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Kaftancıoğlu’na 
verilen cezaya tepki

Cumhurbaşkanlığı Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi Bülent

Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'na verilen
hapis cezasıyla ilgili, “Kaftancıoğ-
lu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi
kazandı, bir kahraman haline getir-
diler. Attığı mesajların hiçbirisine
katılmıyorum. Ama ifade özgürlü-
ğüne saygı duymalıyız, tahammül
etmek zorundayız” diye konuştu. 
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Torbacılara karşı
büyük savaş açtık

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, mezunu olduğu Ga-

ziosmanpaşa Plevne Anadolu Li-
sesi’nde düzenlenen 2019-2020
Eğitim öğretim yılı açılış törenine
katıldı. Törendeki konuşmasında
öğrencilere uyuşturucuya karşı dik-
katli olmaları konusunda uyarıda
bulunan Soylu, "Okul önlerinde
torbacılara karşı neredeyse savaş
açtık” dedi.  I SAYFA 8
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CHP 96 YASINDA

Ekrem İmamoğlu baş-
kanlığında toplanan İBB

Meclisi'nde gergin anlar ya-
şandı. Toplantıda konuşan  AK
Parti Grup Başkanvekili Tevfik
Göksu, ihtiyaç fazlası olduğu
belirtilerek Yenikapı'da araçların
sergilenmesine tepki gösterdi.
"Bir taraftan emek ve alın terini
konuşurken diğer yandan İstan-
bul'da bir tiyatro izledik" diyen

Göksu, "İSKİ'de 2 Ağustos'ta
997 aracı niye aldınız?" diye
sordu. Göksu ayrıca, Tayfun
Kahraman’ın daire başkanlığına
atanmasına tepki göstererek,
"Kentsel dönüşüm daire baş-
kanı olarak gezi olaylarında eli
kanlı terör örgütlerinin paçavra-
sının altında gaz maskesiyle do-
laşan bir kişi bu şehrin neresini
dönüştürecek?" diye sordu. 
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Kahraman'ın eleştiril-
mesine yanıt veren İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu ise
"Karakterine ve kişiliğine kefi-
lim. Ona söver gibi hakarette
bulunmanızı yadırgıyorum.
Geçmişte çok övdüğünüz in-
sanlarda yanıldığınız gibi şimdi
de çok sövdüğünüz insanda ya-
nılacaksınız" açıklamasını yaptı.
AK Partili Meclis Üyesi Yavuz

Selim Tuncer de Yenikapı'da
sergilenen araçlardan bahsede-
rek; "İsraf yapanın Allah bela-
sını versin" dedi. Bu cümlenin
ardından CHP ve İYİ Parti
grubunun olduğu yerden
"amin" diye ses yükseldi. Meclis
toplantısında CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu'na verilen hapis cezası da
tartışma çıkardı. I SAYFA 9

90’lı yıllar... Spor Akademisi
Projesi

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, partisinin 96'ncı 

kuruluş yıl dönümü nedeniyle partililerle
birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kı-
lıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve
partimizin kuruluşunun yüzüncü yılında

karşınıza, cumhuriyetimizi demokrasiyle
taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız.
Kimseyi ötekileştirmeyen, tüm yurttaşla-
rımızı kucaklayan demokrasi ve adalet
mücadelemiz, ilke ve devrimlerimizin
yol göstericiliğinde hedefine ulaşacak”
sözlerini sarf etti. I SAYFA 7
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "Artık

hep birlikte eğitimde kalite ar-
tışı gibi daha fazla emek iste-
yen meselelere yoğunlaşmamız
gerekiyor. Eğitimde Cumhuri-
yet tarihimiz boyunca bize
özgü bir gelenek oluşturama-
dık. Böyle bir sistem kurama-
dık. Artık hep birlikte eğitimde
kalite artışı gibi daha fazla

emek isteyen meselelere
yoğunlaşmamız ge-

rekiyor" dedi.
I SAYFA 7
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ALLAH BELASINI
VERSIN! AMIN...

Yeni Özel Kalem 
Kadriye Kasapoğlu

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İma-

moğlu, Özel Kalem Müdürlüğü
görevine Kadriye Kasapoğlu'nu
atadı. 1980 tarihinde İstanbul'da
doğan Kasapoğlu'nun 14 yıl bo-
yunca Kadıköy Belediyesi'nde;
Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür,
Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü görevlerini birlikte yü-
rüttüğü öğrenildi. I SAYFA 8
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Barış ve sevgi ortamı 
her daim korunacak

Beylikdüzü 6.Barış ve Sevgi
Buluşmaları, İzmir'in düş-

man işgalinden kurtuluş kutlama-
ları ile görkemli bir final yaptı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, “Beylikdüzü'nde
barış ve sevgi ortamını daim kıla-
rak koruyoruz. Dilerim, önümüz-
deki yıl yeniden bir araya gelir,
İstanbul’u aydınlatan bu ışığı hep
birlikte Beylikdüzü’nde yakmaya
devam ederiz” dedi. I SAYFA 5
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Aşure Günü’nde 
beraberlik vurgusu

Bağcılar Belediyesi her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Aşure

Günü münasebetiyle ilçe sakinle-
rine kazanda pişirilen Aşureden
ikram etti. Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, Aşure 
Günü’nün önemine dikkat çekerek,
"Geçmişten günümüze birlik, 
beraberlik ve kardeşlik duyguları-
nın güçlenmesine vesile olmakta-
dır” dedi. I SAYFA 9

ç

Av yasaklarını 
değiştirmeyin!

Balıkçılığı temsil eden en
büyük örgüt olan Su Ürün-

leri Kooperatifleri Merkez Birliği
(Sür-Koop), hükümete bir imza
kampanyası ile çağrı yaparak, gır-
gır teknelerine yönelik avlanma 
derinliğinde ve istavrit balığı için
belirlenen avlanma boyunda yapıl-
ması planlanan değişikliklerin 
durdurulmasını istedi. I SAYFA 8
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Resmi ve özel okullarda 18 milyonun
üzerinde öğrenci ve 1 milyonu

aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim
öğretim yılında dün ders başı yaptı.
bugün ders başı yapıyor. İBB
tarafından yapılan açıklamaya
göre ise İstanbul'da 6 bin 792
okulda toplam 2 milyon 796
bin 674 öğrenci ile 155 bin 39
öğretmen mesaiye başladı.
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İLK DERS ZİLİ ÇALDI
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Zaman zaman tansiyonun yükseldiği İBB Meclisi’nde AK Parti grubunun önerisi ile Yenikapı’da sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile
işten atılan personel hakkında araştırma yapmak üzere 2 ayrı komisyon kurulması için çalışma yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2 AYRI KOMİSYON KARARI

2 AĞUSTOS'TA 997 ARACI NİYE KİRALADINIZ? ÇOK SÖVDÜĞÜNÜZ İNSANDA DA YANILACAKSINIZ

BENIM OGLUMU 
KANDIRDILAR!
İstiklal Caddesi’nde Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar’ın
annesi Aynur Yaşar, oğluna bir şey içirdiklerini ve arkadaşları
tarafından kandırıldığını belirterek, “Ölen çocuğa çok üzüldüm” dedi

İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı öldürdüğü 
iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar'ın annesi

Aynur Yaşar "İki üç gündür mahvolduk. Hem ölen
çocuğa, hem de benim çocuğuma üzüldüm. Allah
o aileye yardım etsin. Sabırlar versin. Oğlum gece
eve geldi ama benim haberim yoktu. Üzerinde
kan lekesi görmedim. Onu arkadaşları kandırdı,
bir şey içirdiler" dedi. Oğlunun sabah kalktı-
ğında renginin sapsarı olduğunu belirten anne
Yaşar, “Biz polis geldiği gün öğrendik. Önce
'Volkan' dediler diğer oğlum zannettim. Sonra
Emra olduğunu söylediler. Ne olduğunu 
sordum. Pişmandı, beni gördü balkondan 
atlayacaktı” diye konuştu.
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RENGİ SAPSARI OLMUŞTU Büyükçekmece 

sahili yenilenmeli
Siz olsanız 
hangi kordonu

tercih edersiniz?
Birisi olabildiğince halkın 
bedava ve serbest 
kullanımına açık.
Son derece geniş ve ferah.
Yeşillerle donatılmış.
Adım başı büfe yok.

Diğerinde adım başı büfe var,
simitçi, dondurmacı, gazozcu, 
mısırcı, ayrancı var.
Kordon demeye bin şahit lazım.
Her adım attığınızda sizi
defalarca rahatsız eden
görüntü kirliliği.
Nefes alacağınız alan
neredeyse yok...
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İzmir Kordon

Büyükçekmece KordonBüyükçekmece KordonBüyükçekmece KordonBüyükçekmece KordonBüyükçekmece KordonBüyükçekmece KordonBüyükçekmece KordonBüyükçekmece KordonBüyükçekmece Kordon

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 3’te 

İstanbul’da 3 milyona yakın öğrenci ve 200 bine
yakın öğretmen ders başı yaptı. Toplu taşımanın

ücretsiz hizmet verdiği şehirde, servis araçlarının velileri
taşıması sağlandı. Okulun ilk günü İstanbul’da ciddi
bir trafik sıkışıklığı ya da kaza yaşanmadı. I SAYFA 4
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Öğrenciler yolda kalmadı

Beş araç 
birbirine girdi
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Selim Tuncer
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YAŞAM

H er eğitim yılı başında aynı başlıkla
yayınladığımız bu yazıyı yaşadığı-
mız değişiklikleri ile yine sunuyo-

rum. İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ,
Uzay Çağı, derken 2000'li yıllara da Bilgi
Çağı adı yakıştırıldı. Belediyemiz bu yılı
okuma yılı ilan etti. 8 yerde kütüphane açtı.
Seminerler yapıyor, çocukları okumaya teş-
vik ediyor. Bir asıra yakın bir zamanda öyle
nesiller yetiştirmişiz ki, köşe dönücü, yetim
hakkı yiyici, "Devletin malı dokuz, yemeyen
domuz" diyen. Vakıflarda eğitim vereceğiz
diye topladığı çocuklara tecavüz eden, or-
manı yakıp yok edip villalar yapan, yapan-
lara para ve oy uğruna göz yuman. Su

havzalarına, devlet arazilerine, vakıf arazile-
rine sahip çıkıp parselleyip satan. "Adam
sende, bana dokunmayan yılan bin yaşasın,"
"Gemisini kurtaran kaptan", "Benim memu-
rum işini bilir," felsefesiyle işini bilen, ayrıca
da devletten maaş alan nesiller. Evet, ahlak
kirliliğinin, çevre kirliliğinin baş döndürücü
hızla artışının sınır tanımaz özellikte oluşu ve
bu sorunun baş aktörü olan insanın bilgili ve
bilinçli insan olarak yetiştirilmesi bu yeni dö-
nemin en başta görevi olmalı. Ve biz STK'lar
da bu görevde etkin yer almalıyız. 

Kadıköy'de kurucusu olduğum DİB (Doğa
İle Barış), Büyükçekmece Çevre Koruma Ve
Güzelleştirme, DEÇED (Doğa Emanetçileri

Çevre Eğitim Derneği), yine
içinde görev yaptığım ÇYDD (Çağ-
daş Yaşamı Destekleme Derneği) bu gayeye
hizmet vermektedir. 1994 de İTÜ'den emekli
olup gelip yerleştiğim Büyükçekmece'de ilk
dernekleri kurup okullarda gönüllü olarak
"Çevre Eğitimi" vermeye başladık. 2002 yı-
lında İl Çevre Müdürlüğünde dostlarım İslam
Sadıker ve Yavuz Çengel'in zamanın valisi
Erol Çakır'a anlatıp onun beğenisiyle tüm ilçe-
lerde başlayan okullarda çevre eğitimi ÇEP
projesi olarak yaşamımıza girdi. 

İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam başkan-
lığında, Büyükçekmece Belediyesi, STK tem-
silcileri, Basın temsilcisi olarak oluşturulan
ÇEP İlçe Çevre Komisyonunu tekrar oluştu-
rup, Ekim ayı başında toplanarak yeni öğre-
tim yılı çalışma programını yapmak
istiyoruz. 25 yıldır hiçbir karşılık beklemeden
yaptığımız bu görevde son üç yıl önümüz ke-
silmişti. Yazımı dünyanın düzelmesinin insan
unsurunun düzelmesine bağlı olduğunu çok
güzel anlatan küçük bir mesajla bitireceğim.
Bir baba kendiişleri için vakit kazanmak ga-
yesiyle dünya resmini yaz-boz haline getir-
miş, parçalarını karıştırmış ve sonra
çocuğuna vermiş. Bütün bunları yaparken
küçük çocuğun dünya parçalarını kolay kolay
birleştiremeyeceğini kendisini uzun bir müd-
det rahat bırakacağını düşünmüş. 

Çocuk birkaç dakika sonra odaya geri
döndüğünde gözlerine inanamamış. Çocuğun
dünya resmini eksiksiz olarak birleştirdiğini
görmüş ve şaşkınlıkla nasıl yaptığını sormuş.
Çocuk cevap vermiş, "dünya resminin içindeki
insan resmini düzeltince dünya kendiliğinden
düzeldi.

" EVET! Dünyanın düzelmesi, yurttaşlık
bilincine sahip, bilgili, fikir sahibi, sorumlu-
luk ve yükümlülüklerinin farkında olan, eleş-
tiren, düşünen, hukukun üstünlüğüne ve
hukuk devletine inanan, YANLIŞLARA
DUR! Diyebilecek, iyi yurttaş, iyi kentli ola-
rak yetişmiş, yetiştirilmiş çocuklar için eğitim
alan, eğitim veren, okullarımızdaki hizmetli-
sinden müdürüne kadar, herkese sağlıklı, ba-
şarılı, mutlu bir eğitim yılı diliyorum. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.

Bir eğitim yılına daha girerken

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SarkÜTErİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

Okul dönemiyle birlikte çocukların kaygı seviyesi de artıyor. Bu durum özellikle okula yeni 
başlayan çocuklar için çok zorlayıcı olabiliyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Kl. Psk.
Zübeyde Ezgi Horzum, bu dönemi doğru yönetmek isteyen anne babalara önerilerde bulunuyor

okula hazır mı?

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 Tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl. 

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

CoCuGunuz

O kulların açılma süreci pek çok çocuk
için kaygıya neden oluyor. Belli bir
düzen ve kuralın var olduğu okul dö-

nemi, yaz tatilinin rahatlığına alışan çocuklar için
zorlayıcı gelebiliyor. Ayrıca bu dönemde okula
yeni başlayacak çocuklarda da ayrılma kaygısı
sıkça görülüyor. Peki, okula uyum sürecinde ço-
cuğun kaygılarını azaltmak için neler yapılabilir?
Bu sorunun yanıtını DoktorTakvimi.com uz-
manlarından Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Hor-
zum veriyor.

Kaygılarınızla başa çıkın

“Kendi konfor alanının dışında, bakım veren kişi-
lerden uzakta farklı bir ortamda, farklı insanlarla
olma hissi çocuğu belirsizliğe, bu belirsizlik hissi
de kaygıya sürükler. Her çocuk için bu kaygının
dışa vurumu farklı seyredebilir. Örneğin bazıları
öfkeyle yansıtırken, bazıları ağlayabilir, bazı ço-
cuklar ise karın ağrısı, baş ağrısı gibi fizyolojik
tepkiler gösterebilir” diyen Horzum, bu sürecin
düzgün şekilde yönetilebilmesi için öncelikle ebe-
veynlerin kendi kaygılarıyla başa çıkması gerekti-
ğinin altını çiziyor. Özellikle çocukları okula yeni
başlayacak ebeveynlerin sık sık çocuklarından
ayrılma konusunda problem yaşadıklarını söyle-
yen Horzum, ayrılma kaygısı yaşayan anne ve

babaların bu tutumunun çocuğun stresini artır-
dığını belirtiyor.

Çocuğunuzu dinleyin

Çocuğun okul kaygısının giderilmesinde anne ve
babanın çocukla iletişiminin önemine dikkat
çeken Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum, söz-
lerini şöyle sürdürüyor: “İletişim, çocuğun neler-
den korkup kaygılandığını anlamak için çok
önemlidir. Ayrıca çocuğun okulda yaşadığı geç-
miş deneyimleri hakkında konuşmasının dikkatle
dinlenmesi, çocuğun kendini önemli ve okul ko-
nusunda işe yarıyor hissetmesi için etkili bir adım
olacaktır. Böylece daha önce okulda yaşadığı
güzel bir olay ebeveynler tarafından paylaşılıp
desteklenebilir ya da ebeveynler, çocuğun kendini
huzursuz hissettiği konulara kolayca müdahale
edebilir.” Ebeveynlerin destekleyici ve pozitif ol-
masının çocuğun kaygısı üzerinde büyük bir rol
oynadığını belirten Horzum, ebeveynlerin çocu-
ğun başarılarını desteklemesi çocuğun özgüve-
nini arttıracağı belirtiyor. Horzum, ayrıca okul
konusunda çocuğun hoşuna gidecek, “en yakın
arkadaşınla özlem gidereceksin, onu uzun
zaman sonra tekrar göreceksin” gibi olumlu şey-
leri çocuğa hatırlatmanın kaygıyı azaltmada etkili
olacağının altını çiziyor. HABER MERKEZİ

Uykusuzluk kaygıyı artırabilir
Bir diğer önemli noktanın uyku düzeni olduğunu hatırla-
tan Horzum, okul rutinine uygun olarak uyku düzeni
oluşturmanın öğrencilerin okula dönüş adaptasyonunu
hızlandıracağını belirtiyor. Uykusuzluğun kaygıyı artıra-
bileceğinin altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanların-
dan Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum, sözlerini şöyle

sürdürüyor: “Çocuk günün büyük bir kısmını okulda ge-
çirir. Özellikle ilk hafta çocuk için oldukça yorucu geçebi-
lir. Çocuğun okul sonrası yorgunluğunun dinmesi ve
enerjisini toplaması için ona zaman tanımak gerekir. Bu
sürede ebeveynler çocuklarıyla ortak keyif aldıkları akti-
vitelerle zaman geçirebilir. Yalnızca kısa bir sohbet içinde

bulunmak bile çocuğu rahatlatmaya yeterli olabilir. Ebe-
veynler çocuğun öğretmeniyle iletişim halinde olması
okul sürecini sağlıklı yönetebilmek için etkili bir yoldur.
Çocuğun nelerden hoşlandığını, nelerden rahatsızlık
duyduğunu en iyi ebeveynleri gözlemleyebilir. Böylelikle
sınıf ortamında çocuğun kaygısı aza indirilebilir.”
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Yaz tatilinin ardından okul döne-
minin başlamasıyla öğrencilerin
sağlıklı beslenmeleri de gündeme

geliyor. Sütün kalsiyum ve mineral açısından
zengin olması nedeniyle çocukların gelişi-
minde önemli rol oynadığına dikkat çeken
uzmanlar, çocuk ve gençlerin her gün iki bar-
dak süt içmesini öneriyor. Uzmanlar çocuk-
ların gün içinde süt ihtiyacının karşılanması
için beslenme çantalarından her gün bir kutu
sütün eksik olmaması gerektiği uyarısını ya-
pıyor. Zihinsel ve bedensel gelişime destek
olan sütün insan vücuduna yararı yadsına-
maz. Gün boyu okulda vakit geçiren öğrenci-

ler, süt içerek bağışıklık sistemini güçlendirip
kış aylarının da yaklaşmasıyla hastalıklardan
korunuyor. 

