


V ejetaryenlikten farklı olarak hay-
vansal gıdaların da reddedildiği,
süt ve süt ürünlerinin, arılar tara-

fından üretildiği için balın dahi tüketilme-
diği vegan beslenme şekli, tüm dünyada
milyonlarca kişi tarafından benimsenerek
uygulanıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma
Gör. Gökçen Özüpek, insan sağlığı açı-
sından veganlığı değerlendirdi.

Proteine ihtiyacımız var

Hayvansal gıdalardan alınan proteinlerin
aminoasit dengesi açısından daha zengin
olduğunu belirten Özüpek, “Vegan bes-
lenmede tüm hayvansal kaynaklı gıdalar
reddedilir. Sadece bitkisel kaynaklı besin-
ler tüketilir. Ancak bu istediğimiz bir bes-
lenme şekli değildir. Sağlıklı bir yaşam
için, beslenme planında; et grubu, süt
grubu, ekmek grubu, sebze - meyve
grubu ve yağ grubu olarak sınıflandırdığı-
mız besinler öğünlerde dengeli ve yeterli
olarak yer almalıdır. Protein bedenimiz
için hayati öneme sahiptir. Proteinler, vü-
cudun elzem amino asitlere olan gereksi-
niminin sağlanmasında, yıpranan
dokuların onarılmasında, enzimler ile
hormonların yapımında, vücudun hasta-
lıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık
etkenlerine karşı korunmada etkilidir.
Proteinler bitkisel ve hayvansal kaynaklı
besinlerde bulunur. Ancak hayvansal
kaynaklı besinlerde bulunan protein-
ler, bitkisel kaynaklı besinlerde bulu-
nanlara göre vücut için elzem
aminoasit dengesi açısından daha
kaliteli olmakla birlikte, vücuttaki bi-
yoyararlılığı daha yüksektir” dedi. 

Direnç düşüyor

Vegan beslenmenin vücuda vereceği ra-

hatsızlıkları sıralayan Özüpek, “Vegan
beslenme, bilimsel veriler ışığında, sağ-
lıklı bir yaşam şekli içinde değerlendirile-
mez. Vegan beslenme sadece bitkisel
beslenme tercihi olduğu için ilerleyen
dönemde vücutta vitamin-mineral yeter-
sizlikleri, protein kalitesinde düşme ve
elzem aminoasitlerin sağlanmasında ye-
tersizliğe bağlı olarak bireylerde yorgun-
luk, halsizlik, anemi, hastalıklara karşı
dirençte düşüş, doku yenilenmesi ve
onarımında yavaşlama gibi çeşitli tıbbi
belirtiler görülebilmektedir” diye ko-
nuştu.

Yaşlılar ve çocuklar için tehlikeli

Vegan beslenmenin gelişme çağındaki
çocuklar ve yaşlılar için tehlike arz etti-
ğini söyleyen Özüpek, şu noktalara dik-
kat çekti: “Vegan beslenme yaşamın
hiçbir döneminde istenilen bir durum
değildir. Ancak çocukluk dönemi ve yaş-
lılık döneminde durum daha kritiktir.
Çocukluk dönemi fiziksel aktivitenin ar-
tışı ile birlikte enerjiye olan ihtiyacın art-
tığı, büyüme ve gelişmenin hızlandığı,

doku yapımının art-
tığı bir

dönem olduğundan, sağlıklı beslenme-
nin sağlanması oldukça önemli olmakla
birlikte sadece bitkisel beslenme ile bu
dönemde ihtiyaç duyulan gereksinimler
sağlanamamaktadır.  Yaşlılık dönemi ise,
doku yapımının ve yenilenmesinin azal-
dığı, vücuttaki katabolizmanın ve hasta-
lıklara karşı yatkınlığın arttığı bir dönem

olduğu için, bu dönemde oluşabilecek
komplikasyonları en aza indirgemek
adına, bireylere göre değişiklik göster-
mekle birlikte karbonhidrat, protein ve
yağ alımının dengeli ve yeterli olmasına
dikkat edilmelidir. Bahsettiğimiz sonuç-
lara ulaşmak ise vegan beslenme ile
mümkün olmamaktadır. DHA
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EN DOĞRU OLAN DENGELİ BESLENMEK
Yalnızca bitkisel beslenmenin sağlıklı ol-
mayacağı gibi sadece hayvansal bes-
lenmenin de sağlığa zararlı olduğunun
altını çizen özüpek, “Hayvansal kaynaklı
besinlerde bulunan proteinler, hem pro-
tein kalitesi açısından hem de vücuttaki
kullanılabilirliği açısından bitkisel kay-
naklı olanlara göre çok daha iyi-
dir. Ancak beslenme
örüntüsünde sadece hay-
vansal kaynaklı besinlere
yer vermek de doğru bir
yaklaşım değildir. Hayvan-
sal kaynaklı besinlerin yanı
sıra ekmek grubu, sebze-

meyve grubu ve yağ grubunun da den-
geli ve yeterli oranda bulunması gerekir.
Sağlıklı bireylerde (hastalıklara göre
beslenme tedavisi değişir) günlük bes-
lenmede karbonhidratların yüzde 55-60
oranında, proteinlerin yüzde 12-15 ora-
nında yağların ise yüzde 25-30 oranında

bulunması gereklidir. Ayrıca hayvan-
sal kaynaklı besinler özellikle C

vitamininden zengin sebze ve
meyve ile tüketildiğinde içeri-
ğinde bulunan demir minerali-
nin vücuttaki kullanımı daha
etkili olmaktadır” görüşünü

paylaştı.

55 AT iÇiN
iLK HASAT
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya (İÜ-C) bağlı
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu’nda
(MYO) at sayısı 55’i buldu. Artan yem ihtiyacı ve
maliyeti karşılamak amacıyla öğretim üyeleri,
öğrencilerle birlikte üniversitedeki dev arazide
hububat ekti ve ilk hasat yapıldı

MYO Müdürü Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz,
İÜ-C'nin Avcılar Kampusü'nde MYO’da sayıları
artan atlarının ihtiyacı olan yem ürünlerini karşı-

lamak için üniversite arazisini bu yıl ilk kez ekip-biçmeye
karar verdiklerini söyledi. Prof.Dr. Gündüz, İÜ-C Rektör-
lüğü ve Veteriner Fakültesi yönetimin onay ve desteğini al-
dıktan sonra ellerinde yeterli altyapı olmadığı halde tüm
zorlukları göze alarak Küçükçekmece Gölü'ne çok yakın
bulunan üniversite arazisinde kolları sıvadı. Prof.Dr. Meh-
met Can Gündüz, aylarca kendisi de uzun süre tarlada çalı-
şırken, zaman zaman çapa, ilaçlama çalışmaları ve hasada
da yardım etti, traktör de kullandı, bunaltan yaz sıcağında
biçer döverden inmedi. 

İBB'den büyük destek aldık

Gündüz, kısıtlı olanaklar nedeniyle oldukça zorlu ve büyük
özveri gerektiren 500 dönüm tarladaki çabalarının sonuçla-
rını başaklar boy verince almaya başladıklarını belirtirken,
"Üniversitedeki araziyi ekip-biçmeye karar verdik. Ancak, bu
amacı gerçekleştirmek için ne bir römorkumuz, ne pulluğu-
muz ve ne de bir traktörümüz vardı. Kullandığımız traktörü,
büyük bir yetiştirici 1 yıllığına bize temin etti. Römorku
başka yerden temin ettik ettik. En önemli sorunumuz, daha
önce ekilip- biçilmeyen tarlanın düzenlenmesiydi. İBB'den
büyük destek aldık. Yabani otların, arazinin temizlenme-
sinde, yol açılmasında, etrafının çitle örülmesinde büyük
emek harcadılar. Üniversite ve fakülte yönetimi de büyük
destek verdi. Ekim veya hasat, döneminde çalışacak işçimiz,
şoförümüz yoktu. Her şeyi, öğretim üyeleri, nalbant ve öğ-
rencilerimizle yaptık. Zirai amaçlı ürünleri ilk defa ekiyoruz.
Bu konuda tecrübemiz yoktu. Sadece danışmanlık hizmeti
aldık. Öğrenci ve öğretim üyeleri olarak tarlanın hazırlan-
masını, ekim, biçimi, hasadı, balyayı hep birlikte yaptık.”

Atların ihtiyacı karşılanıyor

MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, Avcı-
lar'daki üniversite arazilerini ekip biçerken ziraat yapıp para
kazanmayı değil, atların ihtiyacını karşılamayı hedefledikle-
rini vurguladı. Prof.Dr. Gündüz, şöyle devam etti; "Yüksek
okulumuz 2002 yılında kuruldu. Geçmişte atçılık kültürü
sayesinde birçok savaşları kazandık, kültürümüzü dünyaya
yaydık. Günümüzde bunu devam ettiremedik. Akademik
anlamda dünyanın başarılı ülkeleri arasına girmek istiyoruz.
Bir İngiliz atasözü, ‘Ata hakim olan dünyaya hakim olur’
der. Bilimsel anlamda daha ileriye gidebilmek, çalışmaları-
mıza daha fazla kaynak ayırabilmek ve gelirini arttırmak için
döner sermaye oluşturduk. Halka yönelik binicilik eğitim
vermenin yanı sıra atların beslenmesi için bu projeye başla-
dık. Sonuçta hasada; bu mutlu güne ulaştık. Yeni dö-
nemde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pekdemirli ve
İBB yönetiminden alabileceğimiz destekler işimizi ko-
laylaştıracaktır. Buradan elde edilen hasatla elde edi-
len saman atların ihtiyacına yetmeyecek ancak,
önemli bölümünü karşılayacak. Bizim için büyük
ölçüde rahatlatıcı olacak. Hasattan elde edilen
buğdayın satışından elde edilecek para yine atla-
rın beslenmesi için harcanacak."

