Park'ta 1-1 berabere kaldı, 3. İstanbul Başakşe-
hir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi

ekip 1-0 kazandı.

DEplAsmAnDA
tEk gAliBiyEt

Beşiktaş, Medipol Ba-
şakşehir ile rakip sa-
hada yaptığı 11 resmi
maçtan sadece birinde
galibiyete ulaşabildi. İki

takım, Medipol Başakşe-
hir'in ev sahipliğinde 7'si

Atatürk Olimpiyat, 4'ü Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadı'nda

olmak üzere 11 kez karşı karşıya
geldi. 10'u Süper Lig, biri Türkiye

Kupası olmak üzere bu maçlardan 5'ini
Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5
müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı-
lar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiye-
tini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tari-
hindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9
kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip 
ayrıldı.
Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda
17 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.
Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 11 maçın tama-

mında gol yerken, sadece ikisinde gol yollarında
suskun kaldı.

kARnEsi kÖtÜ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda
galibiyet almakta oldukça zorlanıyor.
Siyah-beyazlı ekip, dış sahada bir galibiyet ve 3
beraberlikle 6 puan toplarken, bir karşılaşmadan
da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu 5 karşılaş-
mada 7 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde de aynı
sayıda gol gördü. Ligin 2. haftasında Büyükşehir
Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek tek
dış saha galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar,
deplasmandaki Bursaspor ve Fenerbahçe maç-
larını 1-1'lik skorlarla tamamladı. Atiker Konyas-
por'a konuk olduğu karşılaşmadan da 2-2
beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Göztepe'ye ise 2-0
yenildi.

Q7 cEzAlı

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma,
yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. 
Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada takı-
mının attığı gollerin hazırlayıcısı olarak dikkati
çeken Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı du-
ruma düşmüştü. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre
de yarın oynayamayacak. AA

Zirve
ASkınA!

Gözler 
golcülerin üstünde

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta 
mücadelesinde Medipol Başakşehir,
bugün sahasında Beşiktaş ile karşı
karşıya gelecek. Zirve yarışı veren

her iki takımda kazanmak için kıran
kırana bir mücadele 

verecek

Siyah-beyazlı ekipte gözler, Çaykur Rizespor maçında attıkları gollerle iyi bir
performans sergileyen Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in üstünde olacak.

Sezonun ilk 13 resmi maçında etkisiz kalan ve sadece bir kez fileleri havalandıra-
bilen Vagner Love, son 6 karşılaşmada ise 5 gol atmayı başardı. Beşiktaş'taki uzun
süreli ilk 11 hasretini Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sonlandıran ve mücadelede
iki gol birden atan Mustafa Pektemek ise yarınki mücadelede formunu sürdürmeye
çalışacak. Sakatlıkları geçen Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic, oynayacak duruma

geldi. Sarı kart cezası biten Jeremain Lens de yarınki karşılaşmada görev alabilecek.
Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde Caner

Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kasımpaşa, Spor Toto 
Süpe Lig’in 11. haftasında
karşıalaşcağı Antalyaspor ile 15.
kez mücadele edecek. Lacivert
Beyazlılar da hedef ise 3 puan

KAsımpAşA, Spor Toto Süper Lig'in
11. haftasında yarın Recep Tayip Er-
doğan Stadı'nda Antalyaspor ile 15.
kez karşılaşacak. Kasımpaşa ligde ge-
ride kalan 10 haftada 6 galibiyet , 3
mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 
19 puanla lider Başakşehir'in en 
yakın takipçisi konumunda. Kırmızı-
beyazlılar ise, 5 galibiyet, 3 mağlubi-
yet ve 2 beraberlik ile toplanan 17

puanla 5. sırada.

Antalyaspor seride üstün

Kasımpaşa, Antalyaspor ile daha
önce karşı karşıya geldiği 14 mücade-
lede 2 kez kazanan taraf oldu. Söz ko-
nusu müsabakalarda Akdeniz
temsilcisi ise aldığı 8 galibiyet ile raki-
bine karşı farkı açmış durumda. Oy-
nanan 14 maçın dördünde ise taraflar

sahadan 1 puanla ayrıldı.

Düdük Ümit Öztürk'te

Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda
13.30'da başlayacak olan mücadeleyi
hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öz-
türk'ün yardımcılıklarını İsmail Şen-
can ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi olarak da
Koray Gençerler görev alacak. 