İki bardak süt içmek lazım

Uzmanlar, vücut direncini artırmak ve sağ-
lıklı beslenmek için gün içinde iki bardak süt
içilmesi gerektiğini söylüyor. Nuh Naci Yaz-
gan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak sütün
zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdı-
ğını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandı-
ğını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli

beslenebilmek için her besin grubunu tüket-
meye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve,
sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grup-
ları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda et-
kili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir
arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı
sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi
büyük. Mevsim değişimiyle birlikte görülen
bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst
solunum yolu enfeksiyonlarında artma olur-
ken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulu-
nan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı,
farenjit gibi hastalıklarının önlenmesinde
önemli rol oynuyor” dedi.

Alzheimer hastası
depresyon sebebi

Yapılan araştırmalara göre Alzheimer hastalarına
yüzde 90 oranında kadınlar bakıyor. Bu kişilerin
yüzde 34’ünde yani 3 kişiden 1’inde depresyon ve
anksiyete gibi psikolojik problemler görülüyor.
Hastaların bakımını sağlayan kişilerin yüzde
40’ını gelin veya damat, 30’unu çocuk, 10’unu
ise torun, uzak akraba veya komşu oluşturuyor

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr.
Burcu Örmeci, belli bir aşama-
dan sonra hastanın tamamen

tıbbi bakıma muhtaç hale geldiğini belirte-
rek hasta yakınlarına profesyonel yardım
almaları yönünde tavsiyede bulundu. Alz-
heımer hastaları ve yakınları üzerine yapı-
lan son araştırmalara göre, hastanın
bakımını üstlenen kişilerin yüzde 90’ını ka-
dınlar oluşturuyor. Bu kişilere yüzde 40
oranında gelin veya damadı bakarken aynı
çalışma bakımı üstlenen kişilerin 3’te
1’inde depresyon ve anksiyete gibi psiko-
lojik problemlerin yaşandığını gösteriyor.
Türkiye’de yaklaşık 400 bin civarında Alz-
heimer hastası var. Klasik olarak yaşlı po-
pülasyonunun hastalığı olarak bilinen
Alzheimer, hastalar kadar onlarla ilgilenen
kişilerin ruh sağlığı da etkiliyor. Son çalış-
malar, hastalara yüzde 90 oranında ka-
dınların baktığını gösterirken bu kişilerde
depresyon ve anksiyete gibi psikolojik
problemlerin görüldüğünü gösterdi. 

Yüzde 64’ü sıkıntı çekiyor

Çalışmalar bakım verenlerin yüzde 90’ının
kadın olduğunu gösteriyor. Bu kadınların
üzerinde ciddi oranda bir yük var. Çünkü
bakım verenlerin yüzde 64’ü ciddi sıkıntı-
lar yaşıyor. Bu hayat kalitesi ölçekleriyle de
kanıtlanmış. Alzheimer hastalarının bakı-
mını üstlenen kişilerin yüzde 34’ünde yani
3 kişiden 1’inde psikolojik problemler var.
Bu kişilerin tedavi olması gerekiyor. 
DHA

İŞTE DİKKAT
ETMENİZ
GEREKENLER...



Beykoz'da bulunan özel bir
üniversitenin kampüsünde yan-
gın çıktı. Okulda bulunan öğ-

renciler tahliye edildi yangın çok sayıda
itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede
söndürüldü.
Kavacık’ta bulunan özel bir üniversite
kampüsünün beşinci katında saat 09.30
sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine üni-
versiteye Kavacık, Çavuşbaşı ve Ümraniye
ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Okulda bulunan öğrenciler kısa sürede
tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin
yarım saatlik çalışması sonucu söndü-
rüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulun-
mazken, binada hasar meydana geldi. İlk
belirlemelere göre yangın, elektrik tesisa-
tından çıktı.

Her şey bir anda oldu

Yangın sırasında okulda bulunan bir  öğ-
renci, "Her şey çok çabuk gelişti aslında.

Biz dersteydik, bize bir şeyler an-
latılıyordu. Önce bir siren sesi
duyuldu. Kimse çok fazla umur-
samadı diyebilirim. Ama sonra
bilgi geldi bize, yangının çıktı-
ğına dair. Herkes apar topar dı-
şarı alındı. Tüm okul tahliye
edildi. Bizde de ufak bir panik

yaşandı tabii doğal olarak. Yangının bize
kimya laboratuvarından çıktığı söylendi
ama tam emin değilim ben de.” dedi.
Polis çıkan yangınla ilgili inceleme 
başlattı. DHA
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S iz olsanız hangi kordonu tercih edersi-
niz? Birisi olabildiğince halkın bedava
ve serbest kullanımına açık.

Son derece geniş ve ferah.
Yeşillerle donatılmış.
Adım başı büfe yok.
Tezgah yok.
Cafe yok.
Restuarant yok.
En azından sahil tarafında yok, şehir

merkezi tarafında var.
***
Diğerinde adım başı büfe var, simitçi,

dondurmacı, gazozcu, mısırcı, ayrancı var.
Kordon demeye bin şahit lazım.
Her adım attığınızda sizi defalarca rahat-

sız eden görüntü kirliliği.
Rahatça oturup kitap okuyacağınız, nefes

alacağınız alan neredeyse yok gibi.
Hele hele Anayasa'nın  43. Maddesi olan

'Kıyılardan yararlanma' hakkı olan, deniz,
göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin
kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden ya-
rarlanmada öncelikle kamu yararı gözet-
mekle birlikte, bu haklardan yurttaşın eşit
bir şekilde faydalanma hakkı da elinden
alınmış durumda.

Akgün ile bir akşam 
Silivri'de pişti olduk

Bu yazı nereden çıktı demeyin sakın.
Zira seçimler, ülke gündemi vs derken

yerel ilçelerimize daha az zaman ayırdığımı-
zın farkındayız.

Bu yaz Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün ile birlikte Silivri sahilinde
Olta Balık Restaurant'ta pişti olduk.

Her ikimiz de misafirimizle birlikte şöyle
güzel bir mekanda balık yiyelim derken Si-
livri sahilini tercih etmiştik.

Ve tesadüfen masalarımz da yanyana
düşmüştü ve selamlaşmadan sonra benim
“Sayın başkan görüyor musunuz? Kırk yıl-
dır Büyükçekmece'yi yönetiyorsunuz ama
balık yemeye ikimiz de Silivri'ye, Florya'ya,
Bahçeşehir'e gidiyoruz çoğunlukla” sitemim
olmuştu.

Hasan başkan da bana “Öyle deme lütfen
Büyükçekmece'de de güzel mekanlarımız
var. Ama haklısınız sahilimizin biraz düzen-
lenmesi gerekiyor. Tamam bu konuda lütfen
bir öneri getir, beraber Büyükçekmece'yi
daha da güzelleştirelim” demişti.

İşte önerilerim diyor ve ben susuyorum
fotoğraflar konuşsun.

Amerika'yı yeniden keşfe gerek yok!

Hani bu lafı sık sık kullanırız ya; Ameri-
ka'yı yeniden keşfetmeye gerek yok!

Daha önce yapılmış ve bilinen bir şey

varsa en iyisi oradan yürümek.
Türkiye'de de sahil denince kordon de-

nince akla ilk gelen yer İzmir.
Hoş Alanya, Antalya sahilleri de fena

değil benim bildiklerim arasında.
Mesela Alanya'da sahile geçişlerde hiç

yaya üst geçidi yoktur.
Geçitlerin tamamı alt geçittir, hem gö-

rüntü kirliliği vermiyor hem de trafik, ışık
v.s. beklemeden çok rahat geçiş yapılabili-
yor.

İzmir kordon ise bir şahaser.
Buyursun Büyükçekmece  Belediye Baş-

kanı Hasan Akgün ve ekibi İzmir kordonu
incelesin, benzerini Büyükçekmece sahiline
taşısın.

Görün bakın ilçenin çehresi değişir.
O bölge esnafının cirosu artar.
Sahile çıkan insanlar mutlu bir şekilde

evlerine dönerler.

Mimarsinan sahilde 
aynı hatalar olmasın!

Bu arada Büyükçekmece'ye bağlı Mimar-
sinan sahili henüz daha yeni dizayn edildi.

Bugünlerde fena değil.
Büyükçekmece merkez sahile oranla daha

bir derli toplu.
Ancak dikkat edilmez ise orası da merkez

sahile benzeyebilir.

***
Kısaca diyeceğim şu.
Evet Büyükçekmece sahilde çok esnaf var.
O esnafın dükkanı tabi ki yerle bir edilme-

sin.
Onların da hakkı korunsun.
Şehir merkezi tarafında projeler geliştiril-

sin.
Dükkanlar daha sağlıklı ve modern yapıl-

sın.
Öncelikle orada mekanı olanlara dükkan-

lar verilsin.
Bakın mesela Büyükçekmece Yat Lima-

nı'nın yakın zamanda faaliyete geçmesi bek-
leniyor.

Bu faaliyetle zaten sahilde bir hareketlilik
başlayacak.

Limanın uzantısının yaşanacağı sahilin de
yat limanı standartına uyum sağlaması gere-
kiyor.

Ve inanıyoum ki Büyükçekmece sahili bir
İzmir kordonu benzeri şekilde dizayn edilip
düzenlensin.

Büyükçekmece başka bir kent olacaktır.
Hadi bakalım kolay gelsin...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Büyükçekmece 
sahili yenilenmeli

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

B akırköy, Şirinevler'de meydana
gelen 5 otomobilin karıştığı
zincirleme trafik kazasında 1

kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yara-
lanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şiri-
nevler çıkışı Edirnekapı istikametinde
01:00 sıralarında meydana geldi. İddia-
lara göre; Henüz bilinmeyen bir se-
beple 5 otomobilin birbirine girerek
zincirleme kazaya meydana geldi. Ka-
zayı gören vatandaşların haber verme-
siyle olay yerine çok sayıda sağlık,
itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık
ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin
olay yerinde hayatını kaybettiği belir-
lendi.

Kazayı görüntülemek istediler

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde
yapılan ilk müdahalenin ardından am-
bulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Kara-

yolu Edirnekapı istikameti trafiğe ka-
pandı. otomobiller yan yola yönlendiri-
lerek trafik akışı sağlandı. Olay yerinde
bulunan bazı vatandaşlar cep telefon-
ları ile kazayı görüntülemek için adeta

birbirleri ile yarıştı. Araçların kaldırıl-
masının ardından trafik çok geçmeden
normal akışına geri döndü. Kazaya iliş-
kin başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA

Şirinevler'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi
ise yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 Edirnekapı istikameti kapanırken trafik yan

yola yönlendirildi. Vatandaşlar kazayı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı

Üniversite az daha kül olacaktı

Beş araç 
BirBirine girdi

TRAFİK
FELÇ
OLDU

Dikiz aynası hırsızı tutuklandı
Kadıköy'de otomobillerin dikiz ayna-
larını çalan bir kişi yakalanarak göz-
altına alındı. Hırsızın dikiz aynalarını
çalma anları güvenlik kameralarına
yansıdı. Kadıköy'de 2019 yılında
farklı tarihlerde 7 otomobilin 11 dikiz
aynası çalındı. Konuyla ilgili olarak
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekip-
leri çalışma başlattı. Polis ekipleri tes-
pit ettiği güvenlik kamera
görüntülerinden şüphelinin Murat D.

(20) olduğunu belirledi. Murat D., 02
Eylül'de Kadıköy Yenisahra Mahalle-
si'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Murat D. çaldığını itiraf ettiği dikiz ay-
nalarını Bostancı Sanayi Sitesinde bir
işyerine sattığını itiraf etti. Gözaltına
alınan Murat D. sevk edildiği adli-
yede çıkartıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı. Şüphelilerin otomobiller-
den dikiz aynalarını çalması güvenlik
kameraları tarafından görüntülendi.

Senet çetesi çökertildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bir tekel bayisi işleten 2 kişiye zorla senet

imzalatıp para gasp eden çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işletme sahib-
ini silahla yaralayıp kovaladığı anları güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı

iddiaya göre, Kadıköy'de tekel bayisi
işleten M.Y.Y. ve T.Y. adlı kişilere zorla
260 bin TL'lik senet imzalatan 4 kişi, 2
Eylül'de aynı dükkana geri gelerek silah
zoruyla parayı tahsil etmek istedi.
M.Y.Y. ile T.Y.'nin üzerinde bulunan bin
lirayı alan silahlı çete üyeleri, tekrar geri

geleceklerini ve parayı tahsil edecekle-
rini, aksi takdirde öldüreceklerini söyle-
yerek, iş yerinden ayrıldı. Geçtiğimiz
Perşembe günü tekel bayisinin önünde iş
yeri sahiplerinden T.Y.'ye silahlı saldırı
düzenleyerek bacağından yaralayan çete
üyelerinden B.K., olay yerinden kaçarak
izini kaybettirdi. Şüpheliler, bu saldırının
ardından 7 Eylül Cumartesi günü iş ye-
rinin telefonundan M.Y.Y. ve T.Y.'yi bir
kez daha arayarak “Sizi öldürmek ve
yarım kalan işi tamamlamak için yeni-
den geleceğiz” diye tehdit etti.

Mermiler ele geçirildi

İş yeri sahiplerinin durumu polise bildir-
mesi üzerine harekete geçen Kadıköy
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul
Organize Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, çete üyelerinin yakalan-

ması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından çete üye-
lerine operasyon düzenleyen emniyet
güçleri, B.K., M.F.Ö., M.Ç., B.G. ve
G.K. adlı 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan incele-
melerde tabanca ve mermiler ele geçi-
rildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli,
sorgulanmak üzere Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götü-
rüldü.

Görüntüleri var

Emniyetteki sorgularının ardından dün
Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüphe-
liden B.K., M.F.Ö. ve G.K., “Yağma”,
“Genel güvenliği tehlikeye düşürme”,
“Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye
teşebbüs” ve “Tehdit” suçlarından tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. 
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Tuzla'da bulunan Deniz Harp
Okulu Komutanlığı Lojmanla-
rında 4'üncü kattan merdiven

boşluğuna düşen 15 yaşındaki Demirhan
Demirer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı has-
tanede hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00
sıralarında, Postane Mahallesi Rauf Orbay
Caddesi üzerinde bulunan Deniz Harp
Okulu Lojmanlarında meydana geldi. Em-
niyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre;
15 yaşındaki Demirhan Demirer, giriş kartı
ile lojmana giriş yaptıktan sonra evlerinin
bulunduğu blok içinde 4'üncü kattan aşağı

merdiven boşluğuna düştü. Çevredekilerin
olayı görüp bildirmesi üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yarbay Demirer'in oğlu

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demirhan
Demrier'i ilk müdahalesinin ardından
Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak
Demirer, hastanedeki tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Demirhan Demirer'in, Deniz Harp Okulu
Dekanlığında görevli Yarbay Cüneyt Demi-
rer'in oğlu olduğu öğrenildi.
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Beylikdüzü Gürpınar sahilinde otluk alanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bir ahıra sirayet ederek 650
kümes hayvanının yanarak ölmesine neden oldu. Yangın, it-
faiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına
alındı. Gürpınar sahilinde bulunan otluk alanda saat 18.30
sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Rüzgârın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
650 kümes hayvanı yanarak öldü.
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O kulların açılması nedeniyle İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB), Emni-
yet ve Jandarma birlikte çalışarak

yeni eğitim yılının ilk gününde İstanbul’da tra-
fik yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.
Alınan tedbirler ve İstanbulluların İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun toplu ulaşımı kullanıl-
ması çağrısını dikkate alması sayesinde trafikte
ciddi bir yoğunluk ve aksama yaşanmadı. Va-
tandaşların ücretsiz hizmet veren toplu taşı-
mayı tercih ettiği gözlendi. Saat 09:00 itibariyle
Anadolu yakasından Avrupa’ya geçişte 15
Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü istikametinde kısmi yoğun-
luk yaşanıyor. Aşura Günü törenleri nedeniyle
Bahçelievler’de Halkalı Meydanı’na doğru ka-
patılan Fatih ve Zeynebiye caddeleri nedeniyle
Basın Ekspres Yolu’nda yaşanan kısmi yoğun-
luk, ekiplerin yönlendirmesiyle Dereboyu ve
Muammer Aksoy caddeleri üzerinden alınıyor.
An itibariyle İstanbul’daki trafik yoğunluğu
yüzde 40 seviyesinde seyrediyor.

Trafik AKOM'dan yönetiliyor

İBB bürokratları ile Valilik, Emniyet, Jan-
darma, okulun ilk günü trafik akışını
AKOM’dan koordine ediyor. Kameralardan
kent içi trafiği izlenerek, tıkanan yollara ilgili bi-

rimlerce anında müdahale ediliyor. Ana cadde
ve okul çevrelerinde polis ve zabıta ekipleri ko-
ordineli çalışarak trafik yönlendirmesi yapıyor.
Mobil EDS araçları ile sivil trafik ekipleri de
yollarda denetim yapıyor. Oluşabilecek maddi
hasarlı kazalara anında müdahale için İl Em-
niyet Müdürlüğü 47, İBB 19 çekiciyi ana cad-
delerde hazır bekletiyor. İBB’nin dijital trafik
bilgilendirme platformları ve geçitlere asılan
uyarı levhaları trafik akışında sürücülere yar-
dımcı oldu.