Kaba yem çok önemli

MYO öğretim üyelerinden İbrahim Kur-
ban, atların yetiştirilmesinde kaba yemle-
rin oldukça önemli olduğunu, bu yıl
ekip-biçtikleri tarladaki hububatın sa-
manlarını kurutup ot ambarlarında
stokladıklarını belirtirken, 
"Daha önce otları Ağrı, Iğdır 
gibi yerlerden alıyorduk. Bu 
sene ve ilerleyen senelerde ot ve
yem ihtiyacımızı karşılayabile-
ceğiz. Sene sonunda elde 
ettiğimiz yemlerle ihtiyacı-
mızın ne kadarını karşıla-
dığımızı göreceğiz.
Üniversitemizde 
55 saf kan atımız var.
Yarış sektörüne at
yetiştiriyoruz. 
Aynı zamanda
öğrencilerimize
tay bakımı ve
yarış hayatını
da öğretiyo-
ruz" ifade-
lerini
kullandı.
DHA

GÖZ HASTALIĞI
SİNSİ İLERLİYOR

"Hiç fark etmedik, göz doktoruna gittiğimizde 3,5 derece 
gözlük verdi" Birçok anne babadan bu tür sözler duymak

mümkün. Bazı durumlarda göz bozuklukları fark edilmiyor
çünkü bir göz bozuk olsa da diğer gözde problem yoksa
sorunu ortaya çıkarmıyor, sinsice ilerlemesine yol açıyor

Göz Hastalık-
ları Uzmanı
Prof. Dr.

Mehdi Süha öğüt bu ne-
denle çocuklarda düzenli

göz muayenesinin çok önemli
olduğunu belirterek, bu şekilde

ileride pek çok sıkıntıya yol aça-
bilecek problemlerin önlenebile-

ceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr.
Mehdi Süha öğüt, çocuklarda en sık

görülen  göz hastalıklarını anlattı.

Kırma Kusurları
Çocuklarda da hipermetropi, miyopi ve

astigmatizma gibi kırma kusurları 
görülebiliyor. özellikle küçük yaştaki

çocukların şikâyetlerini tam olarak tanım-
layamaması nedeniyle sorun çok uzun süre

fark edilemeyebiliyor. Bir gözün iyi görmesi
diğer gözdeki sorunu gizleyebildiğinden tedavi

için geç kalınıyor. Bu nedenle herhangi bir 
yakınma ortaya çıkmasını beklemeden çocuğu-

nuza erken yaşlarda göz muayenesi yaptırın.
Kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma, 

sık baş ağrısı şikayeti olan çocuklarda da göz bozuk-
luğu olma ihtimali yüksek olduğundan, çocuğunuzun

bu tür şikayetleri varsa göz muayenesini ihmal etmeyin.

ŞaŞılıK

Çocukluk döneminin sık rastlanan hastalıklarından olan şaşı-
lıkta; gözlerden biri istenilen cisme odaklanırken, diğeri içe,
dışa ya da yukarıya doğru kayabiliyor. Şaşılığın tedavisinde
kesinlikle gecikilmemeli. Erken tedavi görme gelişimindeki
başarıyı etkilerken, çocuğun muayenesinin çok iyi yapılması,
kayma miktarının ve göz hareketlerinin
çok iyi değerlendirilmesi gereki-
yor. Toplumda görülme sıklığı
yüzde 2-4 olan şaşılık za-
manında tedavi edilmedi-
ğinde, çocuklarda okul
başarısızlığından özgüven
kaybına dek birçok soruna
yol açabilirken, göz tembelliği
gibi çok önemli bir probleme
neden olabiliyor.

KonjonKtivit
Gözlerde yanma, batma, kaşıntı, kanlanma
ve çapaklanma gibi şikâyetlerle kendini gös-
teren konjonktivit, göz yüzeyini ve göz kapak-
larının iç kısmını örten ince saydam zarın
iltihabı olarak tanımlanıyor. Konjonktivit mikrobik
veya alerjik olabiliyor. 



O lay, dün saat 10.30 sıralarında
Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin
Yazıcığoğlu Caddesi'nde mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ümit Bal-
kış ve amcası Arif Balkış, cadde üzerinde
esnaf olan bir yakınlarını ziyaret etti. Daha
sonra buradan ayrılan Ümit Balkış, park
halindeki kamyonetine doğru gitti. Kamyo-
netin kapısına yönelen Balkış'a, o esnada
bir işyerinin önünde oturan 5 kişi 'niye yan
bakıyorsun' diyerek sataştı. Grup daha
sonra Balkış'a saldırdı. Yumruk, tekme ve
tabure ile Ümit Balkış'a saldıran grup, yar-
dımına koşan amca Arif Balkış'a da
saldırdı.

Yoldan geçen kişi yaralandı

Amca ve yeğenin saldırıya uğradığını

gören yakınları ve arkadaşları da yar-
dıma koştu. O esnada saldırganlardan
biri belindeki silahı çıkararak, karşı tarafı
korkutmaya çalıştı. Elindeki silahı sağa
ve sola çeviren saldırganın başka bir ar-
kadaşı elindeki silahı alarak Ümit Bal-
kış'a doğrultarak, ateş etti. 
Açılan ateş sonucu olayla hiçbir ilgisi bu-
lunmayan, o esnada yolda yürüyen bir
şirketin genel müdürü olan Ufuk K., aya-
ğından yaralandı. Saldırganlar daha
sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Bilgi-
lendirilmesi üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis
çevrede geniş güvenlik önlemi alırken,
yaralıya ilk müdahale olay yerinde ya-
pıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan
Ufuk K.'nın sağlık durumun iyi olduğu

öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması
devam ediyor.

Kim olduklarını bilmiyoruz

Ümit ve Arif Balkış'ın akrabası olan 
Haydar Akın, "Yoldan geçerken kamyo-
nete varıyorlar. Kamyonete varınca ka-
pıyı açmaya çalışıyor. O sırada oturan
5-6 kişi ile tartışmaya giriyor, ondan
sonra bunlar vurmaya başlıyor. 
Vurmaya başlayınca bizim köylüler görü-
yor. O arada silahı çekiyorlar. 1 kişi kor-
kutma amaçlı silahı sağa, sola çeviriyor.
Ama başka biri elinden silahı alıp, sıkı-
yor. Yoldan geçen başka bir kişi yaralanı-
yor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Ne
vurulanı, ne de vuranları kimseyi tanımı-
yoruz” dedi. DHA
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çekildi, yoldan
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Sultangazi'de ‘niye
yan bakıyorsun’ 

deyip amca ve 
yeğeni dövdüler.

Saldırganlardan biri
belindeki silahı

çıkarıp, dövdükleri
kişiyi ve arkadaşlarını
korkutmak istedi. Bir

başka arkadaşı 
elinden silahı alarak
ateşledi. Açılan ateş
sonucu, olayla ilgisi
bulunmayan 1 kişi

bacağından vuruldu

Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof.
Dr. Nurdoğan Rigel, “Görevi kötüye kullanmak” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

iStanBul 8. Asliye
Ceza Mahkeme-
si'nde görülen karar

duruşmasına, tutuksuz sanık
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve
Avukatı Hasan Ali Atabay ile
şikayetçi öğrenci Savash Porg-
hamrezaeieh katıldı. Rigel, ya-
zılı savunma sundu.
Savunmasında hiçbir öğren-
cisi ile sorun yaşamadığını sa-
vunarak suçlamaları kabul
etmedi. Kararını açıklayan

mahkeme, Rigel'i, "Görevi kö-
tüye kullanmak" suçundan 6
ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme iyi hal indirimi ile
cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl
süre ile erteledi.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in
girdiği derslerin vize ve finalle-
rinde düşük not aldığını öne
süren İstanbul Üniversitesi
Gazetecilik bölümü son sınıf

öğrencisi Savash Porghamre-
zaeieh, Bölge İdare Mahke-
mesi'ne başvurarak kağıdının
yeniden incelenmesini talep
etti. İdare Mahkemesi, öğren-
cinin Haber Analiz dersinde
65-72 arası not alması gerekir-
ken 35 aldığını tespit ederek
notun değiştirilmesine hük-
metti. Şikayet üzerine Rigel
hakkında, "Görevi kötüye kul-
lanmak" suçundan suç duyu-
rusunda bulundu. DHA

YAN BAKMA
KAVGASI!

Profesöre düşük not cezası!

‘NİYE YAN BAKIYORSUN’ DEYİP DÖVDÜLER, OLAYLA İLGİSİ BULUNMAYAN BİR KİŞİYİ VURDULAR

Fatih’te 40 adrese
uyuşturucu baskını
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te
önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı

SaBahın erken saatle-
rinde Vatan Caddesi'nde
bulunan emniyet yerleş-

kesinde toplanan polis ekipleri,
Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne
bağlı timlerinde desteğiyle önceden
belirlenen 40 adrese eş zamanlı
baskın yaptı. Baskınlarda 35 kişi
gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve silah bulundu

Operasyon esnasında Özel 
Harekat Şube Müdürlüğü timleri
elleri tetikte sokakta güvenlik 
önlemi aldı. Operasyon kapsa-
mında adreslerde aramalar 
yapıldı. Operasyon kapsamında
baskın yapılan adreslerden biri
de Kumkapı'da bulunan bir
oteldi. Otele giren narkotik 
ekipleri otelde bulunan 2 kişiyi
gözaltına aldı. Adreslerde yapı-
lan aramalarda 1 adet pompalı
tüfek, 2 adet tabanca ile bir mik-
tar uyuşturucu madde ele 
geçirildi. Ele geçirilen malzeme-
ler ile gözaltına alınan şüpheliler
Vatan Caddesi'ndeki emniyet
yerleşkesine götürüldü.

SIR DOLU İNTİHAR
Sultangazi'de 14
yaşındaki Furkan
Ö. intihar etti. Olay

Sultangazi Uğur Mumcu
Mahallesi 2107 Sokak'ta bu-
lunan binada meydana geldi.
Saat 21.00 sıralarında eve
gelen ailesi, Furkan Ö.'yü do-
ğalgaz borusuna asılı halde
buldu. Ailesinin haber verme-

siyle olay yerine sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi.

İmam hatipli

Kısa sürede olay yerine ula-
şan sağlık ekiplerinin yaptığı
kontrollerde Furkan Ö.'nün
hayatını kaybettiğini belir-
lendi. Polis ekipleri bir süre
evde inceleme yaptı. Yapılan

inceleme sonrasında küçük
çocuğun cansız bedeni otopsi
işlemleri için Sultangazi Ha-
seki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Yunus Emre İmam
Hatip Ortaokulu'na gittiği
öğrenilen Furkan Ö.'nün ihti-
harıyla ilgili inceleme devam
ediyor. DHA

9. kattan düştü
Beşiktaş'ta 9. kattaki evinin balkonun-
dan düşen İsmail T. hayatını kaybetti.
Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören

abi, sinir krizi geçirdi.

Olay yerine koştular

Olay, Beşiktaş Konaklar Mahallesi Güneş Sokak
üzerinde bulunan bir binada saat 08.00 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile bera-
ber yaşayan İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan
aşağıya düştü. Yukarıdan bir kişinin düştüğünü gö-
renler hemen olay yerine koştu. Yerde yatan İsmail
T. için ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay
yerine gelen sağlık ekipleri İsmail T.'nin hayatını
kaybettiğini belirledi. Kardeşinin hayatını kaybetti-
ğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Ceset, incelemele-
rin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da
hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı
operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. soya-

cakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri be-
lirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda
5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok
suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin arala-
rında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanması-
nın ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri
yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis bas-
kın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına
aldı. Şüphelilerden bazıları ise Vatan Caddesi'nde durdu-
rulan bir takside gözaltına alınarak emniyet müdürlü-
ğüne götürüldü. DHa

sahte içki
üretiyorlardı

Sultangazi'de 1 hafta
içerisinde 3 farklı adrese
düzenlenen operasyon-

larda piyasa değeri 400 bin TL
olan sahte içki ele geçirildi. Operas-
yonlarda gözaltına alınan 2 kişi tu-
tuklanarak, cezaevine gönderildi.

Teknik takip yapıldı

Sultangazi'de 3 farklı adreste sahte
içki üretildiği ihbarını alan İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 1 haftalık fiziki ve
teknik takip sonucunda operasyon
için düğmeye bastı. Yapılan fiziki ve
teknik takipte, kiralanan 2 işyeri ve
bir bodrum katın imalathaneye
çevrildiğini tespit etti. 3 farklı adrese
operasyon düzenleyen ekipler, do-
luma hazır Bin 60 litre sahte alkol,
2 bin 100 şişe doldurulmuş sahte
içki, 3 bin 500 boş şişe, dolum ma-
kinesi, bandrol ve binlerce sahte içki
etiketleri ele geçirdi. Ele geçirilen
sahte içkilerin piyasa değerinin yak-
laşık 400 bin TL olduğu bildirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. DHA

Herkes el attı
kenara çektiler

Bağcılar'da hatalı
park edilen otomobil ne-
deniyle İETT otobüsü

yolda kaldı. Otomobil, otobüsten
inen yolcular ve çevredekilerin de
yardımıyla yol kenarına taşındı. Dr.
Sadık Ahmet Caddesi ile 712.
Sokak kesişiminde bir sürücü oto-
mobilini yol kenarına hatalı şekilde
park etti. Bu sırada devlet hastanesi
istikametine giden İETT otobüsü
hatalı park edilen otomobil nede-
niyle yolda kaldı. Otobüsün arka-
sında uzun araç kuyrukları oluştu.
Otobüsten inen şoför ile bazı yol-
cular hatalı park edilen otomobili
çevredekilerin de yardımıyla kaldırı-
larak yol kenarına çekti. O anlar bir
cep telefonu kamerasıyla kayde-
dildi. DHA
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A K Parti'nin herkes tarafından bili-
nen 2023 hedef(ler)i var.İlk ba-
kışta "Cumhuriyetin 100. yılı

nedeniyledir" diyebilirsiniz. Bu konuda
kimsenin eleştirisi olamaz. İyi de bunu an-
lamlı kılacak bir şeylerin olması gerekir.
Yoksa, 100. yıla ulaşmanın başlıbaşına bir
anlamı olmaz. Bu söylemin içinde acaba
neler olmalı ki; anlamı olsun ? İşkembeden
atmak olmaz deyip araştırma yaptım.
İzaha girmeden maddeler halinde yazmak
istesem de; Ak Parti'nin konuyla ilgili önce
63 maddesi olduğunu, sonra bunları yüz'e
tamamladığını, konunun bir makalede izah
edilemeyecek kadar geniş kapsamlı 
olduğunu gördüm.

***
"Ak Parti'nin 2023 Hedefleri" başlığıyla

açıkladığı maddelerin hepsi birbirinden
güzel, hepsi birbirinden anlamlı geldi
bize...

***
Ak Parti'nin hedeflerini, dünyanın ilk on

ekonomisi arasında yer almak, olabildi-

ğince bağımsız, özgür ve muhafazakar
demokrat bir ülke olmak şeklinde
özetleyebiliriz.

***
Bu hedefler, erimeye başlamış mevcut

parti yapılanmasıyla 2023'te ne kadar
mümkün olabilir? diye düşünüyoruz.

***
2023 değil; 2053, hatta 2071'i hedefle-

yen bir siyasi yapılanma, 17 yıllık iktidarı-
nın sonlarına doğru yıpranma, erime,
dağılma sürecine neden girer ? Belli ki 
yapılan hatalar var.

***
Ak Parti'nin hatalarını konu başlıklı

olarak ele almak okuyucumuza bir fikir
vermesi bakımından daha uygun olacak-
tır.İlk ve büyük hata; fabrika ayarlarından
yahut yüklendiği misyondan sapmaların
başlamış olmasıdır. Zira; Ak Parti, her-
hangi bir parti değildir. Cumhuriyet Tarihi
boyunca Türkiye'ye yapılan hizmetleri
beş'e, on'a katlayarak gerçekleştirmesine
rağmen; şimdi, hangi hataları yapıyor da,

seçim kaybediyor ? Birazda
bunlar üzerinde duralım.

***
Hangi nedenle olursa olsun; seçimler önce-

sinde ülkede ekonomik sıkıntı, mutfak yan-
gını vardı. Soğan, patlıcan, biber, sarımsak
vs' yi hatırlayalım. Ak Parti, bu konunun al-
tında ezildi, derdini de halka izah edemedi.
Vatandaş sizi değerlendirirken yaptığınız
büyük hizmetlere değil; sizi bir anda unutup,
cüzdanına ve mutfağına bakar, diye 
yazmıştık...

***
Ak Parti kurmayları, seçim manifestosunu

kendi yapacaklarını anlatmak üzerine değil;
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçtaroğlu'nu
eleştirmek üzerine programlamışlardı. Bu,
büyük bir yanlıştı.Asgari ücretle geçim sağ-
larken, partiye intisab ederek bir şekilde mal
ve servet edinenlerin azımsanmayacak dere-

cede çoğalması...Mal ve servete kavuşmanın
getirdiği azıtıp şımarma hallerini toplumun
gözleri önünde yapmaları..."Metal yorgunluk"
denilerek yapılan kısmi revizyon sonunda
beklentilerin aksine; ehliyetsiz, liyakatsiz,
parti misyonundan bihaber, heva ve hevesle-
rine tapmış kimselerin (istisnalar hariç) gö-
revlendirilmesi...Kısaca, "Emanetin ehline
verilmemesi."İstanbul seçimleri iptal edilme-
yerek tüm oylar sayılmalıydı, sayım sonuna
kadar mazbata asla verilmemeliydi, ma-
demki seçimler iptal edilecekti; Büyükçek-
mece İlçesi ve destek unsuru Maltepe
seçimleri mutlaka iptal edilmeliydi. Değil
Türkiye; dünyaya konu olan bu ilçelerin iptal
edilmemesinin izahı yapılamaz.Kürt vatan-
daşlar MHP yüzünden, MHP'de terörist başı
ve teröristlerin mektubu yüzünden oy ver-
medi.Bu manzaraya küskün ve kırgın Ak
Partililer de eklenince büyük fark kaçınılmaz
oldu. Hep yazdığımız gibi, aslında seçimi
rakip almadı; seçim rakibe hediye edildi.
Daha birçok şey eklenebilir. Bütün bunlar ve
yazamadıklarımız, kar topu gibi yuvarlana-
rak sadece İstanbul'da 800 bin küsur fark
oluşturdu. Şimdi, "ya tamam; ya devam"
deme zamanı!

***
Tabandan yükselen şikayet ve ve sızlanma-

ların, en tepeye ulaştırılamaması handikapını
da eklemeli...

***
Dikkat edilirse; bütün tespitlerin tek bir

faili var, o da; insandır.Üstlendiği misyonu ilk
yıllarında daha çok sahiplenen Ak Parti, kök-
lerinden getirdiği bir çok ideallerine karşı kan
uyuşmazlığına sahip temsilcilerle ancak bu
kadar başarılı olabilirdi. Zira; 'ciğeri en iyi 
işleyebilecek olan, ciğerciden başkası değil-
dir..!'İnsan unsuru en önemli sorundur 
bize göre.

***
Hangi alanda olursa olsun, en iyi ve kali-

teli malzemeyi kullanacak, ülkeye ve topluma
yarar getirmesini sağlayacak unsur; insan'dır.
Bunun için "At, sahibine göre kişner." denmiş-
tir. Alınacak ilk ders buradadır. Tüm alanlar-
daki faaliyetlerin, hedeflenen maksimum karı
sağlayabilmesi kendiliğinden değil; insan un-
surunun yön vermesiyle olacaktır. Buna 
sağlık, eğitim, ekonomi, hukuk, sanayi, din,
siyaset, askeri, sivil bütün alanlar dahildir.

Demek ki; önce insan!
Selam ve sevgi ile. 
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AK PARTİ VE 2023

İ BB şirketlerinden İstanbul Spor
Etkinlikleri ve İşletmeleri Ticaret
A.Ş, (SPOR İstanbul A.Ş.)

2019 yılında muhtelif spor organi-
zasyonları için vinil, afiş kitap, broşür
basım, asım ve dağıtım hizmetleri
almak üzere 20 Haziran 2019 tari-
hinde ihaleye çıktı. Sözcü'den Özlem
Güvemli'nin haberine göre yerel se-
çimden 3 gün önce düzenlenen
ihale, yine dikkat çekici bir tarihte so-
nuçlandı. 23 Haziran seçimlerinde
tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı (İBB) olan Ekrem İmamoğ-
lu'nun ikinci kez mazbatasını almaya
gittiği gün -27 Haziran’da- ihalenin
verildiği firma ile sözleşme imza-
landı.

İhaleye 3 firama katıldı

1 milyon 887 bin 412 liralık ihaleyi
Yücel Kurt kazandı. İhaleyi kazanan

firma ile 28 Haziran-31 Aralık tarih-
leri arasını kapsayan 6 aylık söz-
leşme imzalandı. İhalenin sonuç
ilanında yer alan yüklenicinin adresi
Gaziosmanpaşa'da bulunan Düzey
Ajans'a ait. İhalenin yaklaşık maliyeti
4 milyon 712 bin lira olarak belirlen-
miş ve ihaleye 3 firma katılmıştı.

6 aylık sözleşme imzalandı

Spor İstanbul A.Ş.'nin düzenlediği
başka bir ihale de yine tarihleri ile
dikkat çekti. Bu kez 23 Haziran yerel
seçiminden 2 gün önce yani 21 Ha-
ziran günü "2019 yılı muhtelif spor
organizasyonları için ulaşım hizmeti
alımı" ihalesi açıldı. İhaleye tek teklif
sunuldu. İhale 868 bin 690 TL'ye 
Öz Genç Turizm'e verildi. İmamoğ-
lu'nun mazbatayı almasından bir
gün önce 26 Haziran 2019 tarihinde
firma ile 6 aylık sözleşme imzalandı.

YANGINDAN MAL MI 
KACIRIYORSUNUZ? 
İBB iştiraklerinden Spor İstanbul A.Ş, çok dikkat çekici tarihler arasında 1.8 milyonluk ihale düzenledi. İhale, 23 Haziran günü
tekrarlanan yerel seçimden 3 gün önce yani 20 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan firma ile de İBB Başkanı
seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya giderken yani 27 Haziran’da 6 aylık sözleşme imzalanması dikkat çekti

mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

OTOGAR İSPARK’A 
DEVREDİLİYOR!

Son yıllarda fiziki şartların yetersiz-
liği, alt katlardaki güvenlik zafiyeti
başta olmak üzere çeşitli sıkıntılarla

zaman zaman tartışma konusu olan Bayrampa-
şa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı, son ay-
larda yine gündemde. 4 Mayıs itibariyle
otogarın 25 yıllık işletme süresi dolmuş, yani
otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin

sözleşmesi bitmişti. Bu durum 'Bayrampaşa
Otogarı taşınacak mı?' sorusuyla yine

günlerce tartışıldı. Hatta CHP
grubu, sözleşmesi

dolan otogarın
akıbe-

tiyle ilgili soru önergesi verdi.

Bu hafta geçmesi bekleniyor

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otoga-
rı'yla ilgili önceki gün önemli bir gelişme daha
yaşandı. Yenilenen İstanbul seçiminin ardın-
dan ilk kez toplanan İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 farklı teklif
sunuldu. Sunulan tekliflerin arasında Emlak
Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstan-
bul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK
A.Ş.'ye devredilmesi teklifi dikkat çekti. 38'inci
sırada yer alan maddenin bu hafta içinde
meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 da-
kikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret

tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu

Her iki yakaya otogar

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 23

Hazi-

ran'daki seçim öncesi yaptığı açıklamada, yeni
bir otogar için eylem planı geliştireceklerini,
İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar ça-
lışması içinde olacaklarını daha önce de be-
lirttiklerini söyledi. Mevcut otogarın durumu
ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceklerini
anlatan İmamoğlu, ülkenin ve belediyenin
mevcut mali durumunu da dikkate alarak or-
taya koydukları yeni otogar projelerini hayata
geçirene kadar mevcut Esenler Otogarı'nın
bitmiş olan işletme süresi için konunun mu-
hatapları ile bir araya geleceklerini belirtti.

Şehir dışına taşınacak

Başkan Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran'da
yaptığı açıklamada ise Esenler Otogarı'nı, hız-
lıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştirecek-
lerini belirterek, "Esenler'le ilgili bir projemiz
çakıştığı için söylüyorum. Hem Harem'i hem
de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için
hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde,
metro ulaşımı olan aynı zamanda İstanbul'un
en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca ta-

şınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek
teknoloji merkezine dönüştürece-

ğiz" açıklamasını yapmıştı. 

15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın 
otopark işletmeciliğinin İSPARK

A.Ş.’ye devredilmesi İBB Meclisi’nde
gündeme geldi. Maddenin bu hafta

içinde meclisten geçmesi bekleniyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, sanayi kuruluşu temsilcileri ile
bir araya gelmeye devam ediyor. İş

adamlarının taleplerini dinlemek amacıyla
toplantılar düzenleyen Başkan Yılmaz, Orta-
köy ve Değirmenköy’den sonra Selimpaşa ve
Kavaklı bölgesindeki sanayiciler ile buluştu.
Polipen grubunun ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilen toplantıya Başkan Yılmaz’ın yanı sıra Si-
livri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD)
Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetimi, Belediye
Başkan Yardımcıları Hasan Solak ve Harun
Akkan ile fabrika temsilcileri katıldı.

İş insanlarına çok iş düşüyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, top-
lantıda gerçekleştirdiği konuşmada, "Silivri’de
iş insanlarının temsil edildiği tek kuruluş
SİAD. Dolayısıyla sanayicilerin sorunlarını
gerek yerelde, gerekse merkezi hükümet ile
olan ilişkilerde dile getirerek çözebilecek tek
kuruluş. Ayaküstü konuşmalarda yol, asfalt,
lojistik gibi birçok problemi konuşuyoruz ama
orada kalıyordu. SİAD başkanımıza ilçedeki
sanayi kuruluşlarının olduğu bölgelerde top-
lantı yapalım dedim. Şimdi üçüncü toplantıyı
gerçekleştiriyoruz. Naçizane tavsiyem, resmi
kuruluşlarda daha gür sesle temsil edilmeniz,
daha dikkate alınabilmeniz için örgütlü çalış-
manızdır. Burada olmaktaki amacım sizleri
dinlemek, bu konuşmaların ışığında da sizin
belirleyeceğiniz bir tarihte gündemli bir top-
lantıda beraber olmak. Biz Silivri için projeleri
ortaya koyarken ana hedefimiz marka bir kent
yaratabilmekti. 

Volkan Yılmaz
sanayicileri dinledi

Ekmek artık 3D Yazıcı’da
Pendik Belediyesi
Meslek Akademisi’nde
ücretsiz olarak veril-

meye başlanan 3 D Modelleme
Kursunda gençler hayallerindeki
ürünleri önce tasarlayıp ardından
3 boyutlu yazıcıyla üretiyor.  En-
düstriyel tasarımda son teknolo-
jiyi öğreten kurs,  yoğun talep
üzerine düzenlenmeye devam
edecek.  "Tasarımdan üretime 3 D
Modelleme Kursu”, Marmara
Üniversitesi Ürün Geliştirme
Merkezi Projesi (MÜRGEMER)
kapsamında Pendik Belediyesiyle
işbirliği yapılarak hayata geçirildi.
İstanbul Kallkınma Ajansı tara-
fından desteklenen projede Tek-
nopark İstanbul da proje
ortaklarından biri.  Toplam 10
gün süren eğitimde kursiyerler
bilgisayar ortamında 3 boyutlu
ürün tasarlamayı ve 3 boyutlu ya-

zıcıdan üretmeyi öğrendiler.

Yoğun ilgi üzerine uzatıldı 

Özellikle üniversiteden yeni
mezun gençlerin yoğun ilgi gös-
terdiği kurs, gelen talepler üzerine
Pendik Belediyesi  Meslek Akade-
mesi’nde düzenlenmeye devam
edecek.  Yeni kursların duyuru ve
kayıtları da yine pendik.bel.tr üze-
rinden yapılacak. MÜRGEMER
Poje Yöneticisi Dr. Selim Horta-
macıoğlu,  endüsrtiyel ürün geliş-
tirme konusunda 3D eğitimini ilk
kez bir belediyeyle birlikte düzen-
lediklerini belirtti. 

SPOR İstanbul A.Ş. 2019 yılında muhtelif spor organizasyonları için vinil, afiş kitap, broşür basım, asım ve dağıtım hizmetleri almak üzere 20 Haziran 2019 tarihinde ihaleye çıktı.
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H ep, "hükümet yanlış politikalar izleyerek
Türk parasının değerinin düşmesine, dövizin
yükselmesine neden oluyor" deniyor; acaba

hükümet doların-euronun düşmesini, Türk lirasının
değer kazanmasını istiyor mu ki? Bunu hiç 
sorgulayan yok?

Ben, hükümetin TL nin değer kazanmasını istedi-
ğini sanmıyorum! Bunu daha önce de yazdım. Hükü-
metin hesabı bence şöyle:

1-Türk lirasının değeri düşünce Türk mallarının fi-
yatı da düşmüş oluyor ki, bu da ihracatı kamçılıyor"
Ne güzel!

2-Döviz yükselince ithalat pahalı hale geliyor ki,
bu da iç tüketimde ithal malların yolunu kesiyor... Bu
da güzel!

Ama bu arada bir de tabi, sanayimizin bir kısmı-
nın  ithal girdi işleyerek elde edilen ürünlerin ihracatı
üzerine kurulu olması  gerçeği var, bunu ne yapaca-
ğız?.. İthalat -ve ithal girdi de- pahalı hale gelince
bu, son ürünün fiyatına da yansımayacak mı?.. El-
bette yansıyacak ama bu arada; 

a-ithal girdilerin içerde üretilmesi için teşvikler
arttırılarak yapısal değişim yoluna gidilecektir (bu
yönde adımlar da atılmıyor değil)…

b-„İthal girdi  pahalı hale gelmiş olsa da  elde 
edilen ürün TL nin değer kaybına bağlı olarak gene
de dış piyasalarda daha ucuz olma durumunu 
koruyacaktır“!..

3-Ama işte tam bu noktada enflasyonun da art-
maması için üretimin artması gerekiyor!.. 

Peki üretim nasıl artacaktır? Yatırımla!..Yatırım
için ne lazım? Para!.. Para nerede? Bankada!.. O
halde yatırımcı bankadan düşük faizle ucuz kredi
alabilmeli ki bunu içerde yatırıma yöneltsin, 
üretim artsın...

4-Peki banka yatırımcıya vereceği krediyi -parayı-
nereden bulacak, yani hangi parayı yatırımcıya
„ucuz kredi“ olarak verecek?.. Tasarruf sahibi para-
sını bankaya yatıracak ki, banka da bunu yatırımcıya
kredi olarak versin, öyle değil mi? Ama mevduat
faizi çok düşük olduğu için kimse götürüpte parasını
TL ye yatırmayınca, paranın yönü dövize, ya da gay-
rımenkule dönünce  banka hangi parayı -hem de
„düşük faizle“- yatırımcıya verecektir?.. (Ya da tabi
banka parayı Merkez Bankasından alacaktır ki, bu
da bir noktadan sonra MB’ nın matbaada para bas-
ması anlamına gelirdi!)

5-Ama bir nokta daha var: TL nin değeri düşünce,
euro-dolar yükselince ne olur başka? Cevap:  İlk
anda hemen küresel sermaye yönünü Türkiye'ye
doğru çevirir! Çünkü bu durumda Türkiye'ye girecek
her euro-dolar daha da değerli hale gelmiş olacaktır!

6-Ama bu arada MB’nın  faizleri düşürdüğünü de
hesaba katarsak (hem TL faizlerini, hem de dövize
olan faizi) nereye gidecektir ülkeye giren bu para?..
Faize gitmeyeceğine göre direkt olarak  yatırıma yö-
nelecektir!.. Bu da güzel! (içerde  elinde TL si olan
ise enflasyona karşı güvence olarak önce hemen
döviz almaya koşar... ama kısa bir süre sonra bu dö-
vizi yükselteceği için artık TL ile döviz almak da
cazip hale gelmez)

8-Peki sadece bu kadar mı, yani TL'nin değeri dü-
şüyor, dolar-euro değer kazanıyor diye küresel ser-
maye hemen Türkiye'ye doğru dümen kırmaya mı
başlar?.. Ve de elinde TL'si olan yatırımcı gayrı men-
kul almanın ötesinde  hemen borsaya girip hisse se-
nedi falan almaya  mı başlar?

Eğer olay bu kadar basitse -ki “faiz neden, enflas-
yon sonuçtur” anlayışı buraya varır- mesele yoktur,
yapılan işler doğrudur, atılan adımlar yerindedir!..
Bu durumda geriye  söylenecek bir tek şey kalıyor ki,
o da daha çok kutuplaşmaya, daha çok kavgaya ihti-
yacımız var demektir!.. Daha çok kavga edelim ki,
döviz yükselsin!.. “Gelişmenin, ilerlemenin yolu
içerde ve dışarda daha çok kavga etmekten geçiyor
der -dünya ekonomik literatürüne de katkıda buluna-
rak- çıkarız işin içinden!.. 

İşte bence işin en önemli noktası burasıdır... 
Diyelim ki siz küresel bir sermaye grubunu temsil

ediyorsunuz ve milyarları yönetiyorsunuz!.. Sadece
döviz yükseliyor, Türk lirasının ve mallarının değeri
düşüyor diye elinizdeki parayı hemen gözü kapalı
Türkiye'ye yönlendirir misiniz?.. Böylesine stratejik
bir karar alabilmek için başka ne yapmanız gerekir,
başka ne  ararsınız?.. 

Tek kelimeyle güvence ararsınız! Öyle değil mi?
Peki güvence ne demektir, nasıl sağlanır? Güvence
demek, kuvvetler ayrılığını esas alan bir anayasa  de-
mektir… Anayasal güvence altında olan bağımsız,
özgür bir yargı sistemi  demektir... Ben parayı getiri-
yorum ama, yarın bir problem olursa hakkımı nasıl
arayacağım sorusuna verilecek cevabın daha  işin ba-
şında açıkça ortada olması demektir... Bir sabah kal-
kınca yatırımlarınıza devletin el
koymayacağının-koyamayacağının güvence altında
olması demektir... İstediğiniz zaman paranızı yurt dı-
şına çıkarabilme güvencesinin bulunması demektir...

9-Bir nokta daha; denilebilir ki, “kardeşim görü-
yorsun işte, müsade etmiyorlar ki!.. Ülke adeta ku-
şatma altında… bu durumda daha başka ne
yapılabilir? Önce şu “beka” sorununu bir halledelim
gerisi elbette sonra gelecektir“!..

İşte mesele!.. Ben size söyleyeyim, iş bu noktaya
gelince olay bitiyor! Ne önce o “beka sorunu hallo-
lur, ne de küresel sermaye ülkeye gelerek yatırımlar
hızlanır!.. Bütün mesele, demokratikleşmeyle sa-
vunma sorununu bir arada yürütebilmeyle ilgilidir…
Önce “beka” sonra demokratikleşme diye bir ikile-
min içine girdiğiniz an bu problemi çözemezsiniz.
Çözemezsiniz çünkü 21. Yüzyıl kulvarlarında yürüye-
rek yol alabilmenin yolu  ideolojik saplantılar içine
girmeden küresel dinamiklerle dayanışma içinde de-
mokratikleşerek yol alabilmekten geçiyor... Ne
zaman ki “beka” sorunumuzun çözümünün de de-
mokratikleşmeden geçtiğini anlarız o zaman her şey
başka olacaktır…  

SONUÇ MU: EVET FAİZ DÜŞSÜN, AMA BU,
AYNI ZAMANDA BİR DEMOKRATİKLEŞME
SÜRECİYLE BİRLİKTE OLURSA ANLAM KA-
ZANABİLİR. YOKSA, KİMSE ENAYİ DEĞİLDİR.
SİZ 21. YÜZYILDA HALA 20.YÜZYIL MANTI-
ĞIYLA YOL ALMAYA KALKARSANIZ SADECE
FAİZLLERLE FALAN OYNAYARAK BİR YERE
VARAMAZSINIZ...

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünü ya-
bancı ülke temsilcilerinin tebrik ziyaret-

lerine ayırdı. İmamoğlu'na ilk tebrik
ziyaretinde bulunan Hollanda İstanbul Baş-
konsolosu Bart van Bolhuis oldu. İma-
moğlu, Bolhuis'i makam odasının kapısında
karşıladı. İmamoğlu'nu seçim başarısından
dolayı tebrik eden Bolhuis'ye, "Amsterdam
Belediye Başkanı'nın tebriklerini takdim
etmek istiyorum. Sizinle bölgesel ekonomi,
akıllı ve yeşil şehircilik anlamında iş birliği
içinde olmak istiyorlar. Rotterdam Belediyesi
de yine aynı şekilde iklim değişikliğine adap-
tasyon ve şehirlerin dirençliliği konusunda
sizinle iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekli-
yor. Özellikle bizim milli gün resepsiyonu-
muza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Çok büyük onur duyduk" dedi. Bolhuis, sö-
zünü ettiği resepsiyonda İmamoğlu ile çekil-
miş kart baskı fotoğrafı İBB Başkanı'na
hediye etti.

İstanbul'a katkı sunacak

İmamoğlu da Bolhuis'ye ziyaretinden dolayı
teşekkür ederek, ''2 şehir güzel şehirden
böyle güzel davetler alınca çok mutlu
oldum. Kesinlikle iyi ilişkileri geliştirmek için
buradayız. Her 2 iki ülke ve şehirlerimizin
arasındaki ilişki, gerçekten İstanbul'umuza
da katkı sunacaktır, Hollanda'daki şehirlere
de katkı sunacaktır. Bu cazip tekliflere cevap
vermek için biraz zamana ihtiyacım var.
Yoğun bir 8 ay yaşadık. En kısa zamanda bu

güzel davetleri ve buluşmaları organize
etmek için elimden gelen çabayı gösterece-
ğim" diye konuştu. Konuşmaların ardından
taraflar, birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.
Bolhuis'nin İmamoğlu'na Süper Lig'in İs-
tanbul'daki temsilcileri Fenerbahçe, Galata-
saray, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma giyen
Hollandalı futbolcuların imzalarının yer al-
dığı futbol topu hediye etmesi ilginç anların
yaşanmasına neden oldu. Bolhuis, topu
İmamoğlu'na hediye ettikten sonra, ''Türkiye
ve Hollanda arasında 470 yıldır süren bir
ilişki söz konusu. Hollanda'da da 400 bine
yakın Türk vatandaşı yaşıyor. İstanbul'da
yaşayan birçok Hollandalı vatandaşımız da
var. Türk takımlarında oynayan Hollandalı
futbolcularımız da var. Onlardan size küçük
bir armağan olarak size sunmak istiyorum"
şeklinde konuştu.

Sizinle tanışmak büyük onur

İmamoğlu'nun ikinci konuğu Norveç Kültür
ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trina Skei oldu.
İmamoğlu, Skei'yi İBB Binası girişinde karşı-
ladı. Belediye şeref defterini imzalayan Skei,
daha sonra İmamoğlu ile birlikte makam
odasına geçti. "Sizinle karşılaştığımıza gör-
üştüğümüze çok memnun oldum" diyen
Norveçli Bakan, "Kampanyanızı yakından
takip ettim. Kampanyadaki başarınızı, in-
sanlara yönelik açıklamalarınız takdirle kar-
şıladık. Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği
Bakanıyım. Kültür politikaları alanında
beyaz kitap sunuyoruz. Aynı zamanda kül-

tür ve turizm alanında faaliyet gösteriyoruz.
Sizin de aynı zamanda kültürden bahsettiği-
niz ve kültürü turizmin bir arka planı olarak
tanımlanması alanında faaliyetleriniz oldu-
ğunu biliyoruz. Bir tarih öğretmeni olarak
söylemek isterim ki İstanbul'la bağımız bin
yıl önceye dayanıyor. Kültürel bağımız dü-
şündüğümüzden çok daha yakın olabilir. Si-
zinle tanıştığımıza çok memnun oldum
bizim için büyük bir onur" diye konuştu.

Kültür servisini önemsiyoruz

Norveçli Bakan Skei'ye ziyareti nedeniyle te-
şekkür eden İmamoğlu da "Aynı zamanda
hem çok ilgi duyduğum hem de bir ülke için,
bir şehir için çok önemli bir karakter haline
gelen eşitliğin ne denli ön planda tutuldu-
ğunu hissettiren bir bakan olmanız da bizim
için çok çok değerli. Bizim de şehir yöneti-
minde bu duyguya çok önem vereceğimizi
belirtmek isterim. Tüm alanlarda tüm karar-
larda eşitlik şehir için vazgeçilmez bir pren-
sip olacak. Aynı zamanda kültür tabii ki bir
ülkenin olsun, bir şehrin olsun aslında varlı-
ğının en değerli simgesi diyebiliriz. Dediğiniz
gibi Norveç'le yüzyıllardır süren ilişkileri olan
bir ülkenin tarihsel bağlarının yanı sıra bu-
günün dünyasında hem kültüre dair hem
sanata dair iş birliği içinde olmamız bize çok
mutluluk verir. Özellikle İstanbul'un gelece-
ğinde, 16 milyonluk bir kentin karma bir kül-
tür yapısının bu renkliliğin en iyi şekilde
vitrine koyulup servis edilmesini çok önemsi-
yoruz" açıklamasını yaptı. 
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Dolar-euro düşsün isteniyor mu?
Bence istenmiyor!

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kendilerinin de tasarruf 
tedbirleri uyguladıklarını belirterek, “Biz aynı gemideyiz, herkes bunu
ifade ediyor ama tutum ve davranışları aynı gemide değilmiş gibi.
Bizde farklı. Biz de aynı gemideyiz ifadesini kullandık” diye konuştu

AvcılAr Belediye Başkanı
Turan Hançerli, Zanka TV isimli
internet kanalında İskender Öz-

turanlı’nın sunduğu Aslı Astarı programına
konuk oldu. Hançerli, icraatları ve gelecek-
teki planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda
bulundu. Göreve geldiği günden beri yürüt-
tüğü tasarruf politikalarıyla ilgili konuşan
Hançerli, "İnanılmaz bir tasarruf hamlesi
gerçekleştirdik. Tasarruf derken ihtiyaçtan ve
zorunlu ihtiyaçlardan tasarruf değil. İhtiyaç
olmayan ve boşa giden, gerçekten israfa yö-
nelik şeylerde tasarrufa yöneldik. Bu konuda
da çok ciddi adımlar attık. Yine belediyemi-
zin, yani Avcılar’ın kaynaklarını etkin ve ve-
rimli kullanmak adına yönelimlerimiz oldu"
dedi.

Vatandaşın desteği var

Tasarrufa kendisinden başlamasının Avcılar
halkı tarafından da olumlu karşılandığını ve
bu durumun devam edeceğini ifade eden
Hançerli, "Biz aynı gemideyiz, herkes bunu
ifade ediyor ama tutum ve davranışları aynı
gemide değilmiş gibi. Bizde farklı. Biz de
aynı gemideyiz ifadesini kullandık. Sadece
çalışanlarımızla değil, 435 bin Avcılarlı’yla
aynı gemideyiz. O gemide mutluluk olursa
mutlu oluruz, gemi su alırsa, ıslanırsak ısla-
nırız. Avcılar Belediye Başkanı olarak da

benim tasarruf konusundaki tutum ve davra-
nışlarım belirleyici oldu. Benim harcamala-
rımda, kendi kullandığım araçtan tutun da
diğer tüm tasarruf mekanizmalarını kendi
üzerimize uyguladık. Biz de yaşamımıza uy-
guladığımız için vatandaşın ciddi bir desteği
var, inancı var. Çalışma arkadaşlarımızın da
inancı var. Dolayısıyla 3 aylık çok güzel bir
süreç yürüttük ve bu güzel süreç devam ede-
cek" ifadelerini kullandı. 

Acil sorunlar çözülecek

Seçimden önce söylediklerinin arkasında ol-
duğunu ve birer birer hayata geçirdiğini söy-
leyen Turan Hançerli, "Evinde yemek
pişmeyecek kadar yoksul olan ailelerin yeme-
ğini kalitesini arttırarak götürmeye devam
ettik. Çocukların eğitimiyle ilgili çalışmaları
devam ettirdik. Şu an Avcılar’da 900 çocuk
yaz okulundan ve 3 bin çocuk havuzlardan
yararlanacak. Yaklaşık 3 bin çocuk yararla-
nacak, inanılmaz bir rakam. Çünkü 10 kişiye
hizmet verip ‘ben yaptım’ demek çok doğru
değil. Bizim büyüklüğümüze, kentin büyük-
lüğüne uygun olması lazım. Şöyle bir sözü-
müz vardı bizim, biz zenginleri daha fazla
zenginleştirmek için çaba sarfetmeyeceğiz.
Biz belediye olarak öncelikle en ciddi ihtiyacı,
en yakıcı ihtiyacı olanların sorunlarını çöze-
ceğiz demiştik ve oradan başladık"

Biz de aynı
gemideyiz
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Alman bilim insanları Marmara
Denizi’nde önemli tektonik gergin-
likler nedeniyle büyük bir deprem
meydana gelebileceğine dikkat
çekti. Olası depremin büyüklüğü
7.1-7.4 olarak tahmin ediliyor

Kiel’de bulunan
GEOMAR Helmholtz
Okyanus Araştırma

Merkezi’nden jeofizikçi Dietrich
Lange, Marmara Denizi’nde
büyük bir deprem olabileceği uya-
rısında bulundu. Nature Commu-
nications dergisine konuyla ilgili
bir makale yazan Lange, Marmara
Denizi’nde büyük tektonik gergin-
lik olduğunu belirterek, “Bu, 7.1-
7.4 büyüklüğünde bir depremin
meydana gelmesi için yeterli” dedi.
Alman bilim insanları iki buçuk yıl
boyunca GEOMAR’ın geliştirdiği
ölçüm sistemi GeoSEA ile Mar-
mara Denizi’nin 800 metre altında
ölçümler yaptı. GeoSEA Proje yö-
neticisi Heidrun Kopp, “Bu ger-
ginlik bir deprem sırasında
çözülürse fay hattı dört metreden
fazla hareket eder. Olası bir depre-
min büyük bir yıkıma neden ola-
cak Tsunamiye yol açmaz” dedi.
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Ekrem İmamoğlu, Bolhuis'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, '”2 şehir güzel şehirden böyle güzel
davetler alınca çok mutlu oldum. Kesinlikle iyi ilişkileri geliştirmek için buradayız” diye konuştu.



B ilmem ama sanırım fark edemesekte
adı Fakir olan ben ve hepimiz son
günlerde yaşanan sıcaklıklarla acı

veren yeni ateşlerin etkisindeyiz gibi...
Ali Babacan'ın beklenen istifasını verdiği

AK Partinin iktidarının İstanbul başta olmak
üzere birçok yerde inişe geçtiği şu günlerde
başta Diyarbakır'da ki HDP'lilerin son eylemi
sonrasında Ankara ODTÜ'de yaşanan yurt so-
runu ve ardından devam eden iç çatışmalar ve
Hakkari'de iki askerin şehit olduğu haberi...

Ve iyiden iyiye ısınan havaların, yakıcı 
hale getiren acı haberlerin arttığını görürken
Rusya'dan alınan ve getirilmek üzere olan
füzelerin yakıcılığı mı yoksa 'Arap Barışı' adı
altında başlayan ve Irak ile Suriye ile devam

eden ve İran'a uzanan ellerin bölgedeki
ateşe benzin dökmesin de mi bu hava kadar
ısınmakta bilmem ama ekonomik krizin de
içinde bulunduğu onca sorunlarla havalar
gibi ülke gündemi de yakıcı bir duruma 
gelmiş durumda..

Evet havaların yakıcı bir duruma geldiği
şu günlerde bir gece yarısı okuduğum ve
adeta 'Bu kavga niye?' diyen kitapta insanın
yaşadıklarını anlatan bir konu dikkatimi
çekti.

Çünkü o yaşanmışta, yaşananlarda ve
yaşanmaya devam eden hayatımız da anla-
tılanın, bu dünya da onca kavganın aslında
bir parça toprak yada çıkar denilen kendi
amacımız diyebileceğimiz ve çatışmalara
neden olanın boşuna olduğunu anlatmaya
çalıştığını görüyor, anlıyordum..

Evet aslında hepimizin birer fakir olduğu
şu dünya da barışı, kardeşliği ve en önem-
lisi herkesin güzel bir yaşam sağlamasına

katkı sunan demokrasiden öte bir şey 
değil istemimiz..

Ve yeter ki onu anlamak, algılamak
gerek, hikayeyi birlikte bir kez daha 
okurken..

İşte o bizleri anlatan hikaye şöyle;

Okunası güzel bir hikaye...

Tolstoy’un "İnsan Ne ile Yaşar" adlı 
kitabında, çiftçi Pahom’un hazin ve 
ibretlik öyküsü yer alır.

Sıradan kendi halinde bir çiftçi olan
Pahom, daha zengin bir hayatın hayalini kur-
maktadır. Uzak bir yerlerde, cömert bir reisin
karşılıksız toprak verdiğini duyunca, daha çok

toprak elde etmek için reise gidip talebini ile-
tir. Gerçekten de Reis herkese istediği kadar
toprak veren cömert biridir. Pahom’a “Sabah
güneşin doğuşundan batışına kadar katettiğin
bütün yerler senin fakat güneş batmadan 
yeniden başladığın yere dönmen lazım.” der.
“Yoksa bütün hakkını kaybedersin.”

Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar
yürümeye. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer.
Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir ara-
ziyi es geçemez. Şu bağ, bu bahçe derken
bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Koşar,
koşar, ama kesilir takâti. Halsiz adımlarla yü-
rümeye devam ederken, Pahom’un burnundan
kanlar damlamaya başlar. Tam başladığı 
noktaya yaklaşmışken, bir an yığılır yere ve
bir daha kalkamaz. 

Reis olanları izlemektedir. Çok kereler
şahit olduğu olay yeniden vuku bulmuştur.
Adamlarına bir mezar kazdırır. Pahom’u bu
mezara gömerler. Reis Pahom’un mezarının

başında durur şöyle der: “Bir insana işte 
bu kadar toprak yeter!”

Mütemadiyen biriktirmek istiyoruz. 
Yiyemeyeceğimiz kadar erzak, giyemeyeceği-
miz kadar kıyafet, kullanamayacağımız
kadar eşya, oturamayacağımız kadar ev…
Gözlerimiz midelerimizden, arzularımız 
ihtiyaçlarımızdan daha büyük…

Ve insan yaşlandıkça besler, gençleştirir 
arzularını. Biriktirdikçe hayata olan bağlarını
artırır. Öyle bağlanır ki hayata, bir gün bu 
diyardan göçüp gideceği fikri zamanla yitip
gider aklından…

Tüketmeye de çok meraklıdır insan. 
Biriktirdiği paranın, eşyanın, malın-mülkün
yanında zaman tüketir, söz tüketir… 
Benlik biriktirirken, benliğini tüketir…

Gören bir gözü, tutan bir eli, yürüyen bir
ayağı satın alamayacak ve kaybedince tekrar
sahip olamayacak kadar aslında fakiriz 
hepimiz.

Aslında hepimiz 
fakiriz...
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Gönüllü turizm elçileri, Tarihi Yarımada'da göreve başladı. İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “70 milyon
turist, 70 milyar gelir hedefinde İstanbul'un payına düşen 23-24 milyon turist ve 30 milyara yakın gelir olmalıdır” dedi

T arihi Yarımada'yı ziyarete gelen tu-
ristlerle yardımcı olması amacıyla
450 lise ve üniversite öğrencisi, gö-

nüllü turizm elçisi olarak göreve başladı.
Bu yıl gönüllü turizm elçisi olmak için yak-
laşık 1500 öğrenci başvurdu. Yaşları 14 ile
30 arasında değişen, lise ve üniversite öğ-
rencilerinden oluşan gönüllü turizm elçisi
adayları önce yazılı sınava tabi tutuldu.
Yazılı sınavda başarılı olanlar, mülakata
girdi. Her iki sınavı da başarı ile geçen 450
öğrenci 'Gönüllü Turizm Elçisi' olmaya
hak kazandı. Gönüllü turizm elçileri, Sul-
tanahmet, Ayasofya, Eminönü, Yerebatan,
Divanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere
toplam 6 bölgede görev alacaklar. Elçiler,
İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca,
Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtal-
yanca, Çince 7 Eylül'e kadar turistlere, yer-
yön bilgisi ve tarihi yerler hakkında bilgi
aktarımı gibi bir çok konuda yardımcı ola-
cak. 30 günü dolduran turizm elçilerine
sertifika verilecek ve bir yıl boyunca kulla-
nabilecekleri müze kart hediye edilecek.

Proje 10'uncu yılında

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coş-
kun Yılmaz, "70 milyon turist, 70 milyar
gelir hedefinde İstanbul'un payına düşen
23-24 milyon turist ve 30 milyara yakın
gelir olmalıdır" dedi. Yılmaz bu hedefe
ulaşmada verecekleri katkılardan dolayı
Gönüllü Turizm Elçileri'ne teşekkür etti.
Projenin 10'uncu yılında olduğu belirten
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise
"Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje.
15 yaşından 30 yaşına kadar gençlerimiz

gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar. Onlar
için de unutulmaz anılar oluyor, turistler-
den de çok güzel geri dönüşler alıyoruz"
diye konuştu.

Dolandırılmaya engel

İngilizce, Japonca ve Korece bilen lise

öğrencisi Ayşe Nur Taşdelen “Hem kendi
dilimi geliştirmek için, hem insanlara
yardımcı olabilmek için hem de yazımı
güzel bir şeyler yaparak geçirebilmek için
bu programa dahil oldum. Bu yıl ikinci
kez bu projeye katılıyorum. Yabancı dili
geliştirmek için iyi oluyor. İnsanlarla ile-

tişimimi geliştirmek için de iyi oluyor.
Aynı zamanda turistlerin dolandırılma-
sına da engel oluyoruz. Bizim varlığımız
dolandırıcıların işini zorlaştırıyor. İyi bir
şey yaptığımı düşünüyorum en azından
boş boş oturmuyorum yazın" diye 
konuştu.DHA

TURIZM ELCILERI 
GOREVE BASLADI

Gönüllü turizm elçileri, Sultanahmet, Ayasofya, Eminönü, Yerebatan, Divanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere 6 bölgede görev alacaklar.

Boğaz’da ses denetimi
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı ekiplerince Boğaz'daki canlı müzik, yüksek ses
ve gürültü kirliliğine yönelik denetim gerçekleştirildi

EkiplEr tarafından Sahil Güvenlik komu-
tanlığı'na bağlı TCSG 312 botu ile istanbul
Boğazı'nda gezi tekneleri ve eğlence mekan-

larına yönelik canlı müzik ve yüksek ses denetimi ger-
çekleştirildi. Denetimlere katılan istanbul Vali
Yardımcısı Günay Öztürk, istanbul Valiliği koordinas-
yonunda; gürültü kirliliğine yol açan işletme ve tesis-
lerin olumsuzluklarının giderilmesi amacıyla Deniz
Ticaret Odası, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sek-
tör temsilcilerinin katılımlarıyla istanbul Valiliğinde
toplantı düzenlendiğini hatırlatarak toplantı netice-
sinde gürültü kirliliği yapan tesis ve işletmelerin çevre
mevzuatına uygun hale getirilmelerini kararlaştırıldı-
ğını söyledi.

Gürültü kirliliği önlenecek

Alınan kararların sektör temsilcileriyle birlikte ilgili fir-
malara tebliğ edildiğini ifade eden Öztürk, “Bu dene-
timlerin amacı kesinlikle ilgili firma ve tesislere ceza
yazmak değil, gürültü kirliliğini önlemektir. Bu suretle
hem vatandaşlarımız rahatsız edilmeyecek hem de
canlı müzik yapan tesis ve işletmeler faaliyetlerine
devam edeceklerdir. Bu konuda çalışma yapan tesis
ve işletmelerden gerekli duyarlılığı göstermelerini
bekliyoruz" şeklinde konuştu.

36 bin 95 TL idari para cezası

istanbul Çevre ve Şehircilik il Müdürü Hacı Mehmet
Güner ise gündüz zaman diliminde 70 desibel, akşam
zaman diliminde 63 desibel ve 23.00 sonrası gece
zaman diliminde ise 55 desibelin aşılmaması gerekti-
ğini vurgulayarak bu sınırları aşan işletmelere 36 bin
95 Tl idari para ceza uygulanacağını belirtti. DHA

Kızılay’dan hilal sergisi
Türk Kızılay’ın 150’inci yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği,
sanat ve insani yardımı bir araya getiren 'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu'
eserleri İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sergilenmeye başlandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Hava-
limanı ile Türk Kızılay’ı sosyal so-
rumluluk projesinde bir araya geldi.

Türk Kızılay’ın 150’nci yıl etkinlikleri kapsa-
mında hayata geçirdiği, sanat ve insani yardımı
bir araya getiren 'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu'
eserleri sergilenmeye başlandı. Dünyaya Hilal’i
armağan eden Türk Kızılay, koleksiyon kapsa-
mında 9’u özel seri sanatçısı olmak üzere top-
lamda 61 sanatçıya hilal üstüne motifler
çizdirdi. Bu eserlerin 30 âdeti Sabiha Gökçen
Havalimanı’nda ziyaretçilere sunuldu. Sergi, 7
Ağustos’a kadar dış hatlar giden yolcu katında
yer alacak.

Eserlerden birini sahiplendik

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal
İletişim Müdürü Canan Soysal yapmış olduğu
açıklamada, "11 yıldır havalimanının terminal
işletmeciliğini yapıyoruz. 11 yıl boyunca bu-
rada birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Her-

halde içlerinde bizim için en önemlisi Kızılay’ın
150’nci yılında hazırlanmış olan Hilâl-i Ahmer
Sergisi. Gerçekten çok özel bir sergi. Biz bu
projenin içerisinde iki türlü varız. Birincisi böyle
önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. İkin-
cisi buradaki eserlerden bir tanesini biz sahip-
lendik. Eser sahibinin yapmış olduğu bu güzel
eser havacılık sektöründe olmamız nedeniyle
tasarımı bize çok uygun geldi. Aynı zaman da
böyle bir esere de katkıda bulunmak istedik.
Çünkü sergiyi gezenler görecekler, Türkiye’nin
en önde gelen firmaları burada hilal sahibi. 
Hepimizin tek bir ortak amacı var. Türkiye’nin
göz bebeği Kızılay’a destek vermek” dedi.

Birçok noktada sergilendi

Sergiden elde edilen gelir ile insanı yardımları
sürdürdüklerini belirten Kızılay Başkanı Kerem
Kınık ise "Bugün havalimanında Hilâl-i Ahmer
Koleksiyonumuzun sergisini açıyoruz. 7 Ağus-
tos’a kadar yolcularımız ile buluşacak” dedi.

Hafıza 15 Temmuz 
Müzesi tamamlandı

Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ana-
dolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15

Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıl-
dönümünde açılması beklenen müzede dünya dar-
beler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler bulunuyor.
Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yak-
laşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Mü-
zenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan
oluşturuldu. Müzede darbe gecesi gösterilen direniş
tüm yönleriyle anlatılacak. Darbe girişimi gecesi
şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar 
sergilenecek. Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi,
sömürgecilik tarihi ile bilgi verilecek bölümler de bu-
lunuyor. Müzenin 15 Temmuz’un yıldönümünde
törenleri sırasında açılması planlanıyor. DHA

Katar yelkenlisi 
İstanbul’da

Katar kültürünü dünya kültürleri ile bu-
luşturmak için dünyayı dolaşan Arap yel-
kenlisi bu kez Katar'ın 2022'de ev

sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın tanıtımı için
yola çıktı. Tanıtım seferine İstanbul'dan başlayacak
olan yelkenli, 2 yıl boyunca Akdeniz ülkelerini geze-
rek hem ülkesinin dünya kupası ev sahipliğini hem
de geleneksel Katar kültürünü tanıtacak.

Gündüz zaman diliminde 70 desibel,
akşam zaman diliminde 63 desibel ve
23.00 sonrası gece zaman diliminde
ise 55 desibelin aşılması durumunda
işletmelere para cezası kesilecek. 
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CIMBOM’DAN
OKAKA BOMBASI

GaLatasaray yenİ GoLcÜsÜnÜ buLDu

şampiyonlar Ligi'ne 
katılacak olan Galatasa-

ray'daforvet transferi için
inanılmaz bir çaba gösterili-

yor. İlk hedefi Diagne'yi
elden çıkarmak olan sarı 

kırmızılılar bir başka afrika
asıllı santrafor okaka ile 
ilgileniyor. Watford'un 5 

milyon eurodan kapı açtığı
golcü futbolcuya aslan 
3 milyon euro önerdi. 

Pazarlıklar sürüyor
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M baye Diagne ile yollarını ayır-
maya hazırlanan Galatasaray,
Senegalli oyuncunun yerini

Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Mu-
riqi ile doldurmayı planlıyordu. Ancak
evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-
Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi
Fenerbahçe’ye kaptırdı. Bu olay sonra-
sında rotasını yurt dışına çeviren Cim
Bom, menajerler aracılığıyla önerilen
Watford’un Nijerya asıllı İtalyan gol-
cüsü Stefano Okaka’yı gündemine aldı.

Teklif 3 milyon

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Udi-
nese’de kiralık olarak geçiren 29 yaşın-
daki golcü için Watford’a 3 milyon euro
önerildi. Ancak, İngiliz ekibi Okaka için
Galatasaray’dan 5 milyon euro istedi.
Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor.
Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar’ın
İtalyan golcü için üst limiti 3.5 milyon
euro. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi fak-
törü nedeniyle G. Saray’a sıcak bak-
ması da Cim Bom’un pazarlıklarda
elini güçlendiriyor.

Kiralanabilir

Güneş'in haberine göre Watford, eğer
bonservis bedelinde indirime gitmezse
bu kez satın alma opsiyonuyla kira-
lama teklifi yapılacak. Aksi bir durum
yaşanmaması halinde İtalyan santrfor
gelecek yıl Sarı-Kırmızılı formayı gi-
yecek. Kariyerine Cittadella takı-
mında başlayan Okaka, Waford ve
Udinese’nin dışında Roma, Mo-
dena, Brescia, Fulhma, Bari, Parma,

Spezia, Sampdoria ve Anderlecth’te
oynadı.

Okaka kimdir?

Galatasaray’da son dakika transfer ge-
lişmesi yaşanıyor. Ryan Babel, Şener
Özbayraklı, Adem Büyük, Jimmy Dur-
maz ve Valentine Ozornwafor’u kadro-
suna katan Cimbom, forvet
transferinde de gaza bastı. Vedat Mu-
riç’in Fenerbahçe’ye kaptırılmasının ar-
dından kısa süre içinde golcü
transferini bitirmek isteyen Galatasa-

ray, Stefano Okaka için girişimlerini sık-
laştırdı. Peki Stefano Okaka kimdir?
Kaç yaşında, nereli? Detaylar 
haberimizde…
Nijerya asıllı bir ailenin çocuğu olan
Okaka, 9 Ağustos 1989'da Perugia'nın
Castiglione del Lago bölgesinde
doğdu. Futbola küçük yaşlarda başla-
yan Okaka, ilk olarak Cittadella'nın alt-
yapısında top koştururken 2004'te,
henüz 14 yaşındayken Roma altyapı-
sına transfer oldu ve 2005'te, 15 yaşın-
dayken A Takım'a kadar yükseldi.
2005-06 sezonunda çok genç olmasına
rağmen Serie A'da ve UEFA Kupası'nda
bazı maçlarda forma giyen Okaka, o
dönem geleceğin en önemli yıldızların-
dan olacağı konuşuluyordu.
Roma'da forma giydiği süre boyunca
beklentileri karşılayamayan Okaka, sı-
rasıyla Modena, Brescia, Fulham, Bari
ve Parma'ya kiralanırken 2012'nin ya-
zında bedelsiz olarak Parma'yla söz-
leşme imzaladı. Parma'dan aynı sezon
Spezia'ya kiralanan Okaka, 2014'te ise
Sampdoria'ya transfer oldu ancak bu-
rada da beklentilerin altında kalınca
2015-16 sezonunda Anderlecht'e gitti.
Anderlecht'te forma giydiği bir se-
zonda, kariyerinin en iyi dönemini ge-
çiren Okaka, çıktığı 27 lig maçında 14
gole imzasını attı ve ertesi sezon bunun
ödülü olarak Premier Lig'e gitti. 6 mil-
yon euro'ya Watford'a transfer olan
Okaka, İngiltere'deki ilk sezonunda 20
resmi maçta 4 gole imza atarken, ikinci
sezonunda ise yeteri kadar şans bula-
madı ve sadece 3'ü ilk 11'de olmak
üzere görev aldığı 16 resmi maçta 1
kez fileleri havalandırabildi.
Geride bıraktığımız sezonun devre ara-
sında Udinese'ye kiralanan Okaka, bu-
rada ise 16 lig maçında 6 gole imza attı
ve tekrar Watford'a döndü.
Genç yaşlarda olmasına rağmen birçok
takımda top koşturan Okaka, henüz 22
yaşındayken 7 kulüpte forma giymişti.
1.86 boyundaki Okaka, özellikle güçlü
fiziği ve atletik yapısıyla biliniyor. Fizi-
ğini iyi kullanabilen golcü oyuncu,
hava toplarına da hakim bir isim.
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GOL ATTI

Caceres sürprizi
stoper mevkisine iki yabancı takviyesi yapması beklenen trabzonspor'da Gaston
campi'den sonra bir Güney amerikalı oyuncu daha bordo mavili formayı giyebilir

Önceki gün kimsenin bek-
lemediği bir anda Donis Av-
dijaj bombasını patlatan
Trabzonspor'da gözler artık
stoper takviyesine çevrildi.
Fırtına uzun süredir günde-
minde tuttuğu Gaston
Campi'yi kiralama konu-
sunda Estudiantes ile anlaş-
maya vardı. Bugün
Trabzon'a gelmesi beklenen
Arjantinli futbolcunun ar-
dından Zargo Toure ile yol-
larını ayıracak olan
Karadeniz ekibine flaş bir
isim önerildi. Daha önce
Muharrem Usta döneminde
İstanbul'a gelen ancak hem
sakatlığından dolayı saha-
lara dönüş süreci hem de
menajerlerinden dolayı an-
laşma sağlanamayan Mar-
tin Caceres Trabzonspor'a
sunuldu.

İtalya'dan da teklif var

Uruguaylı oyuncuya daha
önce yıllarca top koştur-
duğu Serie A'dan da talip
bulunuyor. Lazio Cacerese
2 yıllık sözleşme karşılığında
2 milyon euro önerdi. Yıllık
vergilerle kazancının düşe-
ceğini bilen tecrübeli oyun-
cunun Türkiye'den gelecek
olan 1.1-1.2 milyon euroluk

teklifi kaabul edeceği öğre-
nildi.

Kariyerinde yok yok!

Kariyerinin büyük bir ço-
ğunluğunu İtalya'da geçiren
Martin Caceres'in kariye-
rinde önemli kupa zaferleri
de bulunuyor. Güney Ame-
rikalı yıldız Barcelona'da
Şampiyonlar Ligi, İspanya
ve İtalya'da hem lig hem
kupa şampiyonlukları ve
Uruguay ile Copa Ameri-
ca'yı kazandı.

Taraftarı da 
heyecanlandırdı

Dün Brezilya'nın şampiyon-
luğı ile sona eren Copa
America'ya çeyrek veda
eden Uruguay'ın tüm maç-
larında forma giyen Caceres
çok yönlü bir oyuncu oldu-
ğunu yine gösterdi. Savun-
manın her yerinde
oynayabilme özelliğinin bu-
lunmasıyla hem bekleri hem
de stoperleri rotasyonlaya-
bilme artısı tecrübeli futbol-
cuyu ön plana çıkarırken
taraftarlar da sosyal med-
yada eksik kalan hikayenin
tamamlanmasını isteyen
mesajlar gönderdi.
BURAK ZİHNİ

akyazı’nın
golcüsü berg
Trabzonspor’da santrafor
çalışmaları artık sona 
eriyor. Bordo mavililer önü-
müzdeki sezon rakip fileleri
havalandıracak golcüsünü
belirledi: Marcus Berg

Avdijaj ve Campi transferleri ile
transferde fırtına gibi esen Trabzons-
por'da çilek denilebilecek bir isim için
artık geri sayım başladı. Yönetim Ro-
dallega'dan boşalan santrafor mevki-
sine Marcus Berg'i getirmek üzere.
Hem gelen istihbaratlar hem de İsveç
basınında yazılan haberler anlaş-
maya yakın olunduğunu doğruluyor.
Bugüne kadar pek çok ismin zikredil-
diği bordo mavililerde iş disiplini ile
de ön plana çıkan İsveçli golcünün
büyük katkı vermesi bekleniyor.

2+1 yıl bekleniyor

Son dönemini Birleşik Arap Emirlik-
leri'nde geçiren Marcus Berg'in gol
karnesi ve istatistikleri göz kamaştırı-
yor. 32 yaşındaki tecrübeli santrafor
için bordo mavililerin 2 yıl garanti
ücret ödemesi ve son sezonda opsi-
yon hakkı kullanması bekleniyor.
Dün Avdijaj için 1+3 yıllık sözleş-
meye imza atan Karadeniz temsilcisi

dikkat çeken bir anlaşma yapmıştı.
Aradaki fiyat farkının makul seviye-
lere inmesi sonrasında tarafların el
sıkışmasının an meselesi olduğu bili-
niyor.

Futbol oynamak istiyor

İsveçli oyuncu ülke basınına yaptığı
açıklamada; "Aldığım her türlü teklifi
dinleyeceğim, kıyaslayacağım ve ken-
dim ve ailem için en iyi olanı kabul
edeceğim. Hala bir oyuncu olarak
önümde birkaç yıl olduğunu hissedi-
yorum. Geçen yıl önemli bir sakatlık
geçirmedim ve eğer herhangi bir ak-
silik yaşamazsam oynayabileceğimi
düşünüyorum. İki, üç, dört veya beş
yıl... Bilmiyorum. Ama şu anda hiç-
bir sorunum yok. Motive olduğumu
hissediyorum, fiziksel durumum iyi.
Her zaman iniş ve çıkışlar oluyor
ama yine de bir futbol takımını etki-
leyebileceğimi hissediyorum." 
demişti. BURAK ZİHNİ
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