Paşa’nın konuğu Antalya

Burak Yılmaz’a

sAhip
çıktı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı
Ahmet Ağaoğlu, Burak
Yılmaz'ın taraftarların 
sevgisine mazhar olmuş, art
niyetli unsurlardan ve
birtakım çıkar gruplarından
her daim koruyacakları bir
değer olduğunu bildirdi

AğAoğlu, Burak Yıl-
maz hakkında bazı yayın
organlarında çıkan ha-

berlere yönelik, bordo-mavili kulü-
bün internet sitesi aracılığıyla
açıklama yaptı. Zaman zaman bu
tür art niyetli haber ve yazılara hep
beraber şahit olduklarını belirten
Ağaoğlu, "Hayal ürünü olarak ka-
leme alınan benzer bir karalama
kampanyasında oyuncumuz Burak
Yılmaz hedef olarak gösterilmekte-
dir. Bu hayal mahsulü habercilik
anlayışı ile gerçekleştirmek isteni-
len maksadın, Trabzonspor'un çı-
karlarına hizmet etmediği aşikardır
ve gazetecilik ilkeleriyle de bağdaş-
mamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hassasiyet taşıyoruz

Başkan Ağaoğlu, şu değerlendir-
mede bulundu: "Burak Yılmaz, ku-
lübümüzde profesyonel olarak
görev yapan bir futbolcu olmasının
da ötesinde, bordo-mavi forma-
mızla şampiyonluk yaşamış, taraf-
tarlarımızın sevgisine mazhar
olmuş ve tüm bunlardan hareketle
art niyetli unsurlardan ve birtakım
çıkar gruplarından her daim koru-
yacağımız bir değerimizdir. Trab-
zonspor Kulübü olarak formamız
altında görev yapan tüm futbolcu-
larımıza karşı aynı hassasiyeti taşı-
dığımızı kamuoyuna bildiririz.
Futbolcularımıza yönelik bu ve
benzeri karalama kampanyalarının
karşısında duracağımızın da bilin-
mesini isteriz."

Romalı
Cengiz

Romalı
Cengiz

Romalı
Cengiz

Romalı
Cengiz

Romalı
Cengiz

Romalı
Cengiz
Romalı
Cengiz
Romalı
Cengiz

Geçen sezon Roma'ya trans-
fer olan ve kısa sürede göster-
diği başarılı performansıyla
birçok Avrupa kulübünün
transfer listesine gören Cengiz
Ünder, Roma'da kalıyor. Yük-
sek tirajlı Corriere dello Sport
gazetesinin bugünkü sayı-
sında, ''Trigoria da kalacak''
başlığı kullanıldı. Haberde,
kulübün sportif direktörü
Monchi'nin Cengiz için gele-
cek bütün teklifleri reddeceği
belirtildi. Roma'nın lig ve
Şampiyonlar Ligi'nde Cen-
giz'e ihtiyacı olduğu vurgu-
landı.

Riskten uzak durulmalı

Cengiz'i transfer etmek isteyen
kuküpler arasında Arsenal,
Bayern Münih, Barcelona,

Monaco, Manchester City ve
Tottenham kulüplerinin oldu-
ğunu ve geçtiğimiz günlerde
İngiliz ekibi Tottenham'ın Ro-
ma'ya 58 milyon Euro teklif
verdiği hatırlatıldı. Ancak
gelen tüm teklifler karşısında
sportif direktör Monchi, aldığı
karar da ısrarlı ve kulüpler
bekleyebilir sözüne de yer ve-
rildi. Haberde, Şampiyonlar
Ligi'nde başarılı olmak isteyen
Roma'nın, yaz transfer döne-
minde kulüpten gitmesine izin
verilen Alisson, Strootman ve
Nainggolan gibi isimlerin ar-
dından Cengiz'in de ayrılması
halinde yeniden taraftarla
karşı karşıya gelinme ihtimali
olduğu ve Roma'nın bu riskten
uzak durmayı tercih edeceği
belirtiliyor.

Romalı
Cengiz

Aferin
çocuklar
Son 16 turunda İrlanda'yı 4-
0'lık skorla geçen Türkiye,
çeyrek finalde Rusya'nın rakibi
oldu. Türkiye Bedensel Engel-
liler Spor Federasyonundan
(TBESF) yapılan açıklamaya
göre A Milli Takım, San Juan
de los Lagos kentinde oyna-
nan karşılaşmada rakibini Ser-
kan Dereli (2), Şeyhmus
Erdinç ve Savaş Kaya'nın gol-
leriyle 4-0 mağlup etti. İrlanda
karşısında aldığı galibiyetle
çeyrek finale yükselen milliler,
Rusya ile eşleşti. Türkiye-
Rusya çeyrek final maçı,
bugün  04.00'te başlayacak.

Ahmet
Ağaoğlu



CUMARTESİ 3 KASIM 2018

d aha önce Ümit Zileli ile
gerçekleştirdiğimiz
medya dünyasına

ilişkin söyleşilerimize
bugün de NTV ve
STAR ekranların-
dan tanıdğımız
Celal Pir ile
devam ettik.

Türkiye'deki gazetecilikten,
ülkenin genel durumuna
ve geleceğe ilişkin konuş-
tuğumuz Pir, akıl dolu ce-
vapları ve tecrübesiyle
uzun süre gündemden
düşmeyecek açıklama-
larda bulundu. Geçmişte
yaşadıklarını bugünle kı-
yasladığında aradaki derin
uçurumun vahametini anla-
tan Pir, esprili diliyle de içi-
mize bir nebze de olsa su
serpiştirmeyi başardı.

nÖncelikle şu soruyla başlayalım;
sizin döneminizdeki gazetecilikle bu
dönem arasındaki gazetecilik arasında
nasıl bir fark var?
Ben gazeteciliğe başladığım zaman büyük bir
rekabet vardı. Nasıl bir rekabetti bu? Araştırı-
yorsun, doğrusunu bulmaya özen gösteriyor-
sun, yayınlamadan önce üç beş kere
düşünüyorsun, üstatlarımıza soruyorsun
sonra yayınlıyorsun.
Ben ilk kez Hürriyet'te
bir haberimle sür-
manşet olduğumda
elim ayağım birbirine
dolanmıştı gece uyu-
yamamıştım. Haber-
cilik böyle önemliydi.
Şimdi ise bu işler
böyle yapılmıyor. Bu
işler belli merkezler-
den, belli bir emir ko-
muta zincirinde gelen
bilgiler ışığında o bil-
gileri yaymak olarak
görülüyor. Bu gazete-
cilik değildir. Bu in-
sanları enayi yerine
koymak onların aklı-
nın olmadığını düşün-
mektir. Oysa hem okurlar hem izleyenler
sizden zekidir. Onları aptal yerine koyan bir ya-
yıncılık anlayışı belli bir süre devam eder sonra
patlar gider. 

nPeki ne oldu da böyle oldu?
Geçmişten bugüne bakayım. Kimleri görme-
dim ki ben. Kenan Evren'den güçlü adam mı
vardı darbe yaptığında. Hepsi devrildi gitti.
Demirel, Özal, Çiller, Yılmaz hepsi geldi gitti.
Gazetecilikte o dönemde bizi korkutuyorlardı
ama bu denli patronları ve gazeteleri ele geçir-
memişlerdi. Gazeteciliğin bu ülkede bittiği gün
holding sahiplerinin gazete sahibi olduğu gün-
dür. Bankacı, petrolcü gazete sahibi oldu. Ga-
zeteleri kendi işlerine basamak yaptı.

Ayhan Şahenk'in ricası

nSizi NTV'den tanıyoruz. NTV'nin muhalif-
lerce yoğun eleştiri aldığı dönemde siz de işten
ayrılmadığınız için ve kanalın sahibi olan Ferit
Şahenk'e yaptığınız övgüler için eleştiriler al-
mıştınız...
Bana özgürlüğü kim sağladı? İki kişi var. Birin-
cisi patron anlamında söylüyorum Cavit Çağ-
lar'dı. İşte yanlış insan derler ama o adam
Türkiye'de haber televizyonculuğunu başlattı.
NTV'yi kurdu. NTV başarısız olur derken bir
başka patron çıktı. Rahmetli Ayhan Şahenk
geldi NTV'yi satın aldı tüm imkanlarını haber-
cilere sundu. Bizden tek isteği olurdu. Niğde,
hava durumunda yer alsın isterdi başka bir is-
teği olmazdı. Gazetecilerden özel bir ricada
bulunmaz. Ferit Bey de bunu bozmadı ta ki
birkaç yıla kadar. Ama oralara girmiyorum.

nPeki en sonunda işi bırakmanızdaki 
sebep siz mi onlar mı?
Oralara hiç girmiyorum. Çünkü Türkiye'de
gazetecilik değişti. Gazeteci olmayan insanla-
rın gazeteci olması bu kötülüğün başlangıcı
demiştim. Siz ne kadar dürüst, namuslu du-
rursanız durun siyasetin medyayı şekillen-
dirme arzusunun önüne hiçbir yerde hiç kimse
geçemez. 22 yıldır hizmet ettiğim kanalı daha
iyi yerde görmek isterim ben daha kötü yer-
lerde değil. Kanalımı seviyorum diyeyim geçe-
yim. Ben bu ortamda çalışmak, gazetecilik
yapmak istemedim, istemiyorum. Yapmak 
isteyen de yapıyor.

nMesleğinizde başarılı bir isminiz var. 
Sırrı nedir?
Hiçkimseyle ilgili şahsi hiçbir problemimi
işime yansıtmam. Bakın bana kazık atan arka-
daşlarım oldu, bana laf çakanlar oldu, yalan
haber yapanlar oldu. Bunlarla ilgili yorum bile
yapmam. Yorum yaparsam onları ciddiye aldı-
ğımı düşünürler. Sağa sola kendim için yalva-
rıp, yakaran bir insan olmak istemiyorum.
Yayıncılıktaki esas benim varlığım değil habe-

rin
varlığı. Ben
orada haberi sunan kişiydim. Onun için herkes
istediğini söyleyebilir ama herkes haber

olamaz.

nÖrnek aldığınız isimler var
mı?
Beni meslekte ilk kez Necati
Doğru işe aldı şu an Sözcü'de
yazıyor. Onun üslubunu örnek
aldım, Çetin Emeç'in titizliğini
örnek aldım. Eski arkadaşları-
mız var rahmetli oldular onla-
rın da bazı özelliklerini örnek
aldım. Ben insanların şahısla-
rını örnek almam özelliklerini
örnek alırım olması gereken de
bu. İnsana hürmet kulluk geti-
rir özelliğe hürmet
etmek lazımdır.
Çok radikal bir
şey söyleyeyim;
Atatürk'ün
yaptıklarını

örnek alırım. Atatürk'ün bu ül-
keyi kurmasını, bu ülkeyi bir
arada tutmasını, bir ulus yarat-
masını örnek alırım. Deha
burada. Akılda. Be-
dende değil.

Adam
dövmeyi 
seviyoruz

nAtatürk de-
yince bir köşe
yazarımız
Atatürk için
şöyle
demiş;
“Bugün
din tica-
reti var.
Atatürk ti-
careti de
var” katılı-
yor musu-
nuz?
Elbette. Ata-
türk'ü rahat bı-
rakmak lazım.
İlkelerini konuşa-
lım ama adamı da
rahat bırakalım.
Adam bize bir ülke
bıraktı gençler yönet-
sin dedi. Biz de yöne-
ticiler ellinin üstünde.
Sen hiç bu ülkede otuz,
kırk yaşında başbakan
gördün mü? Ülke genç-
lere emanet edilmiş
ama biz diyoruz ki
gençlere; “Sen bilmez-
sin. Önce elimi öp...” Bu
kültürden araştırmada
çıkmaz, vizyonda çık-
maz. Hem elini öp hem
biat et sonra devam et,
yok böyle bir dünya.
Şunu ister misin bir şirke-
tin olsun başında aptal bir
olsun ister misin. Biz genç-
lerimizi niye aptal gibi ye-
tiştiriyoruz. Çocuk
bisiklete biniyor millet ar-
kasından koşuyor. Bırak
düşsün. Düşmeyi de öğ-
rensin. Bir tarafı kanarsa
diyorlar kanayacak.
Kanamanın düşmenin
ne olduğunu bil-
mezsen başara-
mazsın. Niçin

bizim değerli gençlerimiz yurtdışına gidi-
yor. Çünkü bu çocuklara bu ülkede

nefes aldırmıyorsun. Biz adam
dövmek üzerine hayatımızı şekil-

lendiriyoruz. Çok basit bir hi-
kaye var. Cehenneme

gitmişler kazanlar var ülke-
ler yazıyor. Her kazanın
başında zebani var yu-
karı çıkanın kafasına vu-
ruyor. Türkiye'nin
kazanın kimse yok.
Niye yok diyorlar; On-
lara zebaniye gerek yok
onlar yukarı çıkanı alt-
tan kendisi çekiyor di-
yorlar. Yani bizim
büyük bir değişime ihti-

yacımız var. Şüpheli ol-
malıyız ve araştırmalıyız.

Babam, anam böyle dedi
diye inanmayacaksın.

Çünkü her insan kendi çapına
arzusuna, isteğine göre konuşur.

Eğer sana Allah akıl vermişse ve
sen kendi aklını kullanamıyorsan 

olmuyor. 

Atatürk'ü rahat
bırakmak lazım

nAtatürk deyince bir köşe
yazarımız Atatürk için şöyle
demiş; “Bugün din ticareti
var. Atatürk ticareti de var”
katılıyor musunuz?
Elbette. Atatürk'ü rahat bı-
rakmak lazım. İlkelerini ko-
nuşalım ama adamı da rahat
bırakalım. Adam bize bir ülke
bıraktı gençler yönetsin dedi.
Biz de yöneticiler ellinin üs-
tünde. Sen hiç bu ülkede
otuz, kırk yaşında başbakan
gördün mü? Ülke gençlere
emanet edilmiş ama biz diyo-
ruz ki gençlere; “Sen bilmez-
sin. Önce elimi öp...” Bu

kültürden araştırmada çık-
maz, vizyonda çıkmaz.
Hem elini öp hem biat et
sonra devam et, yok
böyle bir dünya. 

nGençlere gerekli ehemmiyet 
gösterilmiyor yani..

Tabii ki. Şunu ister misin bir şirketin olsun
başnıa aptal bir olsun ister misin.

Biz gençlerimizi niye aptal
gibi yetiştiriyoruz.
Çocuk bisiklete biniyor
millet arkasından ko-
şuyor. Bırak düşsün.
Düşmeyi de öğren-
sin. Bir tarafı ka-
narsa diyorlar
kanayacak. Kana-
manın düşmenin
ne olduğunu bil-
mezsen başara-
mazsın. Niçin
bizim değerli genç-
lerimiz yurtdışına

gidiyor. Çünkü bu
çocuklara bu ülkede

nefes aldırmıyorsun. Biz
adam dövmek üzerine ha-
yatımızı şekillendiriyoruz.
Çok basit bir hikaye var.
Cehenneme gitmişler ka-
zanlar var ülkeler yazıyor.
Her kazanın başında ze-
bani var yukarı çıkanın
kafasına vuruyor. Türki-
ye'nin kazanın kimse yok.

Niye yok diyorlar; Onlara
zebaniye gerek yok onlar
yu-

karı çıkanı alttan
kendisi çekiyor di-
yorlar. Yani bizim
büyük bir deği-
şime ihtiyacımız
var. Şüpheli ol-
malıyız ve araş-
tırmalıyız.
Babam, anam
böyle dedi diye
inanmayacaksın.
Çünkü her insan

kendi çapına ar-
zusuna, isteğine göre konuşur. Eğer sana Allah
akıl vermişse ve sen kendi aklını kullanamıyor-
san olmuyor. 

nGaliba her şeye çok magazinel 
yaklaşıyoruz. Türkiye'deki magazini 
nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye'de magazin deyince anlaşılan nokta
şu; ünlüler napıyor, ne ediyor, kim kiminle ge-
ziyor. Bu bir meraktır. Cemiyet içinde yani top-
luluk içinde belli isimlerin ne yaptığı merak
edilir. Oysa magazin kelime anlamıyla hayatın
akışına ilişkin gerçeklerdir. Siz şunu da yapabi-
lirsiniz, izleyicisi var mı tartışırız. Mesela löse-
mili çocuklar için bir etkinlik düzenlenir bunu
da haber yapabilirsiniz bu da
magazindir. Ya da Celal Pir bil-
mem kimle flört ediyor bu da
magazindir. Vatandaş ikincisini
ister. Niye? Çünkü vatandaşı bu
şekilde şekillendirdiler. Merhaba
Televole kültürü yarattılar oysa
farkındalık kültürü yaratılsaydı
her şey daha farklı olurdu.

Kitabı biblo gibi
kullanıyoruz

nBu sosyal medya kullanı-
mında da böyle değil mi? 
Zaten detay burada. Şeytan ay-
rıntıda gizlidir. Sosyal medyada
niye varsınız? Kendi fikirleri-
nizle etrafınızı etkilemek için
veya ben çok yalnız kalıyorum
burada sosyalleşip bir sürüye

gireyim dersiniz. Biz de
yine ikincisi çok ter-

cih ediliyor. Hitler'in Kavgam
kitabı mesela o kitapta diyor

ki; “Kitlelere öyle bir pro-
paganda yapın ki kendi-

lerini devasa bir
makinenin küçük bir
dişlisi olarak hisse-
dip mutlu olsunlar
ama aynı za-
manda bir böcek
gibi küçük kal-
dıklarını da his-
setsinler...” İşte
sosyal medyada
böyle. Kişi tekse
böcek gibi kalıyor

ama bir sürünün
içine katılırsa bizim

ekip demeye başlıyor.
Benim gibi binlerce

kişi varmış diyor. İnsan-
lar fikirleri olursa birinci sı-

nıfa girer insanları etkilemeye
uğraşırlar. Yok eğitim almamışsa,

bu
dünyadan nasiplenmemişse ikinci gruba girip
sosyal medyada sürü elemanı olurlar. Biz de
okumak vardır okuduğunu anlamakta sıkıntı
vardır. Herkesin kütüphanesi var. Adamın bin
tane kitabı var da kaçını okudu? Biz kitabı
biblo gibi kullanan özel uluslardan biriyiz. Ki-
tabı alıp içini okumayan nadir bir milletiz.

nBunun kaynağı neden?
Göçerlikten. Toplumun mayasında göçerlik
var. İki sahiplikten. 90 yıl öncesine kadar sa-
hiplik yok. Her şey sultanın. Evin var adam
gelip alıyor burası sultanın diyor seni asıyor.
Böyle bir ortamda sen hep mobilsin. Kök sala-
mıyorsun. Çevrenize bakın, mimariye bakın.
Rezalet. Herkes kafasına göre bir şey yapıyor.
Çünkü bir ortak paydamız yok. Sürekli göç-
müşüz. Daha 90 yıldır bir yerde oturup mal
mülk sahibi olduk. O estetik yeteneğimiz geliş-
memiş ki. İstanbul'a bir bakın. Bizim geçmişi-
mizi yansıtıyor mu? İsimler bile korkunç.
İstanbul Marina, Cafe City vs. Kendi adımızı
bile koyamayacak kadar korkağız. Biz göçer
olduğumuz için yurt anlayışımız gelişmemiz.
İnsan orayı yurt olarak kabullenmezse oraya
kendi ismini veremiyor. Biz mesela AVM diyo-
ruz. Biz de kıç kıça her yerde alışveriş merkezi

var. Kendi parasına
da güvenmiyor bu
halk. Oradaki kiralar
dolarla. 

nBu taleple ilgili
değil mi peki?
Hayır toplumun ahla-
kıyla ilgili kendine
duyduğu saygıyla il-
gili. Siz gidin bakalım
bir Amerikan banka-
sında Türk Lirasıyla
bir hesap açın açtır-
mazlar. Euro bile aç-
tırmazlar. Biz de niye
hepsi var? Çünkü biz
diyoruz ki, biz arka-
dan geliyoruz, her-
kesle iyi geçinelim.
Herkesle iyi geçine-
mezsiniz. Her gün
fikir değiştiremezsiniz.

Değiştirirseniz size kimse inanmaz. Bunları
anlatıyorum çünkü Türkiye öyle güzel bir ülke
ki. Sadece kendi kültürümüze adapte olamıyo-
ruz. Adapte olsak futbolda da müzikte de her
şey de kendi kültürümüzle bir ahenk yaratırız.
Başarılı olursun olmazsın o başka bir şey.
ABD bugün böyle yapıyor, bütün dünyaya
hükmediyor. Nasıl durduğun çok önemli.

nPeki tekrar haberci kimliğinize dönmek 
isterim. Bugüne kadar birçok haber sundunuz.
Sizin anlatmakta en çok güçlük çektiğiniz 
haberler hangileriydi?
Şehit haberi vermek hayatımdaki en zor şey.
İnsan ölümüyle ilgili haberleri vermek en zor
şeydir. Sadece şehit haberleri değil. Mesela bir
kazada bir çocuk ölüyor onu anlatmak çok
zor. Dudaklarından, kalbinden geçen her şeyi
söyleyemiyorsun çünkü o ekran sadece sizin
değil sizi izleyen insanların. Ben birçok ha-
berde gözlerimin dolduğunu bilerim. Ölümle
ilgili her türlü haberi sunmakta zorlanırım. İn-
sanın her şeyini alabilirsiniz yerine koyabilir
ama canını alırsanız onu yerine koyamaz. 

ÖZLEM
DENİZ

SÖYLEŞİ

Celal Pir
kimdir?

Celal Pir 1961 yılında İstanbul’da

doğdu. Lise öğretimini Haydarpaşa

Lisesi’nde tamamladı. Marmara

Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo

TV bölümünden 1982 yılında mezun

oldu. Hürriyet, Milliyet ve Sabah’ta

değişik bölümlerde çalıştıktan sonra

Kanal 6 ve Kanal D’de sunuculuk

yaptı. 1996 yılından itibaren NTV’de

Haber Merkezi’nde sunucu olarak

çalıştı. 2012 yılında Star TV'ye geçti

ve Bugün Programı'nı Jülide Ateş'le

birlikte sundu. Son olarak Star TV'de

Haftasonu Haberleri'ni sunan Pir

görevinden istifa etti. 

turkıye’de gazetecılık

Yazar olmak, gazeteci olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?
Bir planınız olsun. Plan ne onu da söyleyeyim; Hedefi olmayan gemiye

fırtına hikaye demişler. Dolayısıyla nereye gideceğiniz önceden hesapla-
yarak bütüne doğru gidersiniz. Yazarsanız kitabınızı bitirin, bitimek için çaba
gösterin ya da kahramanlarınızı insanlarla paylaşın birlikte yazın. Hep bir-

likte yazdık deyin. Planlayın. İkincisi artık normal medyadan uzak durun. Sos-
yal medyadan güçlenin. Talep eden değil isteyen değil aranan, talep edilen
olun. Bunu da becermek çok basit. Yeni medyadan geçer. Eski medya ile il-
gili yapacaklarınız sizi bir yere götürmez. O köhne dar sokaklarda kalırsı-

nız. Türkiye'nin bugün en büyük gazetesinin 200 bin tirajı var. Yani
200, 300 bin kişiye mi konuşmak istiyorsun, sosyal medyadaki 45

milyon kişiye mi konuşmak istiyorsun. Tercih senin. İstersen
git orada eski adamların kul kölesi ol, istiyorsan yeni de-

nizlere açıl. Yapılmamış işleri yap. Öbür türlü altı
yüz bin memur varsa 601 bininci

memur olursun. 

Hedefiniz 
yoksa fırtına boşuna

Gazeteciliğin
sembol isimlerinden birisi
olan ve ekranlardan da

tanıdığımız Celal Pir'le gerek medyanın
bugün ki durumuna gerekse de ülkenin

gidişatına ilişkin konuştuk. Geçmiş yıllarda
yapılan gazetecilikle bugün ki gazeteciliği
kıyaslayan Pir, “Türkiye'de bugün yapılan
şeyin adı gazetecilik değildir. Bugün haber,

belli merkezlerden belli bir emir 
komuta zincirinden geçen 
bilgiler olarak görülüyor”

dedi

yapılmıyor

Toplum neye talip olursa
gazeteler onu verir.

Toplum bugün iyiliğe
talip değil, 

birbirine iyi bakmıyor.
Bardağın dolu kısmına

değil boş kısmına
bakıyor, eksikliklere
bakıyor, birbirinin
açığına bakıyor.

Türkiye’de gazetecilik
değişti. Gazeteci olmayan

insanların gazeteci
olması bu kötülüğün

başlangıcı demiştim. Siz
ne kadar dürüst, namuslu

durursanız durun
siyasetin medyayı

şekillendirme arzusunun
önüne hiçbir yerde 
hiç kimse geçemez.