Sefer sayıları artırıldı

İstanbul genelindeki 17 bin servis aracının öğ-
renci indirme-bindirme ve parklanma sıra-
sında okul bahçelerini kullanımı için kolaylık
sağlanıyor. Okulların çevresindeki 118 İS-
PARK otoparkı, bugün servis araçlarına ücret-
siz hizmet veriyor. İlk gün çocuğunu okula
götürmek isteyen velileri, okul servisleri taşıyor.
Trafiği etkileyecek noktalardaki şantiyelerde
işler tamamlandı ya da okulların açılması ne-
deniyle çalışmalara birkaç gün ara verildi. İs-
tanbul genelinde yaklaşık 2 bin 250 kolluk
gücü ile 1500 İBB Zabıtası hizmet veriyor. Yol-
larda Sabah 06:00’dan itibaren ücretsiz hizmet
vermeye başlayan toplu taşıma araçları saat
14:00’e kadar ücretsiz hizmet verme devam
edecek. Otobüs, metrobüs, raylı sistem ve
deniz yolu seferleri arttırıldı.
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İstanbul’da 3 milyona yakın öğrenci ve 200 bine yakın öğretmen ders başı yaptı. Toplu taşımanın ücretsiz hizmet verdiği şe-
hirde, servis araçlarının velileri taşıması sağlandı. Okulun ilk günü İstanbul’da ciddi bir trafik sıkışıklığı ya da kaza yaşanmadı
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G ündelik politik yazılar yazmamaya
çalışıyorum. Fakat içinde bulundu-
ğumuz koşullar bu yönde bir hayli

zorlayıcı oluyor. 
***

İktidar eksenli kesim İmamoğlu’na say-
dırıp duruyor. Bunların ciddiyle alınacak
bir tarafı yoktur! 

Bir kesim var ki, İmamoğlu’nu elinde si-
hirli bir değnek varmış gibi her sorunu çö-
zecek biri olarak görüyor. Fakat sihirli
değnekle sorun çözülmez, ancak kişinin zih-
ninde yanılsama oluşturulur. 

Bir kesim ise (ki, bunların bir kısmı
CHP’nin içinde yer alanlar), İmamoğlu’nun
bazı politik açıklamalarından (örneğin gör-
evinden alınan belediye başkanlarını ziyaret
vb.) rahatsız oluyorlar.    

Bu yazı da böyle bir ortamın zorunlu so-
nucu olarak kaleme alındı.

***
Hayat bir açıdan istenilir olan ile yaşanı-

lan arasındaki çelişkidir diyebiliriz. Her
insan için geçerlidir bu. İstenilir olan, öz-
neldir. Yaşanılan olan ise, nesnel. 

Kişi, meşrebince birçok şey isteyebilir.
Kendi yaşamına, topluma, dünyaya dair şu
veya bu şekilde birtakım düşüncelere sahip
olabilir. En azından, şöyle olsa, böyle olsa
diye hayalini kurar. 

İstenilir olanı, talepler dizgesi olarak ni-
telendirebiliriz. 

Bir de yaşanılan vardır ki, hayatın zor
kısmı (kimilerince kolay) burasıdır. 

Yaşanılan, gerçeklerin toplamıdır. 
***

Yaşanılan, istenilir olanın mücadelesi ile
değiştirilebilir. Yani talepler dizgesi kişide,
toplumda bir güç oluşturduğunda yaşanı-
lana müdahale eder ve onu talepler doğrul-
tusunda değişime zorlar. 

***
Bu girizgâhı İBB Başkanı seçilen İma-

moğlu’ndan beklentileri, yaşanılanın isteni-
lir olan doğrultusundaki değişim/dönüşüm
imkânlarının ortalamasını bulmaya çalış-
manın bir yöntem denemesi olarak yaptım.

***
İmamoğlu’ndan öncelik sıralamasına

göre neler yapılması istenebilir?
Bu sorunun kişiye göre farklı cevapları

olacaktır. Ancak bu soruya makul bir ceva-

bın verilebilmesi için, yaşanılır olandan ha-
reketle, istenilir olanın ne ölçüde imkân dâ-
hilinde olduğunun araştırılması gerekir.  

*** 

İstanbul’da yaşanılanlar nelerdir?

Ulaşım çok büyük bir sorun. Dünya şe-
hirleri arasında trafik sorunu olarak İstan-
bul, ikinci sırada yer almakta.  

Yapılaşma çok yoğun, estetikten yoksun
ve çok kötü. İstanbul’un simgesi olan Tak-
sim Meydanı ve bazı diğer meydanlara
beton döküldü. 

Ecdat edebiyatı yapanlar tarafından ec-
data saygısızlığın yapıldığı tarihi eser resto-
rasyonları tam bir rezalet. 

Yeşil alanlara, sosyal donatı alanlarına
binalar dikildi. 

Biraz yoğun bir yağmurda sel felaketleri
yaşanıyor. 

Okul, hastane, sosyal donatı alanları ye-
tersiz.

İstanbul’da sanat faaliyetlerinin ifade
alanları daraltıldı. 

Deprem tehlikesi ve buna karşı gerekli
önlemler alınmadı. Toplanma alanlarına
bile binalar yapıldı. 

Betonun ağırlığı, hava kirliliği, gürültü
yoğunluğu yüksek düzeyde. 

İstanbul beton bir kent oldu.  
Nüfusu çok.

***
27 yıldır Erdoğan iktidarında olan İstan-

bul Belediyesini, Millet İttifakının CHP’li
adayı İmamoğlu kazanınca, belediyedeki
talan ve israfa dair ilk elde bilgiler belgele-
riyle birlikte açıklanmaya başlandı.

***  
İBB kaynaklarının iktidar partisine ve

yandaş çevrelere nasıl aktarıldığının ra-
kamsal boyutlarını yeni yeni görmeye baş-
ladık. İlerde bu israf ve talan alanında daha
çok bilgi ve belgenin açıklanacağı muhte-
meldir.

***
İBB’ye kayyım atandığı dönemde beledi-

yeye 2.500 kişi alınmış. Seçimi İmamoğlu
kazanmasaydı bundan haberimiz olmaya-
caktı. İktidarın kendi siyasi çevresinden in-
sanları giderayak belediyeye almasının
sorunlu ahlak kısmı bir tarafa, bunun mali-
yeti İstanbul’da yaşayanlara binecek. 

***
Örneğin personel gideri haricinde bir gideri

olmayan İSPARK’ın ayda ortalama 3 milyon
TL zarar etmesi, buradaki talanın boyutunu
göstermekte. AKP’li belediye yetkililerinden
konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmiyor.
Seçim öncesi AKP’nin adayı Binali Yıldırım
bile, İSPARK’ın neden zarar ettiğini bileme-
diğini söylemişti.

***  
İlk aklıma gelen sorunlar bunlar olup,

daha çok sayıda sorun sıralanabilir.
Sonuçta İstanbullular, kentin sorunları

karşısında moral çöküntü yaşamaktalar.

Hiçbir Şey İdealize Edilmemeli

Varlıkta ve onun bir düzeyi olan hayatta
hiçbir şey mükemmel değildir. Mükemmel,
çelişkiyi dışlar. Hâlbuki çelişki, varlığın varlık
nedenidir. 

Elbette ‘iyi’ olan hedeflenmeli. 
***

Hele siyasette kişinin, partinin, ideolojinin,
sistemin, iktidarın idealize edilmesi her
zaman hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Falan kişi
gelse, bak gör her şey nasıl düzeliyor;  filan
parti iktidara gelse var ya, memleket şaha
kalkar gibi bir mükemmellik veya idealistlik
iddiasını taşıyan kişiler ve toplumlar, bu saç-
malığın döngüsünü yaşarlar. Bunun geçmişte
ve günümüzde çok sayıda örnekleri bulun-
makta. 

***
İmamoğlu’nun seçilmesiyle İstanbul’un so-

runlarının çözüleceğini düşünenlerin, çıtayı bu
kadar yüksek tutmalarından dolayı hayal kı-
rıklığı yaşayacaklarını şimdiden belirteyim.
Bu noktada İmamoğlu’nun hangi sorunları
çözme imkân ve iradesine sahip olduğunu,
hangi sorunları çözmenin de imkânsız oldu-
ğunu olabildiğince doğru tespit etmek önemli-
dir. 

İmar, Belediyelerin Geri 
Dönülmesi İmkânsız Bir 
Uygulamasıdır. 
Merkezi iktidarın diyelim ki maliye bakanı

veya dış işleri bakanı yanlış bir uygulama
yaptı. Bu uygulamadan geri dönülebilir ve

oluşan zarar (maddi veya diplomatik) telafi
edilebilir. Ancak yerel yönetimlerin yanlış ve
çirkin imar uygulamasından, yani yapılaşma-
dan geriye dönüş hemen hemen imkânsızdır.
İnsanı merkeze alan bir kent yapılaşması ye-
rine bazı çevrelerin rant çıkarları esasıyla dü-
zenlenen imar uygulamaları, kentleri
yaşanmaz hale getirmektedir ki, işte bu yanlı-
şın düzeltilmesi de imkansızdır.

***
İstanbul’da imar oyunlarıyla yapılan, insan

yaşamını ve kent meşruiyetini ihlal eden çok
sayıda yapı var. Bunların bir kısmı da doğru-
dan merkezi iktidarın uygulamasıdır.  Örneğin
kim belediye başkanı olursa olsun Zeytinbur-
nu’ndaki 16-9 kulelerini yıkabilir mi? Erdo-
ğan bile bu binaların tıraşlanması gerektiğini
söyledi ama yaptıramadı.

***
Bakırköy sahiline kuşaklama biçiminde ya-

pılan devasa otel, konut binaları için ne yapı-
labilir? 

Esenyurt’un esenini ve yurdunu tarumar
eden beton kulelerine ne yapabilirsiniz? 

İstanbul’u boğan betondan kurtulmak
mümkün mü?

Yıkabilir misiniz?
Hayır!
“İstanbul’a ihanet ettik” diyen Erdoğan,

bu ihanetini telafi edebilir mi?
Hayır! 

***
Çünkü bir kentin yapılaşmasından geriye

dönüş mümkün değil. Ya o yapıları tümden yı-
kacaksınız ki bu imkânsız ya da o yapıların
ömrünün tamamlanması beklenecek ki, bu da
ortalama 80 yıla tekabül eder. 

***
İstanbul’un bu çirkinlikten ve yapılaşmanın

getirdiği trafik ve alt yapı sorunlarından,
nüfus yoğunluğunun mekânsal ve moral bas-
kısından kurtulmanın imkânı yoktur! Belki
bazı tedbirlerle bu sorunların bir kısmı hafif-
letilebilir. Dolayısıyla İmamoğlu’ndan bu so-
runların çözümünü beklemek gibi bir
hayalciliğe düşülmemeli. Bu alanda İma-
moğlu, kentin daha fazla bozulmasının önüne
geçebilirse ki, beklenen budur ve bu bile başa-
rıdır. 

Öncelikli Beklentiler     

İmamoğlu öncelikle İBB’de yetkin ve liya-
kati esas alan bir kadro kurmalıdır. Belediye-
nin ve iştiraklerinin yönetimlerini kökten
değiştirmelidir. Bu belki kısa bir süreci gerek-

tirebilir ama bu konuda tereddüde düşülme-
melidir. 

***
Varsa kadro fazlalığı ve bankamatikçilerin

işlerine derhal son verilmelidir.    
İBB’deki israfa ve talana derhal son veril-

melidir ki, bu hususta İmamoğlu takdire
şayan olarak gerekli adımları atmaktadır.  

İBB’nin kaynakları gerekli yerlere doğru
bir şekilde kullanılmalıdır.

Trafik başta olmak üzere İstanbulluların
öncelikli sorunlarının doğru tespit edilerek
bunlara çözüm üretilmelidir. 

Belediyenin faaliyetleri şeffaf hale getiril-
meli ve meclis oturumlarını canlı yayınlayan
İmamoğlu, bu uygulamayı devam ettirmelidir. 

Bu taleplere ilaveler yapılabilir.

İmamoğlu’nun Genel Politikadaki 
Konumu 

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin
anlamı İstanbul yereli ile sınırlı olmayıp mu-
halefetin iktidar karşısındaki başarısının genel
politikadaki yansımasıdır. İmamoğlu, ister is-
temez Türkiye siyasetinde etkin bir politik
figür olarak yerini almıştır. Bu bağlamda
İmamoğlu’nun genel politikaya dair gerektiği
ölçüde (ki, bu cümlenin altını çiziyorum)
görüş açıklaması, tavır alması bir zorunluluk
haline gelmiştir.

***  
Örneğin Diyarbakır, Mardin, Van belediye

başkanlarının görevden alınarak yerlerine
kayyım atanması karşısında İmamoğlu’nun
ziyaretleri ve açıklamaları yerindedir. Bu yak-
laşım hem genel politikaya hem de yerel yöne-
tim politikalarına ilişkin bir zorunluluk ve
uygunluk içermektedir. 

***
İstanbul gibi devasa bir kentin eğitimden

çevreye, imarından ulaşımına, kültür sanat
faaliyetlerinden alt yapıya varıncaya kadar
merkezi iktidarla doğrudan ilişkili sorunları
bulunmakta. Bu durum, İBB başkanının
genel politikaya dair görüş açıklamasını zo-
runlu kılıyor.  

***
Ayrıca İmamoğlu’nun yaşadığı seçim süre-

cinin özgüllüğü ve siyasi konjonktür, ona Tür-
kiye’nin politik arenasında bir rol yükledi. Bu
açıdan söyleyeceklerini çok iyi düşünmeli ve
yüzünü eskitmemeli. Ancak öncelikli olarak
belediye başkanlığı olan asıl görevini ihmal
etmeden, insan ve çözüm odaklı bir yönetimi
icra etmelidir.   

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan beklentiler

BERRİN YEŞİLTEPE

Okuyan insan
incelik bilir

BüyükçEkmEcEKültürpark’ta
çocuklar ve aileleriyle bir araya
gelen yazar Nilgün Ilgaz, aileleri

çocuklarını nasıl kitap okumaya yönlendire-
cekleri konusunda bilgilendirdi. Çocukların
telefon ve tabletlerden uzak durup kitaplara
yönelmeleri gerektiğini söyleyen yazar Nil-
gün Ilgaz özellikle annelere seslenerek, “Ço-
cuğunuz okuma yazma bilmiyorsa mutlaka
siz okumalısınız. Siz okuyun o da dinlesin.
Çocuklarımızın elinde sürekli telefonlar ve
tabletler görüyorum. Lütfen bu konuda
daha dikkatli olun. Okumak veya dinlemek
istediği kitabı bırakın çocuğunuz kendisi seç-
sin. Hangisini istiyorsa onu okusun. Unut-
mayalım ki kitap okuma alışkanlığı küçük
yaşlardan itibaren başlıyor” dedi. Yazar Nil-
gün Ilgaz, söyleşinin sonunda çocuklarla
sohbet ederek imzalı kitaplarını hediye etti.

Mutlaka alışkanlık haline gelmeli

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün’ü temsilen yazar Nilgün Ilgaz’a teşek-
kür belgesini takdim eden Belediye Başkan
Danışmanı Bayram Ali Üner, “Dünya
Okuma ve Yazma günümüz kutlu olsun.
Çağımızın en büyük problemlerinden biri-
sine değindiğimizi düşünüyorum. Ağaç yaş-
ken eğilir atasözü tam da bu konuya uygun
bir söz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sun-
mak için mutlaka kitap okuma alışkanlığı ka-
zandırmalıyız. Bütün gün televizyonlar ve
tabletlerle büyüyen çocuklar var. Bunun
önüne geçmeliyiz. Çocuklarımıza daha ay-
dınlık bir hayat sunmak istiyorsak bu ko-
nuda hassasiyet göstermeliyiz” dedi.
Etkinliğe, Belediye Başkan Danışmanı Bay-
ram Ali Üner, Belediye Başkan Danışmanı
Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan ve Kültür İş-
leri Müdürü Nazan Karagözoğlu katıldı.
ZEYNEP VURAL

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

YOLDA KALMADI
OGRENCILER 

Güvenlik en
üst seviyede
İETT, okulların açılması nedeniyle kış tarifesine
geçti. Otobüs, metrobüs, raylı sistem ve deniz
yolunda gerçekleştirilen 4 bin 139 ek seferle,
763 bin ek yolcu kapasitesi yaratıldı. Emniye-
tin Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çev-
resinde meydana gelebilecek her türlü
güvenlik sorununa karşı hazır bekliyor. Yeni
eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak
2020 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem
ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili
20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3
Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Hazi-
ran 2020 Cuma tamamlanacak.

Büyükçekmece Belediyesi, “8 Eylül
UNESCO Dünya Okuma ve Yazma
Günü” kapsamında yazar Nilgün
Ilgaz’la söyleşi gerçekleştirdi. Herkese
bol bol kitap okumayı tavsiye eden
Ilgaz, “Okuyan insan daha geniş
düşünür daha incelik sahibi olur” dedi

Beylikdüzü
ihtiyaçları karşıladı

Eğitim desteğinden, Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü’nün sosyal hizmet uz-

manları tarafından sosyal inceleme
sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailele-
rin çocukları yararlanabiliyor. Beledi-
yenin gerçekleştirdiği eğitim desteği ile
içinde birbirinden renkli defter, kalem,
kalemtraş ve silgi gibi kırtasiye malze-
melerinin bulunduğu çanta setlerine
ve ayakkabılara kavuşan çocuklar
mutlu olurken ihtiyaç sahibi ailelere
de bir nebze olsun katkı sağlanmış
oluyor.  

Eğitime desteği önemsiyoruz

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
Muazzez Akbaba, “Eğitime hizmeti
önemseyerek bu anlamda benzer ça-
lışmaları yapmayı sürdüreceğiz.
Bizim önceliğimiz her zaman vatan-
daşlarımızın ihtiyaçlarına yardımcı
olabilmektir” diye konuştu.
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Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com
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B eylikdüzü Belediyesi tarafından
düzenlenen, 6. Barış ve Sevgi
Buluşmaları unutulmaz bir final

yaptı. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı
ile başlayan ve İzmir'in düşman işgalin-
den kurtuluş kutlamaları ile sona eren
festival, bu yıl 8 Eylül’de Edis konseriyle
sona erdi. Etkinlik alanını hınca hınç
dolduran on binlerce vatandaş, önce
hep bir ağızdan ellerinde Türk Bayrak-
larıyla İzmir Marşı'nı söyledi, ardından
Edis konseriyle şarkılara eşlik ederek
doyasıya eğlendi. Festivalin finalinde
söz alan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Biz bugün bu-
rada, barış ve sevginin hakim olduğu bir
ortamda buluşabiliyorsak, bunu 100 yıl
önce bu vatan için milli mücadelemizi
verenlere borçluyuz. Bu kurtuluş des-
tanı, 97 yıl önce bugün İzmir’in işgalden
kurtarılmasıyla sona erdi. İzmir’in düş-
man işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl-
dönümünde, başta Ulu Önder Atatürk

olmak üzere, bağımsızlık uğruna Kurtu-
luş Savaşı’nda canını veren tüm şehitle-
rimizi saygı ve minnetle anıyorum”
ifadelerini kullandı. 

Sevgi ortamı yarattık

Konuşmasının devamında Beylikdüzü
halkının ilgi ve alakasından dolayı mut-
luluğunu paylaşan Çalık, “Beylikdü-
zü'nde birlik ve beraberliğimizi, barış ve
sevgi ortamını daim kılarak koruyoruz.
6’ncısını düzenlediğimiz Barış ve Sevgi
Buluşmaları’nın bu ortamı beslemesi bir
yana, halkımızın duygu ve düşünce
dünyasını zenginleştirdiğini görmek bizi
gerçekten mutlu ediyor. Dilerim, önü-
müzdeki yıl Barış ve Sevgi Buluşma-
ları’nda yeniden bir araya gelir,
İstanbul’u aydınlatan bu ışığı hep bir-
likte Beylikdüzü’nde yakmaya devam
ederiz” ifadeleriyle sevilen şarkıcı Edis’e
çiçek ve plaket takdimini eşi Zehra Çalık
ile birlikte gerçekleştirdi. Pop müziğin
sevilen ismi Edis konser alanına adeta
akın eden on binlerce vatandaşa, “Çok

çok”, “Olmamış mı?”, “Benim ol” gibi
sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece
yaşattı.

10 günde 22 konuk

Etkinlik kapsamında düzenlenen ve 10
gün boyunca birbirinden değerli 22 ko-
nuğu ağırlayan moderatörlüğünü Yekta
Kopan’ın üstlendiği, Çardak Altı Soh-
betleri’nin son gün konukları ise final
akşamında Arda Coşkun, İhsan Bayül-
ken ve Lale Orta oldu. “Umut ve
Spor”un konuşulduğu Çardak Altı’nda
var olan spor kültürünün ülkemizde
skor kültürü olarak devam ettiği belirti-
lirken moderatör Yekta Kopan’ın sorusu
üzerine spor alanında Beylikdüzü Bele-
diyesi’nin var olan ve hayata geçireceği
projelerini Başkan Mehmet Murat Çalık
paylaştı. Yapılması planlanan Atletizm
Pistini çok önemsediklerini paylaşan
Çalık, spor alanında başta Yaşam Vadi-
si’nde yer alan yürüyüş ve spor alanları-
nın yanı sıra spor yapılabilecek pek çok
nokta ve merkez olduğuna dikkat çekti. 

Ç atalca'da son zamanlarda resmi törenlere,
açılış programlarına bakınca insanın eskiyi
arayacağı geliyor.

Mesela dün 10.30'da gerçekleşen “ Yeni Eğitim-
Öğretim Yılı Açılış Programı” katılım yoklaması yap-
sak, hep “ YOK” diyeceğimiz bir tepe yetkili protokol
sayabilirim. Peki ya geçtiğimiz yıllardaki 
kalabalıklara ne oldu?

Hadi Belediye Başkanı Mesut Üner ve İBB Meclis
Üyeleri ( Hem AK Partili, Hem CHP'li) Büyükşehir
Meclisine gittiler o saatte! Peki ya diğer meclis 
üyeleri! Çok mu işleri vardı acaba?

İlçe Başkanları? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti...
Hiç birisinin ilçe başkanı yoktu açılış programında!

Dedim ya, görülen o ki bundan sonra resmi 
programların katılımları ne yazıktır ki böyle boş 
geçecek gibi görünüyor.

30 Ağustos Zafer Yürüyüşünde de kalabalıkların,
geçmiş yıllara nazaran az olması dikkatlerden 
kaçmamıştı. İnşallah böyle sürüp gitmez.

Siyasi Partiler...
AK Parti ve CHP'de önümüzdeki süreçte ciddi de-

ğişikliklerin olacağı apaçık belli. CHP'de özellikle iki
ayrı grubun çalışmaları da dikkat çekiyor! Bir tarafta
Mimar Mehmet Çoban, bir diğer tarafta Avukat
Kerem Ozan Girgin... Diğer tarafta ise Çatalca'yı 
kaybeden bir ilçe başkanı ve kadrosu.

AK Parti kanadında ise ilçe başkanının ikinci
planda kaldığı aşikar. Belediye Başkanı Mesut
Üner'in siyaset noktasında AK Parti İlçe Yönetimine
müdahale edip etmeyeceği tartışılır. Ama her belediye
başkanı ki tüm ilçelerde böyledir, kendi kadroları ile
yönetim oluştururlar. Ve Mesut Üner'in Belediye Baş-
kan Adaylığının öncülerinin bugünlerde yeni bir ilçe
başkanı ve kadrosu çalışmasına başladıkları da en
çok konuşulan konulardan.

Aslına bakarsanız, Mesut Üner Belediye Başkanı
olduktan sonra CHP'li Çatalcalılar ile çok samimi
noktasında eleştiriler alıyor. Herkesin bildiği bir 
gerçeği dillendireceğiz şimdi!

Eğer ki Mesut Üner sadece AK Parti oyları ile 
hareket etseydi seçim zamanı, bugün zaten belediye 
başkanı olamazdı. Bugün için görünen köy kılavuz 
istemiyor. 31 Mart'ta ortaya çıkan oy belli. Yüzde
51.75 yani 25.199... AK Parti'nin aldığı oy! Sizce
Çatalca'da bu seçimde oy AK Parti'ye mi yoksa 
Mesut Üner'e mi verildi?

O zaman şöyle diyeyim, 23 Haziran İBB Seçimle-
rinde alınan oy nedir AK Parti'de? Ben söyleyeyim,
23 Haziran seçimleri Çatalca'da AK Parti'nin gerçek
oyunu ortaya koyan seçimdir.

Çatalca halkı Mesut Üner'in partisine bakmadan
kendisine oy vermiştir. Ve bu bir kısmettir ha!

Nedenleri belli aslında. Çok açmaya gerek yok.
Ama 23 Haziran Seçimlerinde AK Parti'nin oyu

Yüzde 39.71'dir. Yüzde 12.84 bariz CHP'li seçme-
nin Mesut Üner'e verdiği oydur. Bu oyun tekabül 
ettiği seçmen sayısı da 5.995. Yani CHP'ye oy veren 
6 Bin Kişi Mesut Üner'e oy vermiş.

Şimdi diyorlar ya “ CHP'lilere çok yakın” diye. 
E adam haklı! Kendisini belediye başkan adayı yapan
parti AK Parti ama, onu belediye başkanı yapanlarda
CHP'li seçmen...

Bu doğru olanıdır. Bunun aksini ispat eden varsa
rakamlar ile oturur hesap yaparız. Yani bu ilçede si-
yasi anlamda üstünlük ise, halkın oyunu alarak gö-
reve gelenlerindir. Tabiki siyasi anlamda yürüyecekleri
yolda yol arkadaşlarını da kendileri seçeceklerdir.  

Neler oluyor bize...

ZAYİ İLANLARI
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AYNUR CİHAN

Tarihi bulusma

BileciK’in Söğüt ilçesinde dü-
zenlenen 738’inci Söğüt Ertuğ-
rul Gazi’yi Anma ve Yörük

Şenlikleri binlerce vatandaşın katılımıyla
gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, etkinliğe katılarak yakın-
dan takip etti. Program öncesi Söğüt Be-
lediyesi’nde yapılan karşılama töreninde
hazır bulunan Başkan Yılmaz, Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ile görüştü. Söğüt Belediye
Başkanı İsmet Sever’in ağırladığı davetli-

ler, bir süre belediye binasında bulunduk-
tan sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli ile
birlikte Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret
etti ve ardından tören programının yapı-
lacağı ilçe stadyumuna geçti. Protokol ko-
nuşmaları sonrası Yörük ve Türkmen
dernekleri halk oyunu ekipleri ve atlı bir-
likler Türk bayraklarıyla gösteri yaptı. 

Şehitleri andı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük

Şenlikleri’nin önemine ve amacına
uygun gerçekleştirildiğini ifade ederek,
“Tarihi buluşmada emeği geçenleri
kutluyor ve tebrik ediyorum. Ertuğrul
Gazi ve Osman Gazi başta olmak
üzere bu topraklar uğruna mücadele-
den vazgeçmeyen atalarımızı ve şeha-
det şerbetini içen tüm şehitlerimizi
rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları
şad, mekanları cennet olsun” dedi.
Başkan Yılmaz’a, MHP Silivri İlçe
Başkanı Zafer Yalçın da eşlik etti

Büyükçekmece
sınava
hazırlanıyor

BüyüKçeKmece Belediyesi Halk
Akademisi kapsamında hizmet
veren “Ücretsiz Okula Destek ve

Sınava Hazırlık Kursları” başlıyor. 4, 5, 6,7
ve 8’inci sınıf öğrencilerine ücretsiz okul des-
teği ve sınava hazırlık kursları eğitimi veren
Büyükçekmece Belediyesi, yıllardır sürdür-
düğü hizmete bu yıl da tüm devam ediyor. 

Eğitimler ücretsiz

Binlerce öğrenciyi hem sınava hazırlayan
hem de eğitim hayatlarına katkı sağlayan
Halk Akademisi, 4-5-6 ve 7’inci sınıflara
Türkçe – Matematik, 8’inci sınıflara ise tüm
derslerden eğitim veriyor. 2019 – 2020 eğitim
ve öğretim yılına hazırlanan öğrenciler,
okulda anlamadıkları veya pekiştirmek iste-
dikleri konuları kendi branşlarında uzman
Halk Akademisi öğretmenleriyle birlikte çalı-
şıyor. 

Eğitime katkı memnuniyet verici

Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci-
lere başarılar dileyen Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Eğitime
son derece önem veriyoruz. Öğrencilerimize
yıllardır ücretsiz eğitim veriyoruz. Kursları-
mızın özellikle sınav dönemlerinde büyük et-
kisi oluyor. Binlerce çocuğumuzu eğitim
merkezlerinde geleceğe hazırlıyoruz. Özel-
likle Lise Giriş Sınavlarına hazırlanan çocuk-
larımız için kurslarımızın büyük faydası var.
Eğitime katkıda bulunmak beni mutlu edi-
yor. Sınava girecek tüm çocuklarıma başarı-
lar diliyorum. Ülkemizin aydınlık ve genç
nesillere ihtiyacı var” dedi. BARIŞ KIŞ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 738’inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma
ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı. Şenlikte MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de bir
araya gelen Yılmaz, “Bu tarihi buluşmada emeği geçenleri kutluyorum” dedi

BeylikdUzU istanBUl’U
isiGiyla aydinlatacak
Beylikdüzü 6.Barış ve Sevgi Buluşmaları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları ile görkemli bir final yaptı. 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü'nde barış ve sevgi ortamını daim kılarak koruyoruz. Dilerim,
önümüzdeki yıl yeniden bir araya gelir, İstanbul’u aydınlatan bu ışığı hep birlikte Beylikdüzü’nde yakmaya devam ederiz ” dedi

Buket Uzuner
ağırlandı
Bu yıl 3.sü düzenlenen ve kitapseverlerin büyük ilgi
gösterdiği listeli ve listesiz kitap mezatının da yer al-
dığı Sahaf Festivali kapsamında da “Sahaf Söyleşi-
leri” büyük ilgi gördü. 10 gün boyunca festivale
damgasını vuran ve moderatörlüğünü Ümit Nar’ın
yaptığı Sahaf Festivali Söyleşileri'nin son konuğu ise
Buket Uzuner oldu. “Ne Olacak Sahaf Semahat’in
Durumu?” konulu söyleşide kitaplarına ve anılarına
dair paylaşımlarda bulunan ve gezgin kimliğiyle de
tanınan Uzuner özellikle edebiyatta genellikle er-
keklerin maceralarının dinlendiğini belirterek, “Ki-
taplara baktığımızda hayatta bütün maceraları
yaşayanların erkek olduğunu görüyoruz. Sadece
edebiyatta değil, tarihe baktığımızda da çoğu padi-
şahın annesinin ismini dahi bilmiyoruz. Tüm bu ege-
men duruma rağmenşunu da bilmek gerekiyor ki,
dünyayı kadınlar kurtaracak” ifadelerini kullandı.

Kartal'da bulunan İbrahim-Saime
Zıpkın İlkokulunun dış duvarları, yeni
eğitim öğretim yılının başlamasına

günler kala üniversite öğrencileri ve Kartal Beledi-
yesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalı-
şanları tarafından resimlerle renklendirildi.
Gençlerin çalışmaları sonunda okulun dış duvar-
ları, minik öğrencilerin hayal dünyalarına hitap
edecek renklere ve şekillere büründü. Ayrıca Kar-

tal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğünün bugüne kadar binlerce öğrenciyi kitapla
buluşturan ‘Kitaplar Kartal'dan Okuması Sizden'
projesi kapsamında okula kitap desteğinde bulu-
nuldu. 

İhtiyaçları gideriyoruz

Okul Müdürü Erdoğan Aslan'a kitapları teslim
eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr.

Dilek Kars, “Okullarımızın duvarlarını güzelleştir-
mek ve daha çevreci bir okul yaratabilmek adına
çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda belediye ola-
rak ‘Kitaplar Kartal'dan Okuması Sizden' isimli
projemiz kapsamında topladığımız kitaplardan
500 kadarını okulumuza getirdik ve getirmeye
devam edeceğiz” diyerek Kartal Belediyesi ve
Başkan Gökhan Yüksel'in eğitime verdiği öneme
vurgu yaptı. Daha önce de Ahbap Platformu ile
çeşitli projelere imza atan Kartal Belediyesi, bu
proje ile 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlaya-
cak miniklerin yüzünü güldürmeyi başardı.

Okul duvarları çiçek açtı

Zabıta belediyenin
yüzüdür

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü yılı
münasebetiyle zabıta personeli ile yemekli

programda bir araya geldi. “Zabıta teşkilatının
köklü bir tarihi olduğunu ve oldukça zorlu bir görevi
yerine getirdiğini belirten Başkan Atila Aydıner, “Be-
lediyemizin en önemli birimlerinden olan ve halkı-
mızın huzuru için gece-gündüz çalışan zabıta,
büyük bir teşekkürü hak ediyor. Tam 193 yıldır sağ-
lık, ruhsat, asayiş gibi önemli görevlerle sizler yerel
yönetimlerin doğrudan halka açılan en etkili yüzü-
sünüz.  Bir belediyenin en temel birimlerinden biri
zabıta teşkilatıdır, bu sizlere büyük bir sorumluluk
yüklüyor. Biliyorum yaptığınız görev zor bir görev,
zor olduğu kadar da kutsal bir görev. Rahatınızdan
tavizler vererek bir beldenin rahatı için çalışıyorsu-
nuz. Tebessüm eden bir yüzle görevinizi yapmanız
belediyemizin güler yüzünü halkımıza yansıtıyor.
Zabıta ve diğer ekiplerimiz ile birlikte yıllardır halkın
mutluluğu için çalışıyoruz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, “Biz bugün burada, barış ve sevginin
hakim olduğu bir ortamda buluşabiliyorsak, bunu 100 yıl önce bu vatan
için milli mücadelemizi verenlere borçluyuz. Bu kurtuluş destanı, 97 yıl önce
bugün İzmir’in işgalden kurtarılmasıyla sona erdi” diye konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle Söğüt’te bir araya gelerek kısa süre sohbet etti.
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T urizm İşletme belgeli konaklama tesislerinde tesis-
lere geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve dolu-
luk oranları açıklandı. Bu yılın 7 ayındaayda

tesislere geliş sayısı 16, 5 milyonu yabancı olmak üzere 30
milyon 695 bin oldu. Geceleme sayısı ise yabancılarda 59
milyon 40 bin 380, yerli de ise 26 milyon 355 bin 353
olmak üzere toplamda 85 milyon 395 bin 733 oldu. Kalış
süreleri ise yabancıların 3,58, yerlilerin ise 1,86 dolduğu
açıklandı. Doluluk oranlarının ise yabancılarda yüzde
38,46, yerlilerde ise yüzde 17,17 olmak üzere toplam yüzde
55,63 oldu.

5 yılın en iyi performansı

Geçtiğimiz yıl 13,4 milyon turistle Türkiye'nin yabancılar
tarafından en çok ziyaret edilen şehri olan İstanbul, turizm-
deki başarısını sürdürdü. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla
yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi
performansını yakaladı. İstanbul Turizm Derneği Başkanı
Halil Korkmaz, “İstanbul, turizmde her geçen gün adından
daha sık söz ettiriyor. UNESCO, 2021'deki Yaratıcı Şehir-
ler Ağı'nın yıllık toplantısını İstanbul'da ev yapacak. Ya-
bancı turistlerin de yoğun ilgisi var. İstanbul, geçtiğimiz yıl
dünyanın en çok ziyaret edilen 8. şehri oldu. Bu yıl, ilk 5
arasına girmek istiyoruz. İstanbul tarihi, kültürü ve gastro-
nomisiyle tam bir turizm kenti. İstanbul'u zirveye taşımaya
kararlıyız" dedi.

7 ayda ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul son dönemlerin

en başarılı performansını gösterdi. Ocak-Temmuz ayları
arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8'lik
artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırla-
yan İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en çok ziyaret edi-
len şehri oldu. İstanbul'a temmuz ayında gelen turist
sayısında da artış gözlendi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında
1.5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan şehir, bu yıl
yüzde 10,9'luk artışla 1,6 milyon rakamına ulaştı.

Almanlar ilk sırada!

İstanbul'a gelen yabancı turistler arasında ilk sırada Al-
manlar yer aldı. 2019'un ilk 7 ayında 641 bin 204 Alman
turist İstanbul'a geldi. Almanya'nın ardından ikinci sırada
502 bin 332 kişi ile İran yer aldı. Rusya 392 bin 769 kişi ile
en çok ziyaret eden üçüncü ülke oldu.

Avrupa pazarında artış var

İstanbul'un ziyaretçi aldığı ülkelerde Avrupa pazarında
ciddi bir artış gözlendi. Fransa'dan gelen turist sayısı yüzde
17,8'lik artışla 296 bine ulaşırken, Hollanda (yüzde 12,1),
İtalya (yüzde 28,8), İspanya (yüzde 22,8) ve Avusturya
(yüzde 29,1) gibi ülkelerde çift haneli büyümeler kayde-
dildi. İstanbul, özellikle harcama kapasitesi yüksek olan
uzak noktalardaki ülkelerden de turist sayısını artırdı. Ame-
rika Birleşik Devletleri'nden geçen yıla oranla yüzde
29,4'lük artışla 267 bin 280 turisti ağırlayan İstanbul, top-
lam 223 bin 326 Çinli turiste ev sahipliği yaptı. Önemli bir
artış da Güney Koreli turist sayısında yaşandı. Geçtiğimiz
yıl 79 bin Güney Koreli turist sayısı bu yıl 30 bin artarak
109 bine ulaştı .DHA

PostA Gazetesi'nden Meltem Kara'nın
haberine göre, taşınmaz ticaretini dü-
zenlemek için 5 Haziran 2018’de Taşın-

maz Ticareti Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Yönetmelikte emlakçılık bir standarda oturtuldu.
Ancak doğru emlakçıyı bulmak için yine de bu bil-

gileri sorgulayın.

