


D üşük kalorili olmasının yanı sıra
tok tutan özelliğe sahip olduğu
için zayıflamaya da yardımcı

oluyor. Ancak dikkat! Şeker oranı yüksek
olması nedeniyle karpuzda porsiyon mik-
tarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan
özellikle insülin direnci ve diyabet sorunu
olan kişilerin 2 dilimi (200 gr) aşmama-
ları gerektiğine dikkat çekerek, “Karpuz
ne kadar masum bir meyve gibi görünse
de içinde meyve şekeri var. Lif oranı da
düşük olduğu için glisemik indeksi yüksek
bir meyve. Dolayısıyla diyabetik kişilerde
bir porsiyondan fazla tüketilmesi kan şe-
kerinin hızla yükselmesine yol açıyor.
Karpuz tüketirken yanında bir dilim pey-
nir gibi bir protein kaynağı tüketmek ise
kan şekeri dengesinin daha kolay kontrol
edilmesini sağlıyor.” diyor.  Beslenme ve
Diyet Uzmanı İpek Ertan, karpuzun 
8 faydasını anlattı, önemli önerilerde 
bulundu.

Sıvı ihtiyacını karşılıyor

Karpuzun bileşiminin yüzde 92’si sudan
oluşuyor. Aynı zamanda elektrolit içeriği
sayesinde vücudumuzdaki su kaybını ön-
lemek için tüketebileceğimiz en sağlıklı
ara öğünlerden biri olarak nitelendiriliyor.

Kanser karşı da etkili

Karpuz antioksidanlardan zengin bir
meyve. İçerdiği likopen antioksidanı bağı-
şıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip.
Aynı zamanda hücre bölünmesinde yer
alan bir protein olan insülin benzeri bü-
yüme faktörünün (IGF) vücudumuzdaki
sayısını düşürüyor. Bu sayede kanser ris-
kini azalttığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra
içerdiği C vitaminiyle vücutta kanser hüc-
relerinin gelişmesine neden olan serbest
radikallerin oluşumunu engelleyebiliyor.

Kalp sağlığını koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan
karpuzdaki antioksidan maddelerin aynı
zamanda kalp sağlığını koruyucu etkiye
de sahip olduklarını belirterek şunları söy-
lüyor: "Yapılan çeşitli çalışmalar likopenin
kolesterol ve kan basıncını düşürmeye
yardımcı olabileceğini gösteriyor. Karpuz
kolesterolün vücuda, özellikle kan damar-
larına yapabileceği hasarın da en aza in-
dirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca
vücuttaki nitrik oksit seviyelerini arttırabi-
len bir amino asit olan sitrülini içeriyor.
Nitrik oksit kan damarlarının genişleme-
sine yardımcı oluyor ve bu etkisiyle kan
basıncını düşürüyor."

Kas ağrısını hafifletebiliyor

Karpuzun besin bileşiminde bulunan bir
amino asit olan sitrülin kas ağrısını hafif-
letebiliyor. Spordan hemen sonra 1 bar-
dak karpuz suyu kas ağrısını azaltmada
ve antreman sonrasında toparlanmada
yararlı olabiliyor.

Cildi gençleştiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan
karpuzda bulunan A ve C vitaminlerinin
cilt sağlığı için önemli olduğunu belirterek
şu bilgileri veriyor: “C vitamini kollajen
üretimini artırarak cildin daha genç gö-
rünmesine katkıda bulunurken, cilt yüze-
yini yumuşatıp daha canlı görünmesini
sağlıyor, kırışık oluşumunu engelliyor.
Aynı zamanda koyu gözaltı halkalarını
hafifletmeye yardımcı oluyor. A vitamini
de cildi gençleştiren, kırışık oluşumunu
önleyen ve lekeleri açan özelliğiyle ön
plana çıkıyor”

Saçları güçlendiriyor

A ve C vitaminleri saçlar üzerinde de
önemli etkiye sahipler. C vitamini kollaje-
nin vücudumuzda yapılanmasına yar-
dımcı olarak saçları güçlendiriyor. A
vitamini de antioksidan özelliğiyle saç
sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.
Özellikle güneşin yıpratıcı etkilerinin azal-
tılması konusunda faydalı oluyor.

Kilo vermek için ideal bir besin

Karpuz bol miktarda su ve az miktarda lif
içeriyor. Lif ve suyun bir arada olması
hem tok hissedilmesini sağlıyor, hem de
bağırsakların çalışmasında etkili oluyor.
Porsiyon kontrolü sağlanması kaydıyla
diyetlerde hem ana hem de ara öğünlerde
kullanılabiliyor. Karpuz anti-enflamatuar
antioksidanlar olan likopen ve C vitami-
ninden zengin bir besin. Bu içerikleri ilti-
haplanmanın azaltılmasına yardımcı
oluyor.
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M oralinizin çok bozuk olduğu bir
anda size aniden ne iyi gelebilir?
Ya da bir türlü yerinde olmayan

keyfinizi yerine ne getirebilir? 
SEVGİ…
Sevdiğinizden gelen bir mesaj, bir arama

ve belki de iki üç kelime. Hayal ettiğinizde
bile gülümsüyorsunuz öyle değil mi? O gelen
mesaj bir anda tüm havanızı değiştirebilir.
Eğer o an sinirliyseniz bir anda etrafa neşe
saçar hale gelirsiniz. Ufacık mesajın etkisini
anlatmaya kelimeler yetmez. İçinizde çiçek-
ler açtıran sevgi her şeyin ilacıdır ve bu
sevgi bir de karşılıklı olduğu zaman tadın-
dan yenmez. Fakat iki kalbin birbirine
dönük olması çok az kişiye nasip olan bir
şeydir. İclal Aydın’ın o müthiş sözü geldi ak-
lıma: “Sadece sevilmek harekete geçirir
donmakta olan bir kalbi. Ve hızla çarpan bir

kalptir her seferinde, dünya üzerindeki onca
güzel şeyin sebebi. Yani, sızlayan yerinden
sevmeye başlamalı bir insanı. Sevdiği kadar
da sevilmektir zaten bir acının yara bandı.” 

Genelde hep şöyledir: “Benim sevdiğim
beni sevmiyor, beni seveni de ben sevemiyo-
rum.” Sevgisine karşılık bulanlar elbette
çok şanslı. Sevgisine karşılık bulamayanlar
ise onlar kadar şanslı olmasa da, aslında
onlar da şanslı. Çünkü bu duyguları kolay
yaşayamıyor insan. Evet, tek başına sevgiyi
kalbinin içinde büyütmek, kalbini adeta bir
çiçek bahçesine çevirip o çiçekleri soldurma-
dan her gün sulamak çok zordur, üstelik çi-
çeklerin uğruna açtığı kişi kalbe bile
uğramazken... Siz kalbinizi çiçek bahçesine
çevirmişsinizdir ama, çiçeklerin uğruna aç-
tığı kişinin bundan haberi bile yoktur. Kim
bilir, belki de sıradan bir sevgi zannediyor-
dur. Oysaki ne kadar güzel duygulara can
veriyorsunuz içinizde. Boş verin! Kalbiniz-
deki lalelerden, gelinciklerden, papatyalar-

dan, güllerden haberi olma-
sın. Hem sen onu bir karşılık
alabilmek için mi sevdin? O zaman bunun ti-
caretten ne farkı kalır? Karşılığını almak
için sevmezsinki, bir bakmışsın sevmişsin
işte, sebepsiz. Bir nedene de gerek yok.
Bazen sesini seversin, bazen samimi oluşunu
seversin, bazen o içtenliği seversin, bazen de
kalbinde duruşunu seversin. Belki de hiçbir
şeyi hoşuna gitmez ve sebepsiz bir elektrik
alırsın. Aşk gelirken haber vermez. Aşk ani-
den çarpan bir araba gibidir. Ansızın gelir,
çarpar ve neye uğradığını şaşırırsın. 

Aşk ve sevgi siparişle olmaz. Bir insana
“Beni sev” demek saçmalıktır. Sen bunu
söyledin diye o seni sevmeyecekki. Eğer

onun içinden seni sevmek gelmiyorsa, sen is-
tediğin kadar sevmeye zorla, seni sevmeye-
cektir. Kendini zorla sevdiremezsin bunu
unutma. Ne yaparsan yap seni sevmeyecek-
tir. Eğer amacın sevilmekse seni seven birini
bul. Çünkü “Sev” diye zorladığın kişiyi sen
de yeteri kadar sevmiyorsun farkında değil-
sin. Çünkü sevgi karşılık beklemez. 
Ticaret mi bu? Gözün gibi bakamayacağın,
karşılık bekleyeceğin, kalbinde ev sahibi
değil de kiracı edeceğin aşk, aşk değildir.
Sen öyle sanıyorsundur. Aşk olsaydı eğer,
kalbinde yer kaplaması bile mutlu ederdi
seni. Sırf o nefes alıyor diye onun olduğu
şehri severdin. Onun mutlu olması önceliğin
olurdu. Kendinden önce onu düşünürdün;
lakin aşk fedakarlık ister, bencillik değil.
Usta Şair Nazım Hikmet ne güzel özetlemiş
konuyu, “Yani sen elmayı seviyorsun diye,
elmanın da seni sevmesi şart mı? yani
Tahir’i Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç
sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi Tahirliğin-

den? Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak
da, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp
değil. Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte.
Yani yürekte.” 

Böyle karşılık beklemeden beslediğiniz
güzel duygular varsa içinizde ne mutlu size!
Ya kötü duygulara sahip olsaydınız? Bir ki-
şiden nefret edeceğinize, bin kişiyi karşılık-
sız sevin daha iyi. Karşılık beklemek yerine
onu daha çok sev. Defalarca “Seni seviyo-
rum” de. “Ne yaparsan yap, kim olursan 
ol ya da nerede bulunursan bulun seni her
şeye rağmen seveceğim” de. Hatta “Sen
beni sevsende sevmesende ben yine seni 
seveceğim” de. 

Çünkü bir gün hiçkimseyi sevemez hale
gelebilirsin. Belki de şu an geldin onu bilmi-
yorum, ama eğer henüz o hale gelmediysen
içindeki çiçekleri daha fazla sula. Hem kal-
bindeki o çiçek bahçesini kocaman yapar-
san, kim bilir belki günün birinde senin
çiçek bahçene yerleşir…

Seni seviyorum
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Karpuz, lezzetli olmasının yanı sıra serinletici etkisiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden biri. Üstelik yüzde 92’si sudan
oluşan karpuz vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılarken, yüksek miktarda içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp
sağlığını korumadan kas ağrılarına, cildi gençleştirmeden saçları güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlıyor

Tuğçe MARİK
ORTAYA KARIŞIK

IKI DILIM KARPUZ 
TUM DERDE DEVA

ÜAra öğünü tercih ederseniz
karpuzu yemeklerden en erken
2 saat sonra tüketin. Bu hem
kan şekerinin dengeli seyret-
mesini, hem de sindirim siste-
mine aşırı yüklenmeyi
engelliyor.
ÜYemekle berber tüketecekse-
niz o öğünde ekmeği azaltın.
Çünkü her 2 besin de karbon-
hidrat grubuna girdiği için aynı
öğünde tüketilmeleri yemeğin
karbonhidrat yükünü arttırıyor,
bunun sonucunda da kilo
kontrolünü güçleştiriyor.

ÜKarpuz fazla olgunlaştıkça
orta kısımlarında bozulmalar
ve çürümeler başlıyor. Kesildi-
ğinde kötü koku veya ekşi bir
tat hissederseniz asla yemeyin.
ÜSu içeriği yüksek, asit sevi-
yesi düşük olduğu için kolay
bozulan bir meyve. Bu nedenle
kestikten sonra buzdolabında
3 günden fazla saklamayın.
ÜKarpuzun çekirdeği sindiri-
lemediği için fazla tüketmeme-
nizde fayda var, çekirdeğinin
kabuklarını çıkartıp 
yiyebilirsiniz.

Karpuz tüketirken
5 KURALA DiKKAT!

Ozel çocuklara 
ATLA TERAPi
Çalışmaları anlatan Eğitim
Merkezinin Müdür Yardımcısı psi-
kolog Bercis Merdanoğlu, atla te-
davinin çocukların ruhsal ve
bedensel gelişimlerine büyük katkı
sağladığını anlattı. İstanbul Emni-
yet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın
2017'de hazırladığı ‘Atım benim
Kanatlarım’ projesi kapsamında
İstanbul Sosyal Hizmetler Şube
Müdürlüğü ve TJK işbirliğindeki
çalışmada, polislerin engelli çocuk-
ları da atla terapi hizmeti alıyor.
TJK'nın özel olarak yetiştirdiği 3
atla psikolog ve uzman uzman fiz-
yoterapistler eşliğinde yapılan, çocukla-
rın ailelerinin de izlediği seanslar DHA
kameraları tarafından görüntülendi.

Uzman terapistlerle eğitim

TJK Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merke-
zi’nde kapalı manejde düzenlenen seans-
lara engelli çocuğu bulunan tüm polis
aileleri katılabiliyor. Eğitimlerde TJK’nın
özel olarak yetiştirdiği Zencefil, Köpük
ve Gümüş isimli atlarla uzman psikolog
ve fizyoterapistler eşliğinde Pazartesi,
Salı ve Perşembe günleri seanslar ha-
linde çalışmalar düzenleniyor. Eğitimin

başladığı 2017 yılı sonundan itibaren İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesin-
deki polis ailelerinden 35 engelli çocuğu
bu terapiye alındı. Bu çocuklardan
19'unun terapisi devam ediyor..

Eğitimin amacı

Eğitimlerde engelli çocukların fiziksel, 
zihinsel ve duygusal bozukluğunun geli-
şimini katkı sağlanması amaçlanıyor.
Engelli çocukların psiko-sosyal gelişimle-
rini, fiziksel fonksiyonlarını, becerilerini,
güçlendirip onların hayata uyumlarını
kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nde tüm engelli ve özel
çocuklara hem atla terapi hizmeti veriliyor hem de atlarla güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor

Eczacılar artık 
9 yıldızlı olacak

Dünya Sağlık Örgütü
tarafından, geleceğin ec-
zacılarında olması gere-

ken özellikler ‘8 Yıldızlı Eczacılık’
olarak tanımlanıyordu. Bu sayısın
9’a yükseldiğini belirten Eczacılık İş-
letmeciliği Anabilim Dalı Başkan Ve-
kili Doç. Dr. Buket Aksu, "Bizimki
hasta odaklı eğitim anlayışı ile kuru-
lan bir fakülte. Bu sene biz 9’uncu
yıldızı ekledik. Zaten çoğu fakültenin
programında olan girişimcilik,
9’uncu yıldız oldu" dedi.

YÖK 2015'te onayladı

Eczacılık fakültelerinin asgari eğitim
koşullarını sağlamak üzere yapılan
Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP),
2015 yılında Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından onaylandı. Bu ça-
lışmalar ile eczacılık fakültelerinde
temelde aynı düzeyde eğitimin veri-
lebilmesi hedeflendi. 4 yılın ardın-
dan, ÇEP’in bu sene revize
edileceğini belirten Altınbaş Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Buket Aksu, Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO) geleceğin ecza-
cısında olması gereken özellikleri ta-
nımladığı 8 yıldızlı eğitimin bu
konuda rehber alındığını ifade etti.
Ayrıca yıldız sayısının da 9’a çıktığını
belirtti. Bu yıl yapılan revize ile fakül-
telerde 8 yıldızlı eczacılık eğitiminin
9’a çıktığını ve girişimciliğin önemi-
nin fark edildiğini ifade eden Doç.
Dr. Buket Aksu, “Eczacı için burada
iki temel nokta var” dedi. 
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Turist kadını sürüklediler
Beyoğlu'nda otelinden çıkan Faslı kadın turist, cadde ortasında kapkaça
uğradı. Çantasını vermek istemeyen turist, metrelerce yerde sürüklendi

OLAY, dün sabah sa-
atlerinde Dolapdere
Taksim Caddesi'nde

meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, otellerinden çıkan iki kadın
turist, caddede yürürken arka-
dan gelen iki kişi turistlerden bi-
rinin elindeki çantayı çalmak
istedi. Çantasını bırakmak iste-
meyen Faslı turist metrelerce
yerde sürüklendi. İki kapkaççı
bir süre sonra çanta ile ara so-
kaklara kaçarak izlerini kaybet-
tirdi. Yerde sürüklenen kadın
turist vatandaşlar tarafından
kaldırıma oturtularak olay yerine
polis ve ambulans çağrıldı. Kısa
sürede olay yerine gelen sağlık
ekipleri yerde sürüklenen kadın
turisti ambulansa alarak ilk mü-

dahaleyi olay yerinde yaptı.

Kapkaççılar 3 kişiydi

Polis ekipleri kapkaça uğrayan
kadın turistten ve arkadaşından
kapkaççıların eşkallerini ve kaçış
yönlerini aldı. Kapkaççıları yakala-
mak için çalışma başlatan polis
ekipleri mağdur turisti karakola gö-
türdü. Turistlere yardım eden görgü
tanığı Doğukan Özdemir, "Kapkaç-
çılar 3 kişiydi. Biri gözcülük yapı-
yordu. Diğer iki kişi de kadın
turistin çantasını almaya çalıştı. Tu-
rist, çantasını vermeyince uzun süre
yerde sürüklendi. Bir süre sonra
çantayı alan kapkaççılar ara sokak-
lara kaçarak izlerini kaybettirdi.Ben
de turistlere yardım ederek buraya
getirdim" dedi. DHA

İKİ İŞ İNSANININ ÖFKESİNE YENİK DÜŞEREK TRAFİKTE ESTİRDİKLERİ
TERÖR KENDİLERİNE VE ŞİRKETLERİNE UMULMADIK ZARAR VERDİ

BIR ANLIK OFKE
PAHALIYA PATLADI

Türkiye 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomo-
bile saldıran magandalara kilitlendi. Dün sabah Pendik em-
niyeti'ne gelen Hasan Sel, kardeşi Hüseyin Sel, çıkarıldıkları

mahkeme tarafından tutuklanırken, iki kardeşi kapıda
karşılayan ve elini sıkan polis amiri görevden alındı

İki şüphelinin savcılık ifadesinde mağdur çiftten özür
dilemek istediklerini söyledikleri öğrenildi. Pişman
olduklarını ifade eden şüphelilerin saldırdıkları çift
hakkında hakaret ve mala zarar verme nedeniyle
şikayette bulundukları da ortaya çıktı

P endik'te 7 aylık hamile kadın ve eşi-
nin bulunduğu otomobile saldıran
Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel,

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala
zarar verme" ve "Kara ulaşım araçlarını ka-
çırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklan-
maları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki
kardeşin savcılık sorgularında, Ayfer Bahçı-
van ve Yunus Emre Bahçıvan'dan özür di-
lemek ve zararlarını gidermek istediklerini
söyledikleri öğrenildi.

İfade verdiler

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile
Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçı-
van'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü
keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hü-
seyin Sel, dün sabah Pendik Şehit Adil Gö-
zalıcı Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.
İki kardeş, emniyet işlemlerinin ardından
soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Anlık psikolojiymiş!

Savcılık ifadesinde, kendilerine arkadan
çarpmaları için araçlarını durdurduklarını,
araçtan indiklerini, sıkıntısının ne olduğunu
anlamak için camı açmayı istediklerini be-
lirten Hasan Sel'in, "Kardeşim, gel gidelim,
boş ver kötü söz sahibinindir dedi. Olayın
bu aşamaya gelmiş olması nedeniyle, bir
anlık heyecanla, şahsın aynasına zarar ver-
dim. İki araç birbirine bitişik olduğu için
diğer aracın kaputuna bastım. O anki psi-
kolojimle kaputta zıpladım. Kesinlikle ha-
milelikle ilgili bir şey duymadım" dediği
öğrenildi.

Özür dilemek isterim

Olay sırasında yanında bulunan ruhsatlı si-
lahını teşhir amaçlı kullanmadığını söyleyen
Hasan Sel'in, "Kesinlikle çıkarmam, teşhir
etmem ve elimi belime götürmem dahi söz
konusu değildir. Bu olay nedeniyle çok üz-
günüm. Tahrik sonucu meydana gelmiştir.

Kasten çarpma ve öncesinde hakaretler
mevcuttur. Yine de şahısların uğradıkları
maddi ve manevi zararları gidermek iste-
rim. Bizim de çoluk çocuğumuz vardır.
Ayrıca özür dilemek isterim" ifadelerini
kullandığı öğrenildi. Savcılık ifadesinde
olay günü dörtlülerinin açık olarak ve
zaman zaman da emniyet şeridinde gitti-
ğini söyleyen Hüseyin Sel'in ise "Ben em-
niyet şeridine girmek istedim, karşı taraf
şeridi daraltarak izin vermedi. Aynaları-
mız birbirine değdi" dediği kaydedildi.

Bir de şikayette bulunmuşlar

Bunun üzerine aracı durdurduklarını,
aracın yanına gittiklerini söyleyen Hüse-
yin Sel'in, "Eğer camı açış olsalardı özür

dileyip ağabeyimi de alıp götürecektim.
İçeriden kesinlikle bir ses duymadık. Ben
kadının olduğu araçla diyaloğa girmem.
Hamilelik olayını sosyal medyadan öğ-
rendik. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm.
Maddi ve manevi zararlarını giderip özür
dilemeye hazırım. Firmamız ve ailemiz
bu durumdan zarar görmüştür. Biz de
hakaret ve mala zarar verme nedeniyle şi-
kayette bulunduk, ancak duruma göre şi-
kayetimizi geri çekeriz" dediği belirtildi.
Savcı, ifadelerin ardından her iki kardeşi
de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",
"Mala zarar verme" ve "Kara ulaşım araç-
larını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından
tutuklanmaları talebiyle mahkemeye 
sevk etti. DHA

Karakola gelirken kapıda karşılanan Sel kardeşlerin, mahkemeye giderken kollarına girildi. 

Tepki çeken amir görevden alındı
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca sal-
dıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıka-
rak karşılayan polis amiri görevden alındı. Görev
yeri değiştirilen amir hakkında soruşturma baş-
latıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapı-
lan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak

Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana
gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirli-
ğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle
ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis
Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında
idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

11 kişilik gasp çetesi çökertildi 
İstanbul, Ankara ve Bursa'da tapu dairesi, banka gibi yerlerde takip ettikleri mağdurların paralarını
çalan 11 kişilik gasp çete, polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çökertildi. Şüpheliler-
den 6'sı tutuklanırken, önceki gün gözaltına alınan biri kadın 5 kişi ise adliyeye sevk edildi

TUZLA'DA 7 şubat 2019 tarihinde bir
bankadan para çeken Zuhal S. ve
Reyhan S.'nin yanına yaklaşan oto-

mobilde bulunan şüpheliler içinde 11 bin 500
lira olan çantayı alarak kaçtı. Olay sırasında
Reyhan S. şüphelilerin aracına binip parayı kur-
tarmak istediği sırada şüpheliler tarafından oto-
mobilden atıldı. Polis tarafından olayla ilgili
soruşturma sürerken Tuzla'da 13 şubat 2019 ta-
rihinde bankadan 354 bin lira çeken Mehmet T.
kendisini takip eden şüphelilerin saldırısına uğ-
radı. Mağdur Mehmet T. şüphelilere direnince
ayaklarından tabancayla vurularak yaralanır-
ken, bu sırada paniğe kapılan şüpheliler sadece
2 bin lira alarak kaçtı. Bu olaydan sonra 5 Mart
2019 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan şüphe-
liler Çekmeköy'de Rüstem K. adlı mağdurun
225 bin lirasını gasp etti. Olay sırasında parasını
çalan şüphelilerin aracına tutunarak metrelerce
sürüklenen Rüstem K. hafif şekilde yaralandı.

Polis operasyon başlattı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından peş
peşe meydana gasp olayları üzerine soruşturma
açtı. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Cum-
huriyet Savcılığı talimatıyla 6 ay süren teknik ve
fiziki takip başlattı. Son olayda şüphelilerin kul-
landığı ve sahte plaka takıldığı öğrenilen otomo-
bil yaklaşık 40 kilometre takip edilerek Pendik
bölgesine geldiği belirlendi. Gasp Büro Amirliği
tarafından yürütülen soruşturmada organize bir
şekilde banka yada Tapu takipli gasp yapan
şüphelilerden Savaş M.(18), Nehir M.(22),
Bektaş M.(19), Yener M.(22), Bülent K.(22), ve

Orhan K.(18) ara operasyonlarda gözaltına
alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerde tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

5 kişi daha yakalandı

Operasyonları sürdüren polis önceki gün çete-
nin geri kalanlarını yakalamak düğmeye bastı.
Düzenlenen operasyonda Ali Turan Ç.(31),
Sevgi Ç.(31) ile Mehmet V.(28) ile Ü.M.(16),
E.M.(16) gözaltına alındı. Polis yaptığı çalış-
mada organize bir şekilde İstanbul, Bursa, An-
kara illerinde gasp olayları gerçekleştirdikleri
belirlendi. Şüphelilerin çetenin kadın elemanları
adına otomobil alarak sahte plaka taktıkları
daha sonra bir gasp olayında kullandıktan
sonra satışa çıkarttıkları öğrenildi.

1,5 milyon lira gasp etmişler

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin An-
kara Pursaklarda 24 Nisan 2019 tarihinde bir
mağdurun 190 bin lirasının gasp edilmesi, Bur-
sa'da bir vatandaşın 20 bin lirasının gasp edil-
mesi olaylarını gerçekleştirdikler öğrenildi.
Şüphelilerin ayrıca Pendik'te 11 Mart 2019 tari-
hinde Cuma namazına giden ve Ertuğrul D.'nin
otomobilinde bıraktığı 650 bin liralık ziynet ve
dövizinin çalınması olayının failleri olduğu be-
lirlendi. Şüphelilerin toplam 11 eylemde 1,5 mil-
yon lira gasp ettikleri belirtildi. Gasp Büro
Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler-
den Ali Turan Ç., Sevgi Ç. ve Mehmet V. Asayiş
Şube Müdürlüğünden yaşları küçük olan Ü.M.
ve E.M. ise Çocuk şube müdürlüğünden adli-
yeye sevk edildi. DHA

Polisi görünce bırakıp kaçtılar
Küçükçekmece’de alkol denetimi yapan polis ekiplerini görünce panikleyen
2 kişinin bırakıp kaçtığı panelvan araçtan 20 kaçak göçmen çıktı

OLAY,Küçükçekmece D-100 Kara-
yolu Sefaköy istikameti fidanlık
yanyolda 01.00 sıralarında mey-

dana geldi. Yan yolda alkol denetimi yapan
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı polis ekiplerini gören 34 YT 6439 plakalı
palenvan araçtaki 2 kişi, panikleyerek geri
dönüş yapmak istedi.

Araçtan 20 mülteci çıktı

Geri dönmeye çalışırken bariyerlere çarpan
panelvanı olay yerinde bırakan 2 kişi gecenin

karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı.
Uygulamayı görünce kaçmaya çalışan aracı
gören polis ekipleri yaptıkları incelemede araç
içinde çoğunluğu Pakistan uyruklu 20 kaçak
göçmen olduğunu gördü. 20 kişi olay yerine
çağırılan minibüs ile önce sağlık kontrolünden
geçirilmek üzere hastaneye ardından ise iş-
lemlerini yapmak üzere Küçükçekmece İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sebe-
biyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde
verildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma baş-
lattı. DHA

Her gün yeni bir maganda!
Küçükçekemece'de trafikte tartışma yaşayan sürücüler yumruk 
yumruğa kavga etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken,
bazı sürücülerin tarafları ayırmak yerine olayı izlemesi dikkat çekti

OLAY geçtiğimiz günlerde Sefaköy
Köprüsü üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre köprü üzerinde ilerle-

yen minibüs ve otomobil sürücüsü arasında
yol verme nedeniyle tartışmaya yaşandı. Araç-
larından inen taraflar yumruk yumruğa kavga

etmeye başladı. 2 kişinin bir kişiyi tekmeli
yumruklu darp ettiği o anlar çevredeki bir va-
tandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla
kaydedildi. Bir süre daha devam eden kavgayı
çevredeki vatandaşlar ayırırken, bazı sürücüle-
rin ise olayı seyretmesi dikkat çekti. DHA

Ağaca çarptılar
MALTEPE'DE sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan
ağaca çarparak durabildi. Kazada araç

içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza Maltepe Yalı 
Mahallesi Sahil yolunda meydana geldi. Emre Odacı
yönetimindeki 53 DE 609 plakalı otomobil, Kartal yö-
nünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek
önce önünde seyreden araca çarptı ardından refüjdeki
ağaca çarparak durabildi. DHA



T abi ki kişiye göre değişir kimileri
Boğaz der, kimileri Emirgan der, ki-
mileri Kanlıca der, kimileri Sulta-

nahmet meydanı der, kimileri de kendi
yaşadıkları ilçeyi doğal olarak İstanbul'un
en güzel yeri burası diye söylerler.

İstanbul'u bir şehir olarak ele alırsak
bana göre dünyanın en güzel şehridir 
İstanbul.

Tabi ki hemen akla şu soru gelebilir
sanki her yeri gördün mü de İstanbul diyor-
sun denebilir.

Günümüz iletişimde, bilgiye ulaşımda
çok hızlı neyin iyi neyin kötü olduğunu,
neyin güzel neyin çirkin olduğuna, çok
çabuk ulaşıp öğrenebiliyoruz.

Ben deniz şahsen Avrupa’nın değişik şe-
hirlerini de gören ve araştıran biri olarak
diyorum ki, İstanbul dünyanın en güzel şeh-
ridir ve açık ara da en güzel şehirden daha

güzelidir.
Bir dolu olumsuzluğa rağmen halen en

güzel şehridir, tüm yanlış projelendirmeler
ve ormanlık alanlarının yok edilmesine rağ-
men, ortasından deniz geçen, her bir semti
için şarkılar dizilen, hikâyeler anlatılan, va-
purlarda elinizden martılara simit yedirilen
tek şehirdir İstanbul ve dünyanın en güzel
şehridir benim yaşadığım bu şehir.

Bana göre pek tabi ki yaşadığım ilçe
olan Büyükçekmece de en güzel ilçedir.

Belediyemizde bu sloganlar ile araçlarını
giydirmiştir. (İstanbul un en güzel ilçesi 
Büyükçekmece) 

Bu sloganı kim buldu ise tebrik ederim
bence de İstanbul'un en güzel ilçesi 
Büyükçekmece.

Havadan İstanbul, u izleyin ormanı ol-
mayan en geniş yeşil alan a sahip ilçe 
Büyükçekmecedir.

İlçenin nerede ise tama-
mına yakın inşaatın tümü yatay mi-
mari mimarisi bozulmamış, neredeyse
yüksek bina göremeyeceğiniz bir ilçedir,
yazlık ve kışlık yaşanabilen bir ilçedir.

İstanbul un en güzel en temiz deniz ve
koyuna sahip, kültürle tarihi ile iç içe
benim yaşadığım ilçe. 

Buradan bu güzelliğe katkı sağlayan
tüm görevlilere şahsım adına teşekkür
ederim.

Yurt dışında yurt içinde Şehirlerin birço-
ğunda insanların ziyaret ettiği simge yapı-
ları vardır.

Örneğin İstanbul'da boğaz köprüsü var
ama yaya ziyaretine kapalı Büyükçekmece
de televizyon vericisi var görsel ziyaretler

içinde yapılan bu yer ziyarete ve aktif çalış-
maya kapalı, Kumburgaz da nefis bir deniz
ve kum var yeterince verimli 
kullanılamıyor.

Sebebi ise birisinden intihar edilmesin
diye yaya geçişine kapatılmış diğerine de
helikopter çarptığı ve radyo ve televizyon
frekansı verilmediğinden kullanılmıyor!

Diğerinde ise binalardan deniz ve kumsal
görünmüyor

Lütfen ülkemizin değerli yapılarını ve
doğayı insanlarımızın hizmetine sununuz
sayın yetkililer.

1889 da yapılan Eiffel kulesinden şu ana
kadar 400 kişi intihar etmiş ama o güzel-
liğe o görsel ihtişamı aklıselim insanlara
sunan yapıyı bu ölümler hiç ilgilendirmemiş
çünkü çoğunluğun ziyaret ettiği bir yer ol-
duğu için.

Sadece Eyfel Kulesi'ni yılda en az 7 mil-
yon insan ziyaret ediyor.

Bütün ihtişamı ile orada duruyor ve
Fransız halkına, dünya halkının görselliğine

açıktır
İstanbul’un en güzel yeri tabi ki bence...

Boğaz köprüsünün  tam üzerisidir.
Uzun yıllar önce yaya olarak gezebiliyor-

duk ve çok güzel duygular içinde İstan-
bul’un her iki yakasını seyredebiliyorduk.

Boğaz köprüsü, yani 1 ci köprü, yani
Fatih Sultan Mehmet köprüsü, yani 15
Temmuz Şehitler Köprüsü! yayalara, İstan-
bul ve dünya halkının görselliğine açılmalı
bu güzellik İstanbullulara çok görülmemeli.

Büyükçekmece verici kulesi tüm insanlı-
ğın görselliğine açılmalı  

İstanbul un en güzel ilçesinin en uzun 
sahili (8 km) ve en güzel kumunun olduğu
Kumburgaz sahili tüm insanlığın görselli-
ğine açılmalı ve modern hale getirilmeli.

İstanbul un plaj ihtiyacını karşılayacak
büyük bir plaj alanıdır mutlaka görülmeli
ve gereken yapılmalıdır.

Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na 
duyurumdur.
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İstanbul un en güzel yeri neresi?

O kmeydanı'nda bulunan
Okçular Vakfı'ndan düzen-
lenen toplantı öncesi açık-

lamalarda bulunan Bilal Erdoğan,
"Türkiye'de az çok okçuluğu bilen
kime sorarsanız, bu tarihi tekkenin
okçuluk için ne kadar önemli oldu-
ğunu size muhakkak söyleyecekler-
dir. Okçular Vakfı, geçtiğimiz 6 yılda
Türkiye'de okçuluğun ciddi bir sıç-
rama yapmasına vesile oldu. Biz
bütün başarının kaynağıyız iddia-
sında elbette değiliz. Ama okçuluğa
ilgi çekmekte, daha çok insanın ok-
çuluğa yönlenmesini sağlamakta,
okçuluğun bir takım sistemsel so-
runlarını çözmede öncülük ettiğimizi
söylemeliyiz. Okçular vakfımızın
sporcuları, yurt içi, yurt dışında mü-
sabakalara katılmaya devam ediyor-
lar. Türkiye'de sadece okçuluk
alanında değil, diğer spor dallarına
örnek olacak bir yapılanmayı Okçu-
lar Vakfı kurmuştur" diye konuştu.

Önyargılı davranıyorlar

"Maalesef işin içinde ben olduğum
için muhtemelen bu işlere sağduyu
ile selim bir akılla yaklaşmadan ön-
yargıyla insanların bir takım itham-
larda bulunduğunu, iftira attığını
biliyoruz" diyen Erdoğan, "Ama biz
burada doğru bildiğimiz işi yap-
maya devam edeceğiz. Okçular Vakfı
kurulduğundan buyana Türkiye'de
okçuluk lisanslı sporcu ve kulüp ola-

rak 4 katına büyüdüyse, uluslararası
müsabakalarda madalya sayımız 5
katına kadar büyüdüyse, bunda mu-
hakkak bizim katkımız oldu. Bunu
da sürdürmeye devam edeceğiz. İn-
şallah 2020 Olimpiyatları'nda Türki-
ye'nin okçulukta madalyayla
buluşması olacak" ifadelerini kul-
landı. Bilal Erdoğan, "Çanakkale
nasıl son 15 yılda Türkiye'nin yapı
taşlarından bir tanesi olarak hak et-
tiği karşılığı toplumda bulduysa,
Malazgirt'inde bu şekilde hak ettiği
yeri bulması için Okçular Vakfı ola-
rak biz mücadelemize devam edece-
ğiz" dedi.

Hiçbir yere taşınmıyoruz

Bir gazetecinin Okçuluk Vakfı'nın ta-
şınacağı veya kapanacağı yönündeki
sorusuna Bilal Erdoğan, "Yok öyle
bir şey arkadaşlar. Buradayız işte"
yanıtını verdi. Bunun üzerine Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız da, "Birileri buradan taşınma-
mızı istiyor olabilirler. Birilerini ra-
hatsız ettiğimizin farkındayız.
Okçular Vakfı 566 yıl önce Fatih Sul-
tan Mehmet Han tarafından temel-
leri atılan ve ilelebet inşallah burada
var olacak bir vakıftır. Başka bir yere
taşınmamız söz konusu değildir"
diye konuştu. Açıklamanın ardından
Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anado-
lu'nun Fethi 1071 Anma Programı
İstişare Toplantısı'na katıldı. DHA

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

VAKIF KAPANMADI
ISTE BIZ BURADAYIZ
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakıf ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt
verdi. İşin içerisinde kendisi olduğu için itham ve iftiralara maruz kalındığını belirten Erdoğan,
vakfın kapatılmasıyla ilgili olarak da “Yok öyle bir şey. Buradayız işte” açıklamasını yaptı

BİLAL ERDOĞAN’DAN OKÇULAR VAKFI İLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT

Okçular Vakfı'nda düzenlenen toplantıda Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. 

Universitelerden 
yararlanmalıyız

Uluslararası Örgütlerin Yönetimi 
Kongresi VII. Çalıştayı Küçükçekmece’de
yapıldı. Çalıştayda konuşan Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Belediye olarak
üniversitelerden yararlanmak 
istiyoruz. Biz de sizin için elimizden
geldiğince bütün imkanlarımızı 
seferber etmeye hazırız” dedi

İstanbul AREL Üniversi-
tesi, Haliç Üniversitesi ve Ni-
şantaşı Üniversitesi işbirliği ile

27-29 Mart 2020 tarihleri arasında İs-
tanbul'da gerçekleştirilecek olan ‘Ulus-
lararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi’,
VII. Dönem Çalıştayı Küçükçekmece
Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Çalıştaya katılan Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi, üniversitelerle
yerel yönetimlerin birlikte çalışması ge-
rektiğini belirterek, her türlü işbirliğine
açık olduklarını vurguladı.

Üniversiteler bir ihtiyaçtır

Kongrelerin önemine değinen Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongreleri
çok önemsemiş ve kongreler neticesinde
Cumhuriyetin kurulmasına karar ver-
miştir. Ülkemizin üniversitelere, akade-

miye, bilim insanlarına olan ihtiyacı,
suya olan ihtiyacımız kadar temel bir ih-
tiyaçtır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra İn-
giliz General, Alman Generale diyor ki;
her yer dümdüz oldu, artık Almanya
100 yıl ayağa kalkamaz. Alman General
ise üniversitelerimiz ayakta, kısa sürede
ayağa kalkarız diye cevaplıyor. Ben de
ülkemin üniversitelerinin Türkiye'yi
atağa kaldırmasını umuyorum. Belediye
olarak üniversitelerden yararlanmak isti-
yoruz. Biz de sizin için elimizden geldi-
ğince bütün imkanlarımızı seferber
etmeye hazırız" diye konuştu. 

Amacımız bir araya gelmek

Çalıştay'da konuşan Prof. Dr. Ali Akde-
mir ise "Yönetim prensipleri benzerdir
diyerek, kar amaçlı ve kar amacı gütme-
yen örgütlerin tamamı için bir kitap yaz-
dık. Amacımız bu çerçevede örgütlerin
yönetimi konusunda çalışan bilim

adamlarını, yöneticileri ve entelektüelleri
bir araya getirmektir" diyerek, "Akade-
mik, entelektüel ve bilimsel içerikli bildiri-
lere, konferanslara ve panellere de yer
verilecektir. Dolayısıyla kongremiz aracı-
lığıyla, sürekli olmasını dilediğimiz
STK’lar-Devlet-Özel Sektör-Üniversite
işbirliğini de doğal olarak gerçekleştire-
ceğiz. Çalıştaylardan yola çıkıp Örgütle-
rin Yönetimi kitabına ulaşmıştık.
Örgütlerin Yönetimi Kongresiyle devam
ediyoruz. Elbette çalıştaylar ve kitap ça-
lışmaları bir başka kulvarda devam ede-
cektir. Kongre ve kongreye bağlı yazılar,
dergilerde makaleler eklemlenmiş ola-
caktır. Uluslararası düzeyde profesyo-
nellerin, yöneticilerin, STK’ların ve
kamunun temsilcilerinin, akademisyen-
lerin kongremize ilgi göstermelerini bek-
liyoruz; kongre aracılığıyla da Yönetim
Kavram-İlke ve Uygulamaları bağla-
mında etkileşmelerini bekliyoruz" dedi. 

Çalıştayda Kongre Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Ali Akdemir, Kemal Çebi’ ye teşekkür ederek
Örgütlerin Yönetimi Kitabını ve plaketi hediye etti.

Çocuklar için 
havuz zamanı
Yaz tatilinin başlamasıyla Bağcılar’da hizmet
veren kapalı yüzme havuzları doldu taştı. İlçede
yaşayan her yaştan 3 bin 402 kişi, havuzlarda
hem yüzme eğitim alıyor hem de bunaltıcı 
sıcak havalarda serinleme fırsatı buluyor

Okulların tatil olmasıyla birlikte Bağcı-
lar’daki havuzlarda yaz sezonu açıldı.
Bağcılar Belediyesi’nin Barbaros, Kazım

Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Tem-
muz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerinde bulu-
nan 8 kapalı yüzme havuzu ilçe sakinlerinin ikinci
adresi haline geldi. Yoğun ilgi gören havuzlara
okulların kapandığı günden bugüne kadar 3 bin
402 kişi başvuruda bulundu.  Yaz aylarında ferah-
lamak ve farklı bir atmosferde zaman geçirmek is-
teyen vatandaşlar hem çocuklara hem de
yetişkinlere hitap eden havuzlarda doyasıya zaman
geçiriyor. Özellikle bir eğitim dönemi boyunca yo-
rulan çocuklar, yorgunluklarını ve yılın stresini ha-
vuzlarda atıyor. 

Havuz sayısı 8’e çıktı

Kayıt yaptıranlardan 6-14 yaşları arasındaki çocuk-
lar havuzlardan saat 09.00 – 17.00 arasında yarar-
lanıyor. Yüzme eğitimi alan çocuklar hem serinliyor
hem de arkadaşlarıyla su oyunları oynayarak keyifli
zamanlar geçiriyor.  Saat 17.00 ile 23.00 arasında
ise havuzlarda çocukların yerini yetişkinler alıyor.
Geçen yıl 6 olan yüzme havuzu sayısını bu sene 8’e
çıkardıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, "Yaz tatilinde havuzlarımız çok
talep görüyor. Havuzlarda hemşehrilerimizin sağlı-
ğına ve güvenliğine önem gösteriyoruz. İnşallah 22
mahallemizi de 22 havuza kavuşturacağız" dedi.

Turan Hançerli’ye
taşımacılık plaketi

Pazar günü 658’incisi düzenlenen Kırk-
pınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni izlemek
için Edirne’ye giden Turan Hançerli,

güreş müsabakalarını takip etti. 23 Haziran’da ye-
nilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimleri öncesi seçmenlerin memleketi Tokat’tan
İstanbul’a oy kullanmaya gelmesi için yoğun mesai
harcayan Hançerli’ye çabalarından dolayı plaket
verildi. Plaketi CHP Tokat İl ve İlçe örgütleri adına
Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Tokat
Milletvekili Kadim Durmaz takdim etti. 

Payımıza düşeni yaptık

23 Haziran’da demokrasinin, millet iradesinin ka-
zandığını, 16 milyon İstanbullu’nun kazandığı bir
seçim yaşandığını ifade eden Turan Hançerli, “De-
mokrasi mücadelesi için biz de kendi payımıza dü-
şeni yaptık. İstanbul Türkiye’nin birçok
bölgesinden insanımızın yaşadığı bir kent. 23 
Haziran’da vatandaşlık görevine önem vererek İs-
tanbul’a gelip oy kullanan tüm vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum” dedi.
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İ BB Temmuz ayı ilk
Meclis oturumu ger-
çekleşti. Toplantı

Ekrem İmamoğlu’nun
açılış konuşmaıs ile baş-
ladı. İmamoğlu konuş-
masının ardından AK
Parti ve CHP grup baş-
kanvekilleri açıklamalarda
bulundu. İlk olarak kürsüye
çıkan AK Parti Grup Başkan-
vekili Mehmet Tevfik Göksu, ko-
nuşmasına Ekrem İmamoğlu’nu
tebrik ederek başladı ve 23 Haziran
seçimi için, "İstanbullular iradesini göster-
miştir. Bizim için milletin iradesi başımızın üze-
rindedir. Bu sonuçlarla İstanbullular icra yetkisini
size, denetleme yetkisini ise bize vermiştir" dedi.
Göksu daha sonra AK Parti döneminde yapılan-
ları anlatarak kenti yeni yönetime emanet ettiklerini
söyledi. Belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarının
asılsız olduğunu savunan Göksu, İstanbulluların
yararına olacak her projeyi destekleyeceklerini
ifade etti. AK Parti Sözcüsü, "Güzel şeyler yapa-
caktık ama dedirtmeyeceğiz, sizlerin geçmişte yap-
tığı gibi engel olmayacağız. Hatta sayın başkanın
vaatlerini teklif haline getirip meclise sunacağız.
AK Parti ve MHP olarak kendi partisi destek ver-
mese bile biz destek vereceğiz" dedi.

'Pontus' yine gündeme geldi

Tevfik Göksu’nun ardından sözü CHP Grubu
adına Doğan Subaşı aldı. CHP Grup Başkanvekili
Subaşı, Göksu’nun "İstanbul’u siz emanet ediyo-
ruz" sözünü eleştirerek, "Emaneti millet verir millet
alır. Bunun da ‘Pontus’ ifadesi gibi dil sürçmesi ol-
duğunu sanıyorum" hatırlatmasında bulundu. Su-
başı, "Bu seçim 1950 seçimlerinden bu yana en
önemli seçimdir. Buna önemi veren ise Sayın Baş-
kanımız İmamoğlu toplumun çok değişik kesimle-
rinden oy aldı. Sosyalistler, muhafazakarlar,
ülkücüler, Saadet Partililer, MHP’liler, AK Partililer
oy verdi. Milli Birlik sayın İmamoğlu’na oy verdi.
Toplum eğer doğru davranırsanız, doğru konuşur-
sanız arkanızda durur. Bunu gördük. Bu seçim so-
nucunu bütün dünyaya gururla anlatabiliriz" diye
konuştu.

Ücretsiz taşıma komisyonda

AK Parti Grup sözcüsü Faruk Gökkuş da söz ala-
rak bazı belediye çalışanlarına sendika konusunda

baskı uygu-
landığını
iddia etti.
Gökkuş
ayrıca
Ekrem
İmamoğ-
lu’nun be-

lediye
meclis top-

lantıları ile il-
gili gazetelerde

yer alan demecini
eleştirerek, "Biz beş

gün çalışmayı öneriyoruz
ve oylanmasını istiyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, meclis toplantılarının başkanlık
tarafından belirlenebileceğine dikkat çekerek mev-
zuatı okudu. İmamoğlu sonrasında da "Beş gün
boyunca toplanacak diye bir kural yok. Bunu belir-
lemek de sizin hakkınız değildir. Bence beş gün bo-
yunca toplanmasına, belediye koridorlarının kulise
dönmesine gerek yok. Gündem bittiyse toplantıyı
sürdürmenin anlamı yok. Buna neden takıntı yap-
tınız?" diye sordu. Yapılan ilk meclis toplantısında,
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30
Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı ve eği-
tim öğretim sezonunun başlangıç günü toplu ula-
şımın ücretsiz olması oy birliğiyle ile ilgili
komisyona iletildi. 

Tüyler ürpertici bir manzara

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin mali tab-
losunu kamuoyuna açıkladı. Artık İstanbul'un yö-
netimi ile ilgili tartışmaların son bulduğunu
belirten İmamoğlu "Ben de milletimin bana verdiği
yetkiyi ve şeffaflık iradesini dikkate alacağım ve be-
lediyenin ve bağlı şirketlerinin tüm hesaplarını şef-
faf bir şekilde milletime anlatacağım. O nedenle,
yeni dönemin ilk meclisinde milletime ilk hesabı
vermek için ekibimden İBB'nin mevcut durumu-
nun finansal fotoğrafının çekilmesini istedim.
Hızla tamamladılar ve üç gün önce bana sundular.
Gördüğüm manzara sıkıntılı ve tüyler ürpertici"
açıklamasını yaptı. 

Kasada 7 milyon TL vardı

İmamoğlu, göreve geldiğinde İBB'nin kasasında
sadece 7 milyon TL olduğunu açıklayarak, "Buna
karşılık müteahhitlere, şirketlere, iştiraklere, firma-

lara, şahıslara kasa teslim alındığında 5,8 milyar
TL vadesi geçmiş ve ödenmemiş borç bekliyordu.
Bu 5,8 milyarlık vadesi geçmiş borcun 1,5 milyarlık
kısmı iştiraklere olan borçtur. İştirakler ödeme ala-
madıkları için taşeronlara ödeme yapamıyor. Bu
ise hizmetlerde aksaklıklara neden oluyor. Hatta
yapılamama noktasına getiriyor. Örneğin Ağaç
A.Ş taşeronlara ödeme yapamadığından park ve
bahçeler bakımsız duruma getirilmiştir" dedi.

Tek kuruş bırakmadılar

Normalde temmuz ayında kullanılacak olan Ma-
liye katkı payının İBB'ye, ülke tarihinde ilk defa, 15
gün önce yani kendileri yönetime gelmeden önce
ödendiğini açıklayan İmamoğlu, “Maliye’den
gelen ve Temmuz ayında kullanılması gereken 980
milyon liralık tüm nakit bir hafta içerisinde kullanı-
lıp bitirilmiş. Yaklaşık 1 milyar liranın nereye ve
nasıl harcandığını elbette açıklayacağız. Bizden
önce erken ödeme yapılırken, bizim işbaşına geçti-
ğimiz Temmuz ayının ödemesi ise yapılamıyor.
Her ayın sonunda gelen Maliye Bakanlığı payı
önden alındı, tamamı harcandı. Vergiler ve maaş-
lar için de tek bir kuruş dahi bırakılmadı" ifaderle-
rini kullandı. 

Yedek ödenek 6 ayda tüketildi

İmamoğlu, İBB yönetiminin giderlerinin çoğunu
ötelediğini ve yüzde 60'ını ikinci altı
aya bıraktığını söyleyerek "Daha
da önemlisi, gider bütçesinin
1,7 Milyar TL’lik yedek
ödeneğinin tamamının
ilk altı ayda tüketildi-
ğini tespit etmiş bu-
lunuyoruz. Bugün
burada doğru
adımları atmaz,
gereken kararları
almazsak, yakın
gelecekte gider
bütçesinde reviz-
yonlar yapılması
gerekecektir. Tasar-
rufla ilgili alınmış
olan tek tedbir, İBB'nin
cari borçlarının ödenme-
mesi olmuş. Gördüğümüz
kadarıyla İBB'ye mal ve hizmet
tedarik eden çok sayıda yüklenici
uzun zamandır ödeme alamadığı için batma
noktasına getirilmiştir" tespitini yaptı.

3.2 milyarlık fark var

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayladığı 2019
bütçesinin, gerçek gelirler ve ihtiyaçlara göre yapıl-
mış bir bütçe olmadığını belirten İmamoğlu,
"Planlanan bütçeye göre gelirlerle giderler arasında
eski parayla 3.2 katrilyon liralık, yeni parayla 3.2
milyar liralık fark vardır. Paranın, emeğin, üreti-
min, hak ederek kazanmanın önemini, değerini
bilen hiç kimse, kendi bütçesini bu anlayışla yap-
maz. Bu, sırtını merkezi hükümete yaslamanın,
sorgulanmadığını bilmenin rahatlığı içinde hazır-
lanmış, tam bir mirasyedi bütçesidir. Ne beklenen

gelirler gerçekçidir, ne giderler" dedi.

7-8 milyarlık fon

İmamoğlu, bütçe yapılırken 7-8 milyarlık bir fon
bulunması öngörülmesine karşın bu yıl içinde her-
hangi bir kredi ya da fon yoluyla borçlanmaya gi-
dilmediğini kaydetti. Ödemelerde hiçbir gerçekçi
öncelik gözetilmediğine dikkat çeken İmamoğlu
kasada vergi ve maaşlar için para bırakmak yerine
belediyeyle iş yapmış kişilerin geçmişe dair borçla-
rının kapandığını vurguladı. İmamoğlu, her ne
kadar planlanan bütçede gelir gider farkı 3,2 mil-
yar lira olsa da toplam gelirlerin ilk altı ayda plan-
lanandan 2 milyar TL daha az gerçekleştiğinin
altını çizdi.

Yük vatandaşa yüklenmiş

İmamoğlu İBB’nin gelirleri artmadığı halde gider-
lerinin bu kadar hesapsız ve ölçüsüz
artmasının nedenlerini, "Belediyedeki
mevcut israf düzeninden nemalanan
bir avuç insanın çıkarı gözetilmiştir.
Onların sürekli artan talepleri karşı-
lanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda, ül-
kenin sürekli bir seçim atmosferi
içerisinde olması nedeniyle, makro
ekonomik gerçekleri ve dengeleri hiçe
sayarak ‘seçim ekonomisi' uygula-

yan hükümet, bunun be-
delinin önemli bir

bölümünü de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne

yıkmıştır. İBB yönetimi
de, seçim zamanla-

rında mevcut hükü-
meti korumak
istemiş, ekonomik
krizi yönetemeyen
hükümetin daha
fazla zorlanma-
ması için yükü
vatandaşın sırtına

yüklemiştir. Hani,
merkezi hükümetin

desteği olmadan be-
lediyede nasıl iş yapa-

caksın diye soruyorlar
ya? Bütçeyi inceleyince, bu

sorunun tam tersinin geçerli ol-
duğunu gördük. Bilhassa seçim za-

manlarında hükümetin pozisyonunu gözetme
çabası yüzünden, İstanbul Belediyesi’nin mali du-
rumu daha da ağırlaşmıştır" ifadelerini kullandı. 

Devletten beklenen gelir azaldı

İBB'nin bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 97'sinin
devlet kurumlarından alınan paylar, gayrimenkul
satış geliri ve iştirak karlarından oluştuğuna
vurgu yapan İmamoğlu, "Toplam gelirin yüzde
72'si devletten gelmektedir. 
İlk 6 aylık sürede devletten beklenenden çok
daha az gelir gelmiştir. Yani, ilk 6 ayda devlet
İBB'ye ödemesi gereken tüm rakamları ödeme-
miştir. Ayrıca iştiraklerden beklenen kar payları
da şirket performanslarının çok üzerinde öngö-
rülmüş ve performanslarını artırıcı hiçbir strate-
jik adım atılmaması nedeniyle karlılıklar dibe
vurmuştur. Bütün bunlar İBB'nin hizmetlerini
aksatmasına neden olmuştur" diye konuştu.

ZAYİ İLANLARI
Saadet Şimşek adına kayıtlı 300 TR Yeni Nesil Beko EFT

Marka model pos Yazar kasa ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzüdür.V.D.Esenyurt No:8130666872

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Rola Ibrahım 99569555946

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Menal Kabbani

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Muhammad Çut

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Adham Alnatour 99857751876

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Nevrin İşo 99389465890

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Abdulaziz Alzabadı 99534003878

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Khalıl Almasrı 99079482312

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Tawık Homsı 98918293660

TUYLER URPERTICI
BIR MANZARA!

KORKUNÇ 
BİR İSRAF VAR

İBB’nin finansal yapısının ciddi bir
biçimde bozulmasının nedenlerini
sıralayan İmamoğlu, "Yatırımlar
uzun ve plansız projelere dönüştü-
rülmüş. Uygulanan yanlış politikala-
rın yarattığı ekonomik kriz
nedeniyle İstanbul Belediyesi’nin
gelirleri enflasyonun da üzerinde
tepe taklak edilmiştir. Hile yapılmış,
kamu maliyesinin bilinen tüm kural-
ları çiğnenmiş ve korkunç bir israfa
yol açılmış. Gerçekçi bütçe yapılma-
mış, krize ve seçime rağmen gelirler
şişirilmiş ve giderler düşük öngö-
rülmüştür. Gerçekler karşısında
bütçe dengeleri alt üst olmuş. Son 2
yıldır, elde avuçta hızlı satılabilecek
ne varsa satılmış. Bütçeyi dengele-
mek için belediyenin elindeki gayri-
menkuller değerini bulmadan
satılmış. Belediye şirketleri çok kötü
yönetilmiş, yönetiliyor. Şirketler istis-
mar ediliyor ve karlılıkları azaldığı
için belediyeye kar payı veremedik-
leri gibi, maaş ve vergi ödemeleri
için de belediyeye muhtaç durumda-
lar. Ülkedeki seçim ekonomisinin
bedeli İstanbullulara ödetiliyor"
eleştirilerinde bulundu. 

Gelecek ipotek altında

İmamoğlu ayrıca aralık sonuna
kadar beklenen gelirlerin toplamı-
nın 6,2 milyar lira, yapılması gere-
ken ödemelerin toplamının ise 10,7
milyar lira olduğunu kaydetti. İstan-
bul'un geleceğinin, hesap vermeye
yanaşmayan yönetimlerce ipotek 
altına alındığını vurgulayan İma-
moğlu “Mevcut 28,8 milyar TL ger-
çekleşmiş borcun yanı sıra devam
eden, ihalesi ve sözleşmesi yapılmış
projelerden kaynaklanan yükümlü-
lüklerle birlikte toplam yükümlülü-
ğümüz 52 Milyar TL'ye ulaşmaktadır.
Özetle ortada çok önemli, çok ciddi
bir finansal sorun vardır” açıklama-
sını yaptı. 

BORÇLANMA
TALEP ETTİ

Nakit akışın düzeltilmesi için acilen
kredi bulunması gerektiğini belirten
İmamoğlu gelirlerde ortaya çıkan
düşüş neticesinde bütçe açığının 4
milyar TL daha arttığını, bu nedenle
ortaya çıkan toplam net borçlanma
ihtiyacı 7,2 milyar TL'ye yükseldiğini,
bu rakama kredi geri ödemeleri de
eklenince gerçek borçlanma ihtiyacı-
nın 9,8 milyar TL'ye ulaştığını vurgu-
ladı. Hedeflerinin 9,8 milyar TL
yerine 6, 5 milyar TL'lik bir borç-
lanma ile bütçe hedeflerini tuttur-
mak olduğunu söyleyen İmamoğlu,
"Bu borçlanma ihtiyacının minimum
2,2 milyar TL'si için bu meclisten, ba-
kiyesi için eylül meclisinden onay al-
mayı planlıyoruz. Şimdiki talebimiz,
bu ihtiyacın münhasıran oylanması
ve kabulüdür. Gerçekte, talep ettiği-
miz şey tam olarak bir borçlanma
bile değildir. Nakit akışı için kredi
alıp, eski borçların kapatılmasıdır.
Böylece vade uzatılacak ve piyasa-
nın rahatlatılması sağlanacaktır.
Aksi taktirde, bu şehre ve bu beledi-
yeye gerçekten iş yapan yüzlerce
yüklenici şirket batırılmış olacaktır"
dedi. İmamoğlu'nun sunumunun ar-
dından söz alan AK Parti Grup Baş-
kanvekili Tevfik Göksu, "Bu kadar
uzun uzun anlatmanıza gerek yoktu.
Bize gelip anlatsaydınız ‘evet' der-
dik. Acil ihtiyacınız varmış biz borç-
lanma yetkisi talebinize şimdiden
evet diyoruz" diye konuştu. 

İmamoğlu, an itibariyle fiilen 7,2 milyar olan
gelir-gider farkının önceden alınmış kredilerin öde-
mesiyle birlikte ise 9,8 milyara kadar çıktığını vurgu-

ladı. İBB'nin kağıt üstünde yatırım yapıyor gibi
gözüktüğüne dikkat çeken İmamoğlu “2015’ten beri bele-
diye gelirlerinde herhangi bir artış olmuyor ama buna rağ-
men yatırıma yönelmişler. Yani olmayan parayı yatırmışlar.
Sonra da yatırımların yavaş ilerlemesi, kur farkından do-
layı maliyetlerin katlanarak artmasıyla bütçeye çok ağır

bir yük binmiştir. Buna yatırım denmez, buna 
‘batırım' denir. İstanbul Belediyesi istikrarlı 

bir biçimde batırılmaktadır" 
dedi.

Kağıt üzerİnde Yatırım

corbacıaden corbacıaden

LEZZETİN 
ADRESİ

0212 856 0 112 ADRESTEL: Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe
Mah. A1 Blok No:34 

Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Bosna
Hersek'in başkenti

Saraybosna'da gerçekleştirile-
cek Güneydoğu Avrupa İşbir-
liği Süreci Zirve Toplantısı'na
katılmak üzere Saraybosna'ya
gitti. Saraybosna'ya hareketin-
den önce Atatürk Havalima-
nı'nda düzenlediği basın
toplantısında basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarla
ilgili, "Bu konuda sağdan-soldan bazı ra-
hatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu sesle-
rin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan
alıkoymayacağını daha önce de zaten
açıkladık, bugün de aynı noktadayım,
aynı şeyleri söylüyorum" dedi.

Teşekkür ziyareti yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti mil-

letvekilleriyle gruplar hâlinde iki
toplantı yaptığını, çarşamba ve
perşembe günü yapılacak iki top-
lantıyla da istişare sürecini ta-
mamlayacaklarını ifade ederek,
Meclis kapanmadan bu görüş-
meleri bitireceklerini söyledi. Er-
doğan, "Bütün düşüncemiz,
arzumuz; öncelikle Meclis ka-
pandıktan sonra illerine gidecek

olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç
işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar
yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu
işin ardından Ağustos'la birlikte bir teşek-
kür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden
olmak üzere başlayacak. İllerimizi dola-
şarak hem bazı açılış törenleri, hem teşki-
latımızla bir araya gelmek suretiyle
yapacağımız toplantılar var. Bu toplantı-
larla birlikte inşallah bizim arzumuz
2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamla-
mış olalım istiyoruz" dedi. DHA

Bugün de aynı noktadayım

23 Haziran seçimlerinin 
ardından yapılan ilk 
meclis toplantısında

İBB’nin mali tablosunu 
kamuoyuna açıklayan

Ekrem İmamoğlu,
“Gördüğüm manzara 

sıkıntılı ve tüyler ürpertici”
dedi. Göreve geldiğinde 

kasada 7 milyon olduğunu,
yedek ödeneğin 6 ayda 

tüketildiğini belirten 
İmamoğlu, “Gelir gider 

arasında 3.2 milyar fark
var. Seçim ekonomisinin

yükü İstanbul’a yüklenmiş.
İstanbul’un geleceği 

hesap vermeye 
yanaşmayan yöneticiler

yüzünden ipotek 
altında” ifadelerini 

kullandı
İmamoğlu, İBB'nin elindeki gayrimenkulleri

satarak durumu idare etmeye çalıştığını ifade
ederek "Yılın ikinci yarısında 1,7 milyar TL öngörülen

gayrimenkul satışı bu ekonomik kriz ortamında ne kadar
gerçek dışı bütçe yapıldığının göstergesidir. Bu yolun sonu

çöküştür, iflastır. Günü kurtarma zihniyeti İstanbul’un 
geleceğini ipotek altına almaktadır" dedi. İmamoğlu, 

İBB şirketlerinin hem performanslarının hem de 
karlılık durumlarının son üç yıldır istikrarlı biçimde

düştüğünü vurgulayarak 2019 yılının ilk 
6 ayında İBB şirketlerinin kendi maaşlarını

bile ödeyemez duruma 
getirildiğini söyledi.

Yolun sonu iflas!

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı 
toplantıda AK Parti’nin meclis, gün ve saat-
lerini düzenlemeye dönük önergesi Ekrem
İmamoğlu tarafından oylamaya sunulmadı. 

İSTANBUL'UN
GELECEĞİ
İPOTEK 

ALTINDA



S evgili Okuyucularımız, yaşadığımız
son birkaç ay, dinlediğimiz, okudu-
ğumuz haberler hepimizi canımız-

dan bezdirdi. Yok efendim, bey efendi
Büyükçekmece'ye başkan olursa sahili
halka açacakmış. Yok efendim 8 Mart
Dünya Kadınlar gününde ezan okunurken
kadınlar protesto yapmış. Yalancılıkta re-
korlar kırılıyor. Hedefler ölüm yetişmeden
dünya nimetlerinden olabildiğince yarar-
lanmak. Ama insanlığı öğrenememiş bazı
kişiler meydanı boş bulursa giderek bize
hükmetmeye başlarlar. 

Her konuda "ÖNCE BEN" derler. İn-

sanca yaşamak derken sadece kendilerini
düşünürler. Hak derken kendi hakları ön
plandadır. İnanç derken yalnız kendi
inançları doğrudur. Artık onlar için dünya
nimetlerini paylaşmak değil, aslan payını
almak söz konusudur. Bu nedenle kaba
kuvvete dayanan, azarlamadan zevk alan,
anlamsız bir yaşam biçimini uygulamaya
başlarlar. Nitekim binlerce yıldır kuvveti
ellerine geçirenler, tek ortak yanımızın in-
sanlık olduğunu unutarak bizleri rengi-
mize, dilimize, inancımıza göre bölüp,
birbirimize düşürmüşlerdir. 

Nitekim hiçbir ayrım yapmadan bütün
insanları barış içersinde, kardeşçe yaşa-
maya, iyinin, güzelin, hakkın ve doğrunun
yanında olmaya çağıran Tanrı buyruğuna

rağmen hepsi de Ulu Yara-
dan dediğimiz tek Tanrıya inanan
insanlar (Museviler, Hıristiyanlar ve Müs-
lümanlar) bile fanatiklerce tarih boyunca
birbirlerinin düşmanı haline getirilmiştir.
Bütün bu acı gerçeklere karşın, hepimizin
tek ortak yanı olan insanlığın güzelliğini,
değerini ve anlamını savunmaya çalışan
düşünürlerin, eğitimcilerin, devlet adamla-
rının, yazarların pek az bulunan gerçek
din adamlarının kısaca akılcı ve sağduyu

sahibi pek çok insanın varlığı, dünyamızın
aydınlık yarınları için bir umuttur. Hepi-
miz çocuklarımızı böyle yetiştirmek için
gayret sarf etmeliyiz. 

Ne yazık ki ön yargılı, art niyetli, çı-
karcı, dinimizi alet olarak kullanan bağ-
naz ve diktatör ruhlu hemcinslerimize
gerçeği göstermek çoğu kez mümkün ol-
muyor. "Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak,
bir atomu parçalamaktan daha güçtür."
Diyen Einstein'e hak vermek zorunda kalı-
yoruz. Bence, İnsan olmakta mesele, oruç
tutmak, namaz kılmak değil, Ulu Yara-
tana olan inancımızla aramıza hiç kimseyi
sokmuyorsak, vatanımıza, milletimize, ai-
lemize bağlılığımıza gölge düşürmüyorsak,
ahlaki değerleri göz ardı etmiyorsak, baş-

kalarının hakkını en az kendi hakkımız
kadar koruyorsak, almadan vermeyi,
bütün insanları sevmeyi başarabiliyorsak,
özgürlükten yana, bağnazlığa karşıysak
işte o zaman Ülkemize ve insanlığa karşı
görevlerimizi yapmış oluruz. 

Ben bu terbiye ile büyüdüm. Bu düşünce
tarzıyla yaşamımı sonuna kadar sürdüre-
ceğim. İTÜ'den önce görevim Yarımca Se-
ramik Fabrikası yapımında önüme
fırsatlar çıktı hem de iyi zengin olabilecek
gibi fırsatlar ben baba sözü dinledim.
Ömür boyu borçlu yaşayacağım. Kimsenin
ümmeti olmadan. Sevgili Okuyucularım,
sıktıysam özür dilerim. Çok stresli bir ay
yaşadım. Bunu sizlerle paylaşarak rahat-
ladım. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.   

İnsan olmak 

Grup Sağlık Sigortası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/285000

1-İdarenin

a) Adresi : 19 Mayıs Mah. Aytekin Kotil Cad. Cevahir İş 

Merkezi No: 8 Kat: 8 34394 Mecidiyeköy ŞİŞLİ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 0212 401 38 50 - 0212 401 38 51

c) Elektronik Posta Adresi : mehmet.celikbilek@isttelkom.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  : 25.06.2019 

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)  : GAZETE DAMGA - 27.06.2019

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

a) Niteliği, türü ve miktarı : 76 Kişi için Grup Sağlık Sigortası Hizmeti 

Alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.08.2019, işin bitiş tarihi 31.07.2020

a) Yapılacağı yer : 19 Mayıs Mah. Aytekin Kotil Cad. Cevahir İş 

Merkezi No: 8 Kat: 9 Şişli / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 19.07.2019 - 11:00

DÜZELTME İLANI
GRUP SAĞLIK SİGORTASI

İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1022687) 

İSTANBUL
SALI 9 TEMMUZ 20196

CıLE 39 Gun 
DaHa SurECEK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfaltlama işlemi başladı.
Köprünün kapatılan 4 şeridinde asfaltlama, kumlama ve izolasyon malzemeleriyle boyama işleri
aynı anda sürdürülüyor. Çalışmanın 17 Ağustos 2019 tarihinde bitmesi planlanıyor

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

İStanBuLLuLar

CanınDan
BEZDİ

Babacan AK Parti’den

istifA etti

BABACAN'IN yeni
parti kuracağı haber-
lerinin kamuoyunda

yer almasından sonra hakkında
FETÖ İddiasıyla suç duyuru-
sunda bulunulmuş daha sonra bu
suçlama düşmüştü. AK Parti'nin
kurucuları arasında bulunan eski
TBMM Başkanı Bülent Arınç da
Babacan'a açılan soruşturma ile
ilgili "Bu savcılar hukuku biliyor-
larsa bence sayın Cumhurbaşka-
nımıza ve hükümete karşı yanlışın
içindeler. Hukuken de yanlış, siya-
seten de yanlış" uyarısında bulun-
muştu. Babacan'ın parti kuracağı
iddiaları ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile görüşüp görüşmediği
soruları Cumhurbaşkanlığı Söz-
cüsü İbrahim Kalın'a da soruldu.
Kalın, "bir görüşme olmuştur, iç-
eriğiyle ilgili uygun görürse Sayın
Cumhurbaşkanımız uygun bir za-
manda paylaşırlar" açıklamasıyla
Erdoğan-Babacan görüşmesini
doğruladı. Bu gelişmelerin ardın-
dan Babacan'ın istifa etmesi ma-
nidar bulundu.

Benim için şeref oldu

Babacan, ‘Kamuoyunun bilgisine’
başlığıyla yaptığı açıklamada,
"Ağustos 2001 tarihinde kurucu
üyesi olduğum Adalet ve Kal-
kınma Partisi'nden 14 yıl MKYK
üyeliği yaptım. 3 Kasım 2002 se-
çimlerinden sonra 13 yıl Bakanlar
Kurulu Üyesi oldum. Bu süre içe-
risinde ülkemizin elde ettiği büyük
başarılara katkı vermekten onur
duydum. Görevde olduğum dö-
nemlerde partinin kuruluş ilke ve
değerlerini hem ülkemizde hem
de dünyada inanarak savundum.
Türkiye'nin tarihi dönüm noktala-
rında, doğruları için verilen büyük
mücadelelerin bizzat içinde olmak
benim için şeref oldu" ifadelerini
kullandı. 

İstişareler bunu teyyit etti

"Son yıllarda ise pek çok alanda
yapılan uygulamalar ile inandığım
ilke, değer ve fikirler arasında
derin farklılıklar oluştu" diyerek
açıklamasını sürdüren Babacan,
"Aklen ve kalben bir ayrışma yaşa-
dım. Aynı süreçte Türkiye yeni sı-

namalarla karşı karşıya kaldı.
Dünya hızla değişti. Ülkemizde
ise parlak bir gelecek vaat eden,
bambaşka beklentileri olan, dina-
mik, yeni nesillerimiz var artık.
İçinde bulunduğumuz şartlarda,
Türkiye için yepyeni bir gelecek
vizyonuna ihtiyaç vardır. Ülkemiz
için her alanda doğru analizler,
yeniden düşünülmüş stratejiler,
planlar, programlar gerekmekte-
dir. Çok çeşitli kesimlerle yaptığı-
mız istişareler de bunu teyit
etmektedir" diye konuştu. 

Beyaz sayfa vurgusu

Türkiye’nin bugünü ve geleceği
için yeni bir çalışma başlatılmasını
kaçınılmaz olarak gören Babacan,
"Ben ve pek çok arkadaşım, böyle
bir çalışma için büyük ve tarihi bir
sorumluluk hissetmekteyiz.Bu sü-
reçte aynı ahlaki ve toplumsal so-
rumluluğu hisseden çok sayıda
insanla tanışmış olmak da bizim
için çok sevindirici olmuştur. İna-
nıyorum ki, karşı karşıya olduğu-
muz sorunların çözümü, ancak,
temsil gücü yüksek ve geniş bir
kadro çalışmasıyla mümkün ola-
caktır. Beraberce çalışmak ve
ortak aklı hedeflemek zorundayız.
Çalışmalarımızın bağımsız ve
özgür bir şekilde yapılması büyük
önem taşımaktadır. Her konuda
beyaz sayfalarla işe başmak ge-
rekmektedir" dedi. 

Devam etmek mümkün değil

"Bu gerçekler dikkate alındığında
Adalet ve Kalkınma Partisi ku-
rucu üyeliğimin devam etmesi
maalesef mümkün görünme-
mektedir" ifadelerini kullanan
Babacan, "Bugün itibariyle is-
tifa dilekçemi parti genel
merkezine ulaştırdım. Hepi-
mizin amacı ülkemizin iti-
barını yükseltmek,
halkımızın refah ve mut-
luluğunu artırmak, Tür-
kiye'yi hak ettiği güzel
bir geleceğe ulaştırmak-
tır. İnsan hakları, öz-
gürlükler, ileri
demokrasi ve huku-
kun üstünlüğü vaz-
geçilmez
ilkelerimizdir. Siya-
sete ilk girdiğim
günden bu yana
bunlar için canla
başla çalıştım.
Allah sağlık ve
ömür verdiği 
sürece bun-
dan sonra da
çalışmaya
devam ede-
ceğim"
açıklama-
sında bu-
lundu. 

AK Parti hükumetlerinde uzun süre ekonomi bakanlığı
yapan ve son zamanda yeni parti kuracağı iddia edilen
Ali Babacan partisinden istifa etti. Eski Bakan Ali 
Babacan, istifasını yazılı bir açıklamayla duyurdu

F atih Sultan Mehmet Köprü-
sü’nde 27 Haziran’da başla-
yan asfalt yenileme

çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Köprünün Ankara yönüne trafiğe ka-
patılan 4 şeritte süren çalışmalarda
bozulmuş asfalt iş makineleri ile ta-
mamen temizlenerek kazındı. Ortaya
çıkan köprünün demir tabliyelerin-
deki zaman içinde oluşan paslanma
ise kumlama yöntemiyle temizlen-
dikten sonra iki ayrı izolasyon mal-
zemesi sürüldü.

İlk kat mastik asfalt atıldı

İzolasyon malzemesinin kuruması-

nın ardından köprü üzerinde ilk kat
asfalt döküm çalışmaları başlandı.
"Mastik Asfalt" olarak adlandırılan
ilk kat asfalt özel bir makineyle
köprü üzerinde izolasyon malzeme-
lerinin üzerine seriliyor. Üzerine si-
lindir çıkmayan bu ilk kat asfalt
kendi kendine kurumaya bırakılıyor.
Şu anda köprünün kapatılan 4 şeridi
orta bölüme kadar ilk kat asfaltlan-
mış durumda. Köprünün Anadolu
yakasına yakın bölümünde ise izo-
lasyon malzemeleriyle boyama iş-
lemleri sürüyor. Köprüde yapılan
çalışmalar sırasında bir yandan da
tabliyeler arasındaki kaynak nokta-

ları da kontrol edilerek yıpranmış
olanlar yenileniyor. Köprüde şu anda
asfalt, kaynak, kumlama ve izolas-
yon malzemelerinin sürülme işlem-
leri aynı anda yapılıyor.
Çalışmalarda işçiler 3 vardiya ha-
linde 24 saat aralıksız işlemlere
devam ediliyor.

Trafik yoğunluğu devam ediyor

Köprüde ilk kat asfaltlamanın ardın-
dan son kat olan "Taş mastik asfalt"
döküm işlemine başlanacak. Ol-
dukça dayanıklı ve özel bir asfalt
türü olan bu "Taş mastik asfalt"ın
dökümünün ardından silindirle sıkış-

tırılacağı öğrenildi. 
Köprünün güney bölümünde süren
çalışmaların tamamlanmasının ar-
dından trafik yeni yapılan bölüme
geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma
tekrar edilecek. Köprünün tamam-
lanma tarihi olarak Karayolları
Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019
tarihi olarak vermişti. Öte yandan
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde
yapılan çalışmalar nedeniyle trafik
yoğunluğu ise devam ediyor. Bu
sabah saatlerinde Fatih Sultan Meh-
met köprüsü girişlerinde her iki ya-
kaya geçişlerde de kilometrelerce
araç kuyruğu oluştu.

Binali Yıldırım
taşınıYor mu?
23 Haziran'da yapılan İstanbul seçimlerinde büyük bir oy farkıyla Ekrem
İmamoğlu'na karşı kaybeden TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın,
Ankara'ya döndüğünde Çankaya Köşkü'nden taşınacağı iddia edildi

AK PArti izmir Milletvekili Binali
Yıldırım, istanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı olmak için

19 Şubat’ta tBMM Başkanlığı görevinden is-
tifa etmişti. Yıldırım daha sonra istan-
bul’a giderek seçim çalışmalarını
yürütmüştü.CHP istanbul Milletve-
kili Mahmut tanal da tBMM'ye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ın cevaplaması talebiyle 
‘Binali Yıldırım'ın köşkü neden
henüz boşaltmadığına' dair bir 
yazılı soru önergesi verdi. 

Kendi evinde
yaşayacak

istanbul seçimleri-
nin ardından An-
kara’ya dönen
Yıldırım, Çan-
kaya Köş-

kü’nden taşınacağı,  bu ay
içerisinde Dikmen’de kendi-
sine ait bir eve yerleşeceği öğ-
renildi. Öte yandan gözler Binali

Yıldırım’a önümüzdeki dö-
nemde nasıl bir görev ve-

rileceğine çevrildi.
Kulislerde Yıldırım’ın ba-
kanlık, Cumhurbaşkanı
yardımcılığı veya AK Parti
Grup Başkanlığına getirile-
bileceği iddia edildi. Bu

arada Yıldırım yapılan açıkla-
mada Çankaya Köş-

kü’nde hiç
oturmadığını, 

bu nedenle
de taşınma-
nın sözonusu 
olmadığı 
belirtildi.  

Köprüde ilk kat asfaltlamanın ardından son kat 
olan "Taş mastik asfalt" döküm işlemine başlanacak.

Oldukça dayanıklı ve özel bir asfalt türü olan bu 
"Taş mastik asfalt"ın dökümünün ardından silindirle 

sıkıştırılacağı öğrenildi. 

Binali 
Yıldırım

Ali Babacan
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Gençlik aşısını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir imza daha
geldi. Bordo mavililer büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği
görüşmelerin ardından Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi ve
anlaşma sağladı. Daha önce Schalke 04 ve Sturm Graz 
gibi kulüplerin formalarını giyen Kosova asıllı 
Alman oyuncu geçen sezonun ikinci devresinde
Willem II ile olan sözleşmesini feshetmişti

T rabzonspor trans-
ferde durmuyor. Hem
yerli hem de yabancı

futbolcularda genç isimleri
tercih eden Fırtına son ola-
rak dün gece Kosova asıllı
Alman futbolcu Avdijaj'ı
transfer etti. Bordo mavililer
basından adeta kaçırılan
genç oyuncu Trabzon'a 
getirildi. Özel hayatında ya-
şadığı sorunlarla son za-
manda düşüşte olmasına
rağmen geçen sezon Wil-
lem II formasıyla çıktığı 18
maçta 8 gol atıp 6 asist
yapan Avdijaj hücum 
zenginiliğine de katkı 
sağlayacak.

Bedava geldi

Ucuz maliyetli transferlerle
dikkat çeken Trabzons-
por'da Avdijaj da bonservis
bedeli ödenmeden takıma
kazandırıldı. Yeteneğini sa-
haya yansıtması halinde
çok tehlikeli ve gol yükünü

çekebilecek bir oyuncu olan
genç futbolcu ön tarafın her
bölgesinde oynamakla bir-
likte skorer yapısı ve temiz
vuruşları ile tanınıyor.

Beşiktaş da getirmişti

Avdijaj Türk futbol severle-
rin ilk defa gördüğü bir isim
değil. Daha önce Vodafone
Park yakınındaki bir otelden
paylaştığı fotoğrafla siyah
beyazlı taraftarları heyecan-
landıran 22 yaşındaki kanat
oyuncusu Beşiktaş'la anla-
şamamıştı.

Sıra stoper ve santraforda

Yeni sezon için transfer ça-
lışmalarına tüm hızıyla
devam eden Trabzons-
por'da giderek sona gelini-
yor. Arjantinli Gaston
Campi'nin bugün şehre gel-
mesi beklenirken bir stoper
ve bir de santrafor takviyesi
yapılacak. Stoper tandemi
için Suchy ve Caceres isim-

leri gündemde yer alırken
forvet için birçok aday
bulunuyor. Ayrıca me-
najerler de bordo ma-
vililere bu ihtiyacından
dolayı oyuncu önerisi
yağdırıyor.

Donis Avdijaj kimdir?

25 Ağustos 1996 ta-
rihinde dünyaya
gelen Avdijaj futbola
Osnabrück'te baş-
ladı. Schalke alt
yapısına transfer
olduktan sonra
burada profes-
yonelliğe
geçen ve
Sturm
Graz'a kira-
lanan Koso-
voalı oyuncu
Roda ve Willem
II'de de kiralık 
oynadı. Kariyerinde 183
maça çıkan Avdijaj, 107 
gol attı, 41 de asist yaptı. 
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Trabzonspor’da 
Avdijaj’ı da 

bonservis bedeli
ödenmeden 

takıma 
kazandırıldı.

Burak 1 yıl
daha Kartal
Tahincioğlu Basketbol Süper Li-
gi'nde mücadele eden Beşiktaş
Sompo Japan'da uzun forvet
Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesi
1 yıl uzatıldı. Yeni sezon önce-
sinde transfer çalışmalarını sür-
düren Beşiktaş Sompo Japan, 25
yaşındaki Burak Can Yıldızlı'nın
sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı
kulüpten yapılan açıklamada,
"2019-2020 sezonunda da Beşik-
taş Sompo Japan Takımımız'ın
formasını giyecek olan Burak
Can Yıldızlı'ya başarılarla dolu
bir sezon dileriz" denildi.

Milliler ilk günde
zirveye oturdu
Minikler Balkan Judo Şampiyona-
sı'nın ilk gününde milliler 4 altın, 2
gümüş ve 5 bronz madalya ile ülke sı-
ralamasında zirveye yerleşti. Roman-
ya'nın Timisoara kentinde düzenlenen
şampiyonada, 9 ülkeden 92 kız ve 110
erkek judocu madalya mücadelesi ve-
riyor. Şampiyonada ilk gün kürsüde
yer alan minik milliler şöyle:
- Erkekler
34 Kg: Ramazan Kibaroğlu (Altın),
42 Kg: Ömer Faruk Turgutlu (Altın),
30 Kg: Furkan Salih Gül (Gümüş),
26 Kg: Mert Efe Vural (Bronz), 38
Kg: Kaan Demir (Bronz)
- Kızlar
24 Kg: Fatma Zehra Meki (Altın), 40
Kg: Sinem Oruç (Altın), 28 Kg: Eda
Naz Topalsalihoğlu (Gümüş), 28 Kg:
Döndü Nida Demir (Bronz), 32 Kg:
Merve Kaya (Bronz), 40 Kg: Gülsüm
Özkan (Bronz)
Minikler Balkan Judo Şampiyonası
yarın yapılacak karşılaşmalarla
son bulacak.

Fener’e bir
Fransız daha:
Westermann
Turkish Airlines EuroLeague‘de ayrılan oyunculara rağmen yaptığı flaş transferle iddia-
sını gösteren Fenerbahçe Beko, son dakika haberine göre; dünyaca ünlü yıldız Nando
De Colo'nun ardından Fransız oyun kurucu Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı
Fenerbahçe beko, Fransız oyun kurucu
Leo Westermann'ı da kadrosuna kattı. Lit-
vanyalı muhabir Donatas Urbonas'ın aktar-
dığı bilgiye göre, nando De Colo'yu
kadrosuna katan Fenerbahçe beko, Fransız
oyun kurucu Leo Westermann ile de iki yıllık
sözleşme imzalayacak. Westermann, profes-
yonel kariyerine aSVeL'de başlayan 26 ya-
şındaki oyun kurucu, devamında Partizan,

CSP Limoges, Zalgiris ve CSKa Moscow for-
maları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zal-
giris'te geçiren deneyimli isim, euroLeague
Playoffları'nda Fenerbahçe beko karşısın-
daydı.

Leo Westermann kimdir?
Profesyonel kariyerine aSVeL'de başlayan
26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Parti-

zan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKa
Moscow formaları giydi. Geride bıraktığı-
mız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli
isim, euroLeague Playoffları'nda Fener-
bahçe beko karşısındaydı. Geçtiğimiz
sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça
çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika
parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1
asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Sıradaki bomba
Badou Ndiaye

Rodrigues'in Fenerbahçe'ye kiralanmasına ramak kala bir bomba
daha patlamak üzere. Sol kanat oyuncusunu sarı lacivertlilere 

getiren D'ailva, diğer oyuncusu Badou Ndiaye'yi de önerdi. Fatih 
Terim'in kadroda istemediği Senegalli için gözler Ersun Yanal'da

Al IttihAd formasını giyen Garry Rodrigues'i imza aşamasına
getiren Fenerbahçe'nin gündemine bir eski Galatasaraylı daha
girdi. Rodrigues'in menajeri olan William D'avila, geçen sezon ki-
ralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'yi teklif
etti. Fenerbahçe yönetimi konuyu hemen değerlendirmeye alırken,
gözler Ersun Yanal'ın vereceği rapora çevrildi.

Yanal isteyebilir

Orta alana agresif
bir 8 numara takvi-
yesi isteyen Yanal'ın
Badou Ndiaye'ye

sıcak bakacağı belir-
tiliyor. Eğer tecrübeli

hoca onayı verirse
Fenerbahçe yönetimi

hemen Stoke City ile
temasa geçecek. Bon-

servisi Stoke City'de
olan Ndiaye geçen

sezon da F.Bahçe'nin
gündemine gelmiş ancak

transfer gerçekleşmemişti.
Geçen sezon kiralık olarak

G.Saray forması giyen
Ndiaye, Fatih Terim'in yeni

sezon planlarında yok..

Ayrılması artık kesinleşen ve gitmesi
için artık gün sayılan Quaresma'da
karar bu hafta verilecek. Hem yöne-
tim hem de tecrübeli oyuncu geleceğe
yönelik son sözlerini söyleyecek.
Q7’nin yönetimden bonservisini iste-
yeceği belirtildi. Tatil sonrası İstan-
bul'a gelecek olan Quaresma,
yönetimle görüşecek. Yapılacak top-
lantıya avukatıyla katılacak olan Por-
tekizli oyuncu, bonservisini alması
durumunda siyah-beyazlılara veda
edecek. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleş-

mesi bulunan Quaresma, bonservisini
alamaması halinde kariyerine siyah-
beyazlılarda devam edecek. Geçen
sezon 34 maçta 4 gol, 14 asistlik per-
formans gösteren Portekizli futbolcu;
disiplinsiz hareketleri ve alacakları için
ihtarname çekmesi nedeniyle ayrılığın
eşiğine geldi. Beşiktaş'ta 7 sezon
forma giyen Quaresma, bu sezon 1
milyon 750 bin euro yıllık ücret ala-
cak. Q7, 23 Haziran'da sosyal med-
yada siyah-beyazlıları takibi bırakmış,
profilindeki Beşiktaş yazısını silmişti.

FLAŞ
BİR İMZA

DAHA

Quaresma’da karar günü

DONIS AVDIJAJ 
TRABZONSPOR’DA




