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Deli 
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Esenyurt Belediyesi meclis
üyeleri, lösemili çocuklar için

tek ses oldu. Üyeler Lösemili Ço-
cuklar Haftası'ndaki meclis toplantı-
sında farkındalık oluşturmak için
maske taktı. Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, "Ülkemizde
her yıl yaklaşık 200 bin civarında
kanser vakasına rastlamaktayız.
Bunun yüzde 2'sini lösemili çocuk-
larımız oluşturmakta" dedi. I SAYFA 9
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Arınç seçimde hangi
partiye oy verdi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İs-
tişare Kurulu Üyesi, Bülent

Arınç’ın KHK'lılara ilişkin sözleri AK
Parti içinde tartışılmaya devam edili-
yor. Şamil Tayyar'dan sonra Mehmet
Metiner de Arınç'a tepki gösterdi.
Metiner, Bülent Arınç'ın 31 Mart'taki
seçimde Ankara'da AK Parti'ye mi
yoksa CHP'ye mi oy verdiğini sordu,
“15 Temmuz gecesi nerdeydin, ne
yaptın?" ifadelerini kullandı. 
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QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

SERTADIM: İMAMOĞLU’NU KINIYORUM
Büyükçekmece Belediye-
si’nin kasım ayı birinci otu-

rumu Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün’ün başkanlığında gerçekleşti.
29-31 Ekim tarihleri arasında Fran-
sa’nın Strasbourg kentinde gerçekle-
şen Avrupa Konseyi Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi’ndeki
alınan karar ve yapılan çalışmalar
hakkında belediye meclisini bilgilen-
diren Başkan Akgün, ummadığı bir
tepkiyle karşılaştı. Akgün'ün ardın-

dan söz alan AK Parti Grup Baş-
kanvekili Sami Sertadım, “Ülkemi-
zin beka mücadelesi verdiği bir
ortamda töreristlere destek verenlere
dertdaş olacaklarına gitsin
şehit yakınlarımıza dertdaş
olsunlar" ifadelerini kulla-
narak, “Bu vesile ile İBB
Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nu Strasbourg'da yaptığı
konuşma nedeniyle kınıyo-
rum” açıklamasını yaptı. 
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BU KONU ARTIK BURADA TARTIŞILMAZ

Ekrem İmamoğlu'nu neden
kınandığını anlamadığını

söyleyen Hasan Akgün, “Sayın
İmamoğlu kayyum atamasının

mahkeme kararıyla olması 
gerektiğini söyledi evet. Ben de
aynı şeyi söylüyorum. Sayın
İmamoğlu'nu kınamanızı asla
kabul etmiyorum. İmamoğlu,
milliyetçi bir arkadaşımızdır.
Devletimizi, milletimizi en
ufak rencide edici bir kelime

kullanmamıştır. Kullanması da
mümkün değildir” ifadelerini kul-
landı. AK Parti Meclis Üyesi
Ahmet Küçük ise “Orada ülkesini
şikayet eden başka bir belediye
başkanı var mıydı?” diye sordu.
Küçük'e cevap veren Akgün, kay-
yum atamalarını kendisinin de
eleştirdiğini belirterek, “Ben şimdi
vatan haini miyim? Bu konu bu
saatten sonra burada tartışılamaz”
diye konuştu. I SAYFA 8
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
gazetecilerin gündeme ilişkin

sorularını yanıtladı. Korumalarının
bir sürücüyü darp etmesini değerlen-
diren İmamoğlu, "Süreci takip ediyo-
rum. Koruma arkadaşlarımızın, böyle
hiç de yakışmayan şekilde vatandaşla
bir diyaloğu oluşmuş" dedi. İmamoğ-
lu'na İçişleri Bakanı Süleyman

Soylu’nun, "Avrupa Parlamentosu’na
gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa
sesleniyorum" sözleri de soruldu. Bu
soruya, "Ben lafa bakarım laf mı diye,
bir de söyleyene bakarım adam mı
diye" cevabını veren İmamoğlu, "Sevi-
yesine inmeyeceğim. Seçim sürecinde
de seviyesine inmeyeceğimi defalarca
dile getirmiştim" dedi. I SAYFA 7
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Meclis üyelerinden 
farkındalık maskesi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun,

Strasburg’da yaptığı konuşma
üzerinden kendisine isim vermeden
“ahmak” nitelemesinde bulunma-

sına, “Ben lafa bakarım laf mı 
diye, bir de söyleyene bakarım

adam mı diye” tepkisini gösterdi

SEVİYESİNE İNMEYECEĞİMİ DEFALARCA SÖYLEDİM

Ankara’da bir
otelde gerçek-

leştirilen Polis Mer-
kezleri Eğitici
Yetiştirme Kursu 2.
grup açılış progra-
mında konuşan İçiş-
leri Bakanı Soylu,
Fransa’ya giden İBB
Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nu isim verme-
den eleştirdi. Soylu,
Fransa’da kayyum
eleştirisinde bulunan
İmamoğlu için, "Te-

rörist olmaktan ceza
alanları bu ülkenin
selameti ve o belde-
nin selameti için gö-
revden aldığımızda,
Avrupa'ya giderek
Türkiye'yi şikâyet
eden ahmağa söylü-
yorum. Bunun bede-
lini bu millet sana
ödetecek. Yazıklar
olsun, bu milletin
sana okuttuğu okula
yazıklar olsun" ifade-
lerini kullandı. 

BEN DE VATAN 
HAINI MIYIM?

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, Fransa’nın Strasbourg

kentinde gerçekleşen Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Akgün'ün açıklamasının ardından 
AK Parti Grup Başkanvekili Sami

Sertadım, İmamoğlu'nu kongrede
yaptığı konuşma nedeniyle kınayınca
ortalık karıştı. İmamoğlu'nu savunan

Akgün, kayyum atamalarını ken-
disinin de eleştirdiğini belirterek,

“Ben şimdi vatan haini miyim?" 
diyerek tepki gösterdi

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

Zehirleyen yabancı otların
bulunduğu ıspanağın Bay-

rampaşa'da bir toptancıdan çıktığı
belirlendi. Toptancının ise ıspanağı
Ankara Beypazarı'ndan aldığını be-
lirtiği öğrenildi. Beypazarı Ziraat
Odası Başkanı Mustafa Ateş de "İş-
çiler, ıspanak toplarken büyük ihti-
malle yabancı otları karıştırmış"
ifadesini kullandı. I SAYFA 9
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Ispanak toplarken 
zehirli ot karışmış!

Perşembenin gelişi 
çarşambadan belli

Kentsel Dönüşüm Mağdurları
adı altında bir platform kuran

Tambulut İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Akay Tambulut, "Komşu il-
çelerde uygulanmış olan imar artışını
Avcılar'da da talep edeceğiz" dedi.
Dönüşüm konusunda Avcılar'da
kafa karışıklığı olduğunu söyleyen
Tambulut, "Bir 5
sene daha kaybet-
mek istemiyoruz.
Perşembenin ge-
lişi çarşambadan
belli. Deprem
için imar artışı is-
tiyoruz" diye 
konuştu. 
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BARIŞ KIŞ SÖYLEŞİ 16’DA 

Beni eleştirenleri
acıyarak izliyorum

YİK üyesi Bülent Arınç, KHK
ile işten çıkarılanlara ilişkin yap-

tığı açıklamalara tepki gösteren Meh-
met Metiner ve Şamil Tayyar'ı sert
sözlerle eleştirdi. Birilerinin gözüne
girmek için kendisini eleştirenleri acı-
yarak izlediğini belirten Arınç, "KHK
mağdurlarının uğradığı haksızlığı dile
getirmenin FETÖ’yü aklamak oldu-

ğunu iddia
edenlerin akıl
ve izandan
yoksun oldu-
ğunu söyle-
rim. Savcıları
göreve çağı-
ranların geç-
miş yıllarda
FETÖ övgü-
leri halen
elden ele do-
laşmaktadır"
dedi. 
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Avcılar Kent Konseyi, ‘Güvenli
Yaşam İçin Avcılar’a İmar İsti-

yoruz’ sloganıyla Avcılar Havuz Mey-
danı’nda eylem yaptı. Konseyi Başkanı
Turgay Halisçelik, "Avcılarımızın yıllar-
dır en büyük sorunlarının başında
gelen imar sorununun çözüme kavuş-
masını iktidardan, bakanlıktan, büyük-
şehirden ve ilçe belediyemizden
bekliyoruz ve istiyoruz" dedi. I SAYFA 4
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SURIYELILER ICIN 
‘UYUM SINIFLARI’ 

İLK UYUM SINIFI AVCILAR’DA AÇILDI
Bakan Selçuk, 2019-20
eğitim yılı ile birlikte ya-

yımladığı genelgede, 2011 yılın-
dan itibaren görülen yoğun göç
ile birlikte Türkiye’ye gelen ya-
bancı öğrencilerin eğitim öğretim
ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve
bu öğrencilere yönelik eğitim öğ-
retim hizmetlerinin koordinasyo-
nunu sağlamak amacıyla geçici

eğitim merkezleri kurulduğunu
hatırlattı. Bakanlığın genelgesi
üzerine yaklaşık 5 bin öğrencisi
ile Türkiye’nin en kalabalık ilk-
okulu olan Avcılar’daki Leyla
Bayram İlkokulu’nda 3 ve
4’üncü sınıflarda eğitim gören
Suriyeli öğrenciler ‘Türkçe Yeter-
lilik Sınavı’na alınırken 76’sı
‘Uyum sınıflarına’ alındı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatı ile Türkiye’de 8 yıldan bu yana yaşamlarını sürdüren
Suriyeli öğrencilerin toplum ve eğitim sistemine uyumlarının arttırılması amacıyla ‘Uyum sınıfları’ açıldı

TARİHİ SU KEMERİ
TURİST ÇEKECEK!

Kemerburgaz'da bulunan
tarihi Mağlova Su Keme-

ri’nin, Kemerburgaz Kent 
Ormanı’nın ziyaretçilere açılma-
sıyla birlikte İstanbul’un önemli
turizm noktalarından biri haline
gelmesi bekleniyor. Sanat tarih-
çisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Burası
güzel bir ormanın içerisinde. İs-
tanbullulara bir seyir terası ha-
zırlamak gerekiyor. Ancak
oradan seyredebileceğimiz bir
eser. Karşısına geçip dakikalarca
bakabilirsiniz" diyor. I SAYFA 6
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Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün

SOYLEYENE BAKARIM
ADAM MI DIYE!SOYLU’YA

SERT TEPKİç

Türkiye’yi şikayet eden 
ahmağa söylüyorum!

Devamı Sayfa 2’de

Avcılar’a artık
imar istiyoruz!
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Aman bir tarafınızı kırmayın

M emorial Şişli Hastanesi Göğüs
Hastalıkları Bölümü’nden Prof.
Dr. Mustafa Yaman, “Akciğer

Kanseri Ayı”nda akciğer kanseri ve tedavi
yöntemleri hakkında bilgi verdi. Akciğer
kanserinin en önemli belirtisi kronik öksü-
rüktür. Üç haftayı aşan, üst solunum yolu
enfeksiyonu gibi sebeplerle izah edileme-
yen kronik öksürüklerde mutlaka bir göğüs
hastalıkları uzmanına başvurulması gerek-
mektedir. Eğer kişi 40 yaşının üstündeyse
ve sigara içme hikayesi de varsa göğüs has-
talıkları uzmanı bu hasta için mutlaka bir
akciğer filmi ister ve tümör belirtisi olup ol-
madığı değerlendirilir. Eğer kişi sigara içmi-
yorsa mesleki durumuna ve çevresel
faktörlere göre değerlendirme yapılır.

Radon gazı akciğer 
kanseri sebebi

Sigaraya bağlı akciğer kanseri ile sigaraya
bağlı olmayan akciğer kanseri birbirinden
farklıdır. Çevresel etkiler de akciğer kanse-
rine neden olabilmektedir. Hava kirliliği,
kömür ateşi, yemek pişirmek için kullanılan
bazı yakıtlar, radon gazı ve asbest gibi et-
kenler de akciğer kanseri riskini artırmakta-
dır. Doğal kaynaklardan yüzeye çıkarak
evlerin içinde biriken ve kanserojen etkisi
olduğu bilinen radon gazı, akciğer kanse-
rine neden olan etkenlerin arasında ön sıra-
larda yer almaktadır. Radon gazı kokusuz,
tatsız ve kapalı ortamlarda birikme eğilimi
gösteren bir gazdır. Türkiye’de radon gazı-
nın yoğun olduğu bölgeler Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu’nun yapmış olduğu
radon gazı haritasında belirtilmektedir. Ak-
ciğer kanserine neden olan etkenlerden biri

de asbesttir. Asbest, Anadolu’nun belirli
bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır.
Çevresel asbest maruziyeti sebebiyle insan-
ların asbestin liflerini soluması sonucu ak-
ciğer kanseri oluşabilmektedir. Solunan
partiküller az miktarda olduğundan bunla-
rın etkileri daha geç dönemde ortaya çık-
maktadır.

Tomografi ile erken 
teşhis edilebiliyor

Sigara kullanan ve herhangi bir şikayeti ol-
mayan 50 yaş üstü insanlar senede bir kez
bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Düşük
radyasyonlu bilgisayarlı tomografi akciğer
kanseri teşhisini en erken konulmasını sağ-
layan yöntemlerden biridir. Eğer bir insan
30 yıl günde bir paket ya da 15 yıl boyunca
günde 2 paket sigara içmişse, sigarayı bı-
rakmış ama bırakmasının üzerinden 15
sene geçmemişse ve 55-75 yaş arasındaysa
akciğer kanseri riski bulunmaktadır. Özel-
likle bu hastalara KOAH tanısı konmuşsa

akciğer kanseri riski daha da yüksek ol-
maktadır. İşte bu risk grubu içerisindeki ki-
şilerin senede bir düşük radyasyonlu
bilgisayarlı tomografi çektirmeleri halinde
çok erken dönemdeki nodüller fark 
edilebilmektedir.

Her nodül kanser değildir

Bilgisayarlı tomografide görülen her nodül
akciğer kanseri olunduğu anlamına gelme-
mektedir. Bu nodüllerin birtakım nitelikleri
bulunmaktadır. Kesin tanı göğüs hastalık-
ları uzmanları, radyologlar, patologlar ve
göğüs cerrahlarının oluşturduğu kanser
konseyleri tarafından konmaktadır. Bu
kanser konseylerinde hastalar takip altına
alınmaktadır. Gerekirse PET-CT yapıl-
maktadır. Nodül ulaşılma şansı olan bir
noktadaysa bronkoskopla nefes borusun-
dan girilerek oradan bir biyopsi alınmakta-
dır. Ya da göğüs duvarından girerek
bilgisayarlı tomografi altında iğne biyopsisi
denilen biyopsiler yapılarak tam tanı 

konmaktadır.

Tedavi evresine göre planlanıyor

Akciğer kanseri; küçük hücreli ve küçük
hücreli olmayan olarak iki büyük gruba ay-
rılmaktadır. Ve bu kanserlerin de bir takım
genetik özellikleri bulunmaktadır. Hangi
gruba dahil olduğu teşhis edilerek ona göre
tedavi programlanmalıdır. Erken evrede
yakalanan akciğer kanserine 1. evre akciğer
kanseri denilmektedir ve tedavi oranı çok
yüksektir. Akciğer kanseri 1. evrede ise lenf-
lere sıçramamış ve metastaz yapmadığı
için cerrahi en iyi tedavi seçeneğidir. Ama
kişinin başka bir akciğer problemi ya da
ciddi bir kardiyak sorunu varsa genel anes-
tezi alamayacağı için cerrahi şansı olmaz
ve ameliyat mümkün olmamaktadır. Cer-
rahi seçeneğin olmadığı hastalara lokal
radyoterapi yapılması mümkündür. Rad-
yasyon ışınlarıyla akciğerin içindeki tümör
yakalanıp nokta atışı yapılarak kanser hüc-
relerinin yok edilmesi sağlanabilmektedir.

ZEYNEP VURAL

Yaşlılarda kalça kırıkları, ge-
nellikle 75 yaş üzerindeki kişi-
lerde, kemik erimesi ve kemik

sağlamlığının azalması sonucunda basit bir
zorlama ile oluşan kırıklardır. Bu kırıklar
gençlerde olduğu gibi yüksek enerji ile değil,
ev içerisinde basit bir düşme ya da ayak bur-
kulması ile meydana gelmektedir. Kalça kı-
rığı olan hastalarda çok şiddetli ağrı,
bacağın dışa dönmesi, bacakta şekil bozuk-
luğu, üzerine basamama ve adım atamama
gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Ortada
ciddi bir düşme durumu olmadığı için aileler
ilk başta kırık meydana geldiğini düşünme-
mektedir. Ancak bu tür durumlarda ailelerin
ilk olarak aklına mutlaka kalça kırığı 
gelmelidir.

Kemik yoğunluğu ölçtürülmeli

Modern dünyada yaşlıların en büyük sağlık
tüketicisi olduğu varsayılmaktadır. 2050’li
yıllarda sağlık alanındaki iş yükünün ciddi
bir kısmını yaşlı kalça kırıklarının oluştur-
ması beklenmektedir. İleri yaş grubunda
kalça kırığı, tedavi ne kadar başarılı olursa
olsun hastalar için ciddi bir sağlık riski oluş-
turmaktadır. Bu sebeple öncelikle kalça kırı-
ğının meydana gelmemesi için çaba sarf
edilmelidir. Bunun için özellikle kadınların
menopozdan sonra iki yılda bir kemik yo-

ğunluğuna baktırması gerekmektedir. Kemik
yoğunluğunun azalması ile ilgili bir şüphe
varsa buna yönelik tedavi olmaları ileri yaş-
larda kemik erimesi oluşmasını engeller. Bu-
nunla birlikte daha gençken yeterli kalsiyum
ve D vitamini almak, sigara içmeyerek dü-
zenli egzersiz yapmak kemik sağlığına
olumlu etki etmektedir.

Bekleme süresi hayati 
önem taşıyor

Bu hastalarda bekleme süresi sağlığı bozan
en önemli risk olmaktadır. Çünkü kırık oluş-
tuktan sonra hastalar ayağa kalkamaz, yü-
rüyemez ve yatağa mahkum hale gelirler. Bu
durum akciğerde yetmezlik, su toplaması,
solunum sıkıntısı, yatmaya bağlı olarak ci-
ğerlere ve beyne pıhtı atması ile kalça al-
tında yatak yaralarının oluşmasına sebep
olabilmektedir.

Protez ya da vida ile 
tedavi ediliyor

Yaşlıların kalça kemiğinde iki
tür kırık oluşmaktadır. Bu kı-
rıklardan ilki kalça eklemi-
nin içinden olan boyun
kırıklarıdır. Bu tür kı-
rıklarda tedavi yak-
laşımı, kırılan

parçanın metal protezle değiştirilmesi ve
hastanın en kısa sürede eski aktivitesine ka-
vuşması şeklinde olmaktadır. İkinci tür ise
“trokanter” adı verilen, boyunla bacak ara-
sında oluşan eklem dışı parçalı kırıklardır.
Trokanterik kalça kırıklarında uygulanan te-
davi yönteminde ise vida ve çivilerle kemikle-
rin kaynatılması sağlanmakta ve önlem
alınmaktadır. 
HABER
MER-
KEZİ

Diş implantı öncesi
bilmeniz gerekenler

İmplant, eksik olan dişlerin fonksiyon
ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla
çene kemiğine yerleştirilen yapay diş

köküdür. İmplant vidaları belirli kalınlığı ve geniş-
liği olan yapılardır. Bu nedenle implant konul-
ması öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu
implant vidasını kabul edecek yükseklik ve geniş-
liğe sahip olması gerekmektedir. Kemiğin kalitesi
de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisi-
dir. Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kal-
dığı sürece diş etlerinin tamamen sağlıklı olması
gerekmektedir.

5 madde önemli

1. Tek ya da çoklu diş eksikliklerinde uygulanan
implant tedavisi ile tamamlanan dişler, bireyin
hem estetik görünümü hem de fiziksel sağlığı için
önemlidir. Çünkü dişlerin tam olması daha iyi bir
çiğneme sağlamaktadır. Bu şekilde istenilen her
şey yenebilir ve sağlıklı bir sindirim yapılabilir.
Eksik dişlerin tamamlanması, kişiye daha estetik
bir görünüm vermekte ve bu şekilde kişi özgüve-
nini geri kazanmaktadır.
2. İmplant uygulamasında önemli olan ve başa-
rıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisi kemik
yapısıdır. Kişi implant için uygun bir kemik doku-
suna sahip olmalıdır. Kemik dokusunun tespiti
sağlanmalı ve sonrasında implant planlaması ya-
pılmalıdır. İmplant uygulaması öncesinde mut-
laka klinik ve radyolojik muayene yapılması
gerekmektedir.
3. İmplant için eğer kişinin kemik yapısı ve genel
sağlık durumu uygunsa, üst yaş limiti yoktur.
Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70’li
ya da 80'li yaşlardaki birçok hastanın cerrahi risk-
leri, daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalar-
dan daha azdır. İmplant uygulaması sadece daha
kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hasta-
larda tercih edilmemektedir.
4. İmplant süresi yapılacak diş sayısına bağlı ola-
rak değişebilmektedir. Günümüzde gelişen tekno-
loji ile birlikte tedaviler oldukça kısa sürelerde
tamamlanmaktadır. İmplantın yerleşimi sonrasın-
daki ağrı, normal diş çekiminden sonra duyulan
ağrıdan farklı değildir. Tedavinin problemsiz ta-
mamlandığı vakalar da hastalar implantların var-
lığını bile hissetmeyecek kadar rahat olmaktadır.
5. İmplant uygulaması sırasında hasta tercihine
göre genel ya da lokal anestezi kullanılabilmektedir.

PasIf ICICIlIk
kanser edIyor

En çok korkulan kanser
türlerinden biri olan akciğer

kanserinin nedenleri
arasında sigara bağımlılığı

ve çevresel faktörler ilk
sıralarda yer alıyor. Akciğer

kanseri vakalarının %85’i
doğrudan sigarayla ilişkili

ve sigara içme oranı yüksek
ülkelerde akciğer kanseri
daha sık görülüyor. Pasif 

içicilik bile akciğer kanseri
riskini yüzde 20-30

oranında artırıyor

İmmünoterapi fark yaratıyor
Bir diğer tedavi yöntemi ise immünoterapi
yani vücudun doğal korunma mekanizması-
nın devreye sokulmasıdır. Lenfosit denilen
hücreler bağışıklıktan sorumludur. Lenfositler
vücuda giren yabancı, antijen özelliği taşıyan
her şeye saldırdığı gibi yoldan çıkan kanser
hücrelerine de saldırarak bunları yok etmeye
çalışırlar. Bu tedavi yöntemleri sayesinde 4.
evre denilen, yayılmış akciğer kanserlerin-
deki yaşam süreleri de uzayabilmektedir.

Evde bulunan eşik, basamak ve halı saçakları gibi engellerin yaşlılar için tehlike oluşturduğunu
belirten Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan
Özsoy, yaşlılarda kalça kırıkları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi
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O lay bugün saat 07.30 sıralarında Ambarlı Ma-
hallesi Balaban Caddesi’ndeki bir binanın
giriş katında meydana geldi. İddialara göre,

aralarında uzun süreden bu yana geçimsizlik bulunan
Ercan A., resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı eşi
Seda Kurt ile sabaha karşı yeniden tartıştı. Ercan A., 2
yıl önce dünyaya gelen çocukları için sık sık kavga da
ettiği Seda Kurt ile tartışırken, mutfaktan aldığı bıçağı
defalarca karnına saplayarak kaçtı. Ercan A., kaçarken,

bıçağı da çaprazdaki binanın girişine attı. Seda Kurt,
evde bulunan oğlu Özgür Kurt, ve annesi Bedia
Akar'ın araması üzerine gelen 112 servisi görevlileri ile
hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

2 yaşındaki çocuğunun önünde

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta ve olayın
meydana geldiği evde inceleme yaptı. Kadının ilk eşin-
den oğlu Özgür Kurt, şunları anlattı: "Gece saat 02.00
sıralarında işten çıkıp eve geldim. Ayrı yaşayan üvey
babam, saat 02.30 gibi eve geldi. 04.00 sıralarında yat-
tılar. Olay, saat 07.30 gibi 2 yaşındaki kardeşimin gözü
önünde oldu. Bu adamın daha önceden intihar giri-
şimi var. Psikopat biraz. Kavga etmişliği de vardı. An-
nemi daha önce de dövme olayları vardı. Bayağı ayrı
kaldılar. Bir iki haftadır da kardeşim için bir araya gel-
mişlerdi.”

Daha önce de yaralanmıştı

Kızını kaybeden Bedia Akar, öldürülen kızı
Seda Kurt’un daha önce kadın sığınma evinde
güvenlik görevlisi olduğunu anlatırken,
"Kızım, görev yaptığı dönemde kadına 
şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından
bacağından bıçaklanmış, bacağına 7 dikiş
atılmıştı. Şimdi şiddet kurbanı oldu” dedi.
Bedia Akar, olay sırasında evde olduğunu,
tüm çabasına rağmen damadını durdura-
madığını, torununun annesinin bıçaklandı-
ğını gördüğünü söyledi. Akar, çeşitli
suçlardan defalarca yakalanan damadının
Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında zaman
zaman karakola giderek imza attığını anlattı. DHA

Terör örgütlerine operasyon
iStanBul Terörle Mü-
cadele (TEM) Şube
Müdürlüğü ekipleri

terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik
geçtiğimiz haftalarda 3 farklı ope-
rasyon düzenledi. Operasyonlarda
gözaltına alınan beş kişiden biri tu-
tuklanırken, diğerleri adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. Polis,
PKK/KCK örgütünün gençlik ya-
pılanması Devrimci Gençlik Hare-
keti'nden (DGH) kaydı bulunan
şüphelilerin yakalanmasıyla, iki

aracın kundaklaması olayına karı-
şan şüphelileri yakalamak için 24
Ekim ve 30 Ekim'de Ataşehir'de
düzenlediği iki operasyonda M.A.,
Ö.A., V.F. ve M.U. yakalanarak
gözaltına alındı. Öte yandan TEM
ekiplerinin 31 Ekim'de yaptığı
başka bir operasyonda Türk Si-
lahlı Kuvvetleri'nin(TSK) düzenle-
diği Barış Pınarı Harekatı'nı
protesto etmek amacıyla İstan-
bul'da örgütle bağlantılı kişileri or-
ganize ederek eylem ve etkinlik

yapmak için yönlendirdiği belirle-
nen M.B.B. gözaltına alındı.

5 kişi gözaltına alındı

Vatan Caddesi'nde bulunan Te-
rörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5
şüpheli dün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden V.F. 'Silahlı terör ör-
gütüne üye olmak' suçundan tu-
tuklanırken, M.A., Ö.A., M.U. ve
M.B.B. ise adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı.

CoCuklarının gozu
onunde olduruldu

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri
kaçan, işsiz 41 yaşındaki Ercan A.’yı yaka-
lama çalışmalarının sürdüğünü belirterek,
şüphelinin kasten yaralama, uyuşturucu

kullanmak, intihara teşebbüsten suç
kaydı bulunduğunu belirledi. 

Soruşturmaya devam
ediliyor.

Soruşturma
devam ediyor

Avcılar'da oturan Ercan A., tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (40),
biri 2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak
öldürdü. Kaçan Ercan A., polis tarafından aranıyor

Almila’yı ihmal mi öldürdü?
Sultangazi'de İlhan- Songül çiftinin üçüz çocuklarından 6 aylık Almila bebek, nefes borusuna
mama kaçınca fenalaştı. Babası tarafından hastaneye götürülen bebek, kurtarılamadı.
Bebeğin anne ve babası, o anda hastanede bulunmayan nöbetçi doktorun geç müdahale
ettiği, hastane personelinin de ihmali bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

daha önce 3 çocuğu bulu-
nan Songül ile İlhan Tu-
tumlu çiftinin 6 ay önce ikisi

erkek üçüz bebekleri oldu. Siraç, Miraç
ve kız Almila prematüre olarak dün-
yaya geldi. Yaklaşık 3 ay hastanede
kalan üçüzler daha sonra taburcu
oldu.  Edinilen bilgiye göre,
üçüzlerden  Almila, geçen hafta saat
03.00’te mamasının nefes borusuna
kaçması sonucu fenalaştı. İlhan Tu-
tumlu'nun sağlık görevlisi olan 22 ya-
şındaki sağlık meslek lisesi mezunu
oğlu Mekan Tutumlu, kardeşi Almila'ya
ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambu-
lans çağrıldı. Ancak İlhan Tutumlu am-
bulansı beklemeden kendi imkanlarıyla
bebeğini Sultangazi'deki hastaneye
götürdü.

Doktor geç geldi iddiası 

Acil serviste hazırda doktor olmadığını
iddia eden acılı baba, bebeğine hemşi-
relerin müdahale etmeye çalıştığını öne
sürdü. Onların da bebeğin nefes boru-

sunu temizlemeye çalışmak yerine kan
tahlili yaptığını iddia eden İlhan Tu-
tumlu, şunları söyledi: "Hastaneye gö-
türene kadar bebek yaşıyordu. Çocuk
acil bölümüne girdim hemşire danış-
mada oturuyordu. Bağırdım, hemşire
hemen sedye getirdi, bebek hala nefes
alıp veriyordu. İçeri götürürlerken de
müdahale ederken de hala nefes alı-
yordu. Üçüncü hemşire geldi, dör-
düncü hemşireden sonra beni dışarı
aldılar. Çocuğum prematüre doğduğu
için raporu vardı elimde. Cama vur-
dum raporu gösterdim. Kapı açıldı,
'prematüre bebek bu raporları bunlar
yanlış tedavi uygulamayın' dedim. Al-
tıncı gelen kişi de hemşireydi, yedinci
gelen doktordu. Çocuk öldükten sonra
perdeyi açtılar bize de hiçbir şey söyle-
mediler, öylece durdular. Gittim baktım
çocuk Allah’ın rahmetine kavuşmuş.
Ama ihmal ettiler çocuğumu, doktor 15
dakika geç geldi. Uykudan geldi çünkü
gelirken saçları diken dikendi, yüzü
şişti" şeklinde konuştu. DHA

Songül Tutumlu da bebeğinin boş kalan beşiğine
bakarak ağıtlar yakarken,  ölümde doktorların ihmali 
olduğunu iddia etti. Aile ihmali olan hastane personeli
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken 
bebeğin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda
yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

AğıTlAr yAKTı

Turistleri soyan 
HIRSIZLAR
YAKALANDI
İstanbul'da müzelere gelen turistlerin
çantalarını çalan şüpheliler yakalandı.
Şüphelilerin bir turistin çantasını
çalması güvenlik kameralarına yansıdı

Beyoğlu'nda bulunan Miniatürk
müzesine 27 Ekim Pazar günü gelen
Fas uyruklu Sait L.'nin (36) bankta

oturduğu sırada yanına yaklaşan S.D (13)
isimli şüpheli ayakkabı bağlama bahanesiyle tu-
ristin çantasını çaldı. Durumu fark eden Sait L.
olayı polise ihbar etti. Mağdurun çantasında
cep telefonu, 2 bin lira, 300 euro, motosiklet
anahtarı ile jet ski anahtarı olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolan-
dırıcılık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma
başlattı. Müzedeki güvenlik kameralarını incele-
yen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Remziye D.(33), Emrah D.(26) ve yaşı küçük
olan S.D(13) Esenler' de geçen Cuma günü ya-
pılan operasyonla yakalandı. Yaşı küçük olan
S.D. Çocuk Şubeye götürüldü. Poliste yapılan
sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüp-
helilerden Emrah D. ve Remziye D. tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan
şüpheli S.D. ise serbest bırakıldı. Görüntülere
yansıyan diğer kadın şüphelinin arama çalışma-
ları devam ediyor.

Hırsızlık anları kaydedildi

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Görüntülerde turistin yanına ayak-
kabı bağlama bahanesiyle çöken çocuk çantayı
çalıyor. Şüpheli daha sonra uzaklaşıyor. Diğer
şüphelileri ise o anlarda etrafı gözetliyor. DHA

Sır dolu ölüm
Beşiktaş'ta bulunan
ünlü bir gece kulübünün
sahibi, işyerinde oğlu tara-

fından ölü olarak bulundu. Hüseyin
Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak
olan otopsinin ardından belli olacak.
Olay, Etiler Mahallesi Aytar Cadde-
si'nde bulunan ünlü bir gece kulü-
bünde meydana geldi. İddiaya göre,
Hüseyin Türk ve adı öğrenilemeyen
oğlu, sabah 06.00 sıralarında kapattık-
ları işyerinde uyudu. Akşam saat
19.30 sıralarında uyanan Hüseyin
Türk'ün oğlu, yanına gittiğinde baba-
sının tepki vermediğini fark etti. İhbar
üzerine gece kulübüne sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri, Hüseyin Türk'ün haya-
tını kaybettiğini belirledi. Vücudunda
darp ya da yara izi bulunmayan Hü-
seyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapı-
lacak olan otopsinin ardından
belirlenecek. Hüseyin Türk'ün hayatını
kaybettiğini duyan yakınları, Beşik-
taş'ta bulunan ünlü gece kulübüne
akın etti.

Silivri TEM otoyolu üze-
rinde TIR'ın lastikleri seyir
halindeyken alev alarak

yandı. Yangında can kaybı yaşanmaz-
ken, TIR'da hasar meydana geldi.
Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul
istikameti Kavaklı mevkiinde meydana
geldi. Sırbistan'dan Çatalca'ya kepek
taşıyan TIR dorsesinin lastikleri seyir
halindeyken alev alarak yandı. TIR şo-
förü dumanları fark ederek aracı em-
niyet şeridine çekti. Bildirilmesiyle olay
yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını
kısa sürede kontrol altına alarak sön-
dürdü. Güvenlik amaçlı yolun tek şe-
ridi kapatılırken, yangında hasar
meydana geldi.

Felakete
ramak kala

Korkunç kaza
Silivri'de, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle kontrolden

çıkarak bariyerlere saplanan otomo-
bilde bulunan 2 kişi hayatını kaybeder-
ken 3 kişi yaralandı. Kaza, Silivri'de
D100 karayolu Çanta Mevkii Edirne
istikametinde saat 18.30 sıralarında
meydana geldi. 07 SV 362 plakalı oto-
mobil, sürücüsü Abdullah M.'nin di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle
kontrolden çıkarak bariyerlere sap-
landı. Kazada, Abdullah M. (39) ve
Bulem M.(6) hayatını kaybederken,
Gülay M., Muhammet M.(14) ve İb-
rahim M.'nin (6) yaralandı.Olay ye-
rine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle
Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Ya-
ralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki
müdahalelerinin ardından hastanelere
kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri
ise hastane morguna kaldırıldı. Cena-
zeler ve kazaya karışan araçların olay
yerinden kaldırılmasının ardından tra-
fik normale döndü. Polis kazaya ilişkin
soruşturma başlatırken,  hayatını kay-
beden kız çocuğu Bulem M. ile yarala-
nan İbrahim M.'nin ikiz kardeş
oldukları öğrenildi.  



BoğaziÇi Üniversitesi’nde düzenlenen
‘Eğitimde Gelecek Konferansı
EKG19’da ‘Geçmişten Geleceğe Eğitim

Politikaları’ konulu bir sunumla katılan MEF
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Or-
taylı’nın gündem yaratan açıklamaları
devam ediyor. Ortaylı, "Açıkça söylüyo-
rum ki; Türkiye tarihinde eğitimin abesle
iştigal edilen, böyle bir safhası hiç gö-
rülmedi. Bunun başka bir tarifi yok.
Sistem bozulması var. İşin içine kapi-
tal ilişkilerin girdiği bir sistem yayılı-
yor" dedi. 

Arapça bile öğretilemiyor

"Bana soruyorlar, ‘Efendim
imam hatip olmasın mı?'
Olsun- olmasın kavgasını
hiç vermeyin. İmam hatip-
lerde, Arapça bile öğreti-
lemiyor" diyen Ortaylı,
"Çocuk istiyor, kabili-
yetli meraklı ama bil-
miyor. Ama
bunların hiç elif-i
maksûra diye bir
şeyden haberi
yok. İsa'yı da,

Musa'yı da hepsini elif çekerek yapıyor. Tuhaf bir
şey. Böylesini doğrusu ben de beklemiyordum. Ha-
san'ı elifle yazan çocuklar ziyan ediliyor. Eğitilme-
yen toplumların yaşaması mümkün değildir. Stalin
Rusya'sında insanların Latince, Yunanca bilenine
rastlıyorduk. Fransa'da üniversiteler istediği kadar
bozulsun, yöneticilerini yetiştirecek okullar değiş-
mez. İngiltere'de de böyle. Burada da öyleydi, de-
ğiştirdiler. Almanya'da Hitler, Latince ve Yunanca
dersini kaldırdı. Bugünkü buhran ortaya çıktı" açık-
lamasını yaptı. 

İmtihanlar kontrol edilmeli

Kendi elitini yaratamayan sistemlerin ayakta kal-
masının mümkün olmadığını dile getiren
Ortaylı, "Elit derken de babası okula 150
bin kağıt sıkıştıran, oğlandan kızdan söz
etmiyorum. Çocuğun kendi kabiliyeti
olacak. Bu çocukları tespit etmenin yol-
ları var. Özel bir odada onları imtihana
alıp, geçirmek değil. Yani FETÖ derken
METÖ devam ederse bu işler yürümez.
Şarktaki imtihanların kesinlikle kontrol
altına alınması lazım. O sistemle hiçbir
vilayetten akıllı ve hak eden çocuğun gel-
mesi mümkün değildir. Bu sistemle okul-
ların içinde yani büyük merkezlerin
içindeki okullara kabul imkanlarını geç-

mek ve bu
derece çok
mühimdir.
Onlar rastgele
öğretmenlerin el-
lerinde harcanma-
malı. Öğretmenlik
mesleğinin derhal ve
çok ciddi bir şekilde ele
alınması gerekiyor. Seç-
kin insanların eğitimini
seçkin öğretmenlerin ver-
mesi gerekiyor" diye 
konuştu. 

"Hiçbir yerde eğitim bu kadar
soysuzlaşmış değil" diyerek Türk
eğitim sisteminin son durumunu
eleştiren Prof Dr. İlber Ortaylı, "Kendi
elitini yaratamayan sistemlerin ayakta
kalmasının mümkün değil. Fakat FETÖ
derken METÖ devam ederse bu işler
yürümez" dedi
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A vcılar Belediye Başkanı Av. Turan Han-
çerli’nin eşi Deniz Hançerli’nin de katıl-
dığı eyleme Avcılar halkı yoğun ilgi

gösterdi. Eylemde Kent Konseyi Başkanı Turgay
Halisçelik basın açıklaması gerçekleştirdi. İmar
sorununun Avcılar’ın en önemli sorunu oldu-
ğunu söyleyen Halisçelik, 17 Ağustos depremin-
den bu yana depreme hazırlık konusunda hiçbir
adım atılmadığını ve 26 Eylül’de Silivri açıkla-
rında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından
17 Ağustos’ta yaşanan korku ve stresin yeniden
yaşanmaya başladığını ifade etti.

Çözüm istiyoruz

Avcılar’daki binaların yaklaşık yüzde 80’inin
1975-1997 yılları arasında inşa edildiğini belirten
Halisçelik, “Bizler, mevcut yönetmeliklere uygun
yapılıp yapılmadığı denetim ve kontrolden geçi-

rilmemiş, deniz kumu, korozyona uğramış demir
gibi yapı elemanları içeren, zemin etüdleri yapıl-
mamış, temelleri ve birçok zemin sorunu bulu-
nan yapılarda yaşıyoruz. Avcılarımızın yıllardır
en büyük sorunlarının başında gelen imar soru-
nunun çözüme kavuşmasını iktidardan, bakan-
lıktan, büyükşehirden ve ilçe belediyemizden
bekliyoruz ve istiyoruz” dedi. Avcılar Belediye
Başkanı Av. Turan Hançerli’nin 26 Eylül’de yaşa-
nan depremin ardından söylediği, “20 yıl kaybet-
tik, 20 gün kaybedecek zamanımız yok” sözlerini
hatırlatan Halisçelik, “Belediye Başkanımız ve
Avcılar Belediye Meclisi’nde grubu bulunan tüm
siyasi partilerden bu anlayış ve bu yaklaşımla
imar sorununun çözüme kavuşması için çalış-
malarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tahammülümüz yok

Belediye Meclisi’nin Ekim ayındaki toplantı-
sında İmar sorununun çözümü için Avcılar

Belediyesi’nin ve Avcılar Belediye Meclisi’nin
ilk adımları attığını ve alınan kararın İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildiğini
ancak görevli komisyon tarafından İBB
Kasım ayındaki toplantıda görüşülmek üzere
ertelendiğini söyleyen Turgay Halisçelik, "Alı-
nan bu erteleme kararı artık beklemeye ta-
hammülü olmayan bizleri üzmüştür.
Aldığımız bilgilerde İBB Kasım ayı meclisinde
konunun görüşüleceği ve oy birliğiyle kararın
geçeceği söylenmektedir. 
Bizler de Kasım ayı İBB Meclis toplantısını
merakla bekliyoruz. Bu konunun takipçisi ola-
cağız. Bir 20 yıl daha beklemek gibi bir sabrı-
mızın olmadığını tüm siyasi partilere ve
ilgililere tekrar hatırlatıyoruz. Bizler Avcılar
Kent Konseyi bileşenleri ve Avcılarlı kent sa-
kinleri olarak diyoruz ki, güvenli yaşam için
Avcılar’a imar istiyoruz ve artık bekletilmek is-
temiyoruz" dedi.

E n büyüğünden en küçüğüne hemen her
devlet/hükümet yöneticileri konuşma-
larına /nutuklarına başlamadan önce

"en yüce değer" deyimini kullanmakta. Ne hik-
metse bu terimi dillerine dolamışlar. Oysa dil-
leri başka söylüyor, yaptıkları icraatlar farklı.

Dünden bugüne yaşamın hangi alanında
olursa olsun yönetici ve yönetilenin "en yüce
değerleri" hep farklıdır.

Farklılık bireysel çıkar, bencillik, kar hırsı,
hâkim olma içgüdüsü, sürü karakterinden
uzaklaşamamak ve sürü içinde sürübaşı olma
hevesliliği ki bunları daha da çoğaltabiliriz.
Mülkiyet ve bencilik hırsı insan evladına bir
virüs gibi girmesiyle yaşamındaki çatışmalar

uzlaşırdan uzlaşmaz boyutuna geldi, değerleri
farklılaştı. Saraylarda oturan ile barakalarda
oturanın en yüce değeri aynı mı? Ovada yaşa-
yan ile dağda yaşayanın en yüce değeri bir
olur mu? Hatta teninin rengi, konuştuğu dil
nedeniyle savunduğu değerler bile farklıdır.

Beyaz adam Afrika'ya gidince elinde İncil,
onların elinde ise uçsuz bucaksız bakir top-
raklar vardı. Bir akşam vakti elindeki kitabı
onlara verdi gözlerini kapatıp dua etmelerini
istedi. Gözlerini açtığında ellerinde kitap
beyaz adamın elinde ise topraklar vardı. Afri-
ka'ya giden beyaz adamın "en yüce
değeri" neydi?

Çölde yaşayanlar aradaki sorunlarını gide-

rince suları bol ve toprağı zengin yerleri
neden işgal ettiler? Birileri haçlı işgallerine
bahane uydururken bunlar ne dedi?

İskender dönemin devasa ordusuyla koca
Anadolu dağlarını aşıp, Ortadoğu'yu geçip
Hindistan sınırına kadar babasının hayrına mı
gitti?

Romalı Sezar, Kleopatra'nın güzelliği için
mi Mısıra ordusunun başında gitti?

Emevi valisi Kuteybe, Talas kenti başta
olmak üzere birçok yerde binlerce insanı

neden öldürdü sadece inançları ve değerleri
gereği için mi ağaçlarda sallandırdı?

Şeyh Bedrettin'i Serez de,  müritlerini gö-
rüldüğü yerde katledilmesi hangi "en yüce
değer" karar verdi?

Büyük savaşları, katliamları hangi "en yüce
değer" yaptırdı?

Paranın sultanlığı, hükümranlığı kaç kitap
varsa onun içinde değil mi?

"En yüce değerin" hep kendi dediği olduğu
ve vermiş olduğu telkinlere ahlak anlayışına
uyulmasını belirtenler neden çok korunaklı
sırçalı köklerde oturmakta?

Kendilerine kanaat önderi denilenler ele
haram ve günahları anlatırken neden kendi-
leri yutarlar üzüm salkımı ve ballı börekleri?

Kara kaplı koca kitaplar içinde ne yazıldığı
belli olmayan "en yüce değer" mi?

En yüce değer ne, kıymetli madenler, gay-
rimenkuller, hanlar, saraylar, boğazda yalılar
ve yatlar mı?

Arşimet suyun kaldırma, Galileo dünyanın
döndüğünü, Newton çekim gücünü bulması
yaşamımızı kolaylaştırmadı mı?

İnsanı diğer canlılardan ayıran ne?
Bir işe girişmeden önce plan ve program

yapması değil mi?
Bilgilerini paylaşması hatta geleceğe ak-

tarması önemli bir neden değil mi?
Yılların, yüzyılların hatta bin yılların biri-

kimi genetiğimize işlenmiş olan "emek" "en
yüce değer" değil mi?

Oysa "emek" sudan bile ucuz.
Susuzluğun ve açlığın kavgasını ederiz de

ya "emeğin", "en yüce değerin" kavgasını veri-
yor muyuz?

“Emek” en yüce değer ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

AVCILAR’A ARTIK
IMAR ISTIYORUZ!
Avcılar Kent Konseyi, ‘Güvenli Yaşam İçin Avcılar’a İmar İstiyoruz’ sloganıyla Avcılar Havuz Meydanı’nda eylem yaptı.
Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, "Avcılarımızın yıllardır en büyük sorunlarının başında gelen imar sorununun çözüme
kavuşmasını iktidardan, bakanlıktan, büyükşehirden ve ilçe belediyemizden bekliyoruz ve istiyoruz" dedi

YAKUP TEZCAN

FETÖ GiDERKEN 
METÖ GELMESiN

Meclisin ilk 
oturumu yapıldı

Çatalca Belediye Mecli-
si'nin 2019 yılı kasım ayı
toplantısının 1. birleşimi

gerçekleştirildi. Oturumun açılış ko-
nuşmasını yapan Belediye Başkanı
Mesut Üner, "8 Kasım’da idrak edece-
ğimiz Mevlid Kandilimizin hayırlara
vesile olmasını diliyorum. Milletimizin
Anadolu topraklarından silinmek is-
tendiği bir dönemde başlattığı kurtuluş
mücadelesini zaferle sonuçlandıran
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa
uğurlamamızın 81. yıldönümünde say-
gıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz.
17 Kasım’da Balkan Savaşı’nda Ça-
talca savunma hattında şehit olan
Alaiye Şehitlerimizi de rahmetle ve
minnetle anıyoruz. Kasım ayı içeri-
sinde kutlayacağımız çok değerli öğret-
menlerimizin 24 Kasım Öğretmenler
Günü de şimdiden kutlu olsun" açıkla-
masını yaptı. 

2 nolu parsel İSKİ'ye tahsis edildi

Üner'in konuşmasının ardından Meclis
Toplantısı gündem maddelerinin görü-
şülmesiyle devam etti. 
Gündem maddelerinden ilki olan
"Norm Kadro Yönetmeliği'nin 9. mad-
desine göre GİH sınıfından TH sını-
fına aktarım yapılması ve II nolu boş
kadro ile III nolu dolu kadro cetvelle-
rinde değişiklik yapılması" hakkında
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlü-
ğü'nün teklifi oy birliği ile kabul edildi. 
2. gündem maddesi olan “Belediyemiz
mülkiyetinde bulunan Ferhatpaşa Ma-

hallesi 262 ada 2 nolu parselin 5 yıl
süre ile İSKİ Genel Müdürlüğü'ne tah-
sis edilmesi" ile ilgili Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile
kabul edildi. 3. gündem maddesi olan
“Belediyemiz mülkiyetinde bulunan
Atatürk Mahallesi 2916 nolu parsel-
deki mevcut binanın 1'inci katında bu-
lunan 32 kapı numaralı konutun,
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne 25 yıl
süre ile tahsis edilmesi” ile ilgili Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi oy
birliği ile kabul edildi. 4. gündem mad-
desi olan "Belediyemiz mülkiyetinde
bulunan fiiliyatta mezarlık olarak kul-
lanılan ve ekli listede bulunan parselle-
rin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığına devir edilmesi" ile ilgili
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nün tek-
lifi İmar Komisyonu’na havale edildi. 

İsim değiştirmekle
sistem değişmez!

Düzenli olarak gerçekleştirilen Sarıyer Akademi veli öğretmen buluş-
ması bu sene de yoğun katılım ile gerçekleşti. Türkiye’deki eğitim sistemi
ve okulların günümüzdeki durumunun konuşulduğu toplantıda Sarıyer

Akademi’de öğrencinin yeri ve önemi hakkında da bilgiler verildi. Bunların yanı sıra
Sarıyer Akademi'de uygulanan Dijital Akademi ile kuruma, öğrenciye ve veliye objek-
tif bir geri bildirim imkânı sunulduğunun da altı çizildi. Toplantıda başarıya giden
yolda her zaman olduğu gibi yine birlikte olunacağı mesajı tüm paydaşlarca kabul
gördü. Ayrıca gerçekleşen buluşmada; Sarıyer Akademi’nin Matematik Olimpi-
yatları, Yapay Zekâ ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerinin de ka-
zanılmış başarılar olduğu üzerinde duruldu.

Sarıyer Akademi’de öğrenci

Kürsüye ilk olarak çıkan Akademi müdürü Sami Görey, konuşmasının
başında akademi öğrencilerinden söz ederken duygusal dakikalar yaşadı.
Eğitim sistemi hakkında incelemelerde bulunan Görey, Sarıyer Akade-
mi’deki eğitim sistemine değinirken şu başlıkların altın çizdi: "Sarıyer
Akademi’de dersler Smart Notebook programıyla hazırlanıyor, öğ-
rencinin çözemediği sorular öğretmenlere gün içinde sorulabiliyor,
konu anlatımlı kitaplar ve Dijital Akademi öğrencinin derse hazır-
lıklı gelmesini sağlıyor." Sarıyer Akademi öğrencilerinin özellikle-
rini anlatan Görey, öğrencileri için hedefi olan, ne istediğini
bilen, süreçte sorumluluğunu alan ve gereğini yapan, paydaş-
larına saygılı, iletişime açık olduklarını söyledi. 

Birlikte planlamalıyız

Toplantıda konuşma yapan Başkan Genç, çocuklar ve
eğitim benim için olmazsa olmaz dedi ve "Bizler çok
farklı dönemlerde eğitim aldık. Ama şimdiki kadar
zorlandığımızı düşünmüyorum. Bugünlerde okulla-
rın isimlerini değiştirmekle eğitim sisteminin de de-
ğişeceğini düşünüyorlar. Şimdi sadece eğitimi
planlamakla da olmuyor, yaşamı da planlamak
lazım. Sevgili veliler gelecekte çocuklarınızın

rahat çalı-
şacağı bir
dünya oluş-
turmak mü-
cadele
etmek zo-
rundayız.
Birlikte ol-
malı, bir-
likte hareket
etmeliyiz"
açıklama-
sını yaptı. 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bizler çok farklı dönemlerde eğitim aldık.
Ama şimdiki kadar zorlandığımızı düşünmüyorum. Bugünlerde okulların
isimlerini değiştirmekle eğitim sisteminin de değişeceğini düşünüyorlar" dedi

Mesut Üner
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
sekizinci ilçe ziyaretini Ataşehir

Belediyesi’ne yaptı. “39 ilçeyi
paydaş kabul ederek süreci 

yürütmek çabası içerisindeyiz”
diyen İmamoğlu, İBB’nin

Boğaz’daki imar yetkisinin
alınma çabalarının İstanbul’un

geneline yayılma tehlikesinin 
bulunup bulunmadığı yönündeki

soruya, “Hukuka inanıyoruz.
Gerektiği yerde, gerekli

başvuruları yaparız. Yanlış 
yapmaya çalışanları da 

engelleriz. Kimsenin endişesi
olmasın” yanıtını verdi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe bele-
diyelerine yaptığı sekizinci ziyareti,

Ataşehir Belediyesi’ne gerçekleştirdi. Ata-
köy Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İma-
moğlu’nu, mahalle muhtarları ve sivil
toplum kuruluşlarının
temsilcileriyle birlikte
karşıladı. Ziyarette,
İBB üst yönetimi de
tam kadro İmamoğ-
lu’na eşlik etti. İlgez-
di’nin makam
odasında kameraların
karşısına geçen İma-
moğlu, “Bugün Ataşe-
hir’deyiz. Ataşehir
Belediye Başkan’ımızla
berber Ataşehir’in so-
runlarını konuşacağız.
Bütün ilçelerimizi gezi-
yoruz. Bu gezilerimizi
yaparken, ilçelerimizin
bütün belediye başkan-
larının İBB ile olan ko-
ordinasyonunu, iş birliğini konuşuyoruz.
Aynı zamanda yeni geliştirebileceğimiz
alanları paylaşıyoruz. Bu bölgede deneyimi
yüksek bir belediye başkanımızla hem Ata-
şehir’i hem yakın çevresini konuşacağız. Bu
sabah bizi hem muhtarlar hem de sivil top-
lum kuruluşlarıyla karşılamış olması da
bize ayrı bir keyif olmuştur. Umuyorum ve-
rimli bir Ataşehir günü yaşayacağız. Hızlıca
eksik kalan ne var ya da yapmamız gereken
ne var konusunda güzel, verimli bir toplantı
gerçekleştireceğiz. Günün sonunda İstan-
bul’un tümünde, parti ayrımı yapmaksızın,
tüm belediye başkanlarıyla bir araya gelen,
iş birliği yapan, iş üreten bir İBB Başkanlı-
ğı’nı tesis etmeye çalışıyoruz. Bu, İstan-
bul’un özlem duyduğu bir tavırdı. Zira ben
de bir ilçe belediye başkanı olarak bu süreç-
leri yaşamış birisiyim. Ama bunlar geride
kaldı. Artık üst seviyede demokrasinin, pay-
laşımın hissedildiği bir İstanbul’u, 39 ilçeyi
paydaş kabul ederek süreci yürütmek ça-
bası içerisindeyiz. Ataşehir Belediye Baş-
kan’ımıza da Battal İlgezdi Başkan’ımıza
da hem görevinde hem de bizimle olan iş
birliğinde başarılar dileriz” dedi

Türkiye'ye örnek olsun

İmamoğlu’nun ziyaretimden duyduğu
memnuniyeti dile getiren İlgezdi de “Ken-
disi 5 yıl Beylikdüzü Belediye Başkanlı-
ğı’mızı yaptı. Biz, İstanbul’da sorunlarımızı
çözemedik. Sayın Başkan’a teşekkür ediyo-
rum. Çünkü ilk defa bir İBB Başkanı bizi
ziyaret ediyor. Sadece bizi değil, AK Partili
belediyeleri de ziyaret ediyor. Bu, Türki-
ye’ye örnek olsun bana göre. Sonuçta biz
yerel yöneticiyiz. Seçildikten sonra kentin
belediye başkanıyız. Doğrusu da budur. O
anlamda duyarlılığından dolayı ben, sayın
Başkan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı. İmamoğlu, basın mensuplarının
sorularını da İlgezdi’nin odasında
yanıtladı. 