KOMİSYON NE KADAR?

Emlakçı ile çalışırken en çok kafa karıştıran konu-
lardan biri komisyonlar. Hizmet bedeli olan bu ko-
misyonu hem alıcı hem de satıcı ödüyor. Ev alım

satımında ya da kiralamada emlak danışmanlarına
ödenen komisyonlar yönetmelikle düşürüldü. Eski-
den satış bedeli üzerinden alıcı yüzde 3, satıcı
yüzde 3 olmak üzere toplam yüzde 6 komisyon
ödenirken, artık alıcı ve satıcı yüzde 2 ödüyor. Top-
lam komisyon  yüzde 4’ü geçemiyor. 

Erdoğan Finans
Merkezi 
için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Alternatif Finans
Konferansı'nda konuştu. Erdoğan İs-
tanbul Finans Merkezi'nin tamam-
lanma tarihini 2022 olarak açıkladı

300 bin kayıtsız emlakçı var

AlternAtİf Finans Konferan-
sı'nda konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Finansal sistemin mev-

cut yapısı ile görevini hakkıyla yerine getire-
mediğini görüyoruz. Üretimin artışına katkı
yapması gereken sistem istikrarı tehdit eden
bir konuma gelmiştir. Adeta tüm sektörlerin
finans sektörünü beslediği bu sağlıksız yapı-
nın sürdürülemez olduğu ortadadır. Sadece
daha fazla kazanma hırsı ile işleyen bu eko-
nomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır" açık-
lamasını yaptı. 

Dünya beşten büyüktür

"Ülkelerin kendi içinde küresel ölçekte makas
sürekli açılırken, bu düzenin üzerimize yıkıl-
masını bekleyemeyiz" diyen Erdoğan, "Bizim
medeniyetimiz insanı merkeze alır. Küresel
ekonomik ve finansal sistemin hiç vakit kay-
betmeden dönüştürülmesi üretimin asli
unsur olduğu bir yapıya süratle geçilmesi ge-
rekiyor. Alternatif finans bu dönüşümün en
önemli unsurlarından biridir. Dünya 5'ten bü-
yüktür itirazımız sadece siyasi karar ve güven-
lik uygulamalarına yönelik değildir. Elbette
tüm kurumları içinde barındıracak bu yapının
bankacılık dışı alternatif finans yapılarının
merkezi olmasını arzu ediyoruz. Bu merkezin
kısa sürede önemli bir marka haline gelece-
ğine, İslami finans için yegane çekim merkezi
olacağına inanıyorum. Bu projenin en geç,
2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekli-
yoruz. Tüm bunları söylerken hakikatlere de
gözümüzü kapayamayız. Bugün ülkemizde
bankacılık sektörünün toplam finans sektörü
içindeki payı yüzde 90'lar civarındadır. Geliş-
miş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde bu
payın çok daha dengeli dağıldığını biliyoruz"
ifadelerini kullandı. 

Musluklar kısıldı

Kredi musluklarının kısıldığını dile getiren Er-
doğan, "Bilançolarında sorun olmadığı halde
mali sıkıntıdan dolayı pek çok firma üretim-
den çekilme noktasında kaldı. Kamu banka-
ları bünyesinde sıkıntılara çözüm olacak
yöntemler geliştiriyoruz. Yaşadığı tüm sıkıntı-
lara rağmen çözümü kazandığı topraklarda
arayan tüm reel sektör mensuplarına şükran-
larımı sunuyorum. Katılım bankacılığı deyip
dururlar, zira katılım bankacılığı diye bir şey
olmaz. Katılım finans sistemi diyoruz. Birbiri
ile ters düşen kavramı niye kullanalım ki. Bi-
risi sömürüyü ifade ediyor. Eğer reel sektörü
ayağa kaldıracaksak, reel sektöre gereken des-
tek verilmeli katılım finansal sistemi ile. Bu
döneme giriyoruz" diye konuştu. 

Gayrimenkul 
alım-satımında  

faaliyet gösteren
yaklaşık 300 bin 
kayıtsız emlakçı 

olduğu düşünülüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak-Temmuz dönemine ait
konaklama istatistiklerini açıklarken ortalama en çok
kalış süresi olanlar 4,76 ile Letonyalı turistlerden
oluştu. Letonyalı turistlerin tesislere geliş sayısı ise 32
bin 206’da kaldı. Tesislere geliş ve geceleme
sayılarında ise ilk sırada Rus vatandaşları yer aldı

Rus turistler 3 milyon 131 bin geliş ve 13 milyon 760
bin 979 geceleme ve 4,40 kalış süresi ile lider
olurken, Rusları Almanlar takip etti. Alman
vatandaşlarının tesislere geliş sayısı 2 milyon 586 bin
716, geceleme sayısı ise 11 milyon 555 bin 411 oldu.
En az kalanlar ise 1,48 ile Çin vatandaşlarından oluştu

Letonyalılar 
birinci 
oldu!

Letonyalılar 
birinci 
oldu!
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Letonyalılar 
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birinci 
oldu!

Letonyalılar 
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Geliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sıradaGeliş sayısında Avrupa ilk sırada
AfrİkA ülkelerinden tesislere geliş sayısı 427 bin
492, geceleme sayısı 1 milyon 267 bin 574, orta-
lama kalış süresi 2,97 oldu. Güney Amerika ülke-
lerinden tesislere geliş sayısı 168 bin 340,
geceleme sayısı 329 bin 258, Asya ülkelerinden te-
sislere geliş sayısı 3 milyon 611 bin 498, geceleme

sayısı ise 8 milyon 472 bin 510, Avrupa ülkelerin-
den geliş sayısı 14 milyon 186 bin 825 ve gece-
leme sayısı ise 26 milyon 355 bin 353, Bağımsız
Devletler Topluluğu’ndan ise tesislere geliş sayısı
4 milyon 199 bin 390, geceleme sayısı ise 17 mil-
yon 919 bin 967 oldu.

Tesislere gelişlerde en
çok gelen sıralaması 

Tesislerde en çok 
geceleme sıralaması

1. Rusya Federasyonu: 3 milyon 131 bin 28
2.Almanya: 2 milyon 586 bin 716
3. Birleşik Krallık: 1 milyon 43 bin 292
4.Polonya: 474 bin 980
5.Ukrayna: 474 bin 280
6. Hollanda: 432 bin 660
7.İran: 453 bin 233

1.Rusya Federasyonu:13 milyon 760 bin
2.Almanya: 11 milyon 555 bin 411
3. Birleşik Krallık: 4 milyon 361 bin 593
4.Ukrayna: 2 milyon 32 bin 291
5 Pollanya: 1 milyon 890 bin 826
6. Hollanda: 1 milyon 840 bin 855
7. Romanya: 1 milyon 348 bin 954
8.İran: 1 milyon 325 bin 997

Tesislerde ortalama kalış 
süreleri en çok olan sıralaması 

1.Letonya:4,76
2.Almanya: 4,47
3:Estonya 4,44
4. Litvanya 4,42
5. Lüksemburg:4,59
6. Rusya Federasyonu:4,40
7. Belçika:4,33 

Pilotlar greve gitti uçaklar boş kaldı
İngİlİz Pilotlar Bir-
liği BALPA ile uzun
zamandır maaş ko-

nusunda görüşmeler yapan ha-
vayolunun sitesinde yer alan
açıklamada "Maalesef, BALPA
hangi pilotların greve gidece-
ğini belirtmediği için, kaç pil-
otun işe geleceği ve hangi
uçaklarda uçma izinlerinin ol-
duğunun hiçbir şekilde tahmin
etmenin yolu yoktu. Bu yüzden
uçuşlarımızın yaklaşık yüzde
100’ünü iptal etmekten başka
seçeneğimiz kalmadı" denildi.

Grev 2 gün sürecek

Pilotlar Birliği BALPA'nın sos-
yal medya hesaplarından yapı-
lan açıklamada ise "Bir günlük

grevin British Airways'e mali-
yeti 40 milyon pound, bizim
kendilerinden istediğimiz an-
laşma ile arasında 5 milyon
pound fark var, bizim talebimiz
45 milyon tutuyor, grevi bitir-
mek için neden bizimle anlaş-
mıyorlar" denildi. British
Airways, iptal edilen uçuşların

iade edileceğini, istenirse başka
bir güne tekrar rezervasyon ya-
pabileceklerini ya da başka ha-
vayolu şirketlerinden biletlerini
alabileceklerini yazılı olarak
açıkladılar. Havayolu, günde
800 uçuş yapıyor ve günlük
olarak 145 bin kişinin grevden
etkilenmesi bekleniyor.
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İYİ Parti devletin yanında
İyİ Partİ Genel Başkanı
Meral Akşener, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve ABD Silahlı

Kuvvetleri unsurlarının, Suriye’nin kuze-
yinde ‘güvenli bölge’ kurmak için ortak
kara devriyesi yapmasıyla ilgili soru üze-
rine, parti olarak devletin yanında olduk-
larını söyledi.  Akşener, 667. Tarihi Elmalı
Yağlı Güreşleri’ni izlemek için geldiği An-
talya’da, partisinin il başkanlığını ziyaret
etti ve soruları yanıtladı.

Mağdurların zalimliği

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu hakkında verilen kararla ilgili gö-
rüşlerini daha önce paylaştıklarını
anımsatan Akşener, hukukun herkes için
geçerli olmasını istediklerini vurguladı.
Akşener, hukukun 28 Şubat’ta sopa ola-
rak kullanıldığını ifade ederek şöyle ko-
nuştu; “Sonra arkasından zaman ilerledi,
o sopa 28 Şubat’ta sopa olarak kullanan-
lara sopa olarak kullanıldı. Bugün 28 Şu-
bat’ın mağduru diye gelenlerin
mağrurluğunu, zalimliğini görüyoruz her
alanda. O bir sopa kullanıyor. Hukuk her-

kes için geçerli olmalıdır. Hukukun üstün-
lüğü bu ülkede bir prensip olarak mağdu-
run da zalimin de mazlumun da hepsi
için geçerli olmalıdır. Zarar görüldüğü
zaman hukuk istenir bu ülkede, zararlar
yer değiştirdiğinde de hukuk çiğnenir.
Yanlış olanı bu.”

Ayrıntıları bilmiyorum

Akşener, Türk ve ABD askerlerinin Suri-
ye’de Fırat’ın doğusunda ortak devriye at-
malarına ilişkin bir soru üzerine, devriye
göreviyle ilgili çok ayrıntı bilmediğini, ko-
nuyu basından takip ettiğini söyledi. Tür-
kiye’nin, ABD ve Rusya arasında hangi
konumda olduğunu bilmediğini dile geti-
ren Akşener, “Ayrıca, ne Sayın Erdoğan,
ne de Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı,
Fırat’ın doğusu, güvenli bölge ve İdlib ko-
nusunda siyasi partilere, liderlerine en
küçük bir bilgi verme zahmetine katlan-
madı. Dualarımız askerlerimizle birlikte.
Türkiye’nin hayrına olan her konuda, el-
bette İYİ Parti Türk devletinin yanında
olur. Ama bilgilenmiş olsak, çok daha
farklı bir tutumumuz olur” diye konuştu

Eğitimde kaliteyi artırmalıyızCumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "Artık

hep birlikte eğitimde
kalite artışı gibi daha

fazla emek isteyen
meselelere yoğunlaş-

mamız gerekiyor. 
Eğitimde Cumhuriyet

tarihimiz boyunca bize
özgü bir gelenek 

oluşturamadık. 
Böyle bir sistem 
kuramadık" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020
Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı
tamamlanan okulların açılış törenine
katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk
Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış
törenine Erdoğan'ın yanı sıra Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende
yaptığı konuşmasında, "Bugün 716
okulumuzun resmi açılışını yapıyo-
ruz, 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize
kazandırıyoruz. Son 10 yılımız yapı-
lan reformlarla, yeni yapılarla Türki-
ye'nin çehresinin değiştiği bir
dönemdir. İstanbul Havalimanımızın

yolcu sayısı 30 milyonu aştı" dedi.

Bize özgü bir gelenek oluşturamadık

Erdoğan, "Asıl önemli işimiz bundan
sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde
kalite artışı gibi daha fazla emek, zaman
isteyen meselelere yoğunlaşmamız gere-
kiyor. Alışkanlıkları değiştirmek atomu
parçalamaktan zordur diye bir söz var.
Önümüzdeki dönemde ülkemizin imkan-
ları geliştikçe bu gelişimden öğretmenleri-
mizin de faydalanmasını sağlayacağız.
Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi
daha fazla emek isteyen meselelere yo-
ğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde Cum-

huriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir
gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistem
kuramadık. Hukukta, idari düzende ol-
duğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamayı
tercih ettik. Sonuçta kendi değerlerine bi-
gane kalan, aslını inkar eden kayıp nesiller
yetiştirdik. Eğitim sistemimiz daha çok
ezbere dayalı, sınav odaklı dar bir bakış
açısı... Düşünmeye, soru sormaya, sor-
gulamaya, sanat, spor, bilim, edebiyat
gibi farklı alanlardaki yeteneklerini keşfet-
meye önem verilmedi. Eğitimde yaptığı-
mız reformların gayelerinden biri de bu
sakat anlayışı ortadan kaldırmaktır" diye
konuştu. DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, partisinin 96'ncı kuruluş
yıl dönümü nedeniyle partililerle
birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP 96 yasında

C HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, be-
raberindeki heyet ve partililerle As-
lanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün

mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duru-
şunda bulunulmasının ardından Kılıçda-
roğlu ve beraberindekiler, Anıtkabir
merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek,
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Demokrasi mücadelesine devam

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzala-
yan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: "Silah ar-
kadaşlarınızla birlikte 19 Mayıs 1919'da

Samsun’a çıkarak başlattığınız milli müca-
delenin ve sizin kararınızla partimizin ilk
kurultayı olarak da kabul ettiğimiz Sivas
Kongresi’nin 100’üncü yıldönümlerini gu-
rurla kutladık. Bugün ise 9 Eylül 1923'te
Halk Fırkası adıyla kurduğumuz partimi-
zin 96'ncı yıl dönümü nedeniyle huzuru-
nuzdayız. CHP, ulusumuzun birliğine ve
bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile
'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilke-
sine kararlılıkla bağı olanların partisidir. Bu
kararlılığın verdiği güçle ifade etmek iste-
rim ki 'iki büyük eserim' olarak nitelediği-

niz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve partimizin
kuruluşunun yüzüncü yılında karşınıza,
cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandır-
mış kadrolar olarak çıkacağız. Kimseyi öte-
kileştirmeyen, tüm yurttaşlarımızı
kucaklayan demokrasi ve adalet mücadele-
miz, ilke ve devrimlerimizin yol göstericili-
ğinde hedefine ulaşacak. Bu düşüncelerle
size ve silah arkadaşlarınıza hayatını kay-
betmiş tüm CHP’lilere demokrasi müca-
delesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza
şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi
rahmetle anıyorum." DHA

CHP'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ma-
latya'daki Atatürk ve İsmet İnönü anıtlarına çelenk
bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından konuşan
Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da, CHP'nin kuru-
luş felsefesini koruduğunu vurguladı. CHP'nin, Tür-
kiye'nin bağımsızlığını, varlığını ve bütünlüğünü
savunduğunu belirten Ağbaba, "Tarihimiz, herkese
ve her şeye rağmen direnerek, cumhuriyeti, bu ülke-

nin bağımsızlığını, bu ülkenin tarihini korumakla
geçmiştir. Tarihimizde zaman zaman saldırılar ol-
muştur. Bu ülkenin kurucusu, 2'nci Cumhurbaşkanı
İsmet İnönü taşlanmıştır, bu ülkenin Başbakanı Bü-
lent Ecevit kurşunlanmıştır. Bu ülkede barışı, özgür-
lüğü getiren, kurmuş olduğu ittifakla Türkiye'de
herkesin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu, daha dün
Ankara'nın göbeğinde linç değil öldürme girişimiyle 

karşı karşıya kalmıştır. Bu partinin il başkanı, ha-
pisle cezalandırılmıştır. Bu partinin il başkanları,
kurşunlanmıştır. Bu partinin Gençlik Kolları Başkanı
Yüksel Mazmanoğlu, kurşunlanmıştır. CHP kurşuna,
hapse, taşa rağmen kendi değerlerini yani bu ülkeyi
var eden, bu ülkede birlikte huzur ve barış içinde
yaşamamızı sağlayan demokrasiyi, hukuku, özgür-
lükleri savunmaktan geri kalmamıştır. Bundan
sonra da saldırılar ne olursa olsun; cumhuriyeti ko-
rumak için her bir üyemizden genel başkanımıza
kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu , CHP'nin 96. kuruluş yılı dolayısıyla
Twitter hesabından bir video paylaştı.
Kaftancıoğlu, 9 Eylül 1923'te kurulan CHP
için yaptığı paylaşıma, "Kurtuluşun ve Ku-
ruluşun Partisi 96 Yaşında!" notunu düştü.

CHP felsefesini koruyor

Kaftancıoğlu
video paylaştı

Kılıçdaroğlu, CHP’nin 96
yıldır demokrasi mücadelesi
veren bir parti olduğunu
belirterek, “Bu anlayışta
en ufak bir sapma yoktur”
ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde ABD ile ortak devriye atılmasıyla ilgili soruya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin hayrına olan her
konuda, elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur" diye yanıt verdi. Akşener, bu konuda kendilerine bilgi verilmemesinden şikayet etti

Yargıda tuz koktu
Yargı için “tuzun koktuğu yer” nitelemesinde 
bulunan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç,
“Yargı Reformu Strateji Belgesi” hazırlayan AK
PARTİ’nin yargıda köklü bir reform yapacağına
inanmadıklarını ifade etti. Oluç, toplumsal ve
siyasal muhalefet açısından yeni bir toplumsal
sözleşmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı

türkİye’de
yargı alanının
son derece so-

runlu olduğunu belirten
Grup Başkanvekili Saruhan
Oluç, yargı için “Tam da
tuzun koktuğu yer diye bile-
ceğimiz bir kurum haline
geldi” nitelemesinde bu-
lundu. Hem siyasi yargıla-
malar açısından hem de
bütün yargı sistemi açısın-
dan bakıldığında çok vahim
bir durumla karşı karşıya
bulunduklarını söyleyen Sa-
ruhan Oluç, “Yargı eskiden
de tam olarak tarafsız ve
bağımsız değildi ama kıs-
men farklı bir durumdaydı.
Şimdi ise, tamamen Sa-
ray’ın ve iktidarın direktifleri
ve talimatları ile hareket

eder hale gelmiş vaziyette.
Adli yıl açılışının bile
Saray’da yapılıyor olması
başlı başına sıkıntılı bir
durum. Dolayısıyla yargıda
büyük reformun yapılması
gerektiğini düşünüyoruz”
dedi.

Adalete güven kalmadı

Oluç, AK Parti iktidarının
ise yargıda köklü bir reform
yapmayacağı inancında ol-
duklarını ifade etti. Oluç,
“Son dönemlerde yapılan
kamuoyu yoklamaları da
gösteriyor ki ‘yargı alanına
güven duyuluyor mu, ada-
leti sağlıyor mu’ gibi soru-
lara verilen cevap kesinlikle
güven duyulmuyor olduğu-
dur” diye belirtti. 

Hain sıfatını
yakıştıramam!

sİyasetİn gündeminde yer alan Ali Baba-
can ile Ahmet Davutoğlu bazı AK Partililer
tarafından "hain" olarak nitelendiriliyor. Ha-

bertürk canlı yayınına konuk olan Bülent Arınç bu söy-
lemlerin doğru olmadığını söyledi. Arınç, "Ali Babacan'a
hain sıfatını yakıştıramam. Ama siyasette yanlış yapı-
yorlar. Onları bu yanlıştan vazgeçir-
mek için elimizden geleni yapmalıyız.
Onları parti kurmaya götürecek ha-
reket bizden gelmemeli. Her şeyi yap-
tık ama yine de parti kurarlarsa ne
halleri varsa görsünler deriz. Kötü sı-
fatlarla anılmalarını doğru bulmuyo-
rum. Onları kendilerini savunmak
durumunda bırakmamak lazım. Ben
her olayın arka planını anlatmaya
kalksam bu adilik olur” diye konuştu.

Eski hakim yeni tutuklu
İstanbul 24. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen da-
vaya, sanık Hasan Hüseyin
Özese, tutuklu bulunduğu
Bolu Cezaevi'nden Ses ve
Görüntülü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) ile duruşmaya ka-
tıldı. Duruş-
mada, son
savunmasını
yapan sanık
Özese, şunları
söyledi: "Ben
hakimlik şeref
ve haysiyetiyle
çalıştım 32 yıl
boyunca. Türk
milleti adına
karar verdim.

Kimsenin işine karışmadım.
Kimseyi işime karıştırma-
dım. Kimseden talimat al-
madım, üzerime atılı
suçlamayı kabul etmiyorum.
Somut suç vakası yoktur.
FETÖ/PDY ile hiçbir ilgim

yok. Bylock kullan-
madım, nasıl kulla-
nıldığını da
bilmiyorum. Dijital-
lerde FETÖ'ye yöne-
lik hiçbir kelime
çıkmadı. Ben,
eşim,çocuklarım hiç-
bir şekilde FETÖ
dershanelerine git-
medik, okullarında
kalmadık. Himmet

adı altında bağış, yardım
yapmadım. Herhangi bir suç
unsuru yoktur. FETÖ gazete
ve dergilerine abone olma-
dım. Benim, eşimin, çocuk-
larımın Bankasya'da hesabı
yoktur. Üzerimde 1 dolar bu-
lunmamıştır. Fethullah Gü-
len'i tanımam.”

10 yıl hapis cezası aldı

Heyet, sanık Hasan Hüse-
yin Özese'nin "FETÖ/PDY
silahlı terör örgütüne üye
olma" eyleminin sabit oldu-
ğunu belirtti. Özese'yi 10 yıl
hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Özese'nin tutukluluğu-
nun devamına karar verildi.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu

Veli Ağbaba

Bülent Arınç

H.Hüseyin Özese
İYİ Parti Lideri Akşener, CHP İl Başkanı 
Kaftancıoğlu’na verilen cezanın adil
olmadığını ve haksız olduğunu belirtti.

Saruhan
Oluç



S ür-Koop Başkanı Ramazan
Özkaya’nın çağrısında, Türki-
ye’deki balıkçı filosunda küçük

bir grubu temsil eden, ancak sermaye
büyüklüğü açısından öne çıkan gırgır
teknesi sahiplerinin talepleri doğrul-
tusunda ortaya çıkan bu değişiklikle-
rin, özellikle Marmara Denizi’ndeki
sucul yaşama büyük zarar vereceği
ifade edildi. Çağrıda, bu tekne sahip-
lerinin Tarım Bakanlığı’na bağlı, Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü’nü avcılık kurallarında
değişikliğe zorladığı ve 24 metre olan
gırgır avcılığı avlanma derinliğinin 18
metreye indirilmesini ve 13 santim
olan istavrit balığı avlanma boyunun
12 santime düşürülmesinin istendiği
belirtildi. Çağrıda, “Bu iki talebin le-
hine yapılacak her düzenleme deniz-
lerinizdeki yok oluşun hızlandırılması
ve sucul ekosistemin idam fermanın-
dan başka bir işe yaramayacaktır”
dendi.

Destek istediler

Sür-Koop’un çağrısının devamında,

"Bizler sucul canlı kaynakların korun-
ması ve sürdürülebilir balıkçılık poli-
tikalarının öneminin bilincinde olan
balıkçılar olarak ülkemiz kamuoyuna
bir çağrı yapıyor ve destek istiyoruz!"
denilerek, "Sür-Koop’un verilerine
göre, gırgır aracı ile avlanan tekne sa-
yısı ise 450 iken, ticari avlanma ruh-
satınsa sahip toplamda yaklaşık 18
bin tekne bulunuyor. Avrupa Birliği
kara sularında 160 metre derinlik ve
800 metre ağ uzunluğu ile sınırlanan
gırgır av aracı, ülkemizde sadece ağ
derinliği sınırlandırılarak (165 metre)
kullanılıyor. AB mevzuatları 50 met-
reden daha sığ sularda gırgır avcılı-
ğını yasaklarken, ülkemizde 2012
yılında yapılan bir düzenleme ile bu
seviye 12 metreden 24 metreye çıka-
rılmıştı" ifadelerine yer verildi. 

Yıllarca gözardı edildi

Diken’e konuşan sürdürülebilir balık-
çılık aktivisti ve kıyı balıkçısı Kenan
Kedikli, ‘deniz tabanındaki her türlü
resif alanlarını tahrip eden dev bir sü-
pürge’ olarak ifade ettiği gırgır tekne-

leri için, "Denizin en canlı alanları
güneş ışığını etki olduğu sığ sulardır.
50 metre derinliğe kadar olan yakın
kıyı gerek bitki gerekse yaşam açısın-
dan ekosistemin kendini yeniden
ürettiği alanlardır. Yavru balıklar için
barınma ve beslenme alanlarıdır. Bu
nedenle dibe temas ederek çekilen
ya da sürüklenen av araçlarının bu
sahalarda kullanımı yasaktır. Günü-
müzde kullanılan gırgır av araçla-
rına göre nispeten daha düşük etkili
olan trol için kıyılardan 3 deniz mili
açıkta avlanmak zorunluyken, bo-
ğazlar ve Marmara Denizi trol avcı-
lığına kapalıyken, gırgır avcılığının
tahrip edici etkisi yıllarca göz ardı
edilmiştir. Ortalama 5 ton kurşun
yakası deniz tabanına indikten sonra
ağın büzülerek toplanmasını sağla-
yan çelik halatlarla, 1000 HP ve
daha fazlası motor gücüyle yapılan
bir avcılıktır söz konusu olan. Başka
bir deyişle su üstü balıklarını yakala-
masının yanı sıra modifiye edilerek
trol vasfı kazandırılan bir av aracı-
dır" açıklamasını yaptı. 
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AV YASAKLARINI 
DEGISTIRMEYIN!

B alık hafızalı toplumun birer Ferdi
olarak bir çok konu ve sorun gibi dün
Kazdağları için poz verenler geçen

günde 10 yıl hapis cezası alan Kaftancıoğlu
için Çağlayan adliyesinin önünde poz veriyor-
lardı. Ve bu pozcular yine balık hafızalarıyla
birlikte yaşanan sanal ortamlarda paylaştık-
ları bir kaç sözde mesajla "görevimizi yerine
getirdik" edasıyla hemen unutuverdiler Kaz-
dağları ile kaftancıoğlunu..

Aslında bunların dün halkın seçtiklerinin
yerine kayyum atanmasını da dedikodu yu-
vası haline gelmiş olan sanal sayfalarına dö-
kerek şarz olanlardı..

Başta Kaftancıoğlu'nun partisi olmak
üzere bu pozcuların sözde tepkilerini bilen ik-
tidarında eli çok rahat..

Son olarak Kaftancıoğlu'na verilen hapis
cezası ve demokrasi adına seçildikleri söyle-
nen ama yerlerine kayyum lar atananlara yö-

nelik yapılan operasyonlarla muhalefetin
başta olmak üzere toplumun nabzını iyi
ölçen aynı iktidar adalet ve hukuku da araya
aldığı programı ve hedefiyle yeni bir seçim
hesabı ve 2023 hedefine doğru yol almaya
devam eder.. Pozcuların kısa sürede unut-
tuğu Kazdağları ile Kaftancıoğlu meselesi

gibi bir çok ciddi olayın il başkanı 10 yıl
ceza alan CHP nin sırtından siyaset yapan
bir parti olan Saadet partisininde ilgi ala-
nına bile girmedi...

Çünkü her an alınacak bir seçim kararı ile
chp yanında değil "dediğim dedik, öttürdü-
ğüm düdük" diyen iktidarla birlikte siyasete
devam diyeceklerini ima etmekteler..

Bunu bilen iktidar İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin başkanlık koltuğuna da Diyar-
bakır, Van ve Mardin belediyelerinin yerine
atadığı kayyumlar gibi bir kayyum daha
atama hesapları içindedir. Öyle de görünü-

yor.. Çünkü aynı iktidar Kazdağları ve Kaf-
tancıoğlu olayını balık hafızalı toplumun te-
razisine koymuş unutulması için de terazinin
kendi tarafına ağırlık koyması için bekleme
moduna girmiştir..

Bunun içinde havuz medyası ve diğer mu-
hafazakar sağ ve ulusalcılara kızan HDP li-
lerin manşetler atmasına, kızgınlıklarının
geçmesine ve unutulmasına yönelik bir eli te-
razinin diğer kefesine diğer eli yeni bir ope-
rasyona ve seçime gidilmesini bekler halde
20 yıldır sabrettiği gibi pusuda tespih 
çekmektedir...

Kaz Dağları, kayyumlar ve Kaftancıoğlu
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

BİNA TAMİRATLARI YAPILMASI İŞİ yapım işi 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 :2019/432737
1-İdarenin
a) Adresi :FERHATPAŞA MAHALLESİ FERHATPAŞA CADDESİ N0:1 34540 

ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2127891042 - 2127891106
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@catalca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :30 İş Kaleminden Oluşan Bina Bakım Onarımı İşidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :ÇATALCA BELEDİYESİ SORUMLULUK SAHASI
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :MECLİS TOPLANTI SALONU ANA HİZMET BİNASI 

FERHATPAŞA MAHALLESİ VEZİRFERHATŞA CADDESİ NO:50 
ÇATALCA/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :26.09.2019 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
"Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zo-
runludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

BİNA TAMİRATLARI YAPILMASI İŞİ
ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1048231)

Balıkçılığı temsil eden en büyük örgüt olan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği (Sür-Koop), hükümete bir imza kampanyası ile çağrı yaparak, gırgır
teknelerine yönelik avlanma derinliğinde ve istavrit balığı için belirlenen 
avlanma boyunda yapılması planlanan değişikliklerin durdurulmasını istedi

TORBACILARA SAVAŞ AÇTIK!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezunu olduğu Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu 
Lisesi’nde düzenlenen 2019-2020 Eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törendeki
konuşmasında öğrencilere uyuşturucuya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda
bulunan Soylu, “Okul önlerinde torbacılara karşı neredeyse savaş açtık” dedi

açılış konuşmaları ve
folklor gösterisinin ardın-
dan Soylu, ilk ders zilini

çaldı. Ziyaret ettiği bir sınıfta öğrenci-
lerle bir araya gelen Soylu, ardından
öğretmenler odasını ziyaret ederek,
burada öğretmeni Selahattin
Üzümcü ile görüştü. Okulun konfe-
rans salonunda gerçekleşen söyleşide
ise Soylu, öğrencilerin sorularını ya-
nıtladı. Törene İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürü Levent Yazıcı,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta ve Gaziosman-
paşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu
da katıldı.

Servis araçları denetlenecek

2019-2020 Eğitim öğretim yılı başlar-
ken, İçişleri Bakanlığı olarak güvenliği
sağlamaya büyük özen gösterdiklerini
vurgulayan Bakan Soylu, “2019-
20120 eğitim-öğretim döneminde
polis sorumluluk bölgesinde bin 553
okulda bin 373 okul kolluk görevlisi;
28 bin 588 okulda 17 bin 172 güvenli
eğitim koordinasyon görevlisi; 21 bin
971 okulda da giriş çıkış saatlerinde 5
bin 400 ekip; jandarma sorumluluk
bölgesinde de bin 208 okulda 3 bin
624 devriye personeli; tüm okullarda
5 bin 867 güvenli eğitim koordinas-

yon görevlisi görevlendirilmiştir. bu-
nunla birlikte bu hafta, ilk 5 gün, okul
servis araçlarına yönelik yoğunlaştırıl-
mış denetimlerimiz olacaktır” dedi. 

85 bin 269 operasyon yaptık

Soylu, şunları söyledi: “Bu zehirin ta-
cirleri, bunu çocuklarınıza vermek
için akla hayale gelmeyen yöntemler
geliştiriyorlar. Bütün ikna yöntemle-
rini, çocukların heveslerini, zaaflarını
kullanmayı iyi biliyorlar. Onun için ne
olursunuz, hem kendi çocuğumuzu,
hem arkadaşlarını, hem çevremizde-
kileri mutlaka iyi izleyelim ve çocukla-

rınızla konuşun. Sürekli konuşun.
Havadan sudan da olsa konuşun.
Sizler çocuğunuzun hayatında, zih-
ninde ne kadar fazla yer kaplarsanız,
o zehir de kendisine yer bulamaya-
caktır. Biz, büyük bir mücadelenin
içindeyiz. Büyük yakalamalar yapıyo-
ruz. 85 bin 269 operasyon yaptık.
Okul önlerinde torbacılara karşı savaş
açtık. Dağda yakaladığımız PKK’lıya
hangi gözle bakıyorsak, inanın uyuş-
turucu işine bulaşanlara, torbacısın-
dan baronlarına kadar aynı gözle
bakıyoruz; aynı muameleyi yapıyo-
ruz. Ama iş sizlerde bitiyor.” DHA

Yeni özel kalem Kasapoğlu
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu,

Özel Kalem Müdürlüğü görevine
Kadriye Kasapoğlu'nu atadı.
1980 tarihinde İstanbul'da doğan
Kasapoğlu'nun özgeçmişi şu şe-
kilde: Okan Üniversitesi Yerel
Yönetimler ve Anadolu Üniversi-
tesi İktisat Fakültesi Kamu Yöne-
timi Bölümlerinden mezun olan
Kasapoğlu'nun 22 yıllık profes-
yonel iş hayatının 17 yıllık bö-
lümü yerel yönetimler
tecrübesine aittir. Ayrıca Kasa-
poğlu, Marka Yönetimi Bölü-
münde lisans eğitimine devam
etmektedir. Kasapoğlu, 14 yıl bo-

yunca Kadıköy Belediyesi'nde;
Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür,
Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü görevlerini birlikte
yürütmüştür. 14 yılı aşkın süreyle
Gazete Kadıköy Kurulu'nda
görev yapan Kasapoğlu, 2015-
2019 yılları arasında Camser Aş.
Genel Müdür Yardımcılığı görevi
ile kurumsal ilişkilere ait süreçleri
yürütmüştür. Aynı süre içeri-
sinde, Sosyal Demokrat Beledi-
yeler Derneği'nin (SODEM)
İstanbul koordinatörlüğü gör-
evini üstlenen Kasapoğlu'nun çe-
şitli sivil toplum kuruluşlarına
üyeliği bulunuyor. Kasapoğlu,
evli ve bir çocuk annesidir.

Süleyman
Soylu

Kadriye
Kasapoğlu
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Halkalı'da, Muharrem

ayının 9'uncu gecesi olan
Tasua Gecesi'nde düzenle-

nen programla, binlerce kişi,
Kerbela Çölü'nde yaşamını
yitiren Hazreti Hüseyin ve

72 kişiyi andı

10 Ekim 680 tarihinde,
Irak'ın Kerbela şeh-
rinde, Yezid tarafından

öldürülen Hazreti Muham-
med'in torunu Hazreti Hüseyin
ve yanındaki 72 kişi, Halka-
lı'daki Zeynebiye Caddesi'nde,
dün akşam düzenlenen prog-
ramla anıldı. Muharrem ayının
9'uncu gecesi olan ve Tasua Ge-

cesi olarak adlandırılan gecede
düzenlenen programa binlerce
kişi katıldı. Trafiğe kapatılan
cadde üzerine Hazreti Hüse-
yin'in resimleri asıldı.

Ağıtlar yükseldi

Akşam namazının kılınmasıyla
başlayan programlarda binlerce
kişi, öncelikle Kerbela'da öldü-

rülenlere dua okudu. Ardından
cadde üzerinde toplanan genç-
ler, sinezenler (Kerbela şehitleri
için yapılan anma merasimle-
rinde söylenen ağıtlar) seslen-
dirdi. Kerbela olayının ve Tasua
Gecesi'nin konu alındığı mersi-
yelerin seslendirilirken, kalabalık
ağlayarak, göğüslerine vurup,
ağıtlara eşlik etti.

İBB Meclisi’ndeki konuşmasında Yenikapı’da sergilenen araçlara tepki
gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, “Tiyatro izledik” dedi. Tayfun

Kahraman’ın Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na atanmasına da tepki gösteren
Göksu, “Bu arkadaşın atandığını görünce yüreğim burkuldu” ifadelerini kullandı

Göksunun Kahraman'a tepkisine yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Ben kefilim” dedi. Mecliste ayrıca AK Parti grubunun, Yenikapı’da sergile-

nen araçlar ile İBB’den atılan işçiler hakkında araştırma yapmak üzere 2 ayrı
komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi

E krem İmamoğlu başkanlığında
toplanan İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi, tatilin ardın-

dan aylık toplantılara başladı. Eylül
ayı toplantısının açılış konuşmasını
yapan İmamoğlu kısa bir süre önce
grup oluşturan İYİ Parti ve MHP’ye

başarılar diledi. İmamoğlu konuş-
masında 12 Eylül darbe-

sinde kaybedilen
insanları anarak

devam etti. Dar-
belerin bir daha

yaşanmaması
temenni-
sinde bulu-
nan
İmamoğlu
27 Ma-
yıs’ta
idam edi-
len Adnan

Menderes’i
de andı.

Muharrem
ayı vesilesiyle

Alevi yurttaşlara
da selam gönderen

İmamoğlu bir olmayı,
diri olmayı öne çıkaran fel-

sefenin de herkes tarafından benim-
senmesi gerektiğini söyledi.

Tam bir tiyatro izledik

Toplantıda ilk sözü AK Parti Grup
Başkanvekili Tevfik Göksu aldı. Göksu
yeni dönemde İBB çalışanlarının işten
çıkartılma korkusu olmadan çalışacak-
ları bir dönem olmasını dileyerek ko-
nuşmasına başladı. Göksu, ihtiyaç
fazlası olduğu belirtilerek Yenikapı'da
araçların sergilenmesine de tepki gös-
terdi. "Bir taraftan emek ve alın terini
konuşurken diğer yandan İstanbul'da
bir tiyatro izledik" diyen Göksu, "Öyle-
sine bir tiyatro izledik ki Sayın Başkan
seçim dönemlerinde kamuoyuna çıkıp,
'İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam
aracı verilmiştir' dedi. Verilen 1717
makam aracı nerede? Bu sorunun ce-
vabını arıyoruz. Allah aşkına makam
araçları bunlar mı? Sonra 643 yöneti-
ciye 1717 makam aracı bulunmayınca
bunlar hizmet fazlası araçlar dediniz.
Soruyorum, bunlar hizmet fazlası
araçsa Yenikapı'ya toplayabildiğiniz
araç sayısı 730. Saydım. Peki İSKİ'de
2 Ağustos'ta 997 aracı niye aldınız?
Hem de bizim dönemde 1400 liraya
kiralanan araç yeni dönemde 3341 li-
raya kiralanmış. Üç katı. Eğer mesele
hizmet fazlası araca hemen bunları da
göndermeniz lazım. Hizmet fazlası
araç öz konusuysa kamu kurumu bu
araçları elinden çıkarmalı. Ama araç
neye göre belirleniyor? Eğer hiçbir şey
yapmayacaksanız bütün araçlar hiz-
met fazladır. Hizmet araçlarının, za-
bıta araçlarının hizmet fazlası
olduğuna neye göre karar verdiniz?
Bundan sonra evde bakın yapamaya-
cak mısınız? Bundan sonra insanların
ayağına hizmet götürmeyecek misi-
niz? O zaman bu araçları teslim ede-
bilirsiniz" ifadelerini kullandı. Yerel
yönetimlerin, sivil toplum örgütleri ile
bağını maksimuma çıkartması gerekti-

ğini savunan Göksu, "Sanki bazı vakıf-
lara oluk oluk para aktarıldı. Sanki bu
vakıflara nakdi para verildi gibi algı
operasyonu yapıyorsunuz. İBB’nin bu
derneklere bu vakıflara bir kuruş Türk
lirası yoktur" diye konuştu.

Terör paçavralarının altında!

Göksu konuşmasının son bölümünde
ise Tayfun Kahraman’ın daire başkan-
lığına atanmasına ilişkin olarak,
"İBB'de geçtiğimiz günler bir atama
yapıldı. Bu kişi kentsel dönüşüm afet
başkanı. Gerçekten bu arkadaşın atan-
dığını medyadan görünce yüreğim
burkuldu. Böyle bir ismin İstanbul gibi
dünyanın en gizemli şehrine kentsel
dönüşüm daire başkanı olarak gezi
olaylarında eli kanlı terör örgütlerinin
paçavrasının altında gaz maskesiyle
beraber havaalanı dursun, Boğaz
Köprüsü dursun diyen bir kişi bu şeh-
rin neresini dönüştürecek? Hadi
CHP’lilere bir şey demiyorum, İyi Par-
tililere soruyorum bunu içinize sindi-
rebilecek misiniz?" sözlerini kaydetti.

Gezi'ye 'direniş' diyeceksiniz

Göksu'nun ardından söz alan İyi Parti
Grup Başkanvekili İbrahim Özkan,
"15 Temmuz'u yaşatanlar sizin bu va-
kıflarınızda yetişenlerdir" dedi. CHP
Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da
"Vakıflar konusuna girmeyeceğim.
Bizim konuşacak 4 arkadaşımızdan
biri de Tarık Bey, kendisi girer. Tayfun
Kahraman'la ilgili Gezi olayları dendi.
Olay değildir siz Gezi'den olay diye
söz edemezsiniz. Gezi Parkı dediğiniz
şeyde 81 ilde insanlar sokağa çıktı. Siz
ona öyle olay molay diyemezsiniz.
Gezi direnişi diyeceksiniz. Orada Tak-
sim Dayanışması vardı, Tayfun Bey de
üyelerindendi. Gezi, şehre, ülkeye, do-
ğaya nasıl sahip çıkılır onun en güzel
örneğidir. Tayfun Kahraman orada
gösterdiği yeteneklerine daire başkanı
olarak burada gösterecek. Kentsel dö-
nüşüm rant kapısı olmayacak. Halk-
tan yana bir kentsel dönüşüm olacak"
tepkisini gösterdi. 

Kahraman'a ben kefilim

Ardından konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Kentsel Dönüşüm
Daire Başkanlığı'na atanan Tayfun
Kahraman'a, "Terör örgütlerinin pa-
çavrasının altında gaz maskesiyle be-
raber havaalanı dursun, boğaz
köprüsü dursun diyen bir kişi bu şeh-
rin neresini dönüştürecek?" sözlerine,
"Karakterine ve kişiliğine kefilim. Ona
söver gibi hakarette bulunmanızı ya-
dırgıyorum. Geçmişte çok övdüğünüz
insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de
çok sövdüğünüz insanda yanılacaksı-
nız" diye yanıt verdi. AKP’li İBB 2.
Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın
''Vakıflardan çıkan gençler sizin uyku-
larınızı kaçırır'' sözlerine de yanıt veren
İmamoğlu: ''Benim uykumu kaçıracak
kimse bu memlekette yaşamıyor.
Benim gençlerim benim uykumu ka-
çırmak için de yetişmiyor'' yanıtını
verdi.

Mikrofonu kapattı

Oturumda söz alan CHP'li Tarık Bal-
yalı da Canan Kaftancıoğlu’nun 7 yıl

öncesinde attığı tweet'ler nedeniyle 
aldığı cezayı eleştirerek konuşmasına
başladı. Balyalı, sadece bir takım der-
nek ve vakıflarla işbirliği yapılmasına
karşı çıktıklarını dile getirirken, “Önü-
müzdeki dönemde de dernek ve vakıf-
larla ortak çalışma yürüteceğiz" dedi.
İBB’nin CHP'li meclis üyesi Seyit Ali
Aydoğmuş ise gündem dışı konuşma-
sında CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını
eleştirirken AK Parti'ye yönelik “Siz
ceza verdiniz” diye seslendi. AK Parti
Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da
söz alarak cezayı AK Parti'nin değil
yargının verdiğini meclisin mahkeme
olmadığını söyledi. Kaynar Kaftancı-
oğlu'na hangi suçlamalarla ceza veril-
diğini sıralamaya başlaması üzerine
İmamoğlu araya girerek "Cezayı AK
Parti değil mahkemeler verdi haklısı-
nız. Ama sonra mahkeme kararı hak-
kında yoruma başladınız" dedi.
Mikrofonu kapatılan Kaynar kürsüye
yeni bir konuşmacı gelmesine rağmen
bağırarak konuşmaya devam etti.

Oturuma 10 dakika ara verdi

AK Partililer masalara vurarak mikro-
fonun kapatılmasını protesto etti. Da-
kikalarca bu durum devam ettiği için
konuşmacı konuşmasına başlayamadı.
İmamoğlu “Bütün meclisin huzurunu
bozuyorsunuz. Sizin doğru söylediği-
nizi teyit ederek hak verdim. Sonra
Canan hanımın neden yargılandığı
hakkında konuşmaya başladınız. Bu
sizin haddiniz değil. Burası mahkeme
değil" dedi. AK Parti Sözcüsü Faruk
Gökkuş Kaynar'a söz hakkı verilme-
sini istedi. Bir süre usul tartışması ya-
şandı. İmamoğlu da tartışma üzerine
oturuma 10 dakika ara verdi.
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Bin 339 Yıllık matem

Meclis toplantısına AK Parti İstanbul
Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın
vekil seçildikten sonra da İBB'den
maaş almaya devam ettiğine dair
tartışmalar damgasını vurdu. CHP
Grup Başkanvekili Doğan Subaşı,
“Bir milletvekili bilgisayar mühendisi

olarak işe başlıyor. Aynı gün ABD’ye
gidiyor. Metro A.Ş’de çalıştığı görülü-
yor ama oraya Siyaset Bilimi oku-
maya gönderilmiş. Ne alakası var
Metro A.Ş’yle siyaset biliminin? Bu
konuyla ilgili haber yapılıyor, yayın
yasağı geliyor. Ve bunun gibi İBB

bursuyla başka Amerika’ya gidenler
de var… Ben şimdi merak ediyo-
rum; İGDAŞ, İSPARK, İSFALT, İBB’de
çalışan Sayın Binali Yıldı-
rım’ın kaç tane akra-
bası var?” diye
sordu.

Yıldırım’ın kaç akrabası var?

İBB Meclis toplantısında vakıflar tartış-
ması da başka bir boyuta ulaştı. AK Par-
tili Ömer Faruk Kalaycı'nın "O vakıflarda
sizin uykularınızı kaçıracak kişiler yetiş-
tirilecek" sözlerine Başkan Ekrem İma-
moğlu, "Bu sözler, suç duyurusu
başlatılabilecek niteliktedir. Ayrıca bu

memlekette benim uykumu kaçıra-
cak hiçbir kimse yoktur. Bizim ev-
latlarımız kimsenin uykusunu
kaçırsın diye yetişmiyor bu ülkede”
diyerek sert bir dille cevap verdi.
İmamoğlu, Kalaycı'yı kendisinden
özür dilemeye davet etti. 

iBB MECLiSiNDE iKi 
komisyon kuruldu

Benden özür dilemelisin!

İBB MECLİSİ'NE YENİKAPI'DA SERGİLENEN ARAÇLAR, KAFTANCIOĞLU, KAHRAMAN VE KAVAKÇI DAMGA VURDU

Aşure Günü’nde 
beraberlik vurgusu
Bağcılar Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşure Günü münasebetiyle ilçe sakinlerine
kazanda pişirilen Aşureden ikram etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Aşure
Günü’nün önemine dikkat çekerek, “Geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik

duygularının güçlenmesine vesile olmaktadır” açıklamasını yaptı

Bağcılar Belediyesi her yıl olduğu
gibi bu yılda aşure günü münasebe-
tiyle vatandaşlara aşure ikramında

bulundu. Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen
Aşure Günü Programı’nda Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrilerine ka-
zanda pişirilen Aşure tatlısından ikram etti.
Bağcılar’da yaşayan vatandaşlar, etkinliğe
yoğun katılım gösterdi.

Komşuluk ilişkileri gelişir

Aşure Günü’nde komşuların birbirlerine pişir-

dikleri aşureden ikram ettiklerini ifade eden
Çağırıcı, bu vesileyle komşuluk ilişkilerinin
daha da geliştiğini söyledi. Muharrem ayının
önemine dikkat çeken Çağırıcı, bu ayın onuncu
günü Aşure Günü olduğunu belirterek şunları
söyledi: “Muharrem ayı aynı zamanda Müslü-
manlar için acılı tarihi bir olay olan Kerbela
hadisesini de barındırmaktadır. Peygamber
Efendimizin (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin bera-
berindeki müminlerle birlikte Kerbelâ’da şehit
edildi. Bu olay Müslümanların hafızalarına acı
hatıra olarak yer etmiştir." DHA

ANIL BODUÇ

a

a
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DIŞ HABERLER

T ürkiye mevcut dünya düzeninde maalesef
bir ceylan dır onun için çok hızlı koşmalı
zira aslana hep yem olur.

Hiçbir emperyalist gücün oturup biz bu Türkiye,
yi nasıl zayıflatalım da dünya bize kalsın diye bir
uğraşısı olduğunu düşünmüyorum.
Ama son yirmi yıldır bakıldığında sanki bütün
dünya birleşmiş Türkiye, ye saldırıyormuş gibi bir
algı ile ülkemiz yönetiliyor.
Sen kendi beceriksizliğini dış güçlere bağlayarak
gizlemeye çalışırsan yanlış yaparsın tarih bunu
mutlaka yazacaktır.
Dünyamız çok hızlı bir şekilde evrim geçiriyor bi-
limle uğraşan ve milli gelirinin büyük bir bölü-
münü bilime araştırmaya yatıran ülkeler
önümüzdeki yıllarda dünya dışında yeni bir
yaşam merkezi kurduğunda bizler yukarı bakıp
sadece vay be demekle yetinen ülke olmamalıyız.
Yanlış yatırım, yanlış siyaset bizi dünyada da yal-
nızlaştırır.
Bizim çok büyük inşaatlara ihtiyacımız yok, bizim
komşularımızla kavgalı olmamıza gerek yok,
bizim sürekli dünya üzerinde düşman yaratmaya
ihtiyacımız yok, bizim vatan elden gidiyor siyase-
tine ihtiyacımız yok, bizim kendi yandaşlarım ka-
zansın diyen siyaset anlayışına ihtiyacımız yok.
Bizim çok büyük camilere ihtiyacımız yok.
Dünyada her zaman güçlü olanların istedikleri
olur. Bu zamanla el değiştiriyor bir zaman biz
Türklerinde dünyaya büyük ölçüde hükmettiği-
mizi tarih bizlere söylüyor.
Şimdiki yaşadığımız bu yüzyılda ise tarihi bizimki
gibi binlerce yıl değil ama iki yüz yıla dayanan bir
Amerika yön veriyor neyle yön veriyor bilimle,
ilimle, araştırma ile yeni buluşlarla, yeni icatlarla,
yeni ilaçlarla, yeni geliştirilmiş teknolojilerle, yeni
buluş yazılımlarla ve sömürü düzeni ile.
Bunu çok görkemli bir tarihi olduğu için değil çok
akıllı insanlarla sadece önce Amerika dedikleri
için yaptılar.
Biz önce Türkiye, mi diyoruz adalet, mi diyoruz,
eğitimi, mi diyoruz, bilim, mi diyoruz
,güçlü ekonomi, mi diyoruz.
Atatürk, ten bu zamana, ulusal bir kalkınma pla-
nımız adeta yok gibi yaşıyoruz
Biz ne diyoruz bizi bölmeye çalışıyorlar, bizim ül-
kemizi kıskanıyorlar, her ülkenin bizim toprakları-
mızda gözü var, her kes bize düşman, bizim hiç
dostumuz yok, bizim buluşlarımızı çaldılar, 5 mil-
yon mülteciye bakıyoruz biz sizden daha iyilikse-
veriz diyoruz yani hep laf üretiyoruz ve aslan her
zayıf anımızı yakaladığında bizden bir parça ko-
parıyor..
Aslan olamayız belki ama aslandan hızlı koşmayı
becerebiliriz dünya üzerisinde örnek ülkeler var.
Yaşadığımız bu güzel ülkemizde insan ilişkilerinin
yozlaştığı, artık bireysel yaşamların öne çıktığı,
çağımızda gelişen teknolojiyi beklide en kötü kul-
lanan bir topluluğuz.
Sosyal ve toplumsal olaylarda hep sessiz kalıyor,
aman bana değmeyen yılan bin yaşasın anlayışı
ile özünü kaybetmeye başlayan bir topluluk olu-
yoruz.
Peki, bütün bu olumsuzlukların nedeni nedir.
Bence Türk toplumu var olan düzgün karakterini
yanlış politikacıların ülkemizi yönetmesi ile azar
azar kaybediyor maalesef.
Mesela ülkesinin yararına olmayan kararlara bile-
rek imza atan yöneticiye nasıl bir söz söylemek is-
tersiniz.
Mesela yeterince araştırma yapmadan devlet im-
kânları ile siyasi kararla ölü bir yatırım yapabilen
yöneticiye ne söz söylemek istersiniz.
Mesela eğitim bu kadar önemli iken neden bu
kadar çok gerici ve tarikatlara talep ve önem artı-
yor
Mesela neden bilim esas alınmazda din daha çok
öne çıkartılır
Mesela neden üreten toplum yerine tüketen top-
lum yaratılır
Mesela neden stratejik alanlar olan elektrik, ileti-
şim özelleştirilir
Mesela ordumuza alınan tüm savaş uçakları fü-
zeleri ve teknolojik silahların yazılımı bizde değil-
dir
Mesela cumhuriyet kurulalı 97 sene oldu hala
muasır medeniyetler seviyesine ulaşamadık
Mesela Atatürk döneminde açılan uçak ve araba
fabrikalarını kapatan siyasetçiler için ne söz söy-
lemek istersiniz
Kendine bile malik olamayan ailesine bile sözünü
geçiremeyen zavallı insanları yönetici yapmaktan
artık vaz geçelim 
Seçilirken vatan millet diyen seçildikten sonra
anam babam akrabam arkadaşlarım diyenlerden
uzak durun yönetimlerden uzak tutun lütfen. 
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Susmam (2)

A BD'nin uyguladığı yaptırımlar,
büyük otomotiv şirketlerinin ambar-
golara uyarak ülkeden çekilmesi,

İran'da otomobil ithalatının yasaklanması
ve doların yükselmesi İran otomotiv sektö-
rünün krizle karşı karşıya kalmasına neden
oldu. Tahran'ın en merkezi caddelerinden
Veli Asrın üzerinde kapanan galeriler dikkati
çekiyor. Başkentte faaliyet gösteren diğer
oto galerilerinin önünde de hareketsizlik ve
durgunluk göze çarpıyor. Sıfır ve ikinci el
araba satan pazarlar da son yılların en ha-
reketsiz günlerini yaşıyor. Fiyatların yüksel-
mesi ve halkın alım gücünün de düşmesi
nedeniyle alım-satım eskisi kadar gerçekleş-
miyor.

Otomotiv devleri İran'dan çekildi

İran'ın önde gelen ekonomi gazetelerinden
İktisat Dünyası'nın haberine göre ABD yap-
tırımlarına uyan Hyundai, Renault, Peu-
geot, Citroen, Mazda, Lifan, Great Wall,
MG, Brilliance, BYD ve Volvo'nun da arala-
rında olduğu birçok otomotiv şirketi,
İran'daki yatırımlarını durdurarak ülkeden
çekildi. Diğer yandan İran hükümeti de oto-
motiv başta olmak üzere birçok ürüne itha-
lat yasağı getirdi. İran Khodro Genel
Müdürü Haşim Yekezare'nin yanı sıra Sai-
pa'nın da üst düzey yöneticileri ve Meclis
Maden ve Sanayi Komisyonu üyeleri Feri-
dun Ahmedi ile Muhammed Azizi geçen
haftalarda otomobil satışlarında yolsuzluk
ve usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuk-
landı. Milletvekilleri Ahmedi ve Azizi daha
sonra kefaletle serbest bırakıldı. Bu gelişme-

ler sektörün içinde bulunduğu krizi daha da
derinleştirdi.

Otomotiv üretimi düştü

İran takvimine göre yıl başından bu yana 4
ay içinde ülkede 9 bin 85 araç üretildi. Bu,
geçen yıla göre yüzde 81 düşüş anlamına
geliyor. ABD'nin sektöre getirdiği yaptırım-
ların yanı sıra İran'ın uyguladığı ithalat ya-
saklarının da bu krizde önemli rol oynadığı
belirtiliyor. Ülkenin içinde bulunduğu şart-
ları "koma" olarak nitelendiren İran'ın önde
gelen otomotivcilerinden Hüsrevani Oto-
motiv Genel Müdürü Ali Hüsrevani, sek-
törde yaşanan gelişmeleri AA muhabirine
değerlendirdi.
Devlete bağlı otomotiv şirketlerinden sonra
özel sektörde en fazla araç satma rekoruna
sahip Hüsrevani, ABD yaptırımlarından
sonra birçok pazar gibi İran'daki otomotiv
sektörünün de büyük bir krize girdiğini be-
lirterek, "İran'ın otomotiv sektörü koma ha-
lindedir. Ne satacak ürün var ne de alıcı.
Piyasadaki araçlar kalitesiz ve pahalı." dedi.
Yaklaşık 2 yıldır İran'a araç ithalatı yapıl-
madığını ve tüm ürünler gibi araba fiyatının
da arz ve talebe göre şekillendiğini aktaran
Hüsrevani, arz olmayınca fiyatların yukarı
tırmandığını ifade etti.

Ülke yaptırıma maruz kaldı

Hüsrevani, "Ülke yaptırıma maruz kaldı,
riyal düştü, dolar yükseldi ve ithalat yasak-
ları getirildi. Bütün bunlar sermaye sahiple-
rinin ellerindeki parayla araç piyasasına
hücum etmesine neden oldu. Araç fiyatları-

nın yüksek olması pazar endeksini ve en-
flasyonu da çok etkiliyor. Çünkü arabanın
pahalı olması psikolojik bir yük oluşturu-
yor." diye konuştu.

İranlılar ülkeyi terk ediyor

Hüsrevani, "İran'da konut ve araba o kadar
pahalılandı ki halk, bunları satarak ülke dı-
şında çok iyi bir yaşam sürdürebileceğini
fark ediyor. O nedenle İranlılar, malını mül-
künü satıp Türkiye'den ev satın alıyor ya da
Kanada gibi ülkelere göç ediyor." ifadelerini
kullandı. Özellikle Türkiye’ye göçün arttı-
ğını anlatan Hüsrevani, “Bunun temel se-
bebi özgür yaşam ve laiklik arzusu olarak
değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

bm insan 
haklarını tartıştı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dünyanın farklı
bölgelerindeki insan hakları konularını ele aldı. Bachelet, “Her şeye
rağmen insanlık için daha çok sorumluluk almalıyız” diye konuştu

Keşmir'de son bir ayda
tırmanışa geçen gerginliğe
ilişkin ofisinin her iki taraf-

tan da raporlar almaya devam ettiğini
aktaran Bachelet, "Hindistan Hükü-
meti'nin internete erişim ve barışçıl ey-
lemlere kısıtlama getirmesi ile yerel
siyasetçi ve aktivistleri gözaltına al-
ması da dahil son eylemlerinin Keş-
mir'de insan hakları üzerindeki etkisi
konusunda derinden endişe duyuyo-
rum." ifadesini kullandı. Bachelet,
Hindistan ve Pakistan hükümetlerine
yönelik insan haklarına saygı gös-
terme ve koruma çağrılarına devam
edeceği mesajını vererek, "Özellikle
Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların
temel hizmetlere erişiminin sağlan-
ması için mevcut tecriti veya sokağa
çıkma yasağını hafifleştirmesi ve göz-
altına alınanların haklarına saygı gös-
terilmesi konusunda başvuruda
bulundum." diye konuştu.

600 bin kişi yerinden edildi

Suriye'de özellikle İdlib ve Hama ille-

rinde devam eden askeri gerginliğin si-
villeri, okulları ve sağlık kuruluşlarını
ciddi şekilde olumsuz etkilediğine dik-
kati çeken Bachelet, 29 Nisan'dan bu
yana binden fazla sivilin öldürüldü-
ğünü bunların en az 300'ünün çocuk
olduğunu dile getirdi.
Bachelet, sivil kayıpların ana sebebinin
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin
hava saldırıları olduğunu vurguladı.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofi-
si'nin (OCHA) verilerine göre, böl-
gede mayıs ayı başından bu yana 600
bin sivilin yerinden edildiğinin kayıt al-
tına alındığına dikkati çeken Bachelet,
ayrıca 51 hastane, klinik ve ambulans
noktasının rejimin saldıları nedeniyle
zarar gördüğüne işaret etti. İHK'nin
42'nci oturumunun ilk günü Bache-
let'in farklı ülkelerdeki insan hakları
durumlarına ilişkin hazırlanan rapor-
ları okumasıyla devam ediyor.
27 Eylül'e kadar devam edecek otu-
rumda Yemen ve Myanmar'daki insan
hakları sorunlarının kapsamlı ele alın-
ması bekleniyor.

Yerel kaynaklardan alınan bil-
giye göre, Husiler ve hükümet
güçleri arasında sabah saatlerin-

den itibaren Hudeyde'nin güneyindeki En-
Necd ve Necran sokaklarında karşılıklı top
atışları yapılı-
yor. 

Husilere ait bir silah deposunun vurulması
nedeniyle aynı bölgede patlama sesleri du-
yulduğu belirtiliyor. Öte yandan Cizan soka-
ğındaki bir binaya da Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından
hava saldırısı düzenlendiği ve bir binanın yı-

kıldığı kaydedildi. İlk yardım ekiplerinin
olay yerine giderek enkaz altında kalan-
ları çıkardığı ifade edilirken, bu kişilerin
sivil mi yoksa Husi milisler mi olduğu-
nun henüz bilinmediği belirtildi. Ça-
tışmaların dün Birleşmiş Milletler
gözetiminde Husiler ile Yemen hükü-
meti arasında gerçekleşen müzakere-
lerin ilk oturumundan birkaç saat
sonra başladığı öğrenildi.

AlternAtivA Partisi
Genel Başkanı Afrim
Gashi, Türkiye ile

Balkan halkları arasındaki ilişki-
lerin yanı sıra Kuzey Makedon-
ya'nın Avrupa-Atlantik süreci ile
Kosova-Sırbistan diyalogu hak-
kında değerlendirmelerde bu-
lundu. Beraberindeki heyetle
geçen günlerde Türkiye'yi ziya-
ret ettiklerini hatırlatan Gashi,
ziyarette oldukça verimli görüş-
meler yaptıklarını söyledi.
Gashi, ziyaretin amacının Kuzey
Makedonya'ya Türk yatırımcı
çekmek olduğuna değinerek,
ekonomik iş birliğinin yanı sıra
iki ülke arasında kurumsal iş bir-
liğini de geliştirmek istediklerini
dile getirdi.

İlişkiler kesilirse kötü olur

Son küresel eğilimlere bakıldı-
ğında dünyadaki savaşların artık
piyasalar ve mali konular üze-
rinden verildiğine dikkati çeken
Gashi, "Bazı ülkelerin Arnavut-
lar ile Türkler arasındaki iyi iliş-
kileri bozma eğilimlerini bu
noktadan görmemiz gerektiğini
düşünüyorum." diye konuştu.
Gashi, Arnavut ve Türklerin
yaklaşık 500 yıllık ortak tarihi
bulunduğunu, dolayısıyla 2 ülke
arasındaki ilişkilerin de gayet iyi
seyrettiğini belirterek, "Bu yüz-
den ilişkiler kesilirse Arnavutla-
rın farklı yöne, farklı kültür ve
geleneğe yönlendirilebileceği dü-
şünülüyor. Ancak her girişim
hem başarısız hem de Arnavut-
ların zararına olacaktır. Yıllarca
seyrinde devam eden bazı şeyler
zorla empoze edilemezler” dedi.
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İNSANİ
HAK İHLALLERİ

GÜNDEMDE

ABD'nin geçen yıl yaptırımları geri getirmesinin ardından krizden bir türlü
çıkamayan İran otomotiv sektörü, uzmanlara göre "koma" halinde

bizim sorunumuz
dahilidir

İranlı iş adamı, “Bizim içinde
bulunduğumuz problem kendi
kendimize uyguladığımız yaptı-
rımdır. Bizim sorunumuz dahili-
dir, harici değil. İş adamlarının
sermayesi İran dışında. Ülkeye
mal getiremedikleri taktirde
sermayelerini nasıl buraya çek-
sinler? Maalesef böyle sorun-
larla uğraşıyoruz” dedi.

Türkiye olmadan
barış olmaz

Michelle
Bachelet

Yemen'de çatışmalar
bitmek bilmiYor

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com
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K ütahya'nın Çavdarhisar ilçesin-
deki Aizanoi Antik Kenti'nde
devam eden kazılarda bulunan

mezar taşlarında, Roma dönemindeki
genç ölümlerinde çekilen acıları ve dökü-
len gözyaşlarını anlatan şiirlere rastlandı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici

Listesi'ne 2012 yılında
dahil edilen, Anado-

lu'daki en iyi ko-
runmuş Zeus
Tapınağı'na ev
sahipliği yapan
ve "İkinci Efes"
olarak adlandırı-

lan Aizanoi Antik
Kenti'nde kazı ve

alan araştırması çalış-
maları devam ediyor. Aizanoi

Antik Kenti Kazı Başkan Vekili Dr. Ahmet

Türkan, Ayaptığı açıklamada, il merkezine
48 kilometre uzaklıktaki bölgede daha
önce Alman arkeologların kazı yaptığını, 8
yıldır da Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli
üniversitelerden Türk arkeologlar ve uz-
manların burada kazı çalışması yürüttü-
ğünü belirtti.

500 mezar taşı envanteri çıktı

Kazılarda çıkarılan mezar taşlarının en-
vanterini oluşturarak katalog çalışması
yaptıklarını belirten Türkan, "2016 yılın-
dan beri öğretim görevlisi Zerrin Erdinç ile
Aizanoi Antik Kenti ve çevresindeki mezar
taşlarını kayıt altına alarak katalog çalış-
malarını yürütüyoruz. Büyük kısmını da
daha iyi korunması ve sergilenmesi ama-
cıyla Zeus Tapınağı'nın bulunduğu böl-
geye getiriyoruz. Bugüne kadar tespit
ettiğimiz 500 mezar taşının envanterini çı-
kardık." dedi. Türkan, mezar taşlarında,

antik dönem toplumlarıyla ilgili pek çok
farklı bilgiye ulaştıklarını vurguladı.

Nasıl yaşadıklarını anlıyoruz

Bu tarihi eserlerden, antik çağdaki yaşama
dair önemli veriler elde ettiklerini aktaran
Türkan, şöyle konuştu: "Mezar taşlarında,
örneğin onların nasıl yaşadıkları, ölüme
karşı nasıl bir tutum sergiledikleri, nasıl
anılmak istedikleri, yaşamları, meslekleri,
yiyip içtikleri gibi bilgilere ulaşıyoruz. Bu,
bize dönemin toplumsal yapısı hakkında
bilgi veriyor. Bu sayede de antik dönem
hakkında önemli veriler elde ediyoruz.
Mezar taşlarından, ölenlerin yakınlarının
yas süreçlerinin nasıl olduğunu gözlemle-
yebiliyoruz. Özellikle genç yaştaki ölümler,
çocuk ve bebek ölümleri hatta doğmamış
çocukların ölümleriyle ilgili mezar taşla-
rında yazılar var. Çektikleri acıyı, döktük-
leri gözyaşını anlatan mezar şiirleri var."

T ürkiye'de değer yargılarımızın gene-
tiği ile oynandığını 90'lı yılları yaşa-
yanlar çok daha rahat görebilirler...

Gelinen noktada yaşadığımız manevi çö-
küntü hep bir ağızdan söylediğimiz Sıla'nın
'Acıdan da Mayhoşuz' şarkısında tarif ettiği
gibi...

Vur kadehi ustam, bu gece de sarhoşuz,
Kalan sağlar bizimdir, acıdan mayhoşuz,
İki satırlık adamları musallat ettik ömrü-

müze,
Bundandır böyle dibe vuruşumuz...'
Çocukluk, gençlik insanın başında kavak

yellerinin estiği yıllardır.. Kişiliğinin otur-
duğu, iyiyi kötüyü ayırt ettiği, değer yargıları-
nın keskin çizgilerle belirlendiği yıllar..

Kabul ediyorum ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik durum, siyasi kaos, krizler, zamlar
o yıllarda da vardı hatta terör belası o yıl-
larda musallat oldu damarlarımıza.. Ancak
tüm bunların içinde kalpten kalbe inşaa edi-
len köprüler henüz yıkılmaya başlanmamıştı..
Yüzlerde mutluk ifadesi, insanlarda saygı ve
sevgi birliği etkisini koruyordu.. Söz namustu
mesela.. Uçupta yazı kalır devri başlama-
mıştı...

İşte ben o 90'lı yılların değer yargılarında
kaldım...

Bir arpa boyu gidemedim ki ordan öteye...
O sebepten bedenim yaşlanıyor ama ruhum

asla..
Manevi değerler yönünden unutulmayan

yıllar değil miydi sizce de 90'lı yıllar; Türki-
ye'de işsizlik vardı ama gençleri ümitsizliğe
sürükleyen işsizlik verileri ortaya çıkmamıştı,
çaya şekere benzine ona buna şuna içtiğim
suya bile zam geliyor ancak gün aşırı zam ha-
berleriyle uyanmıyorduk.. Eğitimde sağlıkta
reformlar yapılıyor deneme yanılma yöntem-
lerinin acısı henüz hissedilmiyordu...

Tarım bitmemiş, doğa katledilmemiş, yakıl-
madık orman, kirlenmedik nehir, göz dikilme-
dik yeşil alan haberleri ortaya çıkmamıştı..
Sokak ortasında katledilmedik kadın haber-
leri duyulmamıştı... En kıymetli varlığımız
çocuklarımız istismar edilmemiş, hırsızlık
yolsuzluk dolandırıcılık bu denli artma-
mıştı.. -.

Sırtımızı modernliğe yüzümüzü gericiliğe
dönüyoruz tartışmaları bu denli duyulma-
mıştı...

Komşunun komşu külüne muhtaç olduğu,
yalancının mumunun yatsıya söndüğü, kom-
şusu açken mahallelinin uyuyamadığı, gençli-
ğin başlarda duman aşkın en saf halinin
bakışmalarda yaşandığı, çarpan kalplere
üçüncü bir kişinin yan gözle dahi bakmadığı,
sokaklarda saatlerce güvenle çocuklarımızın
oynadığı, paylaşmanın, dayanışmanın, birlik-
ten kuvvetin doğduğu, bayramların, ikramlar
hazırlanırken heyecan ve bolluk içinde sevin-
çle karşılandığı, gözlerin içine bakılarak dert-
leşildiği yıllarda kaldım ben...

Ne bir arpa boyu ilerleyebildim ne de bu
devrin adamı olabildim...

İlkeli Sözün kısası; 'Ne kavgam bitti ne
sevdam, ömür geçer gönül geçmez... İçilen
bir kahvenin hatrı ömür boyu bitmez...

Antik çağ meslekleri ortaya çıkıyor
Dr. Ahmet Türkan, mezar taşlarında
meslek bilgilerinin de yer aldığına
dikkati çekti. Araştırmaları sırasında,
ölenlerin mesleklerine dair çok fazla
veri elde ettiklerini anlatan Türkan,
"Antik kentte avukatlık, noterlik, öğ-
retmenlik ve yol bekçiliği gibi meslek
sahiplerinin mezar taşlarına rastla-
dık. Kayıt altına aldığımız taşların
arasında bir başhekime ve doktor-
lara ait mezar taşları da bulu-
nuyor." ifadelerini kulandı.
Mezar taşlarından ayrıca
kentin ekonomik durumuyla
ilgili verilere ulaştıklarını kay-
deden Türkan, bundan sonraki
süreçte Roma döneminde kentin
nüfusuna ilişkin önemli bilgilere ula-
şacaklarını öngördüklerini kaydetti.

Antik çağ 
meslekleri 
ortaya çıkıyor

GÖRME ENGELLİ CEYDA ÇINAR’IN EN BÜYÜK HAYALİ ÜNLÜ SANATÇI HALUK LEVENT’LE AYNI SAHNEDE ŞARKI SÖYLEMEK

Denizli'de yaşayan Ceyda Çınar, görme
engelli olarak dünyaya geldi. Küçük yaş-
larda sosyalleşmekte güçlük çeken Çınar,

6 yıl önce Denizli Görme Engelliler İlkokulu'ndaki
bir öğretmeni sayesinde gitar ile tanıştı. Notaları öğ-
rendikten sonra yavaş yavaş gitar çalmaya başlayan
Çınar'ın içerisindeki müzik sevgisi giderek arttı. Çev-
resiyle iletişimini müzik sayesinde güçlendiren Çınar,
ailesinin de desteğiyle özel gitar kursları alarak ken-
dini geliştirmeyi başardı. Söylediği şarkılarla çevresi-
nin beğenisini kazanan Çınar, Merkezefendi
Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli organizasyonlarda
sahne alarak şarkılarını söyleme fırsatı buldu.

Gitar benim dünyam

Gitarı ile müzik yapmanın hayatının vazgeçilmez bir
parçası olduğunu dile getiren Çınar, "Müzik ile
görme engelliler okulunda tanıştım. Zamanımın
büyük bir bölümü müzik ile geçiyor. Gitarımı elime

alınca dünyalar benim oluyor. Şarkılarımı söyleyince
çok mutlu oluyorum. Müzik sosyalleşmemde katkı
sağlıyor. Müziği çok seviyorum. Şarkılarımı duyan-
lar sahneye çağırmaya başladılar. Şarkı söylerken
kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Müzik gören gözüm

Hayalinin şarkıcı Haluk Levent ile sahneye çıkmak
olduğunu belirten görme engelli Çınar, "İnsanlara
şarkılarımı söylemek çok hoşuma gidiyor. Ben haya-
tımı tamamen müzik üzerine kurmak istiyorum. İle-
ride müzik öğretmenliği okumak ya da
konservatuvara gitmek izliyorum. Müzik benim
gören gözüm, duyan kulağım. