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“ Bize ağır gelen kendimizdir. Yolda,
okulda, işte, başkaları ile birlikte
taşıdığımız kendimiz."

Cahit Zarifoğlu
1. Bireyin bağlantı kurması:
Aile bireyleriyle yakın olma, bireyin ar-

kadaşları ya da başkaları ile iyi ilişkileri
olması dayanıklılığın oluşumunda önemli
rol oynamaktadır. Bireyi önemseyen ve
dinleyecek olanların yardım ve desteklerini
kabul etmek dayanıklılığı güçlendirir. Sivil
gruplarda, inanç temelli organizasyon-
larda veya diğer yerel gruplarda aktif ol-
manın sosyal destek sağladığı ve umudun
geri kazanılmasında yardımcı olabilece-
ğini düşünülmektedir. Aynı zamanda baş-

kalarına yardım etmek de dayanıklılığı
güçlendirmektedir.

2. Bireyin krizleri aşılmaz bir sorun
olarak görmesinden kaçınması: 

Birey stresli olayların gerçekleşmesini
değiştiremez, ancak bu olayları nasıl yo-
rumladığını ve yanıtlayabileceğini değişti-
rebilir. Gelecekteki koşulların biraz daha
iyi olabilmesi için bugünün ötesine geç-
meyi, zor durumlarla başa çıktıkça birey
kendisini biraz daha iyi hissedebileceği
ince yöntemlerin not edinmesini 
belirtmiştir.

3. Değişimin bir parçası olduğunun
kabul edilmesi:

Birey bazı olumsuz durumların bir so-

nucu olarak bazı hedeflere
artık ulaşamayabilir. Bireyin değiştireme-
diği koşulları kabul etmesi, bireyin değişti-
remeyeceği koşullara odaklanmasına
yardımcı olabilir.

4. Bireyin hedeflerine doğru ilerlemesi: 
Bireyin gerçekçi hedefler geliştirmesi

önerilmektedir. Bireyin hedeflerine doğru
ilerlemesini sağlayan küçük bir başarı gibi
görünse bile, bireyin düzenli olarak bir
şeyler yapması belirtilmiştir.

5. Bireyin kararlı adımlar atması: 
Sorunlarla ve stresle başa çıkmak ye-

rine o sorunu kişinin hayatından çıkart-
ması önerilmektedir.

6. Bireyin kendini keşfetme fırsatlarını
araştırması: 

İnsanlar çoğunlukla kendileri hakkında
bir şeyler öğrenirler ve kaybetme mücade-
lesinin bir sonucu olarak bir miktar büyü-
düklerini görebilirler.

7. Bireyin kendisine karşı pozitif bir
bakış açısı ile bakması:

Bireyin kendi sorunlarını çözme, içgü-
dülerine güvenme, kendi becerisine karşı
oluşan güven, direnci artırmaya yardımcı
olur. Olaylara karşı farklı bir bakış açısı:
Birey çok acı olaylarla karşılaşsa bile,
stresli durumu daha geniş bağlamda dü-
şünmeye ve uzun vadeli bir bakış açısı sağ-
lamaya çalışması gerekmektedir.

8. Umut verici bir görünüm: 
İyimser bir görünüm, bireyin hayatında

iyi şeylerin olmasını sağlamaktadır.
9. Bireyin kendisine iyi bakması: 
Bireyin kendi ihtiyaç ve duygularına

dikkat etmesi ve sevdiği aktivitelere katıl-
ması önerilmektedir.

10. Dayanıklılığı güçlendirmek için ya-
pılan aktiviteler: 

Bireyin meditasyon ve benzeri aktivite-
lere katılması önerilmektedir. Nefes ve
gevşeme egzersizini bu noktada yapabilir-
siniz. Nefes alışverisnizi en ince ayrıntı-
sına kadar hissedip ve nasıl gelip geçtiğini
neler hissettirdiğini tüm odağınızı ve dik-
katinizi vererek yapın. Sadece nefesinize
odaklanın havanın burundan içeri alınması
ordan soluk borusundan ciğerlerinize
kadar ki süreci ince ince takip ederek ha-
vanın tadını sıcaklığını değdiği yerleri çı-
kartğı sesi ve titreşimi hissetmeye çalışın
aklınızda sadece bu olacak şekilde yapın
ve ferahlayın.

"Devamını Farkındalık Mutlu Olma Sa-
natı ve Yaşam Sevinci" kitabımda
okuyabilirsiniz.

Günümüz koşullarında psikolojik 
dayanıklılığı artırmanın yolları
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F orum İstanbul 2019 Konfera-
sında ‘Geleceğin Eğitim Sistemi:
Neden, Nasıl?’ konu başlıklı otu-

rumda yeni nesil eğitim sistemleri tartı-
şıldı. Oturuma katılan Bahçeşehir
Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz
ve New York Üniversitesi’nde Davranış
Bilimi ve İstatistik dersleri veren Prof.
Dr. Selçuk Şirin, Türkiye’de ve dünya-
daki eğitim sisteminin çocuğun gelişi-
mine etkisi hakkında açıklamalarda
bulundu.

Ne zaman ulaşıyoruz?

0-36 ay arasında eğitimin önemine
vurgu yapan Prof. Dr. Selçuk Şirin,
“Eğitimin 6 yaşında formal olarak baş-
laması yanlış. Çünkü, beyine dair bin
yıldır öğrendiğimiz her şey şunu göste-
riyor; çocuklar doğduğu andan itibaren
öğrenmeye başlıyor. Beynin en hızlı de-
ğişim dönüşüm gösterdiği dönem, 0-36
ay. Bu aylarda ulaşamadığımız çocuğa,
üniversitede ulaşmak kadar israf yok.
Dolayısıyla biz 6 yaşında formal eğitimi
başlatarak aslında çocuğun yetişme sü-
recindeki en verimli döneminde çocuğa
ulaşamıyoruz. Ne zaman ulaşıyoruz?
18 yaşından sonra üniversiteli çocuk-
lara ulaşmaya çalışıyoruz. Normal eği-
tim sıfırdan tasarlansaydı, üniversite
diye bir kavram olmazdı. Nufüsün yarı-

sının alıp 18 yaşındaki çocuğu belli sı-
nıflara, formasyonlara sokup 18 ya-
şında kazandırmaya çalışmak, faydasız
kalıyor. Çünkü belli formasyonlar sü-
reçler bittikten sonra bu israf” şeklinde
ifade etti.

Hayatın doğal bir parçası

Sadece eğitim sisteminin eleştirilmesi-
nin eksik olduğunu ifade eden Selçuk
Şirin şunları söyledi:
“Okul öncesi dönemde de yani 2 yaştan
itibaren ondan önce ‘neler yapıyoruz?’
diye düşündüğünüz zaman eğitim
adına zaten birçok sıkıntı ortaya çıkıyor.
Fakat şunu da söylemekten alamıyorum
kendimi eğitimi; sadece eğitimi tartışa-
rak düzenlemek mümkün değil. Eğitim,
hayatın doğal bir parçası. Sürekli dönü-
şen hayat içerisinde eğitiminde sürekli
reform olması 20-25 yıldır aynı sorula-
rın içerisinde. Sürekli bir reform kavra-
mıyla eğitimin bir arada geçmesi bir
rastlantı değil. Eğitimle ilgili tartışma-
larda sadece eğitim olarak sınırladığı-
mızda aslında sorunu çözmek için
bir çaba harcamıyoruz. Eğitim
tek başına bir anlamlı dönüşüm
projeside olamaz her zaman.
Toplumun da kaldırması lazım.
Sadece eğitim de kalkınmak
mümkün değil. Artık rekabet sis-
teminin olması lazım. Yani çocuk,

o eğitimi alınca eşit koşullarda o hayata
katılma fırsatı olmuyorsa, zaten o eği-
timde her ne aldıysa, onu almıyor
demek oluyor.”

Transfer etmemize gerek yok

Türkiye ve dünyadaki eğitim sistemine
değinen Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise
“Dünyada mükemmel bir eğitim sistemi
yok. Dünya sürekli değişiyor, gelişiyor.
Bu durumda bizim sürekli daha iyiyi
arıyor olmamız lazım. Peki dünyada en
çok değişen şeyler nelerdir? Birinci ola-
rak bilim değişiyor. Bilim disiplinlerarası
olmaya başladı. Bunun en güzel örneği,
Cern’dir diye düşünüyorum. Çünkü,
Cern’de psikolog, fizikçi, matemaikçi ve
mühendis de var. Her alanda bilim in-
sanı var yani. İşin asıl kısmına odaklan-
mamız için sadece üniversite, Milli
Eğitim Bakanlığı olarak kalmamamız
gerekiyor. İşin sektör, üniversite ve okul-
lar boyutu var. Artık bu 3’ü biribirnden
bağımsız değil. Bir örümcek ağı gibi iç

içe olmak zorunda. Bu 3 or-
taklık arttıkça çok daha

yeni ve özgün şeyler
üretecektir. Merak
yoksa, sorumluluk
yoksa orada bir
sorun vardır. Öğ-

rencinin hayatında
fark yaratmak gerekir.

Bu noktada da bu 3 bileşenle başarıya
ulaşılıyor. Dünyadaki üretilen tüm bi-
limsel şeyleri biliyoruz. Teknolojiyi bili-
yoruz ve kendimiz üretiyoruz ve bunu
bakanlığımızla paylaştık. Şunu söyle-
meye çalışıyorum; Bir şeyleri transfer
etmenize gerek yok. Dünyadaki tüm
bilgi ve deneyimi alıp kendi ortamımıza
uygun şekilde üretmeliyiz” dedi. DHA
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Eğitim sisteminin
çocuğun gelişimine

etkisi hakkında
konuşan Prof. 

Dr. Selçuk Şirin,
“6 yaşında formal

eğitimi başlatarak,
çocuğun yetişme
sürecindeki en 

verimli 
döneminde çocuğa

ulaşamıyoruz”
uyarısını yaptı

Prof. Dr. 
Şirin Karadeniz

Darüşşafaka için 
yollara düştüler
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 26 Mayıs’ta düzenlenecek sınavına daha fazla
katılım olması için lojistik şirketi Netlog harekete geçti. Bu kapsamda
şirket destek için 10’a yakın aracının arka kısmını Darüşşafaka
Cemiyeti’nin sınav duyurularını taşıyan afişlerle kapladı

LojiStik şirketi Net-
log’un araçları 156
yıldır eğitimde fırsat

eşitliği misyonuyla faaliyetlerini
sürdüren Darüşşafaka Cemiye-
ti’ne destek için yollara çıktı. Da-
rüşşafaka Cemiyeti’nin 4’üncü
sınıf öğrencilerine yönelik 26
Mayıs’ta gerçekleştireceği sınav
için hazırlanan duyuruyu araç-
larına taşıyan şirket, 10’a yakın
aracın arka kısımlarını afişlerle
kapladı. Böylece şirket küçük
yaşta ebeveyn kaybı yaşamış,
maddi durumu yetersiz yete-
nekli öğrencilerin 8 yıl boyunca
ücretsiz olarak eşitlikçi ve akılcı
bir eğitim almasına katkıda bu-
lunmayı amaçlıyor.

Yolu aydınlatıyor

Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Darüşşafaka Ce-
miyeti Yönetim Kurulu Başkanı
M. Tayfun Öktem, her yıl dü-
zenledikleri giriş sınavına Türki-
ye’nin dört bir yanından binlerce
dördüncü sınıf öğrencisinin ka-
tıldığını ifade ederken, “Hedefi-
miz mümkün olduğunca fazla
öğrenciye ulaşarak, ihtiyaç sa-
hibi tüm çocuklarımıza akılcı,
eşitlikçi, çağdaş bir eğitim ola-
nağı sunabilmek. Çıktığımız bu
yolda, en büyük gücümüzü de
bağışçılarımızdan, destekçileri-
mizden alıyoruz. Netlog gibi
eğitimin toplumsal kalkınma-
daki rolüne inanan şir-
ketlerin
Darüşşafaka
Cemiyeti’ne
dolayısıyla
‘eğitimde fır-
sat eşitliği’ne
yaptıkları
katkılar sa-
dece kurumu-
muzun değil
aynı zamanda ge-

leceğimizin gerçek sahipleri olan
çocuklarımızın da yolunu ay-
dınlatıyor. Tüm Netlog ailesine,
verdikleri bu anlamlı destek ve
yarattıkları bu farkındalık için te-
şekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hayatları değiştirebiliyor

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı
Şahap Çak da eğitim alanında
Türkiye’nin ilk sivil toplum ör-
gütü olan Darüşşafaka Cemiye-
ti’ne destek vermekten büyük
mutluluk duyduklarını ifade
ederek, “Eğitimin bir ülkenin
toplumsal kalkınmasının en
büyük unsuru olduğuna inanan
bir şirket olarak, Darüşşafaka
Cemiyeti ile aynı vizyonu pay-
laşmaktan büyük gurur duyuyo-
ruz. Bazen hayatta yaptığımız
en küçük işler bile hayatları de-
ğiştirebiliyor. Bugün Netlog ara-
cılığıyla bir öğrencimizin bile bu
sınavdan haberi olması, bir öğ-
rencimizin bile hayatının değiş-
mesi bizler için en büyük
mutluluk olacak. Umuyoruz ki
tüm bu çalışmalar, büyük kitle-
lere ulaşmasını sağlayacak” diye
konuştu.

Sınav 26 Mayıs’ta

Darüşşafaka’ya öğrenci kabulü
her yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı
üzerinden yapılıyor. Babası
ve/veya annesi hayatta olma-
yan, maddi olanakları yetersiz,

başarılı çocuklara pa-
rasız, yatılı ve nite-

likli eğitim fırsatı
tanıyan Darüş-
şafaka Eğitim
Kurumla-
rı'nın 2019
yılı sınavı, 26
Mayıs saat

10.00’da Tür-
kiye’nin 24 ilinde

yapılacak. 

Genç sinemacılar festivalde buluştu
Sanatın evrensel aracılığıyla çocuk-
ların kardeşlik, dostluk, dayanışma,
sevgi, saygı, olumlu duygu ve davra-

nışlar kazanmalarına yardımcı olmak, çocuklara
duygu ve düşüncelerini sinema yolu ile ifade

etme imkânı vererek kendilerini ve içinde bulun-
dukları toplumu tanımalarına yardımcı olmak
hedefiyle düzenlenen kısa film festivaline Bahçe-
şehir Kolejinin 26 kampüsünden 250 öğrenci, 44
kısa filmle katıldı.

28 Nisan'da tören düzenlendi

Festival boyunca öğrenciler; Yönetmenlik Atöl-
yeleri, Senaryo Yazım Teknikleri ve Metin Uyar-
lama Atölyeleri, Seslendirme Atölyeleri, Kamera
Önü Oyunculuk ve Doğaçlama Atölyesi ile sine-
maya dair bilgi ve becerilerini geliştirdi. Jüri ta-
rafından belirlenen filmler ödül plaketlerini, 28
Nisan Pazar günü düzenlenen törenle, BKM
Mutfak oyuncularından aldı. 

Türkiye genelinden
Bahçeşehir Koleji

öğrencilerinin çektiği
kısa filmler, 27-28-29

Nisan tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenen

Bahçeşehir Koleji 
Kısa Film Festivali’nde

seyirciyle buluştu



U ğur Mumcu Mahallesi 15
Temmuz Demokrasi ve Şehit-
ler Meydanı'nda meydana

gelen olayda iddialara göre, aralarında
daha önce husumet bulunan 24 yaşın-
daki Sergen Durmaz ve 2 akrabası ara-
sında meydanda başlayan tartışma
kavgaya dönüştü. Öfkeli akrabalar Ser-
gen Durmaz'ı yere yatırarak yanında ge-
tirdikleri beyzpol sopasıyla başına
vurdu. Onlarca kişinin gözü önünde
Durmaz'ı öldüresiye döven 2 kişi, çevre-
dekilerin müdahalesiyle olay yerinden
uzaklaştı. 

Vatandaşlar müdahale etti

Başına aldığı darbelerle kanlar içerisinde
kalan Sergen Durmaz'a ilk müdahaleyi
meydandakiler yaptı. Emirhan Yüzgeç
adlı bir genç yerde yatan Durmaz'ı gö-
rünce aracını durdurarak yardıma
koştu. Yüzgeç, ambulans gelinceye
kadar Durmaz'ın daha fazla kan kaybet-
mesini önlemek için müdahalede bu-
lundu. Sergen Durmaz'ın kan kaybını
durdurmak için eliyle tampon görevi
yapan Emirhan Yüzgeç, bir yandan da
Durmaz'dan kendisini bıçaklayanları ta-
nıyıp tanımadığını öğrenmeye çalıştı.

Yakınları polise saldırdı

Olay yerine gelen Sergen Durmaz'ın ya-
kınları, kendilerini sakinleştirmeye çalı-
şan polislere saldırmaya çalıştılar.
Sergen Durmaz'a saldıran 2 kişiyi tanı-
dıklarını söyleyen Durmaz'ın akrabaları
daha sonra olay yerinden koşarak ayrıl-
dılar. Olay yerinde inceleme yapan polis
ucu yamulmuş bir bıçak buldu. Dur-
maz'ın vücudunda bıçak izine ise rast-
lanmadı. Durmaz, olay yerine sevk
edilen ambulansla hastaneye kaldırıla-
rak tedavi altına alındı.

Bıçak yarası görmedik

Sergen Durmaz'a yardım etmeye çalı-
şan Emirhan Yüzgeç, "Biz arabayla ge-
lirken 2 kişinin bir kişiyi kovaladığını
gördük. Ondan sonra yere yatırdılar.
Beyzbol sopasıyla vurmaya başladılar.
Ondan sonra biz aşağı indik. Onlardan
biri beyzbol sopasıyla aşağıya doğru
kaçtı. Diğeri de yukarıya doğru kaçtı.
Ondan sonra biz hemen müdahale et-
meye başladık. Ambulansı bekledik.
Bıçak yerdeydi. Bıçak yarası görmedik"
dedi. Polis saldırı sonrası kaçan saldır-
ganları arıyor. DHA
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TIR üst geçide çarptı
Bakırköy'de seyir halindeki Tır
üst geçide çarparak devrildi. kaza
nedeniyle eski Havalimanı Caddesi

edirne istikameti trafiğe kapatılırken, Tır yak-
laşık 3 saat süren çalışmanın ardından olay
yerinden kaldırıldı. Tır sürücüsü kazada hafif
yaralandı. Laleli'den aldığı tekstil malzemesi
yüklü konteyneri ambarlı Gümrük Sahası'na
götüren Tır, yeşilköy Mahallesi eski Havali-

manı Caddesi'nde üst geçide çarparak dev-
rildi. İddiaya göre, ömür yumuk Halhallı'nın
kullandığı 34 Ge 2306 plakalı Tır'ın dorse-
sinde bulunan konteyner üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Tır yola devrildi.

Sürücü hafif yaralandı

devrilen Tır'ın sürücüsü ömür yumuk Halhallı
hafif yaralandı. yaralıya ilk müdahale sağlık

ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hafif
yaralı olduğu öğrenilen Halhallı hastaneye 
kaldırıldı. kazanın ardından olay yerine çok
sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır'ın
devrilmesinden dolayı yol yaklaşık 3 saat tra-
fiğe kapatıldı. Olay yerine gelen İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi'ne ait iki kurtarıcı yaklaşık
3 saat süren çalışmaların ardından Tır'ı olay
yerinden kaldırdı. dHa

BEYZBOL SOPALI 
AKRABA DEHSETI
Sultangazı'de 1 kişi akrabaları tarafından beyzbol
sopasıyla öldüresiye dövüldü.n Onlarca kişinin 
gözü önünde Durmaz'ı öldüresiye döven 2 kişi,
çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı

Polise bile ateş açtılar
Olay, Acıbadem Mahallesi Acıba-
dem Caddesinde saat 04.00 sırala-
rında meydana geldi. İddiaya göre,

cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine
araçla gelen kişi yada kişilerin ellerindeki oto-
matik silahla dükkana ateş açtı. Açılan ateş sı-
rasında cadde üzerinde Kadıköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen polis ekip-
leri olayı görür görmez yakında bulunan ekip-
lerden yardım istedi. Olay yerinde çok sayıda
polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında polis
ekipleriyle saldırganlar arasında kısa süreli
çatışma yaşandı. Saldırganlar ardından olay
yerinden hızla uzaklaştı. 

2 kişi yaralandı

Yaşanan çatışma sırasında ise yolda yürüyen
iki kişi vücüdünün çeşitli yerlerinden yara-
landı. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk mü-
dahalesinin ardından ambulansla
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırırken yaralılardan birinin
durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekip-
leri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak cad-
deyi bir süreğine trafiğe kapattı. Olay yeri

inceleme ekipleri olayın yaşadığı yerde yakla-
şık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin
çalışma esnasında yerde çok sayıda boş ko-
vanı görürken tekelin yanında bulunan dük-

kanlarında bazılarında kurşun girişi tespit
edildi. Tekel bayisine daha önceden de silahlı
saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş
çaplı soruşturma sürüyor. DHA

Yem çuvalından
uyuşturucu çıktı

istanbul Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğünce düzenlenen

operasyonlarda 1 ton "skunk" adı verilen
uyuşturucu ve 550 bin ecstasy hap ele ge-
çirdi. "Skunk"un çuvallar içindeki hayvan
yemleri arasında saklandığı belirtilirken, iki
ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

550 bin adet ecstasy hapı

Operasyonlar, İstanbul Emniyeti'ne bağlı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisin dü-
zenlediği ilk operasyonu 20 Nisan'da
Bakırköy ve Küçükçekmece'de düzenledi.
Hollanda'dan uyuşturucu getirildiği bilgisi
alan ekipler harekete geçirdi. Teknik ve fiziki
takip çalışmasının ardından eş zamanlı
baskın düzenlendi. Polis ekipleri 3 şüpheliyi
gözaltına alırken aramalarda 550 bin adet
ecstasy hap ele geçirildi.

7 kişi tutuklandı

Diğer operasyon ise Eyüpsultan'da gerçek-
leştirildi. Narkotik birimleri, Arnavutluk'tan
uyuşturucu getirmeyi planlayan bir şebekeyi
tespit etti. Bunun üzerine teknik ve fiziki
takip başlatıldı. Şebekeyi 20 gün takip eden
ekipler, zehir tacirlerinin bir kamyonla getir-
diği uyuşturucuları Eyüpsultan'daki bir de-
poya götürdüğünü belirledi. Bunun üzerine
depoya baskın yapıldı. 100 çuval içindeki
hayvan yemleri arasında 1 ton ağırlığında
Skunk (Hibrit esrar) ele geçirildi. Operas-
yonda Arnavutluk uyruklu 4 şüpheli yaka-
landı. Her iki operasyonda ele geçirilen
uyuşturucunun 44 milyon lira değerinde ol-
duğu belirtilirken gözaltına alınan 7 şüpheli,
işlemlerin ardından sevk edildikleri adli ma-
kamlarca tutuklandı. DHA

Kundaklama mı yoksa yangın mı?
Zeytinburnu'nda gece saatle-
rinde müzik aletlerinin satışını
yapan iş yerinde henüz bilinmeyen

bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay
yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürür-
ken, polis ekipleri de iş yerinin kundaklanmış
olma ihtimaline karşı detaylı çalışma yaptı.

Polis şerit çekti

Olay Zeytinburnu, Çırpıcı Mahallesinde gece
saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Edini-

len bilgiye göre, 12. Çınar Sokakta bulunan 6
katlı apartmanın zemin katında müzik aletle-
rinin satışını yapan bir iş yerinde belirleneme-
yen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören
bina sakinlerinin haber vermesi üzerine it-
faiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürür-
ken, polis ekipleri de şerit çekerek önlem aldı.
İtfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürerek
kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalış-
ması yaptı. Yangın sırasında içeride kimsenin

olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma
olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Polis ekipleri itfaiye ekiplerinden aldığı bilgiler
ve olay yerinde yaptığı incelemeler sonu-
cunda iş yerinin kundaklanmış olma ihtimali
üzerinde durduğu öğrenildi. Polis ekipleri it-
faiye ekiplerinin çalışmasının ardından iş ye-
rinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki
vatandaşların da bilgisine başvuran polis
ekipleri güvenlik kamera görüntülerini 
araştırıyor.  DHA

2 aylık bebeği 
itfaiye kurtardı

Ümraniye'de 3 katlı bi-
nada çıkan yangında
mahsur kalan anne, baba

ve 2 aylık bebeklerini itfaiye kurtardı.
Yangın, Dumlupınar Mahallesi
Dumlupınar Caddesinde saat 23.30
sıralarında meydana geldi. Cadde
üzerinde bulunan 3 katlı binanın
ikinci katında henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine
itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi.

Sadece maddi hasar var

İtfaiye ekipleri, dairede mahsur
kalan Suriyeli oldukları öğrenilen
anne, baba ve 2 aylık bebeklerini
kurtarmak için çalışma başlattı. İt-
faiye ekipleri anne baba ve bebekle-
rini kurtararak sağlık ekiplerine
teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müda-
halesinin ardından tedaviye alınan
ailenin durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Yangında apartmanda yaşa-
yan bir vatandaş, "Uyuyorduk,
bilmiyorduk. 'Eviniz yanıyor' diye
haber verdiler, çıktık dışarıya ev ya-
nıyor. Yangın çıktığı dairede üç kişi
vardı. Bebeği aldık, anne, baba kaldı
içeride. Onları da sonra itfaiye geldi
kurtardı. Yangın çıktığı dairede şu
an kimse kalmadı, sadece maddi
hasar var" diye konuştu. İtfaiye ekip-
leri yangını söndürerek kontrol al-
tına alırken polis yangınla ilgili
soruşturma başlattı. DHA

DAHA ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ
Silah seslerine uyanan bir kişi, "Bundan bir ay 
önce yani tam olarak hatırlayamıyorum ama 
burada yine silah atıldı. İlk atılan tabancaydı ama
ikinci atılan seriydi. Ben de merak ettim şimdi bir
daha ateş edilince onu merak ettim, polislere mi
ateş ettiler henüz bilmiyorum" dedi.

Kadıköy'de tekel bayisine otomobille gelen kişi yada kişiler iş yerine ateş açtı. Olay yerine yakın devriye
gezen polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler kaçtı. Olayda yoldan geçen biri ağır iki kişi yaralandı.
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İ stanbul İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü ekipleri Ramazan ayı önce-
sinde il genelinde gıda ürünleri

üreten işletmelerde denetim yaptı. Üskü-
dar'daki denetimlere İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca
da katıldı. Üsküdar'daki denetimlerde
ekipler aralarında marketler, kasaplar, ve
fırınların da olduğu gıda ürünü üreten
çok sayıda işletmeye girdi. İşletmelerde
inceleme yapan görevliler, gördükleri ek-
siklikleri tespit edip, tutanak tuttu.

754 kontrol görevlisi var

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,
gıda zincirinin tüm aşamalarında tüke-
tici sağlığının korunmasının bakanlığın
sorumluluğunda olduğunu belirterek,
"Önümüzdeki Ramazan ayında güveni-
lir gıdaların tüketime sunulması özel bir
önem arz etmektedir. İlimizde gıda üre-
ten, satan ve toplu tüketime sunan 113
binden fazla işletmenin resmi kontrol-
leri, İl Müdürlüğümüz koordinasyo-
nunda yetkilendirilmiş 39 İlçe
Müdürlüğümüzde görevli, 754 gıda
kontrol görevlisi tarafından yürütülüyor.
Ramazan ayı öncesinde de ulusal dü-
zeyde tüketime sunulmak amacıyla üre-
tilen un ve unlu mamuller, et ve et
mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli
mamullerin üretim yerlerinin resmi kont-
rollerinde, üretimde kullanılan ham-
maddelerden başlayarak, üretimin tüm
aşamalarının ayrıntılı olarak kontrole
tabi tutuyoruz. Bu kontrollerde, üretim
aşaması ve özellikle depolarda bulunan
tüketime hazır ürünlerde etiket kontrolle-

rine de özel önem veriliyor" dedi.

En iyi denetçi tüketici

Ramazan ayı öncesi kontrollerin yoğun-
laştığını belirten Karaca, "Ramazan ayı
başlamadan önceki 15 gün içerisinde
ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10
bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş

olup, 2019 yılında yaptığımız resmi
kontrol sayısı 70 bini aşmıştır. 
Sadece Ramazan ayı öncesi değil,
Ramazan ayı boyunca da toplu iftarla-
rın yapıldığı yerler, buralara yemek sağ-
layan şirketler, tatlı ve pastacılık
ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üre-
timi yapan işletmelerin resmi kontrolle-

rine öncelik verilecek. 
Bizim çalışmalarımızın yanında en iyi
denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketici,
işletmelerde gördükleri eksiklik ve ya da
sıkıntıları Alo 174 gıda hattına bildirdik-
lerinde gerekli işlemleri yapıp 15 gün
içerisinde gere dönüş yapıyoruz" diye
konuştu. DHA

İstanbul’da Ramazan ayı öncesi 39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. Marketten, kasaba, fırından
şekerleme dükkanına kadar birçok işletmeye giren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri
dükkanlarda gıda kontrolü yaptı. İşletmelerdeki eksiklikleri tespit eden ekipler, tutanak tuttu

ES ZaManlı
GıDa DEnETıMı

Volkan Yılmaz TDBB yönetiminde
Silivri Belediye Başkanı Volkan

Yılmaz, Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği (TDBB) 

5. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda yönetim kurulu

üyeliğine seçildi

Türk Dünyası Beledi-
yeler Birliği (TDBB) 5.
Olağan Genel kurulu

İstanbul’da düzenlendi. Azerbay-
can, Bosna Hersek, Filistin, Irak,
kazakistan, kırgızistan, kkTC,
kuzey Makedonya, Lübnan, Moğo-
listan, Moldova Gagauz Özerk Yeri,
Özbekistan, Tataristan ve Türkiye
olmak üzere 200’ün üzerinde bele-

diye başkanı genel kurula katıldı.
Yapılan oylama sonucunda
TDBB’nin yeni başkanı konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay oldu.

Başkan Yılmaz yönetimde

Asil yönetiminde 10’u ülke temsil-
cisi olmak üzere 35 belediye baş-
kanının bulunduğu birliğin yönetim

kurulu üyeliğine Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz da seçildi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve
konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, bugüne
kadarki hizmetlerinden dolayı eski
başkan İbrahim karaosmanoğlu'na
teşekkür plaketi takdim etti. Genel
kurul, dilek ve temennilerin ardın-
dan sona erdi.

İstanbul'da
39 ilçede sabah
saatlerinde 
başlayan eş zamanlı
kontrollerin sonuçları gün
içerisinde Tarım Orman 
İstanbul İl Müdürlüğü 
tarafından paylaşılacak.

Ramazan
öncesi
harekete
geçtiler

Geleceğine sahip çık!

Çatalca Belediye
Başkanı 

Mesut Üner,
“Gençliğine ve

Geleceğine 
Sahip Çık” 

projesi
kapsamında
düzenlenen

toplantıya katıldı

Çatalca’daki
yüksek risk al-
tında bulunan

107 gencin, bağımlılık kar-
şısında bilişsel, psikolojik
ve sosyal gelişimlerinin
arttırılması amacıyla Ça-
talca Kaymakamlığı tara-
fından yürütülen ve
İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın destekleriyle
gerçekleşen “Gençliğine ve
Geleceğine Sahip Çık”
projesi kapsamında Ata-
türk Spor Kompleksi’nde
proje tanıtım yemeği dü-

zenlendi. Etkinliğe katılan
Belediye Başkanı Mesut
Üner, projenin çok önemli
olduğunu belirterek, so-
nuna kadar destek vere-
ceklerini söyledi. 

Öğrenciler de katıldı

Çatalca Kaymakamı İnci
Sezer Becel, Çatalca Bele-
diye Başkanı Mesut Üner,
Cumhuriyet Başsavcısı
Orhan Al, Çatalca İlçe
Emniyet Müdürü Bülent
Çelik, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Üsteğmen Doğan

Gültekin, Yeşilay Derneği
Başkanı Hüseyin Kahya,
İstanbul Kalkınma Ajansı
Uzmanı Emin Şengül, Psi-
kiyatris Dr. Sema Bayçın,
Beylikdüzü Belediyesi Da-
nışma Takip ve Rehabili-
tasyon Merkezi Klinik
Psikologu İlayda Yenigün
ve Bağımlılık Danışmanı
Latif Çıvgın, Beylikdüzü
Ram Müdürü Hayrullah
Can, muhtarlar, okul aile
birliği başkanları, okul
müdürleri ve öğrenciler de
yoğun katılım gösterdi. 

Çekilişle tüp 
bebek tedavisi
Esenyurt Belediyesi tarafından her
ay düzenlenen tüp bebek tedavisi
seminerlerine katılan ve doğal 
yollardan anne baba olamayan 
bir çift, yapılan çekilişle ücretsiz
tedavi kazanıyor

esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü, çeşitli hastanelerle imza-
ladığı protokoller kapsamında her ay

düzenlediği Tüp Bebek Tedavisi seminerlerine
katılan, doğal yollardan çocuk sahibi olamayan
ilçe sakini çiftlere çekilişle ücretsiz tüp bebek te-
davisi hediye ediyor. İlçede oturan ve doğal yol-
larla çocuk sahibi olamayan çiftler 2015
yılından beri yapılan uygulamayla Esenyurt Be-
lediyesi, uzman doktorlarla gerçekleştirilen tüp
bebek seminerleriyle evlat sahibi olmak isteyen
çiftlere umut oluyor. 

60 çiftin yüzü güldü

Düzenlenen seminerlerde çiftlere uzman doktor
tarafından kısırlık ve kısırlık tedavisinde son ge-
lişmeler anlatılırken, katılımcıların da soruları
cevaplandırılıyor. Seminer sonunda ise yapılan
çekilişle kişi sayısına göre her 50 katılımcıda bir
şanslı çift tüp bebek tedavisi olma hakkına
sahip oluyor. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü, düzenlediği seminerlerle 2015 yı-
lından bu yana ise yaklaşık 60 çiftin anne baba
olmasına öncü oldu. Esenyurt Belediyesi, semi-
nerlerin dışında da tüp bebek tedavisi konu-
sunda ilçede yaşayan ve maddi durumu kısıtlı
vatandaşlara tedavilerinde yardımcı oluyor.

Sağlık elçileri 
Bakırköy’de 

anneleri; aile sağlığı ve hastalıklar-
dan korunma gibi konularda doğru
bilgi sahibi olmalarını, sağlık okur ya-

zarlığında seçiciliklerini artırmayı amaçlayarak Sa-
nofi Pasteur’un desteğiyle, "Evimizin Sağlık
Elçileri" projesini hayata geçiren ve yüzün üzerinde
eğitim toplantısı düzenleyen Çağdaş ve Bağımsız
Yardımlaşma Derneği (ÇABA), Bakırköy Beledi-
yesi İspirtohane Kültür Merkezi’nde de yurttaşlara
eğitim toplantısı yaptı. Bakırköy Belediye Başkanı
Dr. Bülent Kerimoğlu’nun açılış konuşmasını yap-
tığı eğitim toplantısında; Balçiçek İlter’in modera-
törlüğünde ünlü oyuncu Alina Boz, Dr. Sevil Elçin
ve Dr. Özlem Cankurtaran enfeksiyondan ko-
runma konusunda bilgi verdi. 

Destek vereceğiz

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu,
"Belediye olarak biz de böylesine anlamlı sosyal so-
rumluluk projelerine elimizden gelen tüm desteği
vermeye devam edeceğiz. ÇABA Başkanı Özlem
Zehebi ve tüm dernek üyelerini kutluyorum" dedi.
Etkinliğe; Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent
Kerimoğlu ve ÇABA Başkanı Özlem Zehebi’nin
yanı sıra Sıla Öztürk, Gaye Alaçalar, İpek Başyazı-
cıoğlu, ÇABA gönüllüleri ve Bakırköylüler katıldı.
ÇABA’nın yönetiminde Başkan Zehebi’nin yanı
sıra  Eda Kosif, Ayşegül Dinçkök, Dr. Özlem Can-
kurtaran, Müge Erdoğan, Alev Kaman , Şenay
Abacı Turgut gibi kamuoyunun yakından tanıdığı
isimler bulunuyor.

150 Bin kişi 
ağırlanacak

Bağcılar’da Ramazan-ı Şerif etkinliklerinin bu
yıl ki adresi İstanbul’un en büyük meydanlarından
biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade

Meydanı olacak. Bağcılarlılar, 150 bin kişinin ağırlanacağı
sokak iftarlarından kültür programlarına kadar anlamına
uygun etkinliklerle Ramazan'ın manevi havasını yaşayacak.
Ramazan etkinliklerinde 24. yıla girdiklerini söyleyen Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İnşallah bugüne
kadar süre gelen güzelliklerimiz bu Ramazan ayı boyunca da
devam edecek" dedi.

İbadethaneler temizlendi

Başkan Çağırıcı, Ramazan Ayı’nda yapılacak çalışmalar hak-
kında bilgilendirmelerde bulundu. Özverili bir şekilde hazırla-
nılan çalışmalar kapsamında öncelikle ilçe sakinlerinin
ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için Bağcılar’da
bulunan 100’ün üzerinde cami ve mescit temizlendi. Ardın-
dan da gül suyu sıkılarak mekanlar güzel kokulu hale geti-
rildi. Mübarek ay boyunca her gün 22 mahallede kurulacak
Gönül Sofralarında 150 bin ilçe sakini ailesi, çocukları ve
sevdikleriyle iftar yapma ayrıcalığını yaşayacak. Sevginin
paylaşılacağı sofralarda kardeşlik bağları güçlenirken komşu-
luk ilişkileri de pekişecek. Almanya’da kardeş şehir Hamm’da
ve Kazakistan’da da iftar sofraları kurulacak. 



T emeli 6 yıl önce atılan, 63 bin ki-
şinin aynı anda ibadet edebile-
ceği bir kompleks olarak

tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi
"Büyük Çamlıca Camisi" Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla
açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Bugün bizleri bir araya geti-
ren, gönüllerimizi buluşturan yüce Al-
lah’a hamd-ü senalar ediyorum. Resmi
açılışını yaptığımız Büyük Çamlıca Ca-
mimizin İstanbul için ülkemiz için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum" dedi. 

Fatih Sultan Mehmet'i yad etti

"İstanbul’umuzun güzelliğine güzellik
katan Büyük Çamlıca Camii’nin içinden
cemaati, minarelerinden ezanı, kubbe-
sinden Kur’an nidalarını kıyamete kadar
eksik etmesin diye rabbime dua ediyo-
rum" diyen Erdoğan, "Bu vesileyle 566
yıl önce İstanbul’un kapılarını İslam’a
açan Büyük Sultan Fatih Sultan Meh-
met’i, bu coğrafyaya medeniyetimizin
damgasını vuran Mimar Sinan’ı rah-
metle, minnetle yad ediyorum.  Asırlar-
dır canlarını seve seve feda eden aziz
şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum.
Gazilerimizden darı bekaya intikal eden-
leri şükranla anıyor, hayatla olanlarına
hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. 11
aylık hasretin ardından Pazar gecesi ka-
vuşacağımız Ramazanı Şerif’inizi tebrik
ediyorum" ifadelerini kullandı. 

İstanbul’u ilmek ilmek dokuyacağız

İstanbul'un birbirinden güzel camileriyle,
türbeleriyle, gökkubbeyi süsleyen zarif
minareleriyle görenleri kendine meftun
eden bir şehir olduğunu söyleyen Erdo-
ğan, "İstanbul 6 asra yakın zamandır se-
malarından ezanın eksik olmadığı kutlu
bir şehirdir. Rabbim bizlere Marmaray’ı,
Avrasya Tüneli, Yavuz Selim Köprüsü
ve İstanbul Havalimanı gibi eserlerle si-
linmez izler bırakmayı nasip etti. Çeyrek
asırdır İstanbul’a hizmet için geçirdiği-

miz her anın mutluluğunu yüreğimizde
hissettik. Gecemizi gündüzümüze kata-
rak İstanbul için mücadele etmeyi 
sürdüreceğiz.
Gönlünü bu şehire kaptıran aşıklar için
bulundukları yer önemli değildir. İstan-
bul sevdalıları için; koltukların, makam-
ların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi
görevden olursak olalım, eserimizle İs-
tanbul’u ilmek ilmek dokuyacağız" diye
konuştu.  

Sadece bir camii değil

Camlıca Camii'nin aynı zamanda bir
külliye olduğunu ifade eden Erdoğan,
"Sergi salonlarıyla, konferans salonla-
rıyla, Türk-İslam eserleri müzesiyle bu-
rası aynı zamanda büyük bir külliye.
Sizlerin de gördüğü gibi Büyük Çamlıca
Camii, mimarisi konumuyla muhteşem
bir eserdir. İmanın şartını temsilen 6 mi-
naresi var. Bunlardan üç şerefeli, dördü
minare; Malazgir Zaferi’ne istinaden
107,1 metre yüksekliğinde yapılmıştır.
Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devletini
temsilen Allah’ın isimlerinden 16’sı Haşr
Suresi’nin son iki ayetinden istifade edi-
lerek yazılmıştır. Milletimizin Büyük
Çamlıca Camiine sahip çıktığını, camiyi
cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz;
Cumalar ve inşallah mübarek geceler
bunların yanında sabah namazında bile

buranın dolup taşması, vatandaşlarımı-
zın sahiplenişinin göstergesidir. Çamlıca
Camisi cemaatsiz kalmayacak, dolup
taşmaya devam edecektir" dedi. 

Teröristin iyisi kötüsü olmaz

Her geçen gün dünyanın farklı köşele-
rinde terörün insanlık dışı yüzünü gös-
termeye devam ettiğini dile getiren
Erdoğan, "Yeni Zelanda’da katliam ile
Sri Lanka’daki terör saldırısı tehdidin
boyutlarını bir kez daha ortaya koy-
muştur. Artık hiç kimsenin terör karşı-
sında; fakatlı amalı cümleler kurma
lüksü yoktur. Bundan sonra hiçbir dev-
let teröristler arasında iyi kötü ayrımına
gidemez. Terör örgütlerine karşı artık
daha ilkeli, tutarlı, net bir tavır alınması
gerekiyor. İbadethaneleri kan gölüne
çeviren vahşi zihniyete artık herkesin
dur demesi şarttır. Bunların tamamı in-
sanlığın ortak düşmanıdır. Bizim inan-
cımızda ibadet hakkı kutsaldır. Kimse
Kur’anın çizdiği sınırları keyfine göre
değiştiremez, helali haram kılamaz. Hiç
kimse kendi anlayışına göre kural koya-
maz. Hele hele cihad yapıyorum diye-
rek hiç kimse ibadethanelere
saldıramaz. Masumları katletmenin,
ibadet mekanlarını bombalamanın adı
cihad değil, terördür, vahşettir, cinayet-
tir" ifadelerini kullandı. 
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İSTANBUL

S eçimlerin üzerinden bir(1) ay geçti ve beledi-
yelerde devir teslim törenleri yapıldı kutla-
malar oldu. Seçim öncesi zorlu bir çalışma

yapıldı, kazanan ve kaybeden mutlak oldu bunun
değerlendirmesini kendi içlerinde ve partili büyükle-
rin(!) yanında yapmışlardır. Devir teslim edilmeyen
pek yok sadece itirazların yapılıp değerlendirilmesi
ülkemin yargısı tarafından temsil edilen “yüksek
seçim kurulu” yakın bir zamanda karar verecek.
Kimin lehine olmasından çok yargının hak ve hukuk
kurallarını nasıl işlediğini birlikte göreceğiz. 

Yargı yani adliyenin yazılı yasalardaki gibi “her-
kes eşittir” i nasıl yorumlayacak. Dün ve bugün
yasa yapıcıları, uygulayıcıları ve onların kolluk kuv-
vetleri yasaları nasıl anlayıp uyguladıklarını gayet
iyi bilinmektedir. Uç noktadan bir örnek vermek
gerekmiyor, F. Oppenheimer “Devlet” adlı yapı-
tında derki, “Tarihte her devlet bir sınıf devleti idi,
zamanımızda her devlet bir sınıf devletidir; ya
rütbe, mertebe ya da mülk farklılıklarına dayanan
üst ve alt gruplardan oluşan bir hiyerarşidir” de-
mekte. Bu nedenle iktidar yani devlet kimin yöneti-
mindeyse uygulama ya da işleyiz ona göre olmakta. 

Yasalarda herkes eşit ama birileri daha eşit, işte
bugünlerde yasa uygulayıcıları bu eşitler arasında
kim daha eşit kararını vermek zorunda kalacak.
Madem seçim ve seçilme uygulamasını yaşama ge-
çiriyoruz hatta aynı inanç ve farklı yaşam kültürleri
olanlara da bu hakkı veriyor ve “bir oyun” kıymeti
var diyorsak dünden bugüne uygulanan “alicengiz”
oyununa sistem içinde dur demeli.

Seçimden sonra yeni gelen belediye başkanları
iktidar ve ittifak ettiği parti bile bir önceki başkanın
kendine bıraktığı mali yapısını açıklamakta bir sa-
kınca görmüyor. Çok değil bir dönem önce Anado-
lu’nun küçük ama bir o kadar eğitimi yüksel ilinin
küçük bir kasabasının belediye başkanının başlat-
tığı aylık bütçe açıklaması ve kullanılmayan top-
rakları üretime dönüştürmesi önem kazandı. Belki
çok önceleri biri yapmış olabilir ama sürekli gelir
gider tablosunu vatandaşların göreceği yere asan
bu başkanı tebrik etmeli. 

Birileri ilk zamanlar bu kişinin yaptıklarına
karşı çıkıyordu oysa “o” yurttaşın bilgi alma hak-
kını harfiyen yerine getirdi. Son seçimde özellikle
merkezi iktidar dışında ki yerel iktidarlar el değiş-
tirdi. Yıllardır ellerindeki belediyeleri kendi çiftlik-
leri gibi kullananlar hatta bundan birilerini
nemalandıran güçler nedense hiç ummadıkları baş-
larına geldi. İktidarları döneminde verdikleri ihale
ve bunların ne kadarı gerçek olduğu; kapalı kapılar
ardında oynanan oyunlar halkın sırtından geçinen-
ler ortaya çıkmakta. Hatta yıllar önce Ahmet
İSVAN tarafından İstanbul halkının ucuz ekmek
ihtiyacı için kurulan  “halk ekmek” Başakşehir
spor kulübünün profesyonel futbolcuları için spon-
sor olması manidardır.  

Kamu kurumlarının açıklık, şeffaflık ve yurttaşa
saygısı hepsinde geçerli olması istenir. Önemli olan
bu işe başlamak ve devam ettirmektir. Anadolu’nun
küçük bir kasabası Ovacık da başlayıp ısrarla
devam ettiren bu seçimde Tunceli ilinde belediye
başkanı seçildi. Sağlık memuru Mehmet yani “ko-
münist başkan” aynı tavrı burada da devam ettir-
mekte, bu ve diğer toplumsal çalışmalarıyla örnek
olduğu için “TAKDİR ve TEŞEKKÜR” edilmeyi
hak ediyor. 

Diğer belediyelerde buna uyarak bir önceki baş-
kanın kendisine devrettiği mali yapıyı açıklamakta
gecikmemeli hatta aynı partili olsa bile. Vatandaşın
bilgi alma hakkını istemeden verin, “güneşi baş-
çıkla sıvamayın”. 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

Belediyelerin mali 
durumunu öğrenmek 
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HIC KIMSE HELALI
HARAM KILAMAZ!

Açılış töreni öncesinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
yanı sıra resmi davetliler ve vatan-
daşlar cuma namazı için camiye
geldi. Açılış nedeniyle camiye
çıkan alanlarda yoğun güvenlik ön-
lemleri alındı. Buraya gelen vatan-
daşlar, görevlilerin yönlendirmesi
ve arama noktalarının ardından ca-
miye girdi. Yoğun katılımın olduğu
açılış töreni dolayısıyla çok sayıda
sağlık ekibi de camide hazır bekle-
tiliyor. Türk bayraklarıyla donatılan
caminin açılış töreni öncesi, sabah
saatlerinden itibaren İstanbul Müf-
tülüğü’nün görevlendirdiği hocalar
ile Filistin ve Mısır'dan gelen hafız-
lar, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler
okudu. Diyanet İşleri Bakanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, camiler ve ramazan
ayıyla ilgili okuduğu hutbenin ar-
dından cuma namazını kıldırdı.  
Törene, Arnavutluk Cumhurbaşkanı
İlir Meta, Gine Cumhurbaşkanı
Alpha Conde, Senegal Cumhurbaş-
kanı Macky Sall, Filistin Başbakanı
Muhammed İbrahim İştiyye, Afga-
nistan İcra Heyeti Başkanı Abdul-
lah Abdullah, Azerbaycan Milli
Meclis Başkanı Oktay Esadov,
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç,
Bosna Hersek Halklar Meclisi Baş-
kanı Bakir İzetbegoviç, Libya Mec-

lis Başkanı Halid
Elmeshri,
Tunus El
Nahda
Hareketi
Lideri
Raşid el
Gannuşi
katıldı. 
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Büyük Çamlıca Camii’nin açılışında konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre lanet okuyarak, 
“İbadethaneleri kan gölüne çeviren vahşi zihniyete 
artık herkesin dur demesi şarttır. Kimse Kur’anın 
çizdiği sınırları keyfine göre değiştiremez, helali 
haram kılamaz. Masumları katletmenin adı 
cihad değil, terördür, vahşettir, cinayettir” dedi

RESTORE EDİLEN 400 YILLIK SU KEMERİNE
YAZI YAZIP, DİBİNDE ATEŞ YAKTILAR

TARiHi
YAKTILAR!
Esenler’de bulunan ve 16. yüzyılda Mimar
Sinan tarafından yapılan tarihi Avasköy Su 
Kemeri madde ve alkol bağımlılarının mekanı
oldu. 5 yıl önce aslına uygun restore edilen
tarihi kemerin duvarları, dibinde yakılan
ateşler sonucunda simsiyah olurken, taşlarına
da sprey boyayla yazılar yazıldı

esenler Atışalanı’nda "Yılanlı kemer"
olarak da bilenen Avasköy Su Keme-
ri’nin restorasyonu Esenler Belediyesi ta-

rafından 19 Eylül 2012’de başlatılarak 10 Aralık
2013’te aslına uygun olarak baştan aşağı yenilendi.
16’ncı yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan 400
yıllık tarihi yapı, açılışın hemen ardından madde ve
alkol bağımlılarının meskeni oldu. Özellikle son yıl-
larda daha da artan bağımlılar, hem tarihi esere
zarar verdi, hem de kemer çevresinde oturan vatan-
daşları canlarından bezdirdi. Tarihi yapının hemen
dibinde yakılan ateşler sonucu duvarları simsiyah
oldu, taşların üzerine sprey boyalarla çeşitli yazılar
yazıldı.

Önlemler yetersiz kaldı

Çevredeki vatandaşlar, tarihi kemerde artan tahribat
sonucu durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine
bölgeye gelen belediye ekipleri, kemer çevresini çit ve
dikenli tellerle çevirerek bir dizi güvenlik önlemi aldı.
Ancak bu önlem de uyuşturucu madde ve alkol ba-
ğımlılarının önünü kesmedi. Çitlerin giriş kapısında
bulunan asma kilidi kıran gençler, kemerin bulun-
duğu alana girerek hem tarihi eseri tahrip etmeye,
hem de vatandaşları rahatsız etmeye devam edi-
yor. Semt sakinleri, özellikle son yıllarda sayıları
daha da artan asayiş sorunundan oldukça rahatsız.
O vatandaşlardan Nurettin Güven, “Biz rahatsız
oluyoruz. Arabalarla dışarıdan gelip içki içiyorlar.
Bizim mahallemizin gençleri değil. Biz bunlara kar-
şıyız ve bu duruma kalıcı bir çözüm istiyoruz.”dedi.

Tarih falan kalmadı

Tarihi eserin önceki halinden daha çok memnun ol-
duklarını söyleyen Yusuf Mirzaoğlu, “Şimdi ki ha-
line bakın, resmen yakıyorlar. Tarih falan kalmadı.
Biz mahalleli olarak buraya kısa zaman içinde bir
çeki düzen verilmesini istiyoruz. Buraya gelip uyuş-
turucu kullanıyorlar. Gecenin bir vakti mahalleliyi
rahatsız ediyorlar. Arabalarımıza da zarar veriyorlar.
Polise haber veriyoruz, polis geliyor ama onlar da
çok müdahale edemiyorlar. Burası okula çok yakın,
buradan uyuşturucu bile satabilirler. Biz bir an önce
buranın bir düzene girmesini istiyoruz artık” ifadele-
rini kullandı.

Çok rahatsız oluyoruz

Bir başka mahalle sakini Hakime Kazak da, “Geli-
yorlar, yakıyorlar, içiyorlar, geceleri bağırıyorlar. Çok
rahatsız oluyoruz. Genç kızlarımız akşam 9 -10 gibi
geliyorlar. Başlarına bir iş gelir diye endişeleniyoruz,

korkuyoruz. Ateş
de yakıyorlar,
daha önce de
arabalarını geti-
rip burada çevi-
riyorlar” diye
konuştu. DHA

Avcılar’da 5 bin 300 öğrenci sayısı Türkiye'deki 66 ilçe merkezinden fazla, Türkiye’nin en kalabalık okulu Leyla Bayram
İlkokulu’nda Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşturulan ‘Uyum Korosu’ iki dilden dostluk ve sevgi şarkılarını birlikte söyledi

Türkiye’de 25 yıldan bu
yana faaliyet gösteren ve 45
ilde şubesi bulunan Sığınma-

cılar ve Göçmenlerle Dayanışma Der-
neği (SGDD), göçün yoğun görüldüğü
Yeşilkent Mahallesi’ndeki 800’e yakın sı-
ğınmacı veya mülteci çocuğun eğitim
gördüğü Leyla Bayram İlkokulu yöneti-
cileri ile işbirliği yaparak ‘Uyum korosu’
oluşturdu. Öğrenci sayısının fazlalığı ne-
deniyle ikili eğitim verilen okulda koro-
daki 28 öğrenci sabah ve öğleden sonra
olmak üzere arkadaşlarına iki ayrı kon-
ser verdi. Spor salonunu her defasında
hınca hınç dolduran öğrenciler tribün-
lerde yer kalmayınca, minik çocuklar

saha kenarına oturtuldu. Konserde Türk
ve Suriyeli öğrenciler birlikte Türkçe ve
Arapça şarkıları bir ağızdan söyledi.

Müziğin birleştirici gücü

Saygı duruşu ardından öğrenciler yine
bir ağızdan İstiklal Marşı’nı bir ağızdan
okurken, Okul Müdürü İsmail Mustafa
Akçay, “Müzik evrensel bir dildir. Koro
çalışmasın, müziğin birleştirici gücünü
bir kez daha gözler önüne serdi. Öğren-
cilerimiz birbirlerini daha iyi tanıdı”
dedi. UNICEF’in de katkıları ile birlikte
3 yıldan bu yana Türkiye'de faaliyet
gösteren SGDD'a bağlı Al Farah İstan-
bul Çocuk ve Aile Destek Merkezi’nin

yöneticisi Selin Altunkaynak Vodina,
müzik ve sanatın evrensel olduğunu
göz önüne aldıklarını belirterek, "Aynı
sınıfı paylaşan öğrencilerin ortak pay-
dada buluşması, dostluk kurması ve iki
dilde de ortak olan şarkıları öğrenme-
sini hedefledik. "Diğer amacımız; şarkı-
ların okunması ve ezberlenmesi ile
dilsel gelişimlerine katkı sağlanması,
öğrencilerin kendilerine güvenlerinin
arttırılması, üretkenliklerini geliştirmele-
rine destek olunması ve sosyalleşme sü-
reçlerinin hızlandırılmasıydı. Koro
çalışmasıyla farklı kültürlerden çocukla-
rın iletişimlerini geliştirmeyi de amaçla-
dık" dedi. DHA

BiRLiKtE sARKI sÖYLEDiLER

Büyük Çamlıca 
Camii’nin açılışına 
yabancı davetlilerin 
yanı sıra çok sayıda 
vatandaş da katıldı. 

YOĞUN GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ ALINDI



En büyük sloganı “Daha az para, daha fazla hız”
oldu. Amerika’nın en eski otomobil markası olan
Buick 1899 yılında kurulmuştur. İsmini kurucusu
olan İşkoçya doğumlu David Dunbar Buick’den
almaktadır. Zamanında Amerikan piyasasının
Cadillac’dan sonraki en prestijli markası olarak
görülen Buick,. 2. Dünya Savaşı’nda
Amerikan Ordusu’na büyük des-
tek olmuş ve tank üretimi
yapmıştır. İlk yıllarında lo-
gosunda sadece is-
mine yer veren
marka, günü-
müzde yaratıcısı
David Dunbar
Buick’in şahsi
amblemi olan 3
adet kalkan fi-
gürü ile temsil
edilmektedir.
Üretimine Gene-
ral Motor bünye-
sinde devam
etmektedir. Bir
diğer GM markası
olan Opel ile bazı mo-
delleri paylaşmaktadır.
Bunlardan en bilineni Opel İn-
signia’dır (Buick Regal). 

David Dunbar, Buick konserve işi ile uğraşan
bir İskoç işadamıdır. Konserve işinden, sera-
mik çelik karışımı küvet işine oradan da at
arabalarının yürütme organlarını üretmeye
geçmiştir. İlk arabasını 1903 yılında üretti-
ğinde ortaya küçük üstü açık, sandalyeli
şirin bir otomobil çıkmıştı. Buick'in, üretmiş
olduğu üstten sübaplı motor, bu markanın
simgesi haline geldi. 1908 yılına gelindi-
ğinde ise General Motors Buick’i satın aldı.
1914 yılında arabalarda ilk 6 silindirli motoru
kullanıldı. Bu arabalara talep 1930'lu yıllara
kadar devam etti. Müşteri portföyü Ame-
rika’da orta üst sınıfa hitap etti ve doktor ara-
bası olarak anıldı. Genelde Chevrolet ve
Oldsmobil kullanan müşterilerdi. 1934-36
arası Buick'in sıkıntılı dönemleri idi. Bu sıkın-
tıyı atlatmak için motor gücünü yükseltip, fi-
yatları düşürdüler. O yıllardan 1960'lı yıllara
kadar ortalama 80 ile 90 beygir arasında
gücü bulunan araçlar ürettiler. Phil Shaffer
aracını modifiye ederek 1930 lu yıllarda ara-
cın hızını ortalama yarış hızı olan 130 km'den
170 km'ye çıkarttı. 0-100 ortalama 25 saniye
yükseltti ve o yılların en hızlı aracına sahip
oldu. En büyük yenilik 1932 yılında yapıldı.
Sessiz ikinci vites geçişi arabalara daha
fazla güç kattı. Teker ve şasi genişlikleri ile
1933 yılına kadar ufak değişiklikler yapıldı.

Orson Welles'in klasiklerinden biri olan 1941
yılında ortaya koyduğu eseri Citizen Kane yani
Yurttaş Kane filminde, Kane karakteri ölmeden
hemen önce bir kelime mırıldanır... Gazetecilik
açısından son derece önemli bir film olarak
ünlenen ve üniversitelerin iletişim fakültele-
rinde ders konusu olan bu filmde Kane'nin mı-
rıldandığı kelime, "Rosebud"dur. Rosebud,
Türkçe "Gül Goncası" demektir. Gül Goncası,
Kane'nin çocukluğunda ilk sahip olduğu kıza-
ğın adırdır. Evet yanlış duymadınız kızak... Peki
Kane neden ölmeden hemen önce kızağının
ismini yani "Gül Goncası"nı mırıldanıyor sizce?
Çünkü Gül Goncası, onun çocukluğuna olan
özlemini, o günlerdeki saf mutluluğunu sem-
bolize ediyor. İşte Kane için ilk kızağı, "Gül
Goncası", ne anlama geliyorsa; 1955 Buick
Roadmaster da ABD'li ünlü sunucu Jay Leno
için o anlama geliyor. Buick Roadmaster da
Leno'nun Gül Goncası... Bu Gül Goncası'nı ta-
nımadan hemen önce isterseniz markanın bir
tarihine bakalım ve daha sonra Jay Leno'nun
1955 model Roadmaster'ini inceleyelim.

Gelelim Jay Leno ile Buick Roadmaster'in buluş-
masına... Jay Leno'nun çocukluğu, 1955 model
bir Buick Roadmaster'in içinde geçmişti. Yazımı-
zın başında da dediğimiz gibi, Yurttaş Kane'nin
ilk kızağı yani Gül Goncası Kane için nasıl ki ço-
cukluğunu ve geçmişe duyduğu özlemi belirti-
yorsa Jay Leno için de 1955 model bu Buick

Roadmaster çocukluğuna duyduğu özle-
min somut bir kanıtıydı. Leno, 70’li yıl-

larda henüz kariyerinin başlarında ilk
göz ağrısı 55 Buick’i satın aldı.

Daha sonra işlerin iyiye gitmesi
neticesinde Buick arka plana
atılmaya başlamıştı. Fakat Jay
Leno aracından ayrılmak is-
temediğinden kayınvalidesi-
nin evinin önünde sakin bir
park yeri buldu ve eski
dostu Roadmaster, restore
edileceği gün gelene kadar
16 yıl boyunca burada bek-

ledi. Aracın restorasyonu sıra-
sında 3 ton ağırlığına

bakılmaksızın Corvette gibi git-
mesi ve yol tutması planlandı. Ara-

cın üzerindeki 572ci’lik büyük blok
V8 650 hp’den fazla güç üretmektedir.

C5 ve C4 Corvette süspansiyonlarının karı-
şımı ile enfes bir yol tutuş elde edildi.
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“Gül Goncası” Yurttaş Kane için ne ifade ediyorsa; 1955 Roadmaster da Jay Leno için o anlama geliyor

Foto: thehillsclassiccars.com.au
Kaynak: arabaarsivi.blogcu.com 

sekizsilindir.com
amerikanaraba.com

1955 Buick Roadmaster
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MUHTEŞEM HİKAYE MARKANIN TARİHÇESİ BUICK'İN SLOGANI LENO'NUN GÜL GONCASI

GUL GONCASI
1955 yılında üretilen Leno'nun Gül Goncası'nın

orjinal teknik özellikleri de göz kamaştırıyordu. 2

kapılı bu aracın motor kaputunun altında, 2 vitesli ve

arkadan itişli. 5 bin 272 CC motor, 236 beygir ve 447

Nm tork üreten bir canavar yatıyor. Karakteristik
özelliklerine gelince, 5 metre 484 santim uzunlu-

ğunda, 1937 kilogram ağırlığındaki bu de-
vasa araç, 0'dan 100'e 11 saniyede
çıkabiliyordu. Son hızı ise 180 ki-lometreydi. 

ORJİNAL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

LENO'NUN KOLEKSİYONU JAY LENO KİMDİR?
Ünlü sunucunun komedi dışında pek bi-
linmeyen bir yönü daha vardır. O da oto-
mobiller. Jay Leno, otomobillere olan
ilgisini internet sitesi jay leno garage üze-
rinden sevenleri ile paylaşıyor. Birbirin-
den özel araçları test edip yorumlarını
paylaşıyor. Hatta son olarak İngiliz hari-
kası mclaren p1 ile uçak pistinde çok
özel test gerçekleştirmişti. Leno’nun mo-
torlu araçlara olan bu ilgisi hakkında
diğer ayrıntı ise 90 motosiklet ve 190 ara-
cının bulunduğu garaja da sahip. Yani
Leno’nun test ettiği araçların hemen
hemen hepsi kendisine ait. O ünlü bir ko-
medyen olmanın yanı sıra çok özel kolek-
siyoncu da diyebiliriz.

Jay Leno, asıl adıyla James Douglas
Muir, talk show dünyasının Amerikan
versiyonudur. Stand-up veya komed-
yen olarak tanınan Leno, 28 Nisan
1950 yılında cuma günü dünyaya gel-
miştir. 63 yaşındaki ünlü komedyen
New York doğumludur. Amerika’nın se-
vilen yüzü olan Jay Leno’nun televizyon
dünyasına girişi 1977 yılında Good
Times adlı dizide oyuncu olarak yer al-
masıyla başladı. Daha sonra “Holmes
ve Yo-Yo” adlı dizide de oynayan Leno,
gerek oyuncu yeteneği ile gerekse ses-
lendirme yeteneği ile dikkatleri üzerine
çekti ve bunun sayesinde 1989 yılına
kadar birçok projede yer aldı. Jay Le-

no'yu dünya çapında bir üne kavuştu-
ran ise 1992 yılında sunmaya başladığı
“The Tonight Show with Jay Leno” adlı
talk show oldu. Zamanla popülerliğini
katlayan ünlü komedyen, sıcak sohbeti
ve birbirinden ünlü kişileri programına
davet etmesiyle daha da ilgi çekici biri
olmayı başardı. 2009 yılına kadar bu
kanalda gösterisine devam eden ko-
medyen daha sonra kendi programı
olan” The Jay Leno Show”‘u sunmaya
başladı. Hatta Leno’nun programı
Emmy ödülünü kazanmasını bile sağ-
ladı. Ünlü sunucunun programı ülke-
mizde CNBC-e adlı tv kanalında
yayınlanıyordu. 

BiYOGRAFi
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Yeni sezonun 
tarihi açıklandı

TFF Yönetim Kurulu, 
profesyonel liglerde

2019-2020 sezonunun
başlangıç ve bitiş 

tarihlerini belirledi

AlınAn karara göre Spor Toto
Süper lig ve Spor Toto 1. lig; 16,
17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarih-
lerinde oynanacak maçlarla baş-
layacak. Spor Toto Süper lig
karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 ta-
rihinde sona ererken, Spor Toto

1. lig'de normal sezon 2 Mayıs
2020 tarihinde tamamlanacak.

Kupa planlaması daha sonra

TFF 2. lig ve TFF 3. lig'de ise
müsabakalar 1 Eylül 2019 tarih-
lerinde oynanacak maçlar ile

başlarken, normal sezon 25
nisan 2020 tarihinde sona ere-
cek. Ziraat Türkiye Kupası müsa-
baka tarihleri ve sezon
planlamalarının tamamının ise
daha sonra açıklanacağı 
belirtildi.

FENER PASA’YA
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
KONUK

OLUYOR
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 

Fenerbahçe, deplasmanda bu akşam
Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Ligde 

34 puana sahip olan sarı lacivertli ekip 
14'üncü sırada yer alırken, Kasımpaşa

38 puanla 10'uncu sırada bulunuyor

G eçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan maçta
son anda gol bularak 1 puan alabilen Fener-
bahçe, önlerinde kalan maçlara odaklandı. İlk

etapta ligin 31'inci haftasında Cumartesi günü Kasım-
paşa ile oynayacakları karşılaşmaya yoğunlaşan sarı-
lacivertli takım, mücadeleden galip gelmenin
planlarını yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yöneti-
minde güç depolayan futbolcular, son haftalardaki
mücadelelerde yenilgi yaşamayıp ligi alt sıralarda bitir-
mek istemiyor. Savunmada sıkıntı yaşayan sarı-laci-
vertli ekipte Sadık ile Skrtel cezalı durumda
bulunurken, Serdar, Moses ve Mehmet Topal'ın iyileş-
mesi yüzleri güldürdü.

Sakatlar yüz güldürdü
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak zorlu
mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Serdar
Aziz'den sevindirici haber geldi. Ligin 29'uncu hafta-
sında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatla-
narak yerini Sadık'a bırakan Serdar Aziz, sarı-lacivertli
takımla idmanlara başladı. Serdar Aziz'in yarın oyna-
nacak Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev alması bek-

leniyor. Sarı-lacivertli ekipte Victor Moses'ın da Ka-
sımpaşa maçında oynayabileceği ifade edildi. Galata-
saray ile oynanan derbi maçta sakatlanan ve yapılan
tetkikler sonucu kasığında kısmi yırtık olduğu tespit
edilen Victor Moses, 2 hafta sonra formasına kavuşa-
cak. Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Mehmet
Topal da hafta boyunca tedavi edildi. Bordo-mavili
ekiple oynanan maçta bileğini burkan ve ayağının üze-
rine basamayan Mehmet Topal, 3 günlük aradan son-
raki idmanda dinlendirildi. Tecrübeli futbolcu özel
program dahilinde çalışarak Kasımpaşa maçına ye-
tişti. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın Mehmet To-
pal'ı tedbir amaçlı yedek soyundurması bekleniyor.

İkİ yıldız cezalı
Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trab-
zonspor maçında kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar
ile aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen
Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bı-
rakacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki oyuncu-
nun yerine Serdar Aziz ile Roman Neustadter'e görev
vermesi bekleniyor. DHA

KONUK
OLUYOR

Bilindiği gibi Bordo-Mavili yönetim
geldiğinde 35 milyon Euro olan kulübün
oyuncu giderlerini 18 Milyon Euro'ya
düşürmüştü. Transferlerin yaş ortalama-
sının ise stoper bölgesi hariç 25'in altında
olması hedefleniyor.  Böylelikle hem gele-
ceğe yönelik satışlar konusunda artıya ge-
çilebilecek hem de takımın yaş ortalaması
belirli bir seviyeye çekilecek. Trabzonspor
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere
kaldıkları F.Bahçe maçıyla ilgili olarak,
"90+'da topu ayağıyla oyuna sokan 12.
oyuncu aktörleri var! Bunlar futbolun
içinde varmış biz" dedi.

Onazi yine yetişmiyor

Ligin ilk yarısındaki Rizespor maçında
aşil tendonu kopan ve sezonu kapattığı
açıklanan Ogenyi Onazi uzun bir tedavi
sürecinin ardından salonda çalışmalarına
başlamıştı. Ancak Nijeryalı orta sahadan
kötü haber geldi. Ağrıları nedeniyle geçti-
ğimiz günlerde MR’ı çekilen 25 yaşındaki
futbolcunun, sezon başı kampını kaçıra-
bileceği açıklandı. Kulüp Doktoru Yaşar
Kibar Güven, “İlk ameliyatın ardından
bacağı enfeksiyon kapmıştı. Onazi’nin
alerjij bir bünyesi var. Her müdahale te-
daviyi geriye götürüyor. Sezon başı kam-
pına yetişmesi zor gözüküyor” dedi.

Yeni Nwakaeme yolda

Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımında
oynayan Gyasi, futbol dünyasının pek ta-
nıdığı bir isim değil. Ancak Nwakaeme’yi
de kimse bilmiyordu. Gyasi’nin en
önemli özelliği hırsı. Ortamı severse pat-
lamaya hazır bir bomba etkisi yaratabilir.
Yetenekleri bir hayli fazla. Trabzons-
por’un transfer etmek istediği oyuncular-
dan birisinin Bulgaristan’ın CSKA Sofya
takımında forma giyen Edwin Gyasi ol-
duğu biliniyordu. 27 yaşında, 1.85 bo-
yunda olan Gyasi, sağ-sol kanat ve 10
numara bölgelerinde görev yapıyor.
Önemli özelliklerinden birisi hızlı ve
sprinter olması. Mükemmel bir sol ayağı
var. Her mesafeden kaleye şu atabiliyor.

Talisca'nın kopyası

Çalımlarıyla Yattara’yı, sol ayağını iyi
kullanmasıyla da şu sıralar Çin’de forma
giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca’yı
anımsatıyor. İzleme Komitesi Gyasi için
şu notu düşmüş: Başarıya aç. Patlamaya
hazır bir bomba gibi. Trabzonspor’da
çok işi yapabileceğine inanıyoruz. Sol
ayağı böylesine mükemmel olan dün-
yada sayılı oyuncu var. Bir kanatta Nwa-
kaeme diğer kanatta Gyasi mükemmel
işler yapar.

Ekuban harekatı
başlıyor

Trabzonspor'a geldiği
günden beri çalışkanlığı,
yeteneği ve disipliniyle tek-
nik heyetin gözüne girmeyi
başaran Caleb Ekuban
için yönetimin birkaç
gün içinde harekete ge-
çeceği öğrenildi. Le-
eds'ten kiralanan
Ekuban'ın bon-
servisi 1 milyon
Euro karşılığında
alınacak. Ekuban
sezon başında İn-
giltere ekibi Leeds
United'dan kiralan-
mıştı. Başkan Ahmet
Ağaoğlu, Caleb Ekuban ile ilgili kısa bir
süre önce "31 Mayıs'a kadar Ekuban'ın
tapusu benim elimde. Takımdan hiç-
kimse gitmeyecek, yönetim de Allah
ömür verirse 3 sene görev yapacakmış
gibi çalışıyoruz. O konuda bir sıkıntı yok.
Sadece şunu düşünsünler, Ekuban'ı getir-
diğimiz zaman neler söyleniyordu, bu-
günkü Ekuban için ne söyleniyor?"
açıklamasını yapmıştı.

Trabzonspor’da 
sınır belli oldu

Trabzonspor
önümüzdeki

sezon için transfer
bütçesini belirledi.

Trabzonspor
yönetimi bir 

oyuncuya
ödenecek tavan

rakamı 1 milyon
Euro olarak 

belirlerken, scout
ekibi ve teknik
heyetin ısrarla

alınması
konusunda hem
fikir olduğu bir
oyuncu için ise

maksimum
2 milyon Euro

bonservis
ödenecek

Leeds'ten 
kiralanan 
Ekuban'ın 
bonservisi 

1 milyon Euro 
karşılığında 
alınacak. 