Yanlıştan dönmeleri lazım

Boğaz’ın imar haklarının İBB’den alınmak
istenmesi konusunda gelişme var mı? Yö-
nündeki soruyu cevaplayan İmamoğlu,

“Şu anda bazı duyumlar, bazı taslaklar, ba-
kanların ifadeleri üzerinden duyduğumuz,
tümüyle anti-demokratik, tümüyle yerel de-
mokrasinin güçlenmesine mani olan bir
metin ortada var. Tabii ki bu taslak tümüyle
yanlıştır. İBB, o bahsedilen alandaki haki-
miyetini, Boğaz’ı korumak, Boğaz’da özel-
likle yapı konusunda var olabilecek bütün
aksilikleri ortadan kaldıracak birikime, ka-
biliyete sahiptir. Zira biz, 16 milyon insanın
güvenerek oy verdiği ve ‘Buraları koru’ de-
diği kişiyiz. Bu bakımdan biz bu mesajı
aldık ve gereğini yapıyoruz. Ama bunun
tersine hareket edenler, bunun tersine tavır

alanlar, 31 Mart’la 23 Haziran arasında
halktan cevabını en üst seviyede almıştır.
Yine buna cesaret edenler, halktan daha
büyük, daha güçlü bir cevap alırlar. Tavsi-
yem; yanlış yoldan geri dönsünler. Huku-
kun üstünlüğüyle beraber, mücadelemizi
hukuk yolunda her zaman vermeye devam
edeceğiz. Umut ederim bu yanlıştan döner-

ler. Bu yanlışı şu an
masaya taslak olarak
oluşturan akıl ve belki
de sayın Cumhurbaş-
kanı’nın önüne koyan
akıl, 31 Mart’ta se-
çimi de iptal eden
akıldır.

Alışkanlıklarını
kaybettiler

Ataşehir Belediyesi 25
yıldır imar mağduri-
yeti yaşıyor. Bu
durum, İstanbul ge-
nelinde imar yetkile-
rini alma boyutuna
ulaşır mı şeklindeki
soruyu da yanıtlayan

İmamoğlu, “Yok. Diyorum ya; bazı çabalar
olacak. 25 yıllık iktidar geleneği olan, İstan-
bul’u yönetmenin verdiği bazı cesaretleri
halihazırda kullanma çabası bu. İlk aylar-
daki bu refleksleri ben doğal karşılıyorum,
çünkü 25 yıllık alışkanlıklarını kaybettiler.
‘Bunu nasıl yerine koyarız’ çabası, bazen
akıl tutulmasına vesile olur. Biz, yine de işi-
mize odaklandık. Hukuka inanıyoruz. Ge-
rektiği yerde, gerekli başvuruları yaparız.
Yanlış yapmaya çalışanları da engelleriz.
Kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini
kullandı.

Ü lkemiz, üzerinde yaşadığımız bu cennet vatan
bizi birçok yönüyle güçlü kılıyor. Gerek mas-
mavi denizlerimiz gerek doğal güzelliklerimiz

gerekse yeraltı kaynaklarımız bizi bu ülkeye sahip çık-
maya, korumaya, sahip olduklarımızdan güç almaya
davet ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bize bırakılan bu
emanetten ne kadar haberdarız? Bize ait olanları ne
derecede koruyor ne derecede gözetiyoruz? Kafa yor-
mamız gereken birçok konu varken neden bizi devamlı
yakamızdan tutup aşağı doğru çeken öz yargılarımızla
bu kadar vakit harcıyoruz? Zamanımız bu kadar değer-
siz olmamalı. Ülkemizin eksikliklerini çözmek, yaşadı-
ğımız yeri daha iyi bir yer haline getirmek zorundayız.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla bir
adım bile öteye gidemeyiz. Önce insan biriktirmeliyiz.
Vatana hizmeti birinci sıraya yerleştirmiş, üretken,
problem çözebilen, çağdaş, azimli insanlara ihtiyacımız
var. Bu insanların toplumu üretmeye, tasarrufa, sen
ben o demeden biz olarak yaşayabilmeye ikna etmesi
gerekiyor. Böylece ülke olarak en yakın zararın kıyısın-
dan dönmeyi başarabiliriz.

Kendi ülkesinde tavan fiyatlarla geçinmeye çalışan,
asgarinin yaşam asgarisine bile denk düşmeyen maa-
şıyla ay sonunu getiren bizler neden, nasıl, ne zaman bu
hale geldik? Uyuyor muyuz yoksa gözümüz kapalı mı
yaşıyoruz? Yoksa sınırımızda veya dünyanın belli yerle-
rinde yaşanan vahşetler bizi kötünün iyisi haline getir-
diği için mi halimizden memnunmuş gibi yapıyoruz?
Üretemiyoruz, geçinemiyoruz, mutlu değiliz, işsiziz,
alım gücümüz düşük… Ama biz bütün bunlara gözleri-
mizi sıkıca yumduk, A kişisinin namazıyla, bir cümlenin
içinde kaç kez Allah dediğiyle ilgileniyoruz… İmanımız
ve ibadetimiz bizimle Allah arasındadır, ne bunu göste-
rişe dönüştürmek haktır, ne de bunu irdelemek!  Top-
lumu ‘’inananlar sağa inanmayanlar sola’’ diye
ayırmak bu topluma ve ülkeye yapılmış veya yapılacak
en büyük kötülüktür! Bizler aynı soya, aynı dedelere
sahip tarihi zaferlerle dolu bir milletiz, bizi siyasetin bö-
lücülüğüne kurban etmeyin. Bir insanı diniyle değil il-
miyle değerlendirin. Ülke olarak yıllarca zaten bunlarla
vakit kaybettik. Her geçen gün harekete geçmek için
daha da geç kalmış olacağız. Bırakalım artık insanlar
istediğini giysin, istediğine inansın, istediği şekilde yaşa-
sın. Bizim artık figüranlara değil sahnenin gerçek sa-
hiplerine, bu ülke için bir şeyler başaran insanlara
ihtiyacımız var. Siyasetin kirlettiği kardeşliğimizi ve
birliğimizi bu ülkenin bekası için bir araya getirip
çözüm üretmeye başlamalıyız. 

O uğruna eşimizi dostumuzu incittiğimiz -Siyaset-
aslında bir bölme ve parçalama  örgütüdür.  Bir ül-
keyi  bölmek  için sadece silaha veya savaşa gerek yok-
tur. İnsanları iki farklı kutuba yerleştirdiğiniz zaman da
‘’bölücü’’ oluyorsunuz. Bir topluma yapabileceğiniz en
büyük kötülük ise  onlar yan yana iken aralarına görün-
mez bir duvar örmektir! Hepimiz metroda, sinemada,
markette birlikte kısıtlıda olsa vakit geçiriyoruz. Peki
bu kısa zaman dilimlerinde birbirimize nasıl bakıyoruz?
Birbirimize tahammülümüz ne kadar? Gözlerimizle,
mimiklerimizle karşımızdaki insanın kıyafetini, ko-
nuşma tarzını, yaşam tarzını nasıl eleştiriyoruz? İşte
bizi tam da bunlara sürükleyen şey, o dilimizden asla
düşmeyen, her ortamda konuştuğumuz ‘’siyaset’’… Bizi
böldü, düşman etti, oyaladı… Öylesine oyaladı ki hem
de gerçekten önemli olan çoğu şeyi görmezden gelme-
mize neden oldu. Tüm bunlardan  kafamızı kaldırıp yu-
karı bakamaz olduk. Milletimiz uyanana kadar da
bölünmeye, oyalanmaya -maalesef- devam edeceğiz.

Şimdi bizler şanlı Türkiye Cumhuriyeti  olarak tarih
sahnesinde yeniden yerimizi alabilmek için, ülkemizin
yeni bir yükseliş, yeni  bir şahlanışa ihtiyacı
olduğunu  kabullenip harekete geçeceğiz.

Yeni bir şahlanışa ihtiyaç duyan tüm dostlara selam
olsun.

YANLIS YAPANI
ENGELLERIZ!

İnananlar sağa 
inanmayanlar sola!

MUSTAFA DOLU

İmamoğlu ve İBB üst yönetimi, soru-
cevap bölümünün ardından Ataşehir Be-

lediyesi yetkilileriyle bir araya gelip,
ilçenin sorunlarını masaya yatırdı. Top-

lantının ardından ilçe turuna çıkan
heyet, yapımı devam eden bazı

projeleri yerinde 
inceledi.

İlçe 
turuna çıktı

İstanbul yeni metroyu bekliyor
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Kabataş’a uzanan ikinci kısmında da
tünel çalışmaları tamamlandı. 8 ilçeyi bağlayacak hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey
arasındaki 15 istasyonunun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesi hedefleniyor

yapımı hızla devam eden Kaba-
taş-Mecidiyeköy-Mahmutbey
Metro Hattı projesinde mutlu

sona yaklaşılıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey

arasında test sürüşleri devam eden hattın
ikinci etabı olan Mecidiyeköy-Kabataş ara-
sındaki tünel kazı çalışmaları da tamam-
landı. 6 Kasım Çarşamba günü İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, “Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Tü-
nellerinin Tamamlanması” sebebiyle tören
düzenlenecek. Programda, Mecidiyeköy-Ka-

bataş arasındaki tünel çalışmasını ta-
mamlayan TBM makinesi, hattın Fulya

İstasyonu’ndaki şafttan çıkarılacak.

8 ilçe birbirine bağlanacak

Son teknolojiyle “tam otomatik
sürücüsüz” olarak inşa edilen
metro, 24,5 km uzunluğunda ve
19 istasyondan oluşuyor.
Bir saatte tek yönde 70 bin
yolcu kapasitesine sahip hat-
tın tamamının hizmete gir-
mesiyle günde bir milyon
yolcuya hizmet vermesi
bekleniyor. Raylı sistem
hattı, Avrupa Yakası’nda
yerleşim olarak yoğun
nüfusa sahip Beyoğlu -
Beşiktaş - Şişli - Kağıt-
hane - Eyüp - Gazios-
manpaşa - Esenler –
Bağcılar’ı (8 ilçe) birbi-
rine bağlayacak. 
Kabataş-Mecidiyeköy-

Mahmutbey (M7)
Metro Hattı, 5 ayrı nok-
tada diğer raylı sistem-
lere entegre olacak.

Avcılar işçiler
için imza attı
Avcılar Belediyesi ile Kamu
Emekçileri Sendikası’na
(KESK) bağlı Tüm Belediye ve
Yerel Yönetim Hizmetleri
Emekçileri Sendikası (Tüm
Bel-Sen) arasında toplam 470
kamu personelini ilgilendiren
Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Sözleşmede kadına
şiddet uygulayan per-
sonelin ücretinin eşine

verilmesiyle ilgili bir madde de yer
aldı. Bu maddeye göre, eşine şid-
det uyguladığı tespit edilen perso-
nelin sözleşme gereği hak
kazandığı ek ücretler kendisinin
değil, eşinin hesabına yatırılacak.
Avcılar  Belediye binasında Tüm
Bel Sen 1 No’lu Şube Başkanı
Kadri Kılıcı ve sendika yöneticileri
ile Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli arasında imzala-
nan ve 1 yıl geçerli olacak sözleş-
meye göre, belediyede çalışan
kamu personeli aylık bin 200 TL
sosyal denge tazminatı ve yılda 4
kez bin 200 TL ikramiye alacak.
Sözleşmeye göre, engelli personel
için 750 TL ek ücret ve protezli
engelli personel için bir sefere
mahsus 5 bin TL’ye kadar destek
sağlanacak.

Emeğin yanında olacağız

Belediye binasında gerçekleşen tö-
renle Toplu İş Sözleşmesi’ni imza-
layan Hançerli, sendika başkanına
ve yöneticilerine çabalarından
ötürü teşekkür ederek “Tüm Bele-
diye ve Yerel Yönetim Hizmetleri
Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-
Sen) ile görüşmelerimizi tamam-
ladık ve toplu iş sözleşmemizi
imzaladık. Çalışanın, emeğin ya-
nında olmaya devam edeceğiz.
Çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Beylikdüzü
farkını gösterdi
Beylikdüzü Belediye Meclis
Toplantısı’na Lösemili 
Çocuklar Haftası’na dikkat
çekmek amacıyla yüzlerinde
maskeler ile gelen Başkan
Çalık ve meclis üyeleri
“Maskemi takarım 
farkındalık yaratırım” dedi

Beylikdüzü Beledi-
yesi, Kasım Ayı Mecli-
si’nin 1. oturumu,

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık başkanlı-
ğında gerçekleşti. Belediye meclis
salonunda düzenlenen toplantıya,
Lösemili Çocuklar Haftası’na dik-
kat çekmek ve farkındalık yarat-
mak amacıyla yüzlerinde
maskeler ile gelen Başkan Çalık ve
meclis üyeleri “Maskemi Takarım
Farkındalık Yaratırım” dedi. Çalık;
“Evlatlarımızın o küçük bedenle-
riyle nasıl zorluklarla mücadele et-
tiklerini biliyoruz. Kocaman
yürekli evlatlarımız için farkındalık
yaratmak, ailelerine destek olmak
ve Kök Hücre bağışına dikkat çek-
mek istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Temennilerini iletti

Farkındalık yaratmak adına yapı-
lan anlamlı hareketin ardından,
Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek
önemli günlere değinen Çalık ko-
nuşmasına; Barış Pınarı Harekatı
kapsamında, sınırda oluşan terör
tehdidine karşı mücadele eden
Mehmetçiğe şükranlarını sunarak
başladı ve tüm şehitlere rahmet,
yakınlarına baş sağlığı ve gazilere
acil şifalar diledi. Başkan Çalık
toplantıda ayrıca, Kasım ayındaki
özel günlerle ilgili temennilerini
iletti.

Battal
İlgezdi

Ekrem
İmamoğlu

Raylı sistem hattı, Avrupa 
Yakası’nda yerleşim olarak 
yoğun nüfusa sahip Beyoğlu - 
Beşiktaş - Şişli - Kağıthane - 
Eyüp - Gaziosmanpaşa - Esenler
– Bağcılar’ı  birbirine bağlayacak. 
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Erkek modasında
2019 sonbahar-kış

sezonunda anahtar
parçaların üst üste

kullanıldığı
‘katmanlı giyim’

trend oldu

Kemerburgaz'da bulunan tarihi Mağlova Su Kemeri’nin, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın ziyaretçilere
açılmasıyla birlikte İstanbul’un önemli turizm noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor. Sanat tarihçisi
Hayri Fehmi Yılmaz, "Burası güzel bir ormanın içerisinde. İstanbullulara bir seyir terası hazırlamak
gerekiyor. Ancak oradan seyredebileceğimiz bir eser. Karşısına geçip dakikalarca bakabilirsiniz" diyor

Y aya ulaşımının olmaması nedeniyle gizli
kalmış olan Mağlova Su Kemeri, ziya-
retçilere açılan Kemerburgaz Kent Or-

manı’yla birlikte yerli ve yabancı
turistler için çok önemli bir

çekim alanı olacak. Yaklaşık
455 yıl önce Mimar Si-

nan’ın inşa ettiği kemer,
255 metre uzunluğu

ve 38 metre yüksek-
liği ile oldukça et-
kileyici bir
görünüme sahip.
Sanat tarihçisi
Hayri Fehmi Yıl-
maz, "Burası
güzel bir orma-
nın içerisinde. İs-

tanbullulara bir
seyir terası hazırla-

mak gerekiyor.
Ancak oradan seyre-

debileceğimiz bir eser.
Karşısına geçip dakika-

larca bakabilirsiniz. Çünkü
hem bir mühendislik eseri hem

mimarlık ve estetik tarihi açısından çok
ilginç. Tasarım gerçekten çok başarılı. Yani sa-
dece amacı bu vadiyi geçmek ama kemerlerin
büyüklü küçüklü dizilimi gerçekten çok etkile-
yici. Herhalde Kent Ormanı projesinin bir par-
çası olarak yakında burada göreceğiz, bir seyir
terası ve platformu. Onu değişik açılardan izle-
yebilmek çok keyifli olacak. Ben inanıyorum ki
bu gelecekte, hem İstanbullular hem de kenti
ziyaret eden turistler için çok önemli bir çekim
alanı olacak" dedi.

İstanbul’a muhteşem hediye

Mağlova Su Kemeri’nin İstanbul’da görül-
meye en layık anıtlardan biri olduğunu ifade
eden Yılmaz, “Kentin su ihtiyacını karşılayabil-
mek için 16. yüzyılda 1550’lerde büyük bir pro-
jeye başlandı. Kanuni, Mimarı Sinan
Trakya’nın içlerinden kente eski Roma su siste-
mini de kısmen kullanarak bir hat oluşturmaya
çalıştılar. Kırkçeşme tesisleri. Ve 1550’lerin so-
nunda, 1560'larda bu proje tamamlandı. Ama
1564’te bir sel felaketi buradaki muallak kemeri
büyük ölçüde tahrip etti ve Sinan, kendi eserini
muhtemelen yeniden inşa etti ya da büyük öl-
çüde tamir etti. Ve İstanbul’a muhteşem bir he-
diye sağladı" diye konuştu. 

Gerçekten çok etkileyicidir

Bulunduğu hat üzerinde başka kemerlerin de
olduğunu fakat mimari açıdan en etkileyici ke-
merin Mağlova olduğunu dile getiren Yılmaz,
"Alibeyköy deresinin yatağı üzerine kurulmuş
bir kemerdi bu. Gerçekten çok etkileyicidir.
Herhalde su kemeri mimarisinin dünyada da
en güzel örneklerinden biri. Aslında vazifesi, bu

vadinin üzerinden suyu geçirmek. Dışarıdan,
uzaktan getirmeye başladıkları suyu vadinin
üzerinden aşırıp, kente İstanbul’a doğru taşı-
maya çalışıyorlar. Bu hat üzerinde bir sürü
kemer var ama herhalde estetik açıdan en etki-
leyicisi bu. Bazıları büyük, bazıları küçük hazır-
lanmış kemerler. Özellikle açıları çok ilginç.
Çok büyük boyutta kemerler oluşturulmuş.
Öyle ki bir Osmanlı eseri olmak ile birlikte
bunu daha önce inceleyen uzmanlar 16. yüz-
yılda, 19. yüzyılda onu bir Roma eseri zannet-
mişler. 'Bu kadar muhteşem bir eser ancak
Romalılar tarafından yapılır' diye düşünülmüş.
Ama artık bugün biliyoruz ki bu kemer kesin-
likle, Osmanlı döneminde Kanuni’nin emri ile
Mimar Sinan tarafından tasarlanıp inşa edildi.

Ama bir şanssızlığı var maalesef. Burada bir
Alibeyköy Barajı hazırlandı 1975 yılında. 83 yı-
lına doğru tamamlandı ve tabii su tutuluyor.
Ancak bu tür mevsimlerde su seviyesi biraz
düştüğü zaman, kemer tüm ihtişamı ile ortaya
çıkıyor ama baraj gölünün su seviyesi yükseldi-
ğinde kent için tabii iyi ama kentin mimarlık ta-
rihi açısından önemli anıtlarından birini
yarısına kadar suya gömüyor. 3’te 1’i daha
doğrusu. O zaman kemeri bu ihtişamı ile göre-
miyoruz. Bugün çok şanslıyız. Özellikle ak-
şamüstü kemeri ziyaret edenler, bu kent
ormanına girenler için inşallah bir hat hazırla-
nır. İstanbullular çok hoş bir hatırayı burada
izleyebilirler" ifadelerini kullandı. 
DHA

Giyileceklere karar vermede
en çok zorlanılan mevsim
şüphesiz sonbahar. Hava sı-

caklıklarının değişken olduğu bu mev-
simde kararsız erkekler bir yandan da
iyi görünmek için oldukça çaba sarf edi-
yor. Erkek giyim markası Altınyıldız Clas-

sics mevsim değişirken sezon trendi he-
yecanı yaşayan erkekler için bir geçiş
koleksiyonu hazırladı. Markadan yapılan
açıklamada, “Altınyıldız Classics’in
2019-20 Sonbahar/Kış sezonuna ait
trençkot, ince puffer yelek ve bomber
montları, sonbahara geçişin kurtarıcısı

olurken yeni mevsime ayak uydurmak
için erkeklere şık, rahat ve keyifli bir kul-
lanım sunuyor. Yeni sezonla birlikte
sahip olunması gereken bu anahtar par-
çalar üst üste kullanıldığında “katmanlı
giyim” trendine özel katman oyunlarına
da ilham veriyor” denildi. DHA

Yeni sezonda katmanlı trend

TARIHI SU KEMERI
TURIST CEKECEK!

İSKİ ESERİ AYAKTA 
TUTMAYA ÇALIŞIYOR

DAKİKALARCA
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BAKABİLİRSİNİZ

Su Kemerindeki kanalın hala
sağlam ve olduğunu ve üzerin-
den su işlemeye devam ettiğini
kaydeden Yılmaz, "Aşağı yukarı
250 metre uzunluğunda. İki
tane kalkan duvarı var başında.
Ondan ona 250 metre ama as-
lında bu çok daha uzun bir sis-
temin sadece kemer üzerinde
kalan kısmına verilen rakam bu.
35 metre de yüksekliği. Dere
yatağından aşağı yukarı bu-
günkü en üst noktaya kadar. Üs-
tünden bir kanal geçiyor. Kanal
hala sağlam ve hala su da üze-
rinden işlemeye devam ediyor.
Kanalların mimarisi bozulma-
sın, diye İSKİ’nin vakıf sular bö-
lümü hala hem su sistemini
hem de kemerleri büyük ölçüde
ayakta tutmaya çalışıyor. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde, üç
büyük kemerin (Bozdoğan, Eğri
ve Uzun) restorasyonu sürüyor
şu anda, onlar da tamamlandı-
ğında İstanbullular bu su siste-
mini daha iyi hatırlayacak. Bu
çok güzel, yarısı Osmanlı yarısı
Roma kemerlerin. Ve hakikaten
iki büyük uygarlığı, su mimari-
sini ve mühendisliğini çok iyi
anlatan bir şey ve  Osmanlı uy-
garlığının Roma ile birlikte nasıl
güçlü bir Akdeniz uygarlığı 
olduğunu çok iyi 
anlatan eserler 
bunlar”
ifadelerini
kullandı.

Yeni yılda zam yağmuru
Yeni yılda vatandaşın üzerine yağacak zamların oranı netleşti. TÜİK’in resmi verilerine göre yıl
başında motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak. Yıl başında
memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında zam gelecek

Enflasyon düştü diye sevinenlere
kötü haber geldi. Tüketici fiyatları-
nın ekim ayında yüzde 8.55'e düştü-

ğünü açıklayan TÜİK'in üretici fiyatları yıl
başında iğneden ipliğe her şeye yüzde 22.58
zam geleceğini bildirdi. TÜİK verilerine göre,
önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi
ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden de-
ğerleme zammı uygulanacak. Buna göre 2020
yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları
yüzde 22.58 zamlanacak. Emlak vergileri yüzde
11.29 artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomo-
bilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55
liraya çıkacak. İğneden ipliğe yüzde 22.58 zam-
mın yapılacağı yıl başında memur maaşlarına
yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında
zam gelecek.

Uçan kuştan para alınıyor

Başta vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak
üzere iğneden ipliğe bir çok kamu mal ve hiz-
mete yeni yıldan itibaren her yıl Yeniden Değer-
leme Oranı (YDO) kadar zam yapılıyor. YDO
her yıl ekim ayı üretici fiyatlarının açıklanma-
sıyla netleşiyor. TÜİK verilerine göre YDO bu
yıl yüzde 22.58 olarak gerçekleşti. Geçen yıl
yüzde 14.47 olan YDO nedeniyle bu yıl yıl ba-
şından itibaren her şeye yüzde 14.47 zam yapıl-
mıştı. Vatandaş yüzde 8.55'e düşen tüketici
enflasyonuna sevinirken üretici fiyatlarındaki

zamların büyüttüğü yüzde 22.58'lik YDO halka
zam olup yağacak. İktidar eğer isterse bu oranı
yarıya kadar yani yüzde 11.28'e kadar düşürebi-
lecek. Ancak adeta uçan kuştan para almaya
çalışan ekonomi yönetiminin böyle bir indirimi
yapması beklenmiyor.

Emlak vergileri artacak

Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt
dışından telefon getirenler bin 500 lira yerine
bin 838 lira harç ödemek zorunda kalacak. Bu
harç daha temmuz ayına kadar 618 liraydı.
Temmuz ayında bu harç bin 500 liraya çıkarıl-
mıştı. Yıl başından itibaren 4 yıl ve üzerindeki

pasaportların harcı 812 liradan 995 liraya, ehli-
yet harcı 613 liradan 751 liraya çıkacak. Kırmızı
ışıkta geçen ve araçta cep telefonu kullananlar
yeni yıldan itibaren 235 TL yerine 288 TL ceza
ödeyecek. En düşük değerdeki 1 ila 3 yaşındaki
bir otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 lira-
dan bin 55 liraya çıkacak. Yasa gereği Emlak
Vergileri yeniden değerleme oranının yarısı
kadar arttırılabiliyor. Bu nedenle YDO en düşük
düzeyi olan yüzde 22.58 oranında çıkarsa
Emlak Vergisi de önümüzdeki yıl en az yüzde
11.29 oranında artacak. Bunun yanı sıra çöp ve
atık su bedelleriyle çevreyle ilgili vergiler de en
az YDO oranı kadar zamlanacak.

Kemerburgaz Kent ormanı pro-
jesi ile gizli kalmış mimari ese-
rin hem İstanbullular hem de
kenti ziyaret eden turistler için
çok etkileyici bir çekim alanı
olacağını vurgulayan Yılmaz,
şöyle devam etti: “Bütün Akde-
niz dünyasında su kemerlerinin
bazıları çok ilgi çekiyor.
Fransa’nın Güneyindeki Pont du
gard neredeyse 1 milyonun
üzerindeki ziyaretçisiyle en
fazla ziyaretçi kabul eden su ke-
meri. Segovia’daki kemer çok
meşhur ve birçok ziyaretçisi
var. Burası güzel bir ormanın
içerisinde. İstanbullulara bir
seyir terası hazırlamak gereki-
yor. Ancak oradan seyredebile-
ceğimiz bir eser. Karşısına
geçip dakikalarca bakabilirsiniz.
Çünkü hem bir mühendislik
eseri hem mimarlık ve estetik
tarihi açısından çok ilginç. Tasa-
rım gerçekten çok başarılı. Yani
sadece amacı bu vadiyi geç-
mek ama kemerlerin büyüklü
küçüklü dizilimi gerçekten çok
etkileyici. Herhalde Kent Or-
manı projesinin bir parçası ola-
rak yakında burada göreceğiz,
bir seyir terası ve platformu.
Onu değişik açılardan izleyebil-
mek çok keyifli olacak. Ben ina-
nıyorum ki bu gelecekte, hem
İstanbullular hem de kenti ziya-
ret eden turistler için çok
önemli bir çekim alanı olacak.
Çok etkileyici bir şey."

DAKİKALARCA
BAKABİLİRSİNİZ

Kazakistan Türkiye
ortaklığı
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi
Abzal Saparbekuly, 10 Kasım'da 
İstanbul'da düzenlenecek 
Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım 
Forumu öncesi iki ülke 
ekonomik ilişkilerine yönelik
değerlendirmede bulundu

İş adamları ve yatırımcılar için
önemli olan forum öncesinde
Ankara'da Karma Ekonomik

Komisyonu toplantısının da yapılacağını
ifade eden Saparbekuly, "Kazakistan'dan çe-
şitli alanlarda iş birliği yapmak ve Türkiye'de
yatırım gerçekleştirmek için partner arayan
150 iş adamı gelecek. Ziyarette, Kazakis-
tan'ın yatırım ve ticaret potansiyeli Türk iş
adamlarına sunulacak. Türkiye'den de
500'den fazla katılımcı bu foruma kayıtlarını
yaptırdı." diye konuştu. Forumun özel sektö-
rün kendini tanıtması için önemli olduğunu
vurgulayan Saparbekuly, etkinlikte her iki ül-
kenin birbiriyle ticaretini nasıl artırılabileceği-
nin ele alınacağını söyledi. Saparbekuly,
Kazakistan'daki yatırım imkanları üzerine de
toplantılar yapılacağına işaret ederek, bu
toplantılarda Kazakistan'daki enerji, maden,
petrokimya, inşaat malzemeleri üretimi, hafif
sanayi ile tarım ve gıda alanlarındaki yatırım
imkanları ve teşviklerinin anlatılacağını 
bildirdi.

Türkiye ilk 10'da

Türkiye'nin bu yıl ilk defa Kazakistan'da ya-
tırım yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığına
dikkati çeken Saparbekuly, şöyle devam etti:
"Türkiye, Japonya gibi birçok ülkeyi geride
bırakarak Kazakistan'a en çok yatırım yapan
9'uncu ülke oldu. Türkiye, bu yılın ilk yarı-
sında 275 milyon dolarlık yatırım yapmış.
Geçen yılın tamamında 300 milyon dolar
yatırım gerçekleştirilmişti. Bu yıl yatırımlarda
yüzde 85,2'lik artış görüyoruz. Bu, Türki-
ye'nin ülkemize gelen yabancı yatırımda
2,7'lik paya ulaşmasına olanak sağladı." Sa-
parbekuly, geçen yıl düzenlenen forumda 1,7
milyar dolarlık anlaşma imzalandığını anım-
satarak, bu anlaşmaların üzerine 400 milyon
dolarlık daha yatırım anlaşmaları yapıldığını
ifade etti. Bu anlaşmalarda alınan yatırım
kararlarının yüzde 90'ının başladığını vurgu-
layan Saparbekuly, iki ülke arasındaki ticaret
hacminde artış olduğunu bildirdi.

Abzal
Saparbekuly



HABER MERKEZİ

Ç atalca CHP kongreye hazırlanıyor. Birbi-
rinden değerli adaylar Çatalca CHP’nin
yeni ilçe başkanı olmak için saha çalış-

malarına devam ediyor. Yeni ilçe başkanı ve yö-
neticilerinden beklentiler yüksek. Öncelikle
Çatalca’da muhalefet olan CHP’den adam gibi
muhalefet istiyorlar. İktidarın her dediğine alkış
tutan, sessiz kalan değil eksikleri kamuoyu gün-
demine getirip iktidarı çalıştıran, partilisi olan
bir başkan yardımcısının 50 km uzaklıktaki hiz-
met birimine görevlendirilip, bayram günü bile
nöbet yazılıp adeta yıldırma politikası uygulan-
masına sessiz kalan, ilçenin göbeğinde kimseye
zararı olmayan ağaçların kesilmesini sorgulama-
yan, olmayan bir üniversite için üniversite projesi
hayırlı olsun diye Çatalca’yı pankartlarla dona-
tan iktidara projeyi hayata geçir de görelim, de-
mesini bilmeyen ilçe yönetimi istemiyorlar.
Umarım yeni seçilecek CHP İlçe Başkanı ve yö-
netimi Çatalca’da hiç kimseyle göbek bağı olma-
yan ve iktidarı çalıştıran ekipten oluşur.
Üniversite ve ağaçlar dedik ya bakın Çatalca’nın
bazı mahalleri ve caddelerin de Çatalca Beledi-
yesi’nin pankartlarını göreceksiniz. Başkan
Mesut Üner imzalı bu pankartlarda şu ifadeler
yer alıyor “Uzun Yıllardır Özlemini Çektiğimiz
Üniversite Projesi İlçemize Hayırlı Uğurlu
Olsun” imar planlarında üniversite alanı olarak
bir yerin ayrılmasının ardından bu pankartlar or-
taya çıktı. Şimdi kendi kendime soruyorum. Bir
imar planına hastane yeri işlenirse, okul yeri iş-
lenirse ya da belediye hizmet alanı işlenirse bu
projenin başlangıç ayağı belki olabilir ama plan-
lara işlenen yerde bir projenin hayata geçirildiği
anlamına gelmez. Öyle bir algı yaratılmaya çalı-
şılıyor ki sanki projesi hazırlanmış yarın temeli
atılacak bir üniversite projesi var gibi. O zaman
yarından itibaren planlara varsa işlenen belediye
hizmet alanı, dini tesis alanı, okul alanı, hastane
alanı, belediye hizmet alanı, ağaçlandırılacak
alan, yeşil alan, sosyal tesis alanı bunları da
proje olarak halka duyurun. Çünkü tüm bu say-
dıklarımın da özlemi çekiliyor. Arkadaşlar öyle
insanların aklıyla oynamaya çalışmayın lütfen.
Ne zaman ki bir üniversite ile protokol imzalar-
sınız, planlarda gösterilen yeri de onlara göste-
rirsiniz, sonra çıkıp halka üniversite projesi
hayırlı olsun dersiniz. Fakat planlara böyle iş-
lendi diye bu projeyse, bir zahmet yukarıda say-
dıklarımı da halka duyurun olsun bitsin.

Baba parasıyla geçinen evlat

Birazda sizlere ülkemizdeki kent konseyi ne
anlama geliyor ondan bahsedeceğim. Ülkemizde
diyorum çünkü kent konseylerinin çok büyük
önem taşıdığı, yaptırım gücünün olduğu ve ken-
dine ait bütçesi olan batı ülkelerindeki kent kon-
seyleriyle karıştırmayalım diye. Ülkemizdeki
kent konseyleri yaptırım gücü olmayan, kendine
ait bir bütçesi olmayıp belediyelerin verdiği des-
teklerle bir şeyler yapmaya çalışan ve bu nedenle
tarafsızlık konusunda kafalarda soru işaretleri
oluşturan bir yapıya sahiptir. Düşünün ki baba
parası ile geçinen bir evlat ne kadar özgür ve
kendi iradesiyle hayatını sürdürebilirse işte
tamda öyle bir baba evlat ilişkisi ile yürütülen
yapıdan söz ediyorum. Aslında kent konseyleri
her ne kadar yerel yönetimle birlikte faaliyet
içinde bulunsa da kurulmasındaki maksat özerk
bir yapıya sahip olarak, halkı yönetime dahil
etmek, halkın sorunlarını yetkili birimlere taşı-
mak ve halktan yana bir taraf olmaktır. Şimdi
Çatalca’daki Kent Konseyi’ne bakarsak bırakın
özerkliği falan tamamen taraflı, belediyenin yan
kuruluşu gibi çalışan bir kurum izlenimi yarat-
makta. Çünkü Kent Konseyi Başkanı’nın şu anda
partili bir meclis üyesi olması, kent konseyinin
partili bir görün almasına ve tarafsızlığının halk
tarafından şüpheli kabul edilmesine neden ol-
muştur.

Çatalca’da gerçek bir muhalefet olsa kent kon-
seyinin bu taraflı işleyişine bir dur demeyi görev
bilirdi. Ne yazık ki olmadığı için olanlarında bu
kent konseyi yönetimi ve beraberindekilerle
kanka oldukları için ağzını açan yok. Tamamen
Çatalca Belediyesi’ne bağlı çalışan Konseyin Baş-
kanı Ak Partili Belediye Meclis Üyesi, bir derne-
ğinde başkanlığı sayesinde konseyin başkanlığına
getirildi. Taraflılığı ilan edercesine Kent Konseyi
toplantısını Belediye Meclis Salonu’nda toplana-
rak yapılıyor. Kendileri gibi düşünmeyen, eleşti-
ride bulunanları, asıl amaçlarının halkın
sorunlarını dinlemek olduğunu unutarak, toplan-
tıyı sabote eden terbiyesiz olarak ilan ediyor.
Küçük bir salonda toplantı yapıp sonra toplantıya
katılımın çok yüksek olduğunu duyuruyor. Büyük
salonlarda toplantı yapmaya yürekleri yetmiyor.
Çünkü biliyorlar ki taraf oldukları için katılım ol-
mayacak. Taraf oldukları için artık Kent Konseyi
Çatalcalı tarafından dikkate alınmıyor. İcraat
yok ama atıp tutma çok. Gördüğüm bir fotoğrafı
da değerlendirmek istiyorum. Belediyenin meclis
salonundan çıkıp Belediye Başkan’ın makamında
ziyaret eden Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde ki
genç arkadaşlarımızın hepsinin erkeklerden oluş-
ması bu gençlik meclisinin bir tane bayan üyesi
yok mu sorusunu aklıma getirdi. Gençlik mecli-
sinde belki bayan kardeşlerimizde vardır ziyarete
gelememiştir ama yinede çoğunluğun erkeklerde 
olduğu anlaşılıyor. Yani anlaşılan o ki zihniyeti-
miz her yerde aynı. Bayanların ikinci plana itil-
diği ve kadın erkek eşitliğinin yok sayıldığı
örgütlenmelerin sonu gelmeyeceği ortada. Umut
ediyorum ki kadın emeğinin yok sayılmadığı, cin-
siyetçi yaklaşımların ve örgütlenmelerin yok ol-
duğu diyemeyeceğim, çünkü bu durumda hayal
gibi ama en az olduğu bir toplum olacağımız
günler çok uzak olmasın.

SİYASET
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Özlemini çektiklerimiz

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci-
lerin gündeme ilişkin sorularını, Üs-

küdar’daki Fethi Paşa Korusu’nda
yanıtladı. İmamoğlu’na ilk olarak, “Dün
akşam korumalarınızın, bir şoförü darp et-
tiği, görüntüleri izlediniz mi. Korumaları-
nız bu olaya nasıl karışmış” sorusu
yöneltildi. İmamoğlu, bu soruya şu yanıtı
verdi: “Süreci takip ediyorum. Koruma ar-
kadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de ya-
kışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde
vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif
edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve
bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil.
Ama her ne koşulda olursa olsun, hangi
koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç
kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına
ve sürecine asla müsaade etmem. Etmeye-
ceğim de. Çok görüntüler oldu böyle,
tekme tokat vesaire ama burada böyle bir
şey yok. Belki başka görüntülerle karıştır-
mış olabilirler. Ama burada takibimde. Ai-
leden de özür dilediler. Aile bu özrü kabul
etti. Yani çoluk çocuk, eşi bu ayrı olsa da
yapamazlar. Hiç kimse yapamaz. Birisi
polis memuru arkadaş, diğeri güvenlik ar-
kadaşımız. Süreci takip ediyorum. Gerekli
soruşturma da yapılacak. Benim yanımda
olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı
davranışı olamaz. Ben de aileden özür di-
liyorum, aile ile irtibattayım ben de kendi-
leriyle görüşeceğim zaten.”

Soruşturmalar bitsin görüşeceğim

İmamoğlu, korumalara yönelik bir yaptı-
rımı olup olmayacağına yönelik soruya,
“Tabii ki olur. Şu anda soruşturması
devam ediyor. Aileyi dinleyeceğim, sonra
onları dinleyeceğim, dinleteceğim. Arka-
daşlarımız var. Burası bir kurum ama
şahsi alanımda olması da gerekmiyor as-
lında. İstanbul’da benim çalıştığım organi-
zasyonun içerisinde kim olursa olsun,
sadece yanımda diye değil, kim olursa
olsun vatandaşına güler yüzle, anlayışla ve
bir seviye içerisinde davranış içerisinde bu-
lunmak zorundadır” yanıtını verdi. İma-
moğlu, “Siz görüşebilirdiniz mi
korumalarınızla” sorusunu da “Yok. Şu
anda görüşmedim, görüşmeye de şu an
için ihtiyaç duymuyorum. Arkadaşlarım
soruşturmalarını bitirsinler ondan sonra
görüşeceğim” şeklinde yanıtladı. 

Daha iyi bir yıl bizi bekliyor

İmamoğlu, dün yaşanan ve bir özel halk
otobüsü şoförünün karıştığı olayla ilgili
soruya şu yanıtı verdi:“İstanbul’daki toplu
ulaşım meselesinde çok kronik sorunlar
var. Özel halk otobüslerinin dizaynı konu-
sunda da sorunlar var. Bu bizim masamızı
oldukça meşgul eden bir konu. Biz, bu
konu da en az yedi-sekiz kez toplantı yap-
tık. Aralık sonunda çalıştay koyduk. Özel
halk otobüslerinin verilme biçimi var. Me-
sela belli kişilerin yüksek sayıda otobüsü
var. Bu yanlış. Olması mümkün değil. Sta-
tüsünde doğru da değil. Bu bakımdan biz
orayı daha sağlıklı, daha halkına hizmet
eden, mesela dar bölgelerde görev yapı-
yorlar, başka bir yoğun olan bölgeye akta-

rım yapamıyoruz. Böyle kısıtlılık içerisinde
süreç söz konusu. Bütünüyle bunu tamir
edecek bir çalışma içerisindeydik. Dün ya-
şananlar trajik ve çok üzücü. Kaza demek
mümkün değil. Adli bir durum söz konusu.
Kişinin oraya dalış biçimi, ardından yap-
tıkları tümüyle farklı sebepler içeriyor el-
bette. Bu anlamda da adli soruşturmaları
devam ediyor. Bizim de almış, almakta ve
alacak olduğumuzu tedbirleri bütünleştirir-
sek bu konu bizim için çok hassas ve
önemli. İstanbul’da minibüsünden taksi-
sine, özel halk otobüsünden diğerlerine va-
rıncaya kadar, bir düzen ve disiplin olacak.
İstanbul’da taksiye, minibüse binen her
insan mutlu olmalı. Bu konuda ilgili kurum
ve kuruluşlarla zaten bir aradayız. Aralık’ta
az önce değim gibi çalıştayımız var. Sürücü
belgesi verilmesi konusundaki hassasiyeti-
mizi daha çok arttıracağımızı belirlemiştik.
Daha sık denetim yapacağımızı belirlemiş-
tik. Birçok psikoteknik analizler yapılıyor.
Birçok aşaması var. Günde milyonlarca in-
sanın hareket halinde olduğu, milyonlarca
insanın misafiri olduğu bu toplu taşıma
veya bireysel taşımacılık yapan araçların
tamamındaki disiplin ve şoför koşunda çok
kuralcı olacağımızı, çok üstüne gideceği-
mizi bütün odalardaki yöneticilere iletmiş-
tim. Umuyorum ki, çok daha iyi bir 2020
yılı bizi bekliyor. Birikmiş sorunlar ve prob-
lemler var. Bunlar yeni değil. Toplumun bu
kadar ilgili olması, süreci sorgulaması çok
güzel. Biz de motiveyiz daha da üst sevi-
yede motivasyonumuz artıyor.”

Otobüs şoförü sabıkalı çıktı

İmamoğlu, “Otobüs şoförü sabıkalı ol-
duğu ortaya çıktı. Sabıkalı insan nasıl o di-
reksiyonun başına geçiyor diye
sorgulanıyor. Bir şoförde bıçağın olması
sorgulanıyor” hatırlatması üzerine, “Yüzde
yüz haklısınız. O gün bir iki saat öncede

binmiş olabilir. Aldığı sertifikaya bakıyo-
ruz. Sertifikasyon sürecini sorguluyoruz.
Bu konuda çok kararlıyız bunun altını çi-
zelim. Hemen her şey düzelmiyor. Gönül
ister ki bir akşamda her şey düzelsin. Ama
biraz zamana ihtiyacımız var. Ama ger-
çekten bu tür kamuya ait alanlarda hem
disiplin hem vatandaşa saygı olmalıdır.
Neresi olursa olsun. Otogar mantığındaki
gibi kendi haline bırakılmış. Biz hiçbir yeri
kendi haline bırakmayacağız. Hiçbir kişi
hiçbir aracı vatandaşa ya da buraya 1,2
günlüğüne dünyanın her yerinden gelen
insanlara böyle davranamaz. Davranış bi-
çimi de dahil çok üst seviyede eğitim ve di-
siplin sürecini başlatacağız. Tümüyle
söylediğiniz şeyler bir adli soruşturma sü-
recidir. Onun için sadece kaza değil
dedim. Biz de süreci an be an takip ediyo-
ruz. Olayın üzüntü verici tarafı bir vatan-
daşımızın hayatını kaybetmesidir. Çok
üzgünüz, Allah rahmet eylesin. Yaralanan
vatandaşlarımızı da her hastanede takip
eden arkadaşlarımız var. Allah’tan diğer
arkadaşlarımızda can kaybı tehlikesi yok.
Bu da bizi teselli eden durum. Allah koru-
muş” yanıtını verdi.

Her şeyi analiz edeceğiz

Gazeteciler, İmamoğlu ile “Vatan Emniyet
Müdürlüğü’ne Özel Halk Otobüsleri Der-
neği Başkanı geldi. ‘Bir şoförde bıçağın ne
işi var’ diye sorduk. Kendini koruma
amaçlı bıçak taşıdığını, linç edildiğini söy-
ledi” bilgisini paylaştı. İmamoğlu, bunun
üzerine, “Biz, o açıklamayı yapanı bile so-
ruşturacağız. Bu kadar derin bir iş. O
açıklamayı yapanın mantığını soruştura-
cağız. Tam da söylemek istediğim bu.
Orada var olan yapıyı tümüyle analiz ede-
ceğiz. O cevabı veren insanın nasıl oda
başkanı olduğunu dahi sorgulayacağız”
açıklamasını yaptı.
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ADAMA BAKARIM 
ADAM MI DIYE!

Savaş Atak

savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

Soylu'ya sert
cevap verdi
İmamoğlu’na son olarak, “İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun bir açıklaması oldu.
Bir yandan kayyum atamaları da devam
ederken, sizin Strazburg’da yaptığınız ko-
nuşmayı eleştirdi. Onun cümleleriyle söy-
leyeceğim; “Avrupa Parlamentosu’na
gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa
sesleniyorum. Yazıklar olsun bu milletin
sana verdiğine. Kursağından geçenlere
yazıklar olsun” sorusu yöneltildi. İma-
moğlu, bu soruyu da şu şekilde yanıtladı:
“Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söy-
leyene bakarım adam mı diye. Seviyesine
inmeyeceğim bir alan bu. Seçim süre-
cinde de seviyesine inmeyeceğimi defa-
larca dile getirmiştim. Bu seviye
noktasından söyledikleri ve yaptıkları da
zaten belli. O tarafına çok girmek istemi-
yorum. Ve bu seviye noktasında söyledik-
leri, yaptıkları da zaten belli. O tarafına
çok girmek istemiyorum ama oraya bir
cümle kurmak isterim. 31 Mart’ta seçimi
iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, on-
ların gözünde nereye düştüğümüz nokta-
sında, o olan şeylere, biten şeylere
baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta se-
çimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir
odaklansın. Ama çok tabi benim inmeye-
ceğim seviyede. Yine ben onu devlet
adamlığı yapmaya davet ediyorum ama
yeter! Bıktım artık! Artık davet ede ede o
da bir karşılık bulmadı. Birincisi; ben,
Strasburg’da Türkiye’yi nasıl anlattığımı
çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube’da var.
Bir-iki kelimeyi bilgi edinip, bunu söyle-
mek… Sadece işte böyle araştırmadan,
lafını bilmeden, bugün söylediğini yarın
unutan kişiler ancak bunu yapabilir. 6-7
sene önce birini övüp, ona karşı tehdit
savuranlar ancak böyle hatalar yapabilir.
Ben, o seviyeyi bilmiyorum. Ama ben,
Strasburg’da memleketimi gayet iyi sa-
vundum. Onların söyleyemeyeceği, yapa-
mayacağı derinlikte ve şiddetle, mülteci
konusunda, sığınmacı konusunda Av-
rupa’nın Türkiye’yi nasıl yalnız bıraktığını
anlattım. Aynı zamanda, buraya gelip ra-
portör olarak çalışan heyete, hükümetin
izin vermesi konusunun önemli olduğunu
söyledim ve hükümete teşekkür ettim.
Birçok içeriği var. Ben, orada geçerli şey-
leri tek tek sıraladım. Bu konuda benim
milliyetçiliğimi, benim milli duygularımı
eleştirecek veya bunları seviyelendire-
cek… Makamını bir kenara koyuyorum;
öyle bir Allah’ın kulu yok. Benim kimseyi
sorgulamayacağım gibi, o da sorgulaya-
maz. Zaten Allah’a havale ediyorum onu.
Daha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı
için Allah’a havale ediyorum. Ama ben,
orada memleketimle ilgili çok değerli,
çok güzel tespitler yaparak, savunmamı
da yaparak, Avrupa’yı sorumluluğa da
davet ederek cümleler kurdum. Üzücü. Bir
İçişleri Bakanı’na yakışmadı.”

Seçilmiş değil atanmış Soylu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne

katılmak için Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 
yönelik isim vermeden yaptığı, "Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa 

söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" açıklamasına CHP'den sert yanıt geldi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Atanmışların seçilmişlere bu şekilde konuşmaya hakları yoktur" dedi

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da
bir otelde gerçekleştirilen Polis
Merkezleri Eğitici Yetiştirme

Kursu 2. grup açılış programında konuştu.
Bakan Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Böl-
gesel Yönetimler Kongresi’ne katılmak için
gittiği Fransa’ya giden İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim
vermeden eleştirdi. Geçtiğimiz hafta Avrupa
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
(AYBYK) genel kurulu Türkiye oturumuna
konuşmacı olarak katılan İmamoğlu, İstan-
bul seçimlerinin ‘örnek olması gerektiğini’
söylemiş ve kayyumları eleştirmişti İma-
moğlu, “Seçimle gelenin, seçimle gitmediği
yerde ne demokrasi olur ne de hukukun üs-

tünlüğü kalır” yorumunda bulunmuştu.
Soylu şu ifadeleri kullandı: “Terörist olmak-
tan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o
beldenin selameti için görevden aldığı-
mızda, Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet
eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini
bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu
milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun.
Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar
olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocukla-
rımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada
Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin,
Türk kardeşlerimizin sabah dükkânını aç-
masını engelleyecek, çocukların okula git-
mesini engelleyecek, bunun belediye
başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birli-

ği'ne Türkiye'yi şikâyet edeceksin, yazıklar
olsun

Öztrak yanıt verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Öztrak,
Ekrem İmamoğlu’nu ‘bedelini ödeyeceksin’
diyerek tehdit eden İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’ya yanıt verdi. Öztrak, ‘Süleyman
Soylu seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri
edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyettedir.
Atanmışların seçilmişlere bu şekilde konuş-
maya hakları yoktur! Her yurt dışına çıktık-
larında Türkiyeyi kötülediler. Bu lafın
sorumluluğu vardır ve hesabı sorulacaktır’
diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun,
Strasburg’da yaptığı konuşma üzerinden kendisine isim vermeden “ahmak” nitelemesinde bulunmasına tepki gösteren
İmamoğlu, “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu” dedi

İMAMOĞLU,
SOYLU
İÇİN
SERT

ELEŞTİRİLER
YAPTI

Faik
Öztrak

Ekrem
İmamoğlu
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A tatürk'e hakaret dedin mi orada 
duracaksın birader! Çatalca gibi 
Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bu

kadar bağlı bir ilçede Atatürk'e ve Cumhuriyet
değerlerine hakaret içeriği bulunan kim varsa
tepkisini dile getirecektir. Bu değerler bizim 
vazgeçilmezimizdir.

AK Parti Çatalca içerisinde geçen günlerde ya-
şanan iki yönetici arasındaki sosyal mecra düel-
losu bu haftaya da damgasını vuracak gibi
görünüyor.

AK Partili Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner "Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza,
Cumhuriyet Değerlerine Sahip Çıkacağımıza..."
diyerek eğer Cumhuriyet ilçesinden destek alarak
Belediye Başkanı oldu ise bugün partisinin yöne-
tim kadrosunda bulunan ve aleni olarak bu değer-
lere dil uzatan kişinin istifasını istemelidir.

Kimden? İlçe Başkanı Yusuf Aslan'dan...
Bugün bildiğimiz kadarı ile AK Parti'nin 
Yürütme ve Yönetim Kurulu toplantısı var. 
Bu toplantılardan tüm Çatalca böyle bir istifa-

nın çıkmasını bekliyor.
Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine hakaret

eden kim olur ise olsun, bu ilçede siyaset yapma-
ması için elimizden ne geliyor ise yapacağımız-
dan da kimsenin şüphesi olmasın.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Aslan eğer 
gereğini yapmaz ise, Çatalca halkının seçim

zamanında kandırıldığını da telaffuz etmekten ve
yazmaktan geri kalmayacağımızdan da...

Geçmişte AK Parti'ye hakaret edenleri de bu
sayfalarda kınamıştık. Bugün siyasi partiyi bir
kenara koyarsanız, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'nin Kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e ve
onun kurduğu Cumhuriyetin değerlerine yönelik
hakaret içeren paylaşımlarda bulunan kişi ile il-
gili de sonuna kadar sesimizi yükselteceğimizi
ilan ediyoruz.

Ta ki gereği yapılana kadar! Ve bugüne kadar
böylesine densizlikleri yapanlara, cevap veren AK
Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi kim
varsa hepsini de tebrik ediyorum.

Evet Yusuf Aslan! "İstifasını Aldık" cümlesini
tüm Çatalca Halkı olarak dört gözle bekliyoruz,
Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarda bulunan
yönetim kurulu üyen için!

Ben Anıtkabir'e giderken "ATA'mıza Gidiyoruz"
ilanı çıktığım anda binlerce kişinin gidebilmek
için yarış yaptığı bir ilçede, AK Parti İlçe Baş-
kanı Yusuf Aslan'dan böyle bir karar beklerim.

Ve Belediye Başkanı Mesut Üner, eğer ki ilçe
başkanı gereğini yapmaz ise kendisinin de 

müdahalesini beklerim.
Son söz "Gereğini Derhal Yapın"

EKREM HACIHASANOĞLU

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ
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EKREM İMAMOĞLU'NUN STRASBOURG'DA YAPTIĞI KAYYUM AÇIKLAMASI BÜYÜKÇEKMECE MECLİSİ'Nİ KARIŞTIRDI

BEN DE VATAN 
HAINI MIYIM?
BEN DE VATAN 
HAINI MIYIM?
BEN DE VATAN 
HAINI MIYIM?
BEN DE VATAN 
HAINI MIYIM?
BEN DE VATAN 
HAINI MIYIM?
BEN DE VATAN 
HAINI MIYIM?

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin açılış 
konuşmasını yapan Hasan Akgün, kendisinin ve

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 
katıldığı Fransa’nın Strasbourg kentinde 

gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi hakkında açıklama yaptı.

Akgün'ün açıklamasının ardından söz alan 
AK Parti Grup Başkanvekili Sami Sertadım, 

İmamoğlu'nu kongrede yaptığı konuşma 
nedeniyle kınayınca ortalık karıştı. İmamoğlu'nu
savunan Akgün, kayyum atamalarını kendisinin

de eleştirdiğini belirterek, “Ben şimdi vatan
haini miyim?" diyerek tepki gösterdi

B üyükçekmece Belediyesi’nin
Kasım ayı birinci oturumu Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Ak-

gün’ün başkanlığında gerçekleşti. 29-31
Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Stras-
bourg kentinde gerçekleşen Avrupa Kon-
seyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi’ndeki alınan karar ve yapılan
çalışmalar hakkında belediye meclisini
bilgilendiren Başkan Akgün, "Türkiye
maddesi üzerinde tartışmalar yapıldı.
Türkiye raporu genelde daha çok siyasi
konulara değinmiştir. Seçim süreci içeri-
sinde gerçekleşen olaylar rapor edilmiş.
Türkiye'deki seçimlerde YSK'nın kararı-
nın nihai olmaması gerektiğini, YSK'nın
kararının üzerinde bağımsız bir mahke-
menin denetim yapmasını Türk demok-
rasisi açısından daha verimli olacağı
kaleme alınmış. Bizim de dikkatimizi
çekti. Acaba bu ülkemizde değerlendirile-
cek mi? Küçük ama önemli bir konu. En-
teresan bir tespit yapılmış” dedi. 

Yargılama istiyorlar

Bilinenlerin dışında Türkiye'yi rahatsız
edici bir konu olmadığını belirten Akgün,
“Doğudaki belediye başkanlarının mah-
keme kararı olmadan görevden alınma-
ları sırtımızda bir kambur. Diyorlar ki;
'Suçludur suçsuzdur biz bunu yargılaya-
mayız. Bu sizin iç meseleniz.” Fakat yar-
gılamanın yapılıp bir an önce karar
verilmesini talep ediyorlar. Yine önümüze
getirdiler; 4 yıl içerde tutulan ve sonunda
suçu olmadığı anlaşılan kadın bir siyaset-
çiyi örnek verdiler. Belediye meclisinin
feshedilmediğine göre, başkanın meclis
tarafından seçilmesini talep ediyorlar.
Masumane baktığınızda evet doğru. Bize
uymayan görüşlerinin haricindekilerin
uygulanmasının lehimize olacağını düşü-
nüyorum” ifadelerini kullandı. 

Bu da onların ayıbı!

AB'nin bir Hristiyan lobisine dönüştü-
ğünü ve bunun da onların ayıbı olduğunu
dile getiren Başkan Akgün, “Türkiye'yi
sürekli bloke etmeleri de onların ayıbı.
Türk toplumu bundan 10 sene önce
yüzde 70 civarında AB'ye evet diyordu.
Şu anda bu rakam yüzde 40'lara kadar
düştü. Bu da bizim haklılığımızı gösteri-
yor. Bizim standartlarımızı daha çok
kendi siyasetleri açısından değerlendiri-
yorlar. Biz onların ayıbına karşılık de-
mokrasimizi geliştirmek için tedbirler
almak zorundayız” diye konuştu. 

İmamoğlu'nu kınıyorum!

AK Parti Grup Başkanvekili Sami Serta-
dım ise Hasan Akgün ve meclis üyeleri-
nin milli konularda çok hassas olduğunu
belirterek, “Demokrasi rejimi tahammül
rejimidir. Başkasının fikrine saygı duyma
rejimidir. Ama bugün Fransa'da yerel
özerklik şartıyla ilgili Türkiye'ye ahkam
kesilmesine şu şekilde sesleniyoruz; Ey
Fransız şirketi Kuzey Suriye'de terörist-
lere 500 km'lik tüneli demokrasi için mi
kazdınız? Teröristlerin bu ülkeye yaşattığı
acıları nereye koyacağız? Hiçbir belediye
başkanı da teröre destek veremez. Bugün
dünyanın neresinde olursa olsun 'Ben sır-
tımı DAEŞ'e dayadım' diyen bir belediye
başkanı koltuğunda oturamaz. Ülkemizin
beka mücadelesi verdiği bir ortamda tö-
reristlere destek verenlere dertdaş olacak-
larına gitsin şehit yakınlarımıza dertdaş
olsunlar. Eren Bülbül'ün annesiyle dert-
daş olsunlar. Bu vesile ile İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nu Strasbourg'da
yaptığı konuşma nedeniyle  kını-
yorum. Bugün görevden alınan
belediye başkanlarının bir-
çoğu KCK yapılanmasına
göre eşbaşkandır. Bunu
nasıl sinemize sindirece-
ğiz?” diye sordu. 

Onlar şehitten
anlamazlar

Sertadım'ın açıkla-
masının ardından
söz alan Hasan
Akgün, “Bu memle-
ket tarihin çeşitli
sayfalarında yerini
alan zaferlerle bütün
bunlara cevap ver-
miştir. Türkiye üzerin-
deki oyunları bilmeyen
yoktur. Bu oyunlar
bugün de var yarın da ola-
cak. Önemli olan bizim
içerde dışarıda barışa ve de-
mokrasiye hizmet etmemiz.
Önce kendimiz birlik ve bütünlüğü-
müzü sağlamak zorundayız. Bu yoldaki
var olan eksikleri ortadan kaldırmalıyız. 

Emperyalistleri Türkiye üze-
rinde uygulamak istedikleri

planların bertaraf edilmesi bu şe-
kilde daha kolay olur. Onlar şehit-

ten anlamazlar. Onlar bağırarak
savaşır çünkü korkarlar. Biz şehit de

oluruz. Türk Milleti'nin bu konydaki be-
cerisini herkes biliyor. Taşeronlşar dev-
reye sokularak Türkiye'ye oynanan
oyunları herkes bilecektir” dedi. 

Neden kınadığınızı anlamadım

Avrupalıların Kürtlerle PKK'yı aynı kefeye
koymaya çalıştıklarını dile getiren Akgün,
“Bu onların zavallılığını gösteriyor. Kürt
halkı PKK'yı biliyor biz de biliyoruz. Or-
dumuzun verdiği mücadeleyi de iyi bili-
yorlar. Yalnız Ekrem İmamoğlu'nu neden
kınadığınızı anlamış değilim. Ben onun
yanında oturuyordum. Konuşmasını tek-
rar dinleyin. Sayın İBB Başkanımız'a
'Türk yerel demokrasisi ve İstanbul seçi-
mi'ni sordular. Biraz önce size kayyum
meselesini anlattım. Onların raporlarına
karşı bizim de taktiklerimiz olması lazım.
İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi
Türk demokrasisi adına kara bir lekedir.
Bu her yerde bizim karşımıza çıkıyor”

dedi. 

İmamoğlu milliyetçidir

Avrupalıların Türkiye'nin iç hukukunu
hızlandırmasını istediklerini dile getiren
Akgün, “'Yargılayın sonra gereğini yapın'
diyorlar. Eş başkandan bahsettiniz. Eş
başkan nedir? Bizim kanunumuzda böyle
bir şey yok. Hani benim eş başkanım
nerde? Sayın İmamoğlu kayyum atama-
sının mahkeme kararıyla olması gerekti-
ğini söyledi evet. Ben de aynı şeyi
söylüyorum. Sayın İmamoğlu'nu kına-
manızı asla kabul etmiyorum. İmamoğlu
iyi bir Karadenizlidir. Çok milliyetçi bir
arkadaşımızdır. Devletimizi, milletimizi
en ufak rencide edici bir kelime kullanma-
mıştır. Kullanması da mümkün değildir”
ifadelerini kullandı. 

'Kayyum'u ben de eleştiriyorum

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Küçük ise
“Orada ülkesini şikayet eden başka bir
belediye başkanı var mıydı?” diye sordu.
Küçük'e cevap veren Akgün, böyle bir du-
rumun söz konusu olmadığını söyledi.
Akgün, kayyum atamalarını kendisinin de
eleştirdiğini belirterek, “Ben şimdi vatan
haini miyim? Bu konu bu saatten sonra
burada tartışılamaz. Ben sadece size bilgi
aktardım. Ayrıca Sayın İmamoğlu kay-
yum meselesini bir soru üzerine açıkla-

mak zorunda kalmıştır” diye tepki
gösterdi. Tekrar söz alan Sami Ser-

tadım ise Barış Pınarı harekatı-
nın yapıldığı sırada, Türkiye'ye

büyük iftiralar atılırken,
Ekrem İmamoğlu'nun

orada yaptığı açıklamayı
zamanlama olarak yan-
lış bulduğunu belirtti.

CHP Grup Başkan-
vekili Coşkun

Tanış da Hasan
Akgün'ün uzun
zamandan beri
Strasbourg'da
Türkiye'yi tem-
sil ettiğini be-
lirterek,

“Burada hataya
düşmemeiz

lazım. Terörü tartış-
maya gerek yok. Her

türlü terörü kökten redde-
diyoruz. Kayyum meselesini

ben de doğru bulmuyorum.
Sayın İmamoğlu'nun milli hassa-

siyetleri Sami Sertadım'ı aşar; ku-
sura bakmasın. Hamaset yapmayalım

ayıptır” diye konuştu. 

Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel
ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İma-

moğlu, burada yaptığı konuşmada "Bazı siyasi partileri, bazı
seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak asla kabul edile-

mez. Seçimle gelenin, seçimle gitmediği yerde ne de-
mokrasi olur ne de hukukun üstünlüğü kalır.

Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, bir takım makam
sahiplerinin kendi arzularına göre geçerli ya da ge-
çersiz sayabileceği herhangi bir irade değildir. Va-

tandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce
kullanmasının önüne engeller çıkarmak, demokrasi

dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten
başka bir işe de yaramaz. Bazı seçmen kesimlerini,

bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden
ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygula-
maya kalkmak asla ve asla kabul edilemez" demişti.

Belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine
kayyım atanması ve bir kısmının tutuklanmasının özel-
likle hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğini belirten İmamoğlu, "Gö-

revden alınmalar demokrasinin ilkelerine, mevcut hukuksal
düzenlemelerimize ve taraf olduğumuz uluslararası

sözleşmelere de uygun değildir" sözleriyle de
Türkiye'yi eleştirmişti. 

EKREM İMAMOĞLU 
STRASBOURG'DA NE DEMİŞTİ?

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde mülkiyeti Büyük-
çekmece Belediyesi’ne ait, Tepecik Ulus Mahallesi’ndeki

eski Tepecik Belediye Hizmet Binasının bedelsiz olarak 1 yıl
süresince Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Baş-
kanlığı’na tahsis edilmesi karar bağlandı. Karar gereği 5,8 bü-

yüklüğündeki depremde hasar gören Büyükçekmece Vergi
Dairesi bir yıl yıl süreyle bu binada hizmet verecek. Bu süre
zarfında da hasarlı bina yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
Meclis'te ayrıca İstanbul’un en verimli ve en geniş tarım

arazilerine sahip ilçelerinden olan Büyükçekmece ilçesin-
deki tarım alanlarının değerlendirilmesi ve belediyenin

hayata geçireceği “Tarımsal Eğitim Programı” ko-
nusunda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

ile işbirliği yapılması konusu mecliste
oybirliğiyle kabul edildi.

VERGİ 
DAİRESİ TAŞINIYOR

Gereğini derhal yapın!

Çatalca'da her yıl geleneksel
hale gelen "Ata'ya ziyaret" 

etkinliği bu yıl da gerçekleşti.
Anıtkabir Gezisini organize eden
Gazetemiz Çatalca Koordinatörü

Bahadır Sügür, "Ömrüm 
yettikçe her yıl Çatalca'dan

Anıtkabir'e hiç gelmemiş ve bu
maneviyatı hiç yaşamamış 

vatandaşlarımızı bu duyguyu ya-
şatmaya devam edeceğim" dedi

2016 yılından itibaren
Bahadır Sügür tarafın-
dan ücretsiz gerçekleşti-

rilen Anıtkabir gezisinde
Çatalcalılar ilk olarak Aslanlı
Yol'dan yürüdü. Daha sonra ise
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
kurucusu Ulu Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün mozalesi
önünde saygı duruşunda bulu-
nuldu.  Mozale önünde Atatürk ve
silah arkadaşlarının ruhlarına dua-
lar da okuyan Çatalca kafilesi
uzun süre Anıtkabir'de kaldı. İlk
defa Anıtkabir'e geldiklerini ifade
eden  vatandaşlar, "Hiç kısmet ol-
mamıştı. Çok gelmek istedik ama

bir türlü fırsat olmadı, ya da imkan
olmadı. Bahadır bey sağolsun, her
sene böyle bir etkinlik düzenliyor.
Ve her seferinde de hiç gelmemiş
olanlardan seçiyor. Bu anlamda
biz kendisine teşekkür ediyoruz. İyi
ki böyle insanlar var" ifadelerini
kullandı. 

Üner'e teşekkür etti

Geziyi geleneksel hale getirerek il-
çede bir ilke imza atan gazetemiz
Çatalca Koordinatörü Bahadır
Sügür ise "2016 yılı idi, ilk geziyi
düzenlemeyi düşündüğüm zaman,
esnaf arkadaşlarımı gezerek böyle
bir fikrim olduğunu söyledim. 

Olumlu karşılanmıştı. 2016'dan
bugüne kadar kim katkıda bu-
lundu ise Allah hepsinden razı
olsun. Ama bu yıl bir ilki yaşadık.
Belediye Başkanı Mesut Üner ağa-
beyimizle kahvaltı programında
sohbet ederken "Yine götürecek
misin?" diye sordu. Ben de "tabiki
çalışmalara başlayacağım" dedim.
"Bu sene ki Anıtkabir ziyareti gezi-
sini ben karşılamak istiyorum"
dedi. Ve bu sene yapılan "Çatalca
Ata'sına Gidiyor" Anıtkabir gezisi-
nin tüm sponsorluğunu üstlendi. 3
bine yakın müracaat oldu. Ancak
biz bu yıl 150 kişi ile gittik. İnşallah
gelecek yıllarda binlerce kişi ile git-
meyi Allah bize nasip eder. Ben bu
anlamda dostum, ağabeyim Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut
Üner'e tüm kamuoyu önünde bir
defa daha teşekkür etmek istiyo-
rum" açıklamasını yaptı. 

Ata’ya ziyaret gelenekselleşti

Veliler hala tedirgin
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri tarafından geçen Eylül ayının
sonunda Avcılar'da yapılan tespitlerde

minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tü-
kenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki,
49 öğretmen ve 960 öğrencili Abdülkadir Uztürk
Ortaokulu'nun arka cephede güçlendirme gör-
memiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi.
İstanbul Valiliği, bunun üzerine Abdulkadir Uz-
türk Ortaokulu ile birlikte il genelindeki 29
okulda eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Yapı-
lan planlama ile Avcılar’daki bu okula giden öğ-
rencilerin hemen bitişikteki tam gün eğitim
yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve
öğretim görmeye devam etmesi kararlaştırıldı.
Bu kararın alınmasında öğrencilerin yürüme
mesafesinde, ayrı servis kullanmama yaş grubu
denklik uygunluğu, derslik sayısı ve öğrenci sayı-
ları uygunluğu göz önünde bulunduruldu. 

Hasan
Akgün
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İ stanbul'da zehirleyen yabancı otların
karıştığı ıspanağın Ankara'dan getiril-
diği belirtildi. Esenyurt'ta hastaneye

başvuranların ıspanağı aldığını söylediği
marketlerden birinin sahibi, elindeki faturayı
göstererek ıspanağı Bayrampaşa'daki bir
komisyoncudan aldığını kaydetti. Market
sahiplerinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki o
komisyoncu ise ıspanağı, Ankara Beypaza-
rı'ndan getirdiğini belirtti DHA'ya açıklama-
larda bulunan Beypazarı Ziraat Odası
Başkanı Mustafa Ateş de, "Ispanak tarlası-
nın bir kenarında yabancı otlar var. Kenar-
daki otlardan karışmış, içinde de tek tük
çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihti-
malle karıştırmış" diye konuştu.

Marketlerden alışveriş yaptılar

İstanbul ve Tekirdağ'da bazı kişiler ıspanak
yemesinin ardından zehirlenme şüphesiyle
hastanelere başvurdu. İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada
"Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı
otların neden olduğu analizlerle ortaya çık-
mıştır" açıklamasında bulundu. Hastaneye
başvuranların büyük bölümü Esenyurt'taki
marketlerden alış veriş yaptığını belirtti. O

marketlerden birinin sahibi açıklamalarda
bulundu. Kamuran Aydemir, “Biz bu ürünü
yıllardır satıyoruz, bu ürünü bizim çiftçimiz
üretiyor, ürünle alakalı hiçbir sıkıntı yok. İn-
sanlar bunu canı gönülden tüketebilir. Bu
bölgesel bir yerde ya bir ürünü pişirirken ya
kaynatırken sıkıntı oluşmuş olabilir. Bence
oraya odaklanmakta fayda var. Bütünüyle
ürünü hedef almayı doğru bulmuyorum
ben. Hepsi tarlalardan geliyor bunun ne ze-
hirlemesi olabilir?" dedi.

Hepimiz yedik bugün

Aydemir, Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze
Hali'nden aldığı ıspanağın faturasını göste-
rerek, “Biz fatura ile alıyoruz, fatura ile satı-
yoruz. Bu tarladan geliyor, bunun takip

sistemini ben çok bilemiyorum. Benim tek
bildiğin; tarladan hale gelir, halden de biz
faturayla alırız. Ama nereden geldiğini,
takip sistemini bilemiyoruz. Biz bugün özel-
likle yedik çünkü öyle bir şey yok, olamaz.
Markette hepimiz yedik bugün. Üründe sı-
kıntı yok" dedi. Bu arada markette satılan
ıspanağın içinde farklı otlar olduğu kamera-
lara yansıdı. Market sahibinin işaret ettiği
Bayrampaşa'daki komisyoncu ise kamera-
lara konuşmak istemedi. DHA muhabirine
telefonla bilgi veren komisyoncu ıspanakla-
rın büyük bölümünü Ankara Beypaza-
rı'ndan aldığını kaydetti.

15 bin ton ıspanak gönderilmiş

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mus-

tafa Ateş da, söz konusu ıspanağın Bey-
pazarı'nda üretilen ıspanağa karışmış
yabancı otlardan kaynaklamış olabilece-
ğini söyledi. Ateş, tarlanın kenarında bu-
lunan yabancı otların, işçiler tarafından
yanlışlıkla karıştırılmış olabileceğini söy-
leyerek, "Buradan 15 bin ton civarında
ıspanak yapılmış. Tarlanın ufak bir kena-
rında yabancı otlar var. Kenardaki otlar-
dan karışmış, içinde de tek tük çıkmış.
İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle
karıştırmış. Buradan 15 bin ton ıspanak
gönderilmiş. Yabancı otlar sadece 150 -
200 kilo civarında ıspanağa karışmış. Is-
panağın genelinde böyle bir ot yok, on-
larla zaten normalde mücadele
ediyoruz" dedi.  DHA

E skiler; "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olun-
maz" derlerdi. Evet bugün bilgi sahibi olma-
dan fikir, ideoloji, politika sahibi çok kolay

oluyorlar. Sadece fikir sahibi olmuyorlar acımasızca
eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, kırıyorlar, döküyorlar ...

Farkında olmadan insanların iç dünyasını alt-üst
ediyorlar! Kendine inanan, özgüven sahibi kişiler hiç
etkilenmiyor. Aksine inandığı yolda daha azim ve is-
tekle büyük mücadele veriyor. Ama özgüven sahibi
olmayan kişiler ise adeta büyük bir şoka uğruyor,
üzülüyor, kırılıyor...

Egoları, nefisleri o kadar tavan yapmış ki herkes
birbirinin paçasını çekmenin derdine düşmüşler. Bu
kişiler hep olumsuz düşünür, olumsuz konuşurlar.

Cümlelerinin sonuna geldiklerinde "yahu dost acı
söyler, senin iyiliğin için söylüyorum" lafının gölge-
sinde içten içe haset ederler! Kıskançlığının içinde
mahvolup giderler! Bu tür insanlar çok tehlikeli ve
zararlıdır.

Üniversite de iyi bir bölüm kazanırsın, okulu biti-
remez, bitirse bile bir iş bulamaz derler..

İş kurarsın, batacağın günü merakla beklerler...
Ortak bir ticaret yaparsın, ayrılırlar derler...
Hayallerinin , umutlarının peşinden koşarsın,

akılsız, boş adam derler ...
Yuva kurarsın dağılmasını, paramparça olmasını

beklerler...
Çok çalışıp başarılı olursun, çok mal haramsız

olmaz derler...
Kendileri çalışmaz, mücadele etmez, başaramaz

ama derler de derler ...
Her insanın umutları, hayalleri olmalı. Hayata

onu bağlayacağı idealleri olmalı. Her yolda olduğu
gibi insanların hayatlarında inişler ve çıkışlar olur.
Gelin hep birlikte hayatının inişinde iken ufacık bir
umutla hayata tutunan kişinin hikayesini dinleyelim;

Borçları giderek artmakta olan bir iş adamı,
umutsuzluğa kapılmış, hiçbir çıkış yolu 
göremiyordu.

Bankalar kredi talebini reddediyor, alıcılar da sü-
rekli olarak ödeme talebinde bulunuyorlardı.

Tüm bunlardan bunalan adam, nefes almak için
parktaki bir bankın üzerine oturdu ve başını iki eli-
nin arasına alarak kara kara şirketini iflastan nasıl
kurtarabileceğini düşünmeye başladı.

Tam bu sırada, yanında yaşlı bir adam belirdi ve
“Seni bir şeyin rahatsız ettiğini görebiliyorum”
dedi.

İş adamı, içinde bulunduğu durumu anlattıktan
sonra, yaşlı adam “Sanırım sana yardım edebili-
rim” dedi. İş adamının adını sordu ve hemen ardın-
dan ona bir çek yazdı.

Yazmış olduğu çeki iş adamının eline 
tutuştururken

“Bundan tam 1 sene sonra bugün, yine bu
bankta benimle buluşup bu parayı bana geri öde”
dedi ve hızla oradan ayrıldı.

İş adamı, elindeki çeke baktı ve tam olarak
500,000$ olduğunu ve çekin de dünyanın en zengin
iş adamlarından olan John D. Rockefeller tarafın-
dan yazıldığını gördüğünde gözlerine inanamadı.

"Bu para hemen tüm sorunlarımı çözebilir" 
diye düşündü.

Ama çeki hemen bozdurmak yerine, bir süre ka-
sasında saklamaya karar verdi.

Çünkü o çekin orada olduğunu bilmek, kendisine
bir rahatlık ve güvence verecekti. İşler çok daha kö-
tüleştiğinde bu çeki hemen bozdurabilirdi.

İşte bu iyimserlikle işlerine çok daha farklı bir
bakış açısıyla yaklaşan iş adamı, o günden itibaren
işlerini düzeltti, daha büyük satışlar yaptı, borçları-
nın da tamamını ödedi. Bir zamanlar iflasın eşi-
ğinde olan şirketine başarı üstüne başarı kazandırdı.
İşin garibi, o çek hala kasasında bozdurulmamış
olarak duruyordu.

İş adamı, tam bir sene sonra, aynı park, aynı
bank, aynı gün ve saatte yaşlı adamla buluşmaya
gitti elinde 500,000$ olan çekle. Yaşlı adam da
sözleştikleri gibi aynı anda geldi.

İşadamı, elindeki çeki yaşlı adama tam uzatı-
yordu ki, telaş içindeki hemşire koşar adımlarla
yanlarına geldi. “Sonunda seni buldum” diyerek
yaşlı adamın koluna girdi.

“Umarım sizi rahatsız etmemiştir” diye iş ada-
mına sordu.

“Yıllardır evden kaçıp, kendisini insanlara Roc-
kefeller olarak tanıtıyor.

Aslında o sıradan biri ve elinizdeki çek de üzgü-
nüm ama karşılıksız.” diyerek açıklama yapan
hemşire, yaşlı adamı kolundan tutarak oradan
uzaklaştırdı.

Tüm bunlardan sonra iş adamı, orada bir süre
hareketsiz kaldı.

Tüm bir yıl boyunca, bu karşılıksız çeke güvene-
rek pek çok iş başarmış olmanın tuhaflığını hissetti.

Aslında hayatını değiştiren şeyin, o günlerde çok
ihtiyaç duyduğunu sandığı para olmadığını fark etti.

Son bir yıl içinde elde ettiği bu mucizevi başarı-
nın kaynağının, tamamen kendisine duyduğu özgü-
ven ve içindeki güçten geldiğini anladıktan sonra,
gülümseyerek yoluna devam etti.

Ya Sizin başarılı olmanız için neye ihtiyacınız
var? Özgüvene mi? Umuda mı? Mücadeleye mi? 

O ihtiyacınız olan şey kasanızdaymış gibi davran-
sanız ne kaybeder, ne kazanırsınız?

Deli Rockefeller!
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Zehirleyen yabancı otların bulunduğu
ıspanağın Bayrampaşa'da bir toptancıdan
çıktığı belirlendi. Toptancının ise ıspanağı
Ankara Beypazarı'ndan aldığını belirtiği
öğrenildi. Beypazarı Ziraat Odası 
Başkanı Mustafa Ateş de "İşçiler, ıspanak
toplarken büyük ihtimalle yabancı otları
karıştırmış" ifadesini kullandı

ZEHIRLI OT  
ARAYA 
GIRMIS!

Restorasyon çalışmaları nedeniyle
kapalı durumda olan tarihi
Vakkas Köprüsü’ne alternatif
olarak geçici Mobil Yaya Köprüsü
yapıldı. Boğluca Deresi üzerine
monte edilen köprü kısa bir süre
sonra kullanıma açılacak

silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ın geçtiğimiz gün-
lerde müjdelediği Vakkas

Köprüsü yanına Mobil Yaya Köprüsü
yapılması ile ilgili çalışmalarda sona ge-
lindi. Zemin ve tüm malzemelerin uygu-
lama alanına ulaşmasının ardından
montaj işlemi yapılan köprü, vinç deste-
ğiyle uygun noktaya yerleştirildi. Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz da çalışmaları
yakından takip ederek bilgi aldı. Kapalı
olması nedeniyle Silivrililerin günlük ya-
şamını zorlaştıran Vakkas Köprüsü’nün
hemen yanına monte edilen Mobil Yaya
Köprüsü, eksiklerin giderilmesinden
sonra kullanıma açılacak. Restorasyon
çalışmaları devam eden tarihi Vakkas
Köprüsü’nün onarım işlemleri bitene
kadar geçici Mobil Yaya Köprüsü yaya
ulaşımını sağlayacak.

Yeni bir görünüme kavuştu

Boğluca Deresi etrafında Sokak İyileş-
tirme Projesi, Kapalı Köy Pazarı Alanı

ve Mobil Yaya Köprüsü gibi çalışmala-
rın hızla devam ettiğini söyleyen Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tüm
projelerin tamamlanmasıyla bölgenin
yeni bir görünüme kavuşacağını söyledi.
Silivri’nin önemli bir noktası olduğunu
belirten Başkan Yılmaz, “Uzun yıllar bu
bölgede çalışmalar yapılmadı. Bizler de
ilk olarak tarihi köprülerimizin restoras-
yon çalışmalarının başlaması ve ivedi-
likle bitirilmesi için girişimlerde
bulunduk. Şuanda onarım ve tadilat iş-
lemleri devam ediyor. Boğluca Dere-

si’nin sahil bölgesine yeni bir imaj çizi-
yoruz. Cephe tadilatı ve cephe renklen-
dirme işlemleri, dere etrafında peyzaj
düzenlemesi ve Kapalı Köy Pazarı ile
bölgeyi bambaşka bir görünüme kavuş-
turacağız. Esnaflarımızın ve vatandaşla-
rımızın günlük yaşamını zorlaştıran
köprüyle ilgili de geçici bir çözüm oluş-
turduk. Mobil Yaya Köprümüz, tarihi
köprüde restorasyon bitene kadar kulla-
nılacak. Daha sonra bu köprüyü ihtiyaç
olan başka bir noktada değerlendirebile-
ceğiz" diye konuştu.

Boğluca Deresi’ne 
moBil yaya köprüsü

Meclis üyelerinden 
farkındalık maskesi
Esenyurt Belediyesi meclis üyeleri,
lösemili çocuklar için tek ses oldu.
Üyeler Lösemili Çocuklar Haftası'ndaki
meclis toplantısında farkındalık
oluşturmak için maske taktı

esenyurT Belediyesi Kasım ayı
meclis toplantısının ilk oturumu
Esenyurt Belediyesi Meclis Salo-

nu’nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında yapılan
meclis toplantısı öncesi, meclis üyeleri lö-
semi hastaları için anlamlı bir etkinliğe imza
attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Hafta-
sı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla, Baş-
kan Bozkurt ve belediye meclis üyeleri
lösemili çocukların da kullandığı hijyen 
maskesi taktı.

Çocuklarımıza sahip çıkalım

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, yaptığı konuşmada 2-8 kasım haf-
tasının Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu
vurgulayarak, "Ülkemizde her yıl yaklaşık
200 bin civarında kanser vakasına rastla-
maktayız. Bunun yüzde 2'sini lösemili ço-
cuklarımız oluşturmakta. Lösemi
kamuoyunda bilindiği gibi tedavisi zor olan
bir hastalık değil, yüzde 85 oranında teda-
viye yanıt veren bir hastalık. Bu konuda kork-
manıza gerek yok. Sadece çocuklarımızı ilgili
kurumlara yönlendirelim. Lösemili çocukla-
rımıza sahip çıkalım, destek olalım. Löse-
miyle mücadele eden derneklere destek
olalım. Çocuklar bizim umut ışığımız, onla-
rın yaşamlarının yeşermesine katlı sağlaya-
lım” dedi. Başkan Bozkurt’un konuşmasının
ardından meclis üyeleri hep birlikte ağızla-
rına maskeleri takarak “Maskemi takarım
farkındalık yaratırım” ifadelerini kullandı. 

ÜRÜNDE 
SIKINTI YOK
Konuya ilişkin 
konuşan Kamuran
Aydemir, “Biz bu
ürüne kefiliz. 
Yıllardır satıyoruz.
Sadece içerisine
zehirli bir ot
karışmış” dedi.

AKM yeniden yükseliyor
Taksim'de Atatürk Kül-
tür Merkezi'nin (AKM)
yerine yapılan yeni opera

binasının katları ortaya çıkmaya
başladı. AKM'nin son hali havadan
görüntülendi. Şubat ayında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın katılımıyla temeli atılan Yeni
Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde
katlar ortaya çıkmaya başladı. İşçi-
lerin çalışmalarına devam ettiği
AKM'deki son durum ise havadan
fotoğraflandı. Fotoğraflarda temel
çalışmalarının bittiği ve katların or-
taya çıkmaya başlandığı görülüyor.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi bina-
sında, 2 bin 500 kişilik bir opera sa-
lonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin
kişilik konferans salonu, 285 kişilik
sinema salonu, 250 kişilik oda tiyat-
rosu, bir sergi salonu, bir kütüp-
hane, 885 araçlık otopark

bulunacak. Yeni binanın en üst ka-
tında ise ikinci köprüden Tarihi Yarı-
mada'ya kadar uzanan manzaraya
sahip bir restoran yer alacak. Yeni
AKM'de binanın dış cephesi büyük
bir ekrana dönüştürülecek şekilde
inşa edilecek. Bu sayede Taksim
Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın
dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera
gibi etkinliklerin temsillerini izleme
imkanı yakalayabilecek. Atatürk
Kültür Merkezi'ne uzanan araç tra-
fiği ise yer altı tüneline taşınacak ve
merkez önü araç trafiğine kapalı
hale getirilecek.
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T BMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento
Başkanları Zirvesi’nin ‘Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçlarına Ulaşma ve Küresel Sına-

maların Çözümüne Yönelik Çabalar’ başlıklı
oturumunda konuştu. Uzun mücadelelerle oluştu-
rulan mekanizmalar ve kurumların zaman geçtikçe
kuruluş amaçlarından uzaklaşabildiğine dikkat çekti.
Şentop, “Tam bu noktada, uluslararası camianın ve
örgütlerin varlık sebeplerinin ve varoluş amaçlarının
yeniden gözden geçirilmesi zaruretini bir kez daha
dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ne yazık ki bugün
uluslararası örgütlerin hemen hemen hepsi, özellikle
de Birleşmiş Milletler, kuruluş amaçlarında öngörü-
len misyonu olan dünyada barışı sağlamak amacını
yerine getirmekten çok uzaktırlar. Nitekim Sayın
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bu durumu,
‘Dünya Beşten Büyüktür’ itirazıyla ifade etmiştir. Bu
itiraz doğal olarak özellikle de yeni dünya düzeninin
tüm yükü üzerine yüklenen milletlerde haklı bir
yankı uyandırmıştır” diye konuştu. “Artık, bazı ülke-
lerin sadece haklara, bazı ülkelerin ise sadece so-
rumluluk ve yükümlülüklere sahip olduğu bir dünya
yok, olamaz” diyen TBMM Başkanı, bunun farkına
varılması gerektiğine işaret ederek, “Bütün devletle-
rin hakları var, ama yükümlülükleri de var. G20 ül-
kelerinin de yükümlülükleri var” dedi.

Geçmişte örneği görülmedi

TBMM Başkanı Şentop, uluslararası siyaseti ve kü-
resel meseleleri, dinamik ve gerçekçi bir yaklaşımla
ele almak gerektiğini vurgulayarak, bir yandan eko-
nomik ve teknolojik gelişmeler yaşanırken, diğer ta-
raftan da ağır bir tahribatın yaşandığına dikkat çekti.
Şentop, “Fakat bugün görüyoruz ki, ekonomik geliş-
meler ve teknolojik ilerlemeler her durumda umut
vaat etmemektedir. Tam tersine 20’nci yüzyıldan bu
tarafa tarihin önceki dönemlerine nazaran görülme-
miş bir hızla artan üretim hacmi ve dünya serveti
aynı zamanda beraberinde insanlar arasında kor-
kunç bir adaletsizliği ve çevrenin tahribatını ortaya
çıkartmıştır” dedi.

Sürdürülebilir bir sistem şart

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için
‘ortak irade’ ve ‘kolektif şuurdur’ oluşturulması ge-
rektiğini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Tabiat, tarihin hiçbir

döneminde son iki yüz yılda olduğu kadar tahribata
uğramadı ve insanlar arasındaki dengesizlik hiç bu
kadar büyük olmadı. Modern insan kendini adeta
ilahlaştırırken, kalan her şeyi araçsallaştırdı. Tabiat
da, kalkınma konusunda geri kalmış ülkelerdeki in-
sanlar da sadece üretime dâhil edilerek kârı maksi-
mize etmeye yarayan kaynaklar olarak algılanmaya
başlandı. Her şey ve herkese kaynak olduğu kadar
önem verildi, değer atfedildi. İşte bu sebeple, yanlış
anlayışlar ve temeller üzerine inşa edilecek hiçbir
yöntemin başarılı olamayacağına; ‘Sürdürülemez’
politikalarla ‘Sürdürülebilir’ bir sistem oluşturula-
mayacağına inanıyorum.”

İnsanla tabiat dengesi kurulmalı

İnsanla tabiat, insanla insan ve insanla toplum ara-
sındaki ilişkileri ve devletlerarası ilişkileri sağlıklı bir
şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştiril-
mek zorunda olunduğuna vurgu yapan Şentop, “İn-
sanı, sadece ve sadece insan olarak merkeze
almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üret-
meyecektir. Dünyada gerçekten ne olup bittiğini sa-
mimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsak,
başka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına
çıkar elde etme amacı dışında bizim gibi Adem ve
Havva’nın eşit çocukları olarak bakamazsak, ‘Sür-
dürülebilir Kalkınma’ retoriği ile kendi kendimizi
avutur ve aldatır dururuz. Şunu unutmamalıyız, kü-
reselleşme, insanları da devletleri de ekonomileri de
birbirine sıkı sıkıya bağımlı hale getirdi” diye ko-
nuştu.

Türkiye üzerine düşeni yapıyor

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının sonunda şu
mesajları verdi: “Dünyayı her birimiz için yaşanır kı-
labilmek, ancak bütün insanlar için yaşanabilir bir
dünya kurmaktan geçiyor. Eğer başka ülkelerde
barış yoksa, asgari insani şartlarda hayat sürmek
mümkün değilse, hiçbirimiz kendi evimizde huzurlu
olamayız, olamayacağız. Türkiye olarak, sahip ol-
duğumuz kadim medeniyetin benimsediği “İnsanı
Yaşat ki Devlet Yaşasın” ilkesini sizinle paylaşmak
istiyorum. Bu felsefenin bütün insanlığın huzuru ve
kurtuluşuna çare olabileceğine inanıyorum. Bu an-
layışımızı ‘İnsanı Yaşat ki Dünya Yaşasın’ şeklinde
ifade etmenin yerinde ve anlamlı olduğunu 
düşünüyorum.” DHA

10 yılda 10 milyon Kenyalı
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2009'da 37,7
milyon olan nüfusun 2019'da 47,6 milyona
ulaştığı açıklandı. Kenya Ulusal İstatistik
Bürosunca açıklanan ve ağustosta yapılan

nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kenya'da
23,6 milyon erkek ve 24 milyon kadın yaşı-
yor. Ülkede, 2009'da yapılan sayımda 37,7
milyon olarak belirlenen nüfus, 10 yılda yak-

laşık 10 milyonluk bir artış göstererek 47,6
milyona ulaştı. Kenya'nın en kalabalık şehir-
lerinin sırasıyla Nairobi, Kiambu, Nakuru,
Kakamega ve Bungoma olduğu kaydedildi.
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TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, Japonya’nın

başkenti Tokyo’da
gerçekleştirilen G20 

Parlamento Başkanları
Zirvesi'nde, Birleşmiş Mil-

letler’i (BM) eleştirdi. Şentop,
“Dünyada korkunç bir

adaletsizlik var ve buna kim-
senin sesi çıkmıyor” dedi

Trump yine çıldırdı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden tartıştığı California Valisi Gavin Newsom'u, yaklaşık
10 gündür devam eden California yangınlarına gönderilebilecek federal yardımları kesmekle tehdit etti

Trump, dün, Twitter hesa-
bından yaptığı payla-
şımda, California

Valisi'nin krizi çok kötü yönettiğini
belirterek, "Her yıl California yan-
dıkça aynı şey. Vali, federal hükü-
metten yardım talep ediyor. Bundan
sonra yok. İşleri etkili şekilde yapa-
bilmeniz için kendinize çeki düzen
vermelisiniz." ifadesini kullanmıştı.
Vali Newsom da Trump'a Twitter
üzerinden, "Siz iklim değişikliğine
inanmıyorsunuz. Bu konuşmadan
muafsınız." yanıtını vermişti.

California yangını

Bu arada yetkililer, Los Angeles şeh-
rinin kuzeybatısındaki yangının
yüzde 70'inin kontrol altına alındı-
ğını bildirdi. Hava sıcaklıklarının
düşmesinin yangınla mücadelede it-
faiye ekiplerinin işini kolaylaştırdığı
ve bölgede hasar tespit çalışmasına

başlandığı belirtildi. Ventura Birleşik
Okul Bölgesi, kül ve enkaz nedeniyle
bölgedeki 8 okulun bugün kapalı ol-
duğunu duyurdu. Okulların yarın
eğitime devam etmesi bekleniyor.
Yangının önemli ölçüde kontrol al-
tına alınmasıyla bölgedeki yerleşim-
cilerin tahliyesinin durdurulduğu
kaydedildi. Öte yandan, yangınla
ilişkili olabileceğinden şüphelenilen
bir kişi gözaltına alındı. Califor-
nia'nın kuzeyinde San Francisco Bay
bölgesinde geçen hafta sonundan
bu yana devam eden yangın nede-
niyle bölgeden tahliye edilenlerin sa-
yısı yaklaşık 200 bine çıkmıştı.
Yangınlar nedeniyle bölgedeki elek-
trik kesintilerinden 2 milyondan
fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin
32 yerleşim yerini içine alacak şe-
kilde devam edeceği bildirilmişti.
Bölgede yangın nedeniyle "acil
durum" ilan edilmişti.

Temsilcilerle bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G
20 Parlamento Başkanları Zirvesi açı-
lış konuşmalarının ardından ikili gö-
rüşmeler çerçevesinde PAB Başkanı
Gabriela Cuevas Barron, Hollanda
Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje
Tellegen ve zirveye ev sahipliği yapan
Japonya Danışma Meclisi Başkanı
Akiko Santo ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Şentop, öğleden
sonra da ilk olarak Güney Afrika
Meclis Başkanı Thandi Modise ile
görüştü. TBMM Başkanı Şentop, FE-
TÖ’nün Güney Afrika’daki faaliyetle-

rinin sonlandırılması konusunda des-
tek istedi. Güney Afrika Meclis Baş-
kanı Modisa da, Türkiye’nin aktardığı
bilgileri ülkesinde ilgili kurumlarla
paylaşıp, “Güney Afrika’yı kullanarak
Türkiye’ye saldırıda bulunabilirler”
uyarısında bulunduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
daha sonra Kanada Senato Başkanı
George Furey ve Arjantin Senato Baş-
kanı Pinedo Federico ile de bir araya
geldi. Şentop, FETÖ’nün bu ülkeler-
deki faaliyetlerinin sonlandırılması ko-
nusunda işbirliği yapılmasını istedi. 

Irak ve Lübnan'daki meydanlar
geçen aydan bu yana hükümet kar-
şıtı büyük kitlesel gösterilere ev sa-

hipliği yapıyor. Her iki ülkede de sokaklara
çıkan protestocular, benzer talepleri dile geti-
riyor. Ellerinde bayraklarla ülkelerindeki mey-
danları dolduran vatandaşlar, başta
yolsuzlukla mücadele, hükümetin istifası, si-
yasi sistemde reform, temel hizmetlerin iyi-
leştirilmesi ve işsizlik sorununun
giderilmesini istiyor. Irak'ın başkenti Bağdat
ile orta ve güney kentlerindeki gösteriler 1

Ekim'de başladı. Lübnan'da ise halk 17
Ekim'de sokaklara çıktı. Meydanlardan yük-
selen seslere kayıtsız kalamayan her iki ülke-
nin başbakanları, bir dizi reform kararı alarak
eylemcileri kısa süreli de olsa ikna yoluna
gitti. Ancak ne Lübnan ne de Irak'ta siyasile-
rin vaatleri etkili olabildi. 

Sorunlar 1 yılda çözülmez

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ise siyasi
partilerin anlaşması ve başka bir adayın belir-

lenmesi halinde görevi bırakmaya hazır oldu-
ğunu ifade etti ancak bu yönde henüz somut
bir adım atılmadı. Abdulmehdi'den "Irak'ın
16 yıllık sorunları 1 yılda çözülemez" gerek-
çesi Irak Meclisinde herhangi bir partisi bu-
lunmayan 78 yaşındaki bağımsız Şii
politikacı Adil Abdulmehdi, Mayıs 2018 se-
çimlerinde en çok milletvekili çıkaran Muk-
teda es-Sadr ve Hadi Amiri'nin desteğiyle
Ekim 2018'de başbakan koltuğuna oturdu.
Abdulmehdi, göreve geldikten 1 yıl sonra ül-
kede patlak veren kitlesel gösterilerin ilk haf-
tasında halka hitaben yaptığı konuşmada,
2003'ten bu yana biriken büyük sorunların 1
yıl içinde çözülemeyeceğini belirtti ve imkan-
larının kısıtlı olduğu itirafında bulundu.

Irak Başbakanı istifa etmiyor

Mustafa
Şentop
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 KLEPTOMANİ

 TOKAÇLAMAK
 VATANHAİNİ

Soldan Sağa:
1. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. - Kullanma sü-
resi. 2. Yazboz tahtası. 3. Hayta. - Duru, sakin havada 
çıkan kuru soğuk. 4. Gışâ-yı tabıl. 6. Kayaları delmekte 
kullanılan siyah elmas, karbonado. 7. Bütün, tüm, kamu. 
- Küçük maden veya cam şerit. 8. Kama ile yaralamak. 9. 
Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. - Hare.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Yumağa benzeyen nesnelerle oy-
nanan bir çocuk oyunu. 2. Taşınmazlar ve bunlarla ilgili 
ipotek, şufa, irtifak gibi bazı hakları tapu kütüğüne ge-
çirmek. 3. Ağızcıl. - Anadolu ile ilgili. 4. Saçları maşa ile 
kıvırmak veya düzeltmek. 6. “Allah esirgesin” anlamında 
bir söz. 7. Yeniden canlandırma, diriltme. - Bebek için 
hazırlanan yiyeceklerin genel adı. 8. Kan taşıyan damar, 
şiryan, arter. 9. Çok çevik bir köpek türü. - Saka kuşu.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Büyükkomedi ustası
Moliere'in ölümsüz eseri
‘Tartuffe’ (Yüzsüz), İs-

tanbul’da sahnelenecek. Mam’art Ti-
yatro’nun sahneye koyduğu, Emrah
Eren’in yenilikçi yorumuyla seyircisi-
nin karşısına çıkacak olan müzikli

oyunda evrensel bir sorun olan top-
lumsal körlük sahneye taşınıyor ve iki
yüzlü insanlar trajikomik bir şekilde
hicvediliyor. ‘Tartuffe’ta Beyti Engin,
Fatih Al, Feri Baycu Güler, Goncagül
Sunar, Cemil Büyükdöğerli, Sefa
Tantoğlu, Sevi Demirçivi ve Ziver Ar-

mağan Açıl rol alıyor. Şarkı sözleri
Faruk Üstün’e ait olan oyunda dekor
ve tasarımı Melih Karakurt, kostüm
tasarımı ise Sadık Kızılağaç imzasını
taşıyor. Oyun 6 Kasım Çarşamba
günü saat 20:30’da Trump Kültür ve
Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

İki yüzlü insanlar komedisi

BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

C ennet, Sefaköy ve Atakent Kül-
tür Sanat Merkezleri ve Yahya
Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

ile sanatseverlerin hizmetinde olan Kü-
çükçekmece Belediyesi, bu sezon da
dopdolu bir programla sezonu açtı. Kü-
çükçekmeceliler, 2019-2020 kültür-sanat
sezonunda tiyatro, söyleşi, sergi ve kon-
serlerle buluşacak. Ünlü tiyatro sanatçı-
ları Müfit Can Saçıntı ve Levent
Üzümcü de bu ay Küçükçekmeceli sa-
natseverlerle bir araya geldi. Kültürel be-
lediyeciliğe verdiği önemi her fırsatta
dile getiren Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Kültürel beledi-
yecilik insan yetiştirir, kentin kültürünü
yaratır. Kent kültürü insanları bir araya
getirir ve birlikte yaşam imkanı sunar.
Toplumların bilgi toplumuna dönüşür-
ken, asıl gelişimin kültür sanat ile ola-
cağı ve toplumları ileriye taşıyacağı bir
gerçektir. Bir bireyin toplumsal yaşam
mekânlarında sanatla iç içe olması, hem
ruhuna hem de kültür gelişimine ve de-
ğişimlerine uyum sağlaması açısından
önem taşımaktadır. Sanatı yalnız müze-
lerde, sanat galerilerinde, merkezlerinde
görünür durumdan çıkartmak, cadde-
lere, meydanlara taşımak, günlük yaşa-
mın içine dahil etmek ve herkese eşit
olarak ulaştırabilmek için çalışıyoruz.
Birlikte yan yana, bir arada olacağımız,
kent kültürüne ve ruhuna katkı sağlaya-
cağımız renkli bir sezon geçireceğiz.
Kültür-sanatla iç içe olmak isteyen tüm
vatandaşlarımızı Küçükçekmece’ye bek-
liyoruz” diye konuştu.

Levent Üzümcü de sahne aldı 

3 büyük tiyatro salonuyla tiyatrosever-

lere farklı alternatifler sunan Küçükçek-
mece Belediyesi, bu ay 6 yetişkin 6
çocuk oyunuyla sezonu açtı. Mandıra
Filozofu filminin yazarı ve oyuncusu
Müfit Can Saçıntı’nın yazıp yönettiği
canlı müzikli tek kişilik güldürü ‘İtiraz
Ediyorum’ ve Levent Üzümcü’ nün tek
başına sahnelediği güler yüzlü ve umut
dolu bir başkaldırı niteliğinde olan ‘An-
latılan Senin Hikayendir’ oyunları izle-
yici ile buluştu ‘Anlatılan Senin
Hikayendir’ oyunu ile Küçükçekmeceli-
lerle buluşan Levent Üzümcü, “Seyirci-
lerimiz çok ilgiyle izliyorlar oyunlarımızı.
Belediyelerin kültür sanatı önemsemesi
gerekiyor. Kültür ve sanat alanında ya-
pılan yatırımlar 10 yıl sonra ortaya çıkı-

yor. Bu yatırım uzun vadeli yatırım. Ve
karşılığını aldığınızda bir toplum iyiye,
güzele, aydınlığa doğru gidiyor. Toplum
daha anlayışlı daha tahammüllü oluyor.
Onun için belediyelerin yöneticilerinin
bunu önemseyerek hayata geçirmeleri
gerekiyor. Sanata, sanatçıya ve onun alı-
cısı halka sonsuz destek vermeleri gerek
diye düşünüyorum” dedi.

Küçükçekmece'ye teşekkür etti

Tiyatroyu insanlara ulaştırma konu-
sunda belediyelerin çok önemli oldu-
ğunu belirten Müfit Can Saçıntı da,
“Her şeye karşıyım, Küçükçekmece’ye
karşı değilim. Uzaktan gördüğüm bir il-
çeydi. Bugüne kadar gelmeme ayıbı

bana aitti. Bu ayıptan tiyatro sayesinde
kurtuldum. Tiyatroseverlerle, Küçük-
çekmece halkıyla ‘İtiraz Ediyorum’ oyu-
nunda buluştuk. Uzaktan duyduğum
bir şey vardı. Küçükçekmece halkı tiyat-
royu çok sever diye. Oyunumuzun bilet-
leri kısa sürede tükendi. Bu nedenle
Küçükçekmece halkına ve bu buluş-
mayı sağlayanlara çok teşekkür ediyo-
rum. Türkiye’nin her yerine ulaşmak
kolay değil. İster istemez tiyatro çeşitli
merkezlerde yapılıyor. Belediyeler saye-
sinde insanlara ulaşıyoruz. Derler ki ti-
yatro insanla insana insanı anlatır.
İnsanları tiyatroya götürmekte belediye-
lere çok büyük görev düşüyor” diye
konuştu. AYNUR CİHAN

Küçükçekmece’de 2019-2020 tiyatro sezonu açıldı. ‘Düdüklüde Kıymalı Bamya’ oyununu izleyen
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sanatı sadece müzelerde, merkezlerde görünür
kılmak yerine günlük yaşama dahil edip sanata herkesin ulaşmasını sağlayacağız” dedi

Türkiye kitap 
okumayı seviyor

Türkiye Yayıncılar Birliği ve
Okuyay Platformu tarafından ger-
çekleştirilen etkinlik, Konda ana-

listi Aydın Erdem'in araştırmaya ilişkin
sunumuyla başladı. "Türkiye Okuma Kül-
türü Haritası"na ilişkin araştırma sonuçla-
rını grafiklerle anlatan Erdem, araştırmanın
nasıl yapıldığına, sorular sorulara ve cevap-
ların nasıl değerlendirildiğine ilişkin bilgi
verdi. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır,
panelde yaptığı konuşmada 2008'de yaptık-
ları araştırmaya göre Türkiye'de kitap
okuma oranının yüzde 30 olduğunu anım-
satarak, "Araştırmanın önemli bulguların-
dan biri Türkiye'de kitap okuma oranının

2008'den 2019'a kadar yüzde 30'dan yüzde
42'ye yükselmesi" ifadesini kullandı.

Sayılar iyiye doğru gidiyor

Karamsar düşünmenin ve konuşmanın doğru
olmadığının altını çizen Ağırdır, "Ben kendi
hesabıma hayattan ve ülkeden umutluyum.
Kendi gözlemlerimize takılı kaldığımız için
çoğu zaman bütünü gözümüzden kaçırıyo-
ruz. Türkiye'de 2008'den bu yana elimizde sa-
yılar var. Arzuladığımız hızda olmayabilir ama
elimizdeki 11 yıllık bütün sayılarda her şey
iyiye doğru gidiyor. Yavaş da olsa, hızlı da
olsa. Burada da aynı şeyi görüyoruz 30'dan
42'ye artmış." diye konuştu. Ağırdır, okumanın

yararı konusunda toplumda
genel bir kabul olduğunu,
Türkiye'de insanların daha
iyi bir hayata ulaşma ar-
zusunun taşıyıcısı olarak
sadece eğitimi gördük-
lerini vurguladı. Genç-
lere yönelik olumsuz
bir ön yargının bu-
lunduğunu ve
bunun yanlış ol-
duğunu anlatan
Ağırdır, "30 yaş
altı 19 milyon
gencin en az
yarısından
fazlası, efsa-
nelerdeki
gibi bece-
riksiz ço-
cuklar

değil, dünyaya açık, hayata açık ve başarmak
için yırtınan çocuklar." dedi.

Kimsenin başka şansı yok

Araştırmanın sonuçlarının da bu yönde oldu-
ğunu anımsatan Ağırdır, "Avrupa'dan farklı
olarak en önemli bulgu şu, Batı Avrupa'da sos-
yal medyanın etkisiyle görselliğin ağırlık kazan-
ması nedeniyle gençlerde kitap okuma
azalırken, bizde tam tersi her ikisi birden artı-
yor. Çünkü bu gençlerin başarılı olmak için
okumak ve kendilerini geliştirmenin dışında
şansları yok." değerlendirmesini yaptı.

Tarih kitaplarına ilgi artıyor

Ağırdır, araştırmaya göre en çok okunan kitap
türünün tarih kitapları olduğunu anımsatarak,
toplumda farklı tarih anlayışlarının bulundu-
ğunu, herkesin doğruyu öğrenme çabasıyla
tarih kitaplarına yöneldiğini söyledi. Daha ön-
ceki araştırmalarla karşılaştırıldığında bu çaba-
nın altında sınıf atlama arzusunun dışında
farklı bir durumun bulunduğunu ifade eden
Ağırdır, şunları kaydetti: "Türkiye gecikmiş bir
modernleşme yaşıyor. Son 11 yılda 2008'den
bu yana dahi yüzde 10'a yakın insanımız göç
etmiş. 1980'den bu yana yetişkin nüfusun yarısı
göç etmiş. Modern tarihte hiçbir Batı toplu-
munda böyle bir hareket yok. 60-65 milyon ye-
tişkin, 15 yaş üstü nüfusun yarısı 1980'den bu
yana göç etmiş. 2008'de apartmanlarda otu-
ranlar yüzde 30 iken 11 yılda yüzde 60'a çık-
mış." Bu mekansal değişimin toplumun zihin
dünyasının da değiştirdiğini ve etkilediğini be-
lirten Ağırdır, “İstesek de istemesek de, gündelik
hayatın ritmi önemli” dedi. DHA

İstanbul Bienali
için son günler
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) tarafından gerçekleşti-
rilen "16. İstanbul Bienali", 10
Kasım'da sona erecek. "Yedinci
Kıta" başlığı altında 25 ülkeden
56 sanatçının 220'den fazla
eserini bir araya getiren "16. İs-
tanbul Bienali", Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ), İstanbul Resim ve
Heykel Müzesi'nin Topha-
ne'deki binasının yanı sıra Pera
Müzesi ve Büyükada'da ücret-
siz olarak gezilebiliyor. Küra-
törlüğünü sanat dünyasının
önde gelen isimlerinden akade-
misyen ve yazar Nicolas Bour-
riaud'nun üstlendiği bienal,
günümüzün en önemli mese-
lelerinden biri olan ekolojiyi
farklı açılardan ele alan eser-
lere ev sahipliği yapıyor.

56 sanatçıyla 
birlikte çalıştık 

İnsanlığın sebep olduğu doğal
veya kültürel atıklara antropo-
loji ve arkeolojinin araçlarıyla
bakan güncel
sanat

çalışmalarına yer veren biena-
lin direktör Bige Örer, etkinliğe
ilişkin  açıklamada bulundu.
Örer, bienalde 56 sanatçı ile
birlikte çalıştıklarının altını çi-
zerek, sanatçılardan 36'sının
"16. İstanbul Bienali" için yeni
eser ürettiğini dile getirdi. "Her
bienal, gerçekleştirildiği coğraf-
yaya, zamana ve mekana
cevap vermekle yükümlüdür"

Dünya için önemli eserler

Bienalin birlikte çalıştığı sanat-
çılara yeni eser üretmelerini
teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir
alan açtığını kaydeden Örer,
şöyle konuştu: "Dünyanın ger-
çekten çok farklı yerlerinden,
farklı kuşaklarından, farklı
dertleri olan sanatçılar bie-
nalde. Türkiye dışından gelen
sanatçıların İstanbul'da vakit
geçirmelerini, farklı üreticilerle
buluşmalarını, araştırma yap-
tıkları konuyla ilgili daha yerel
bilgi ve deneyimden yola çıka-
rak o alanın desteklemesini
önemsiyoruz. İstanbul Bienali
için üretilen eserlerin daha

sonra çok farklı sergilerde,
müze koleksiyonlarında

yer aldığını görmek de
ayrıca bizi çok mutlu
ediyor." Bige Örer, her
bienalin, gerçekleştiril-
diği coğrafyaya, za-
mana ve mekana
cevap vermekle yü-

kümlü olduğunu akta-
rarak, “Bienalin

temasının ve başlıklarının
seçilmesinde dikkat ettik” dedi.

Sanata herkes
ulaSabilecek

KEMAL ÇEBİ,
KÜÇÜKÇEKMECE
İÇİN SÖZ VERDİ

Oyunun ardından sanatçılarla birlikte sahneye çıkan Çebi, “Küçükçekmece’yi kültür sanat şehri yapacağız” diye konuştu.



Bu arada, Trabzonspor’un Süper Lig’deki 21

maçlık gol atma serisi Göztepe karşılaşma-

sıyla son bulurken, kalesini kapatma nokta-

sında ise bu maçta da başarılı olamadı.

Göztepe’ye sahasında 1-0 mağlup olan

bordo-mavililer, Süper Lig’de çıktığı

son 16 maçta da kalesinde 

gol gördü. 

her maçta 

kalesinde gol gördü

UEFA Avrupa Ligi’nde 
3, Süper Lig’de ise çıktığı son 

2 maçı kazanamayan 
Trabzonspor’da üst üste gelen

sakatlıklar nedeniyle alternatif
oyuncu sıkıntısı yaşanırken,

teknik direktör Ünal Karaman
da yoğun fikstürde yeterli 

rotasyona gidemedi
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Medİpol Başakşehir'den yapılan açıklamada,
Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan
İrfan Can Kahveci'nin en az 2 hafta sahalardan
uzak kalacağı belirtildi. Süper Lig'de Medipol
Başakşehir'in geçen cumartesi Aytemiz Alanyas-

por ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan
çıkmak zorunda kalan milli oyuncu İrfan Can
Kahveci'nin durumu belli oldu. Turuncu-laci-
vertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açık-
lamada, sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve

kanama olan oyuncunun en az 2 hafta forma gi-
yemeyeceğini bildirdi. Medipol Başakşehir ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer
verdi: “Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor
ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çı-
karılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ
uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama
(ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya
dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.”

irfan Can 2 hafTa yok
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T rabzonspor’da bu sezon yaşanan sakat-
lıklar takıma olumsuz yansıdı. Ligde son
oynanan Göztepe maçında sakatlıkları

nedeniyle 6 oyuncusundan faydalanamayan
teknik direktör Ünal Karaman, en büyük ek-
sikliği ise orta sahanın merkezinde yaşadı. En
son ligin 3’üncü haftasındaki Fenerbahçe ma-
çında kulübesinde iki merkez orta saha hamle
oyuncusu bulunan Karaman, sonraki süreçte
Onazi, Mikel, Abdulkadir Parmak’tan sakatlık-
ları nedeniyle faydalanamadı ve zaman zaman
sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet’e bu bölgede
görev verdi.

Son maçta 6 oyuncudan oldu

2018-19 sezonunun 17’nci haftasında oyna-
nan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatla-
nan Ogenyi Onazi’den uzun süredir yoksun
kalan bordo-mavililerde, teknik patron Ünal
Karaman, bu sezon ise Abdülkadir Ömür’den
13, Caleb Ekuban’dan 10, John Obi Mi-
kel’den 4, Abdulkadir Parmak’tan 2 maçtır ve
Daniel Sturridge’den de son Göztepe karşılaş-
masında faydalanamadı. Bordo-mavililerde
geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle yakla-
şık 1,5 ay sahalardan uzak kalan Yusuf Sa-
rı’nın yanı sıra stoper oyuncusu Ivanildo
Fernandes de sakatlığı nedeniyle bir süre ta-
kımdan ayrı kalmıştı.

Krasnador maçı öncesi sıkıntı

Trabzonspor’da orta sahada görev yapan ve
sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile
John Obi Mikel’in tedavileri sürüyor. Uzun
süren sakatlığının ardından takımla çalışma-
lara başlayan Ogenyi Onazi ise henüz hazır
duruma gelemedi. 7 Kasım Perşembe günü
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4’üncü maçında
deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşı-
laşacak olan bordo-mavililerde orta sahada
sadece Sosa ve Doğan’ın yanı sıra ana mevkisi
sağ bek olan ancak Ünal Karaman’ın zaman
zaman orta alanda görev verdiği Kamil Ahmet
bulunuyor. Alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan
Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Kara-
man bu maçta da yine aynı oyuncuları kullan-
mak zorunda kalacak. Bordo-mavililer bu
maçtan 3 gün sonra ise sahasında lider Ayte-
miz Alanyaspor’u konuk edecek.  DHA

Besiktas kendine geldi
Sezonun ilk 
6 haftasında

sadece bir
kez kazanıp, 

2 beraberlik ve
3 yenilgiyle 

5 puan 
alabilen 

siyah-beyazlı
takım, son

4 haftadaki
performansıyla

şampiyonluk
iddialarını

güçlendirdi

ligin 6 haftalık bölümünde topladığı 5
puanla en kötü başlangıçlardan birini
yaşayan Beşiktaş, 16'ncı sıraya kadar
geriledi. Geçen sezon Fenerbahçe'nin
yaşadığına benzer sıkıntılarla sezon
başlangıcı yapan siyah-beyazlı ekip, son
4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle
yükselişe geçti. Söz konusu 4
karşılaşmadan 10 puan çıkaran
Beşiktaş, 8. sıraya kadar çıktı.
Yükselişine 7. haftada konuk ettiği lider
Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek
başlayan siyah-beyazlı takım, ardından
deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0
berabere kalırken, taraftarı önündeki
derbide Galatasaray'a 1-0, rakip sahada
ise Antalyaspor'a 2-1 üstünlük sağladı.

Zirveyle puan farkını eritti

Sezonun ilk 6 maçında lider Aytemiz
Alanyaspor'un 9 puan gerisine düşen
Beşiktaş, son 4 haftada bu farkı 4'e
düşürdü. Siyah-beyazlı takım, 6 maçta
11 puan toplayan Fenerbahçe ile
arasındaki farkı 10. hafta sonunda 2'ye
kadar indirmeyi başardı. Beşiktaş; Trab-
zonspor ve Galatasaray ile 4 olan farkı
ise 1'e indirdi.

Kaostan çıktı

Beşiktaş, son haftalarda elde ettiği

başarılı sonuçlara kaostan çıktı. Alınan
kötü sonuçların ardından kulüp başkanı
Fikret Orman'ın istifa etmesiyle yeniden
seçime giden siyah-beyazlılarda,
taraftarlar da teknik direktör Abdullah
Avcı'ya tepki gösterdi. Kulüpte
gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel
kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığa
seçilirken, Avcı da takımının elde ettiği

iyi sonuçlarla rahat bir nefes aldı.
Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi yönetiminin
göreve gelmesiyle hızlı bir yükseliş
yaşadı ve ligde çıktığı iki maçı da
kazandı.

İlk derbiyi kazandı

Beşiktaş, yükselişe geçtiği son 4 maçta
bir de derbi galibiyetine imza attı.

Siyah-beyazlılar, 9. haftadaki derbide
Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerek
taraftarının yüzünü güldürdü.

Deplasman fobisini yendi

Siyah-beyazlı ekip, son dönemde de-
plasman fobisinin önüne geçti. Ligin ilk
6 haftasındaki 3 deplasman maçını da
mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş,
yükselişe geçtiği periyottaki 2 dış saha
maçından birer galibiyet ve beraberlikle
4 puan çıkardı. İlk dış saha puanını
MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere
kalarak alan Beşiktaş, son deplasman
maçında ise Antalyaspor'u 2-1 yenmeyi
başardı.

Savunmasını toparladı

Kötü başlangıç yaptığı periyotta yediği
gollerle gündeme gelen Beşiktaş,
savunmasıyla yükselişe geçti. Ligin ilk 6
maçında 12 gol yiyen siyah-beyazlı
ekip, sonraki 4 maçta ise kalesinde
sadece 1 gol gördü. Beşiktaş, son 4 haf-
tada averajını da düzeltme yoluna gitti.
Sadece 5 puan topladığı periyotta 8 gol
atabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde 12
gol görerek eksi 4 averajda kaldı. Geride
kalan 4 maçta ise 5 gol atıp 1 gol yiyen
siyah-beyazlı ekip, 10. hafta sonunda
averajını sıfırladı.

Kupada uçuş zamanıTürk Hava
Yolları'nın

(THY) 2013
yılından beri
düzenlediği

Turkish 
Airlines 

World Golf
Cup 2019'un

finali bu yıl
Antalya'da

gerçekleşecek

THY'nin kapsamlı uçuş ağı içerisinde yer
alan 70 ülkedeki 101 destinasyonda ger-
çekleşen Turkish Airlines World Golf Cup

(TAWGC) serilerine milli havayolunun
davetlisi olarak 8 binden fazla sporcu
katıldı. Dünyanın dört bir yanından tur-
nuvaya katılım gösteren amatör golfçü-
ler, 4-5 Kasım tarihlerinde finalde
yarışacak. TAWGC finalinin kazananı,
2013 yılından beri düzenlenen ve bu yıl
da 7-10 Kasım tarihlerinde Antalya'da
gerçekleşecek Turkish Airlines Open
Pro-Am profesyonel golf turnuvasında
dünyaca ünlü golfçülerle yarışma fırsatı
bulacak.

Final serisinden memnunuz

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra

Komitesi Başkanı İlker Aycı turnuvaya
ilişkin, "Turkish Airlines World Golf Cup,
2013 yılından beri yaygın uçuş ağımızı
oluşturan birçok noktada düzenlediğimiz
önemli bir turnuva. Bu yıl toplamda 101
destinasyonda gerçekleştirdiğimiz ama-
tör golf serimiz, etkinlik alanını her
geçen yıl daha da artırıyor. Turnuvamızı,
denizi ve doğal güzellikleriyle ünlü tu-
rizm merkezimiz Antalya'da gerçekleştir-
mekten ve bu sayede davetli
oyuncularımızın unutmalarının mümkün
olmadığı keyifli bir final serisini her yıl
hayata geçiriyor olmaktan oldukça
memnunuz" açıklamasında bulundu.

kayseri 
siftah yaptı
İstİkBal Mobilya Kayserispor, dün
Fenerbahçe ile oynadığı maçtan 1-0
galip ayrılarak Süper Lig'de 11 maç-
tır süren 3 puan hasretine son verdi.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında İs-
tikbal Mobilya Kayserispor, dün
ağırladığı Fenerbahçe'yi Umut Bu-
lut'un golüyle 1-0 yendi. Sarı-kırmı-
zılı takım bu sonuçla 2019-2020
sezonunda ligdeki ilk galibiyetini alır-
ken, 11 maçtır süren 3 puan hasreti
de sona erdi. Süper Lig'de son ola-
rak geçen sezonun 32'nci haftasında
konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağ-
lup eden Kayserispor, o günden bu
yana galibiyet yüzü göremedi. Fener-
bahçe mücadelesini değerlendiren
İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif
Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bizim
için çok iyi bir galibiyet oldu. Ligin
en dirençli takımına karşı bu galibi-
yeti almak oyuncuların kendisine gel-
mesi açısından önemliydi. İnşallah
devamını getiririz" dedi. Bu galibiyet
ile puanını 7'ye çıkaran son sıradaki
Kayserispor, ligin 11'inci haftasında
deplasmanda bir üst sıradaki Genç-
lerbirliği ile karşılaşacak.

Şampiyonlar
sahaya
çıkıyor
Bu sezon finaline İstanbul'un ev sa-
hipliği yapacağı Avrupa futbolunun
kulüp düzeyindeki bir numaralı orga-
nizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4.
hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım
Çarşamba günü oynanacak. Türki-
ye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek
temsilcisi Galatasaray, bir puan elde
ettiği A Grubu'ndaki 4. maçında çar-
şamba günü TSİ 23.00'te İspanya'nın
Real Madrid ekibine konuk olacak.
Ligde 4. hafta maçlarının programı
(TSİ) şöyle:
BUGÜN:
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)
YARIN:
20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - 
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
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Ersun Yanal 
umut dağıttı

Fenerbahçe Teknik Direk-
törü Ersun Yanal, Süper
Lig'in 10. haftasında İstik-

bal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenil-
dikleri maçın ardından düzenlenen
basın toplantısında, skoru alamama-
nın bir gerçek olarak önlerinde dur-
duğunu belirtti. ugünkü mağlubiyetin
tek sorumlusunun kendisi olduğunu
dile getiren Yanal, şunları kaydetti:
"İstatistiklerin bizim lehimize olduğu
bir yerde biz skoru çevirmeliyiz. Bu
zamana kadar iki deplasman maçını
kazandık. Bu şekilde devam edersek,
bu şekilde oynarsak deplasmanlarda
şampiyonluk yarışı içerisinde hepimiz
yara alırız. Her ne olursa olsun sezon
sonu olduğunda biz arkamıza baktı-
ğımızda herkesi arkamızda göreceğiz,
bundan hiç kimsenin şüphesi olma-
sın, taraftarlarımızın şüphesi olma-
sın. Bundan emin olsunlar ki biz ligi
bitirdiğimizde arkamıza baktığımızda
herkes de arkamızda yer almış ola-
cak. Buradan da bu işin kurgusunu
yapan arkadaşlara, özellikle yazar-
lara selam söylüyorum. Fenerbah-
çe'yi bir kurgu olarak gösterip
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun
nasıl olacağını söyleyen arkadaşlara
buradan da selam olsun. Bugün
böyle güzel bir maçı tekrar izleyip ka-
rarlarını versinler."

Daha iyisini yapabiliriz

Bir basın mensubunun maçın hake-
minin yönetimiyle ilgili sorusu üze-
rine Yanal, hakemleri eleştirmenin,
onlarla ilgili yorum yapmanın kendi-
sinin işi olmadığını söyledi. Kendisi-
nin sorumluluk alanının takımının
oyunu ve performansı olduğunu ak-
taran Yanal, şöyle konuştu: "Ben takı-
mımın oyunundan, sonucundan,
onun performansından sorumluyum.
Takımımın bugün ortaya koyduğu
performansı golle tamamlayıp, so-
nucu alması gerektiğini düşünüyo-
rum. Bunun daha iyisini yapabilecek
bir takım olduğumuzu düşünüyo-
rum. Taraftarlarımız, camiamız şunu
bilsin ki biz ligi bitirdiğimizde, arka-
mıza baktığımızda bütün herkesi gö-
rebileceğimizi düşünüyorum.
Bundan hiç kimsenin şüphesi olma-
sın. Bizim hakemlerle, onların yaptık-
larıyla işimiz yok."

Avrupa kupalarında
99 galibiyeti bulu-

nan sarı-kırmızılı 
futbol takımı, son

10 maçından 
galibiyet çıkarama-
yarak 100. galibi-

yete ulaşamadı

SIlIvrISpor tek
golle yIkIldI

3.Lig 1. Grup'ta alt sıralara 
düşmemek için mücadele
eden Silivrispor, Sultanbeyli
Belediyespor  karşısında
kendisinden beklenen per-
formansı sergileyemedi.
Maçta zaman zaman oyun
üstünlüğünü eline alan Sul-
tanbeyli, Muhammet Enes'in
attığı golle sahadan üç 
puanla ayrılan taraf oldu

Bilal zirveden vazgeçmiyor
Milli judocu Bilal Çiloğlu, er-
kekler 73 kiloda iki hafta da iki
altın madalya kazandı. Avus-
tralya'nın Perth kentinde dü-
zenlenen Okyanusya Açık'ta
erkekler 73 kiloda mücadele
eden Bilal Çiloğlu, finalde
Alman Igor Wandtke ile karşı-
laştı. Normal süresi puansız ta-
mamlanan karşılaşmanın altın
skor bölümünde Bilal, waza-ari
puanıyla rakibine üstünlük sağ-
ladı ve altın madalyanın sahibi
oldu. Bilal Çiloğlu, geçen hafta

Birleşik Arap Emirlikleri'nin
başkenti Abu Dabi'de düzenle-
nen ve 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları'na kota puanı kazandıran
turnuvada da altın madalya ka-
zanmıştı. Türkiye Judo Fede-
rasyonu Başkanı Sezer
Huysuz, yaptığı açıklamada,
2020 Tokyo Olimpiyatları ön-
cesi sporcuların başarı grafikle-
rinin yükselmesinden memnun
olduklarını söyledi. Sporcuların
sıkletlerinde en üst basamağı
hedeflediğini anlatan Huysuz,

"Kendi çocuklarımızı yetiştir-
miş olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. İki haftada iki ayrı
organizasyonda altın madalya
kazanmak çok önemli. Bilal
bunu başardı ve bizim için çok
değerli. Yaptığımız yatırımların
karşılığını alıyoruz. Devletimiz
sporcuların sağlık, konaklama,
yeme, içme ulaşım gibi her
türlü ihtiyacını karşılıyor. Spor-
cularımız da bunun hakkını ve-
rebilmek için disiplinli
çalışıyor." diye konuştu.

Ç atalca sahasında oynanan karşılaşmaya üç puan
parolasıyla çıkan Silivrispor son olarak deplas-
manda Tokatspor’u mağlup ederek moral bul-

muştu. Bu moralle diğer İstanbul takımı olan
Sultanbeyliği Belediyespor’u konuk eden Silivrispor ken-
disinden beklenen futbolu ve sonuçu alamadı. Karşılaş-
mada etkili olmaya çalışan ve bu üstünlüğünü ileri uça
sürükleyemeyen Silivrispor kanatlarda istediği gibi atak
yapamayarak forvetini gol pozisyonları fazla buluştura-
madı. Zaman zaman geliştirilen ataklarda ise gol sesi
çıkmadı. Konuk ekip Sultanbeyliği Belediyespor özellikle
ikinci yarıda rakibi Silivrispqor’un yaptığı atakları orta
sahada bitirerek topa sahip olmaya başardı. Maçta tam
bir deplasman takımı gibi mücadele ederek yakaladığı
gol pozisyonunu değerlendirerek sahadan üç puanla ay-
rılmayı başardı. İki takımında birbirlerine genelde üstün-
lük sağlayamadı karşılaşmada 75. Dakikada atılan tek
gol karşılaşmanın sonucu oldu.

İstikrarı yakalayamadı

Silivrispor oynadığı 11 karşılaşmadan 3 galibiyet, 3 bera-
berlik ve 5 mağlubiyetle ligde 12 puan topladı. Silivrspor
iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraber-
lik ve 5 mağlubiyet alarak iç sahada 7 puan topladı. Si-
livrispor deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmadan 1
galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan top-
ladı. Ne iç sahada, ne de deplasman maçlarında aldığı
sonuçlar Silivrispor camiasını mutlu etmezken, takılın
bir türlü istikrarı yakalayamaması moralleri bozuyor.

HAKAN SONGUR

AVRUPA kupalarında toplam 99
galibiyeti bulunan Galatasaray
Futbol Takımı, son 10 maçta kaza-

namayarak "dalya" sevincini yaşayamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı
282 maçın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 109
karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Gala-
tasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle ta-
mamladı. Avrupa kupalarındaki 99.
galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar
Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv
Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar,
söz konusu müsabakanın ardından yaptığı
maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi gördü. Avru-
pa'da son 10 müsabakada galibiyet elde ede-
meyen Galatasaray, 100. galibiyete de
ulaşamadı. Galatasaray, Lokomotiv Mos-
kova galibiyetinin ardından geçen sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaş-
mada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA
Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Gala-
tasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa
defterini kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk
maçında deplasmanda Belçika temsilcisi
Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında
Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına

mağlup oldu. Galatasaray, son olarak İspan-
ya'nın Real Madrid takımına yenilerek, Av-
rupa kupalarındaki galibiyet sayısında
"dalya" diyemedi.

İlk rakip Real Madrid

Galatasaray, 6 Kasım'da deplasmanda Real
Madrid ile yapacağı maçta Avrupa kupala-
rındaki 100. galibiyetini almak için mücadele
edecek. Uluslararası arenada çıktığı son 10
mücadelede "dalya" sevincine ulaşamayan
sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 1-0 yenildiği
rakibini mağlup ederek, Avrupa kupalarında
100. galibiyeti elde eden ilk Türk takımı ol-
mayı hedefliyor.

Gol yollarında etkisiz kaldı

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10
maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-
0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından
sonra çıktığı 10 karşılaşmada galibiyet yüzü
göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte
sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalan-
dırırken, 8 karşılaşmada gol atamadı. Galata-
saray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta 3
kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 12 gole
engel olamadı.

Fenerbahçe Teknik Direk-
törü Yanal, “Her ne olursa
olsun sezon sonu oldu-
ğunda arkamıza baktığı-
mızda herkesi arkamızda
göreceğiz, bundan hiç
kimsenin şüphesi olmasın,
taraftarlarımızın şüphesi
olmasın” dedi

Her maç en çok o savaşıyor, 90 dakika
hırsla mücadele ediyor... Galatasaray'ın
Rumen forveti Florin Andone, performan-
sıyla Johan Elmander’i hatırlatırken, Fatih
Terim de, “Böyle oynamaya devam et.
Elbet golleri atacaksın” sözleriyle oyuncu-

sunu motive ediyor. Andone 3-2’lik Sivass-
por mücadelesinde attığı 2 golün ardından
3 maçtır rakip fileleri boş geçmesine rağ-
men hocasından tam not aldı. Fatih Terim,
forma giydiği her karşılaşmada terinin son
damlasına kadar mücadele eden Rumen
forvetle özel bir görüşme yaparken, hırsın-
dan memnun olduğunu söyledi ve oyun-
cuya ilk 11’de şans vereceğini belirtti.

Andone gibisi yok
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Kentsel Dönüşüm Mağdurları adı altında bir platform kuran Tambulut
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Akay Tambulut, “Komşu ilçelerde
uygulanmış olan imar artışını Avcılar’da da talep edeceğiz” dedi. 
Dönüşüm konusunda Avcılar'da kafa karışıklığı olduğunu söyleyen 
Tambulut, “Bir 5 sene daha kaybetmek istemiyoruz. Perşembenin gelişi
çarşambadan belli. Deprem için imar artışı istiyoruz” diye konuştu

T ambulut İnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı Akay
Tambulut Damga'ya ko-

nuştu. İnşaat sektör hakkında
önemli açıklamalarda bulunan
Tambulut, “İnşaat sektörünün
insanlar için bir önemi yok. İn-
sanların öncelikleri var. Size ola-
yın genel bir çerçevesini çizeyim"

diyerek başladığı sözlerini, "Vatandaş olarak
bizim önemli sorunlarımız var. Bir de dayatıl-
mış olan sorunlar var. Bunu ayırt etmek lazım.
Genel siyaset tablosunu değerlendireceğim.
Türkiye’nin gelişmesi lazım. Türkiye gelişirse
bütün sorunlarımız çözülür. İnşaat sektörü-
nün şuan sıkıntıda olması evet bir sorun ama,
genel ekonomik dengeler düzelmedikten sonra
inşaat sektörünün öyle ya da böyle olması bir
şeyi değiştirmez. Bizim için genel makro eko-
nomik dengelerimiz önem arz ediyor. Yani
Türkiye’nin genel sorunlarının düzelmesi
lazım. Siyaseti liyakatten uzaklaştığı için eleşti-
riyoruz. Bütün partilere baktığımızda insanla-
rın endişesi şu oluyor; görevlere liyakatli,
dürüst, edepli insanlar getirileceğine, kendile-
rine bağlı, kendilerine sadık insanlar tercih edi-
liyor. Bunu bütün partilerde görüyoruz.
Liyakatten uzaklaşıldığı zaman başarısızlık
gelir. Bu bir şirket için de böyledir. Liyakat
bizim için olmazsa olmaz. Herhangi bir mevki
için kendi şirketimizde bile birini işe alacağınız
zaman, kişinin o işi yapıp yapamayacağına,
daha evvel böyle bir iş geçmişinin olup olma-
dığına, hırsızlık yapıp yapmadığına, herhangi
bir suça bulaşıp bulaşmadığına bakıyoruz.
Demek ki kendi özel işletmemiz de dahil
olmak üzere tüm bunlara dikkat ediyorsak, 
ülkenin yönetiminde çok ciddi mevkilere getir-
miş olduğumuz insanlara daha da önem gös-
termemiz lazım. Siyaset Türkiye’de her şeyi
belirlediği için her şey her an çok önemli. Do-
layısıyla ülkemiz arzu ettiğimiz noktaya gele-
miyor. Yani 2001-2002’de Ak Parti’nin
başlatmış olduğu süreçte ekonomik anlamda
herkes bizi kıskanıyordu, dünyada çok önemli
bir noktaya gelmiştik. Sözüm ona 10-15 sene
sonra bugün geldiğimiz nokta başladığımız
noktadır. Yani başa döndük. Hatırlar mısınız;
Rahmetli Bülent Ecevit zamanında, Clinton
masaya yaslanmış o da ayakta duruyor diye

Türkiye’yi kandırdın
diye laflar edilmişti.
Şimdi yaşanan olay-
lara bakın. Demek ki
Ecevit’in boşu bo-
şuna günahını almı-
şız" şeklinde
sürdürdü. 

nBu sorunu nasıl
aşarız?
İnsanlarımızın sosyo
ekonomik yapısı ne
olursa olsun her şeyi
seviyorlar. Bazen
elinde daha iyi bir
tercih olmadığı için
veya öyle yönlendiril-
diği için bazı tercih-
leri kullanıyorlar.
Ama her şeyin far-
kında olduklarını dü-
şünüyorum. Burada
ne demek istiyorum;
yaşamış olduğumuz
Sirkeci Haydarpaşa
Gar olayı. İBB oraya
dahil olmasaydı 30
bin liraya kiraya gide-
cekti. Koskoca Hay-
darpaşa ve Sirkeci
Gar’ının ihaleye çıka-
rılma bedeli aylık 30
bin lira kiralama fiya-
tıyla çıkartıldı. 30 bin
lira ne demektir? Size
şöyle söyleyebilirim
herhangi bir banka
şubesinin kiralama
bedeli de 30 bin lira-
dır. Yani gözünüzde
canlandırın, herhangi
bir bankanın mahal-
lenizdeki şubesini bir
düşünün. Onun ki-
rası muhtemelen 30
bin liradan aşağı de-
ğildir. Bir banka şu-
besi, bir cafe vs.
Bunların karşılığında
bir de Haydarpaşa
Sirkeci Gar’ı var.
Haydarpaşa'nın bazı
bölümlerini 30 bin li-
raya kiraya vermek
olacak bir şey değil-
dir. Göz önünde
bunlar yaşanıyorsa,

'görmediğimiz alanlarda neler oluyordur
acaba' diye düşünmekten kendimi alamıyo-
rum. Şimdi 300 bin liraya çıktı. 300 bin lira
nedir onu da söyleyeyim size; yine mahalle-
nizde bir kolej düşünün, ilkokul, ortaokul
fark etmez, gidin sorun kirasını 300 bin lira-
dan aşağı değildir. Yani bugün herhangi bir
özel okulun kirası 250-300 bin civarındadır.
Bu gelinen rakam dahi devede kulak. Sözde
yükseltilmiş hali. Bunu Ak Parti seçmeninin
de normal karşıladığını düşünemeyiz. Ak
Parti seçmeni de bunu görüyor. Fakat Ak
Parti seçmeninin; ‘ben şu partiye oyumu ve-
rirsem, şu parti o partinin yaptığı hataları
yapmayacak. Bu parti yönettiği ilçelerde son
derece dürüst ve son derece temiz’ demesi
lazım. Bunu sağlarsak biz o insanların oyunu
alabiliriz. Bunu sağlayamazsak, onlara ben-
zersek o zaman sen ne dersen de vatandaşı
etkileyemezsin. Çünkü vatandaş bakar, sen
benzer hareketler yapıyorsun, öbürü benzer
hareketler yapıyor, o zaman bunlar birbirin-
den farklı değil ki der. Madem bunların birbi-
rinden farkı yoksa, madem hepsi kadroculuk
yapıyorsa neden ben oyumu vereyim der.
Demek istiyorum ki, bizim eylemsel olarak ay-
rışmamız lazım. Yani yönetimde öbürlerine
benzememiz lazım. Benzersek anlamı kalmaz,
insanlar görüyor ve hissediyor. 

nÖrnek olunması gerekiyor yani...
Çok eleştirdiğimiz kadroculuğu kendiniz ya-
pamazsınız. Biz liyakati esas alırsak insanlar
bir noktadan sonra bu parti için kadroculuk
yapmıyor, düzgün ve yerinde kararlar vererek,
düzgün insanları yerlerine taşıyor derler. Böy-
lelikle bir partinin artık düzelmesiyle, dönüş-
mesiyle ve gerçekten çağın ihtiyaçlarına cevap
vermesiyle beraber, diğer partiler zorlanmaya
başlayacak. Çünkü içlerinden bir tanesi saflaş-
maya başlıyor. Yani evrensel anlamda olması
gerektiği gibi hareket ediyor. Diğer partiler ise
kendilerine çeki düzen vermek zorunda kala-
cak. Böyle olursa, Türkiye’de ki siyasi partile-
rin tamamında bir dönüşüm görmeye
başlayacağız. Konuyu basitleştirecek olursam,
partilerden birisinin eleştirdiğimiz noktalardan
uzaklaşıp ideallerimiz doğrultusunda davran-
maya başlamasıyla beraber diğer partiler üs-
tünde baskı oluşacağını ve bu değişim ile
dönüşüme karşı duramayacaklarını ve çok
büyük bir değişim yaşanacağını 
düşünüyorum.  

nBu değişim ne getirecek?
Liyakatin öne çıkmasıyla beraber ülkenin her
anlamda mesafe kat etmesini sağlayacak. Eği-
tim; ilk 500'de hiç üniversitemiz yok. Olması
gerekiyor, bu sağlanmış olur. Yargı; insanlarda
artık yargıya güven kalmamış. Gayrisafi kişi
başı milli hasıla, ilkokul, ortaokul eğitim kali-
tesi, işsizlik diye sıralayabiliriz. 

nBöyle bir değişimin olacağına inanıyor 
musunuz?
Bize babadan dededen kalma bir şirket var. Bu
şirket bizim dedemizden kalmış. Bu şirketin
hissedarıyız. Bir yönetim kurulu var, birtakım
sonuçlara göre karımız artacak vs. diye bekler-
ken açıklama yapılıyor, deniyor ki; ‘biz bu sene
para kazanamadık, zarar ettik ve bu yüzden
kar dağıtımı yapamıyoruz. Geçtiğimiz sene de
yapamamıştık. Neden böyle, büyümemizi iste-
miyorlar, düşmanımız çok. Birçok şirket para
kazanıyor ama? Yok biz kazanamıyoruz, düş-
manımız çok.’  Başkası da şöyle düşünüyor;
bu yönetimi değiştirelim çünkü hep zarar edi-
yorlar. Bizim kar almamız lazım. Bir başkası
da diyor ki, biz bu yönetimi gönderirsek, öbür-
leri bunlardan daha beter. Neyse lanet olsun
biz bunlarla beraber devam edelim diyor. Baş-
kalarına kötü diyerek, kötünün iyisi psikoloji-
siyle bir şekilde büyük çoğunluk yani halk,
mağdur olmaya devam ediyor. Şirket için bir
problem yok. Çaycısı, işçisi, çalışanı, geleni, gi-
deni hayatlarını bir şekilde idame ettiriyor. Şir-
ketin zarar etmesi, onun konforundan çok bir
şey götüreceği anlamına gelmiyor. Asıl kaybe-
den halk oluyor. Halkın bir noktadan sonra
buna mecbur olmadığını düşünüyor olması
lazım. 

nBu nasıl yapılıyor?
Sunni gündemlerle bizi yönetiyorlar. Bunlar;
alevi, sunni, Kürt, terör, terörist, Atatürkçü,
dinci, şu veya bu. Bunların hiçbirisi bizim gün-
lük yaşamımızda gündemimiz değil. Yani
benim günlük hayatımda, bu gibi kavramlar
gündemimde olmuyor. 

nPeki bunlar neden bize sunuluyor?
Bu şekildeki gündemlerle seni katogarize edi-
yor. Seni bu gündemlerle ilgi duyar hale getiri-
yor. Bu gündemleri kaldırırsak, kendisin de bir
önemi kalmayacak. O yüzden bu gündemleri
sürekli sıcak tutmak zorunda. Bizim gündemi-
miz eğitim, yargı, kişisel hak ve sosyal haklar
gibi konulardan oluşmalıdır. Ekonomiden, bir
çocuğun eğitiminin nasıl karşılanacağından,

bir evin nasıl geçinecek olmasından, elektriğe,
doğalgaza ne kadar zammın geldiğinden,
yarın bir mahkemeye düşülecek olsa yargıya
ne kadar güvenilebileceğimiz gibi şeylerden.
Bizim sorunumuz bunlar, öbürleri bizim soru-
numuz değil. Yani sunni gündemlerle maale-
sef başarısız tablolara rağmen sürdürülebilir
bir yönetim anlayışı bize dayatılmış oluyor. 

nOlması gereken neydi?
Evet,  birileri gelir, yönetir. Başarılıysa zaten
başarılıdır, ama başarılı değilse onlar gider yer-
lerine başarılı olacak insanlar gelir. Halkın ger-
çek sorunlarıyla gündem oluştururlar ve
insanlar bunun üzerinden onları değerlendirir.
Kim bana daha fazla mesafe kat ettiriyor ise
benim onu tercih ediyor olmam lazım. Haya-
tın her aşamasında, bizi yönetenlerin liyakatle
seçiliyor olmasına inanıyor olmamız lazım.
Liyakat ve dürüstlük bizim için çok çok
önemli. Bunların dizayn edilmemesi duru-
munda, A firmasının işlerinin iyi olması, B ki-
şinin işlerinin iyi olması inanın hiçbir şey ifade
etmez. Bu yüzden ben kendi işimden daha zi-
yade bu meseleleri önemsiyorum. Yani duru-
mumuz budur. 

nCHP'den Avcılar belediye başkan 
aday oldunuz...
Ben gençlik kolları zamanından beri buraday-
dım. İdealist bir çocuktum o zamanlarda.
Günün birinde kendini hazır hissedersin ve
ilçem için bir şeyler üretmek istiyorum dersin.
Benim düşüncem böyle gelişti. Ben burada
Belediye Başkan adayı olarak kazanırsam,
öyle bir 5 sene geçireceğim ki, nasıl insanlar
Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen’i farklı bir
noktaya koyuyor ise, burada bir örnek ortaya
koyacağız. İnsanlar bunun farklı olabileceğini
de görecek. Yani bunun alışılagelmiş olması-
nın dışında başka türlü yapılabileceğine de
tanık olacak. Son derece dürüst bir biçimde,
bunun altını çizelim. Gayriresmi hiçbir geliri
olmadan, nasıl yapılıyormuş bu iş onu göster-
mek lazım. Bunu gerçekleştirebilecek kadar
kendini hazır hissediyor olman lazım. Eğer
ben gelmiş olsaydım ilk işim kentsel dönüşüm
olacaktı. Bu konunun en önemli mesele oldu-
ğunu biliyorum. 

nBir sonra ki seçime hazırlık yapıyor 
musunuz?
Siyasette yer almak gibi büyük bir arzum yok
ama ilçem için hizmet emek, bir şeyler yapmak
ve olumlu anlamda sürdürmek istemiş, bunu
yapabilirim diye düşünmüştüm. Bundan 4-5
sene sonra şartlar ne getirir ne götürür bileme-
yiz. İnşallah belediye başkanımız son derece
iyi bir 5 sene geçirir ve biz de ona alkışlarız.

nSiyaseti yerelde mi düşünür yoksa genele
yaymak ister misiniz?
Ben siyaseti hiç düşünmüyorum açıkçası. Be-
lediye Başkanı olursan hizmet edersin. Ben
hizmet anlayışı olarak okuyorum meseleyi.
Hangi parti olursa olsun vatandaşa hizmet
götürürsün. 

nAvcılar’da her hangi bir STK da 
göreviniz var mı?
Avcılarda da var, Avcılar dışında da var. Çe-
şitli derneklerde, işadamı derneklerinde de
varım. Benim içinde yer almaktan dolayı en
mutlu olduğum vakıf Kars Ardahan Iğdır
(KAI) Vakfı’dır. Geçtiğimiz sene 700 öğren-
ciye burs verdik. KAI Vakfı olarak her sene
1000’e yakın öğrenciye burs veriyoruz. Birkaç
gün önce yemekte bir araya gelerek, kendi
aramızda 770 kişilik bir burs kontenjanı oluş-
turduk. Vakıf olarak bir araya gelelim, kendi-

mize bir ilke oluşturalım, daha sonra onu pa-
zarlayalım şeklinde olmamalı. Biz yemekte
buluşup burs vereceğimiz öğrenci sayılarını
saptayıp ayrılıyoruz. Yetim öğrenciler, tıp fa-
kültesi öğrencileri ve ihtiyaç sahibi öğrencileri
belirleyip her yıl burs veriyoruz. Vakıf ve der-
nek adı altında etrafta iş yapmayan bir sürü
STK ve dernek var maalesef. Fakat bizim va-
kıfta böyle şeyler yok, kaliteli iş insanları ile
beraber faydalı şeyler yapmayı sürdürüyoruz.

nKentsel Dönüşüm konusuna dönersek...
Kentsel Dönüşüm konusunu çok önemsiyo-
rum. Sebebi ilçemizde 7 bin bina, 40 bin
konut ve 120 bin insan var. Bu yapılar dep-
reme karşı son derece hassas durumda. Ciddi
bir depremi asla kaldıramayacak durumda.
Durum böyleyken ve bu konutlarda 120 bin
kişinin yaşadığını da düşünecek olursak, bu
önemli meseleye kayıtsız kalmam mümkün
değil. Belediye Başkanımızla da bu konuyu
birkaç kez konuştum. Kendisi de samimiyetle
bu konuyu çözmeye çalışıyor. Benim önerile-
rim oldu, kendisinin farklı düşünceleri var.
Kendisinin ve benim düşüncelerim örtüşme-
diği için ben de Kentsel Dönüşüm mağdurları
başlığı altında sosyal bir platform kurdum.
Bu platform ile kamuoyu oluşturmayı hedef-
ledim. Buradaki mağdur kişilerle beraber ses
çıkaracağız ve komşu ilçelerimizde uygulan-
mış olan imar artışlarını bizim burada da
talep edeceğiz. Büyükşehir’den talep edeceğiz.
Grup başkan vekilleri, il, ilçe başkanları ile gö-
rüşeceğiz. Biz bunu isterken buradaki insanlar
evini yenileyemediği için, belli bir gelir duru-
muna sahip olamadıklarından dolayı biraz
destek istiyorlar. Belediye diğer belediyelerde
yapıldığı halde, burada zorluk olmasına rağ-
men vatandaşa, ‘Ben size hiç bir şey yapma-
yacağım’ derse olmaz. Büyükçekmece,
Küçükçekmece, Kadıköy’de imar artışı yapıl-
mışken, depremle ilgili sıkıntılar yaşanacağı
belli bir bölge olan ilçemizde yapılmazsa bu
doğru olmaz. Bu platformun projesini başlat-
tım ve çalışmalara devam ediyoruz. Avcılar
Kentsel Dönüşüm Mağdurları diye niye diyo-
ruz, çünkü kentsel dönüşüm yapılmadı ilçe-
mizde. Depremden bu yana 20 sene geçti.
Sanki bu sorun yeni bir sorunmuş gibi, acaba
neler yapsak diye düşünmeye başladık. 20
sene boyunca birçok ilçede bu uygulamalar
yapıldı, binalar yenilendi ve yenilenmeye de
devam ediyor. Biz ise başlangıç noktasında-
yız. Burada bir kafa karışıklığı var, imar artır-
madan bu işi çözebilir miyiz diye. İmar
artırmadan bu işi çözen bir ilçe yok. Depreme
karşı bizim kadar riskli olmamasına rağmen
birçok ilçede çalışmalar yapıldı, yapılıyor da.
Durum böyleyken, gerçekler bu kadar net bir
biçimde basit ve ortadayken halen biz bu işi
imarı artırmadan, vatandaşın kendisiyle çöze-
bilir miyiz gibi bir düşünce içerisinde olmak
mantıklı değil. Bir 5 sene daha kaybetmek is-
temiyoruz. Perşembenin gelişi Çarşambadan
belli. Bu yüzden ben bu kafa karışıklığını gör-
düğümden dolayı, bu sorunu bilen bir vatan-
daş olarak kamuoyu ile beraber bir hareket
oluşturabilirsek bu dönüşüm yolunu açabile-
ceğimizi düşündüm. Geçtiğimiz günlerde
yaklaşık 20 sitenin,5 bin konutun temsilcisi ile
bir toplantı yaptım. Son derece faydalı bir
toplantı oldu. Böylelikle kamuoyu oluşturaca-
ğız, dediğim gibi olmayan bir şeyi istemiyo-
ruz. Diğer ilçelerde zaten yapılan ve zorunlu
olarak adledilen dönüşüm hızlandırıcı bir
imar artışı istiyoruz. Biz boş arsaya bina iste-
miyoruz, zor durumda olan, az gelirli vatan-
daş için ve en önemlisi deprem için imar 
artışı istiyoruz. 

PERSEMBENIN GELISI 
CARSAMBADAN BELLI
MÜLAKATA BİLE 
ÇAĞIRMADILAR!

Belediye Başkan adayı yapılmamanızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Ben şuna inanıyorum, örnek olduğu için söylüyorum;
Avcılar’da CHP bütün partiler içerisinde en demokrat
olan bir parti, en azından eleştirebiliyoruz. Sonuç verip
vermemesi ayrı mesele ama eleştiriyoruz. En demokrat
olan partide bile 100 bin seçmenimiz var Avcılar’da ve
bu 100 bin seçmenin karşısında 10 bin üye var. Bu 100
bin üyenin 5 bini aktif. Bu 5 bin aktif üye de bir şekilde
devlet yönetimi ile ilişkili. Bu üyeler üzerinden siyaset
mühendisliği yapılıyor. Bu bir kenarda dursun. İkinci me-
sele ne derseniz; Biz CHP’den 20 küsür adaydık. Ben
CHP İstanbul İl Başkanlığına bağlıyım. İl Başkanlığına
bağlı olduğum için buradaki adayların il başkanını tanı-
ması lazım. Böyle olması gerekirken burada son daki-
kada aday adaylığı bile belli olmayan, ilçe dışından
birisini önerdiler. Niçin önerdiler; yani bu 20 adaya bak-
tık ve bu 20 kişinin içinde bu işi yapacak olan birini bula-
madıkları için mi önerdiler? Ben kendimi övmek için
söylemiyorum ama normal şartlar altında, bir uluslar-
arası insan kaynakları firması dese ki,’şu belediyeye yö-
netici adam arıyoruz. Şurada 20 tane adam var’ dese
ben mutlaka çağırırım. Niye çağırırım; Mühendisim, iş-
letme masterı yapmışım, ekonomi masterı yapmışım,
20 yıldır yöneticilik yapıyorum, belediyenin bütçesi
kadar bütçe yönettim. Dolayısıyla normal şartlarda
benim mülakata dahil çağrılmıyor olmam için, eliindeki
adayların herhalde Oxford, Cambridge, Yale mezunu ol-
ması lazım. Ellerinde böyle adaylar olmalıydı ki bizi ça-
ğırmasınlar yani. Eğer bir demokrat partide bile böyle
olursa, kendi adamlar diye belli isimleri seçmek isterse
o zaman parti olarak model olamayız. Bu yüzden insan-
lar ‘Sende onlara benziyorsun’ muamelesi yapar. Ben
onlara benziyorsam insanlar beni niye tercih etsin.
Adam dindarsa, muhafazakar ise gidip muhafazakar bir
partiye oy vereyim bari diyor. Durum bu. Eğer biz resmi
bütünlüğü düzeltmezsek, sadece bir bölge iyi olsa ne
yazar, kötü olsa ne yazar. Genel anlayışı düzeltelim ki,
bir parti düzelirse, öbürlerine de etki yapsın ve onlar da
düzelmek zorunda kalsın. Bütün mesele bu.

İNSAN YAŞAMI
SÖZ KONUSU

Kat malikleri Kentsel Dönüşüm Platformu'na 
nasıl ulaşacak?
Sosyal medya platformlarında giderek duyulmaya baş-
ladık. Whatsapp grubumuz giderek genişliyor. Daha çok
kısa bir zaman oldu, bir aya kalmaz giderek büyüyece-
ğini düşünüyorum. Tüm bunları kendi olanaklarımla
sağlıyorum. Bu binaların yenilenmesi lazım. Dar gelirli
vatandaş bu binaları yenileyemez. Daha iyi bir önerileri
varsa bizler ona da açığız.
Yeter ki biri bize bir öneri
sunsun ve o öneri hızlıca 
dönüşümün önünü açsın.
Toplantımıza belediyeden
herhangi bir yetkili çağırma-
dık. Çünkü ben belediyenin
bu noktada ne düşündüğünü
biliyorum. Biz kamuoyu oluş-
turursak bu durum Beledi-
ye’nin de işini
kolaylaştıracak. Şöyle; Baş-
kanımız Turan Hançerli bu işi
çözmek istediğini söylüyor.
Ama imar artışını Büyükşe-
hir’den geçiremeyeceğini be-
lirtiyor. Özellikle Ak Parti
buna direnç gösterir diyor. 
Ak Parti ilçelerinde zaten
imar artışları yapıldı, yapılı-
yor ki buralarda ihtiyaç olma-
dığı halde yapılıyor. Fakat biz
deprem bölgesindeyiz, ora-
larda yapılıyor da buralarda
niye yapılmıyor. Madem bele-
diyemiz bunu geçirmekte zor-
lanıyor, kamuoyunu bu
şekilde oluşturup işlerini ko-
laylaştıracağımızı da düşünü-
yorum. Siz yeter ki isteyin,
kamuoyu size destek olacak-
tır. Normal şartlarda beledi-
yenin bize ulaşıp
endişelerimiz vardı, bu istedi-
ğimiz bir şeydi, biz belediye
olarak bunu yapamazdık ka-
muoyunu hareketlendirdiniz,
teşekkür ederiz demesi gere-
kir. Belediye Başkanımızın da
düşüncesi bizimle aynı yön-
dedir diye umut ediyorum.
Çünkü siyasi oluşumların bu
duruma engel olduğunu dü-
şünüyor. Şimdi biz o engel
olan siyasetin, engel olma-
ması adına, sorunun gerçek
muhattabı olan halkı o siya-
setçilerin karşısına çıkartaca-
ğız. Çünkü sorunun gerçek
muhattabı halk. Yani siyase-
ten başka ilçelerde imar ar-
tışı olduğu halde, bu bölgede,
Avcılar ilçesinde engel oluna-
cak bir olay değildi bu. İnsan-
ların yaşamı söz konusu.
Bunu ciddi ciddi masaya 
yatırmamız gerekiyor. 
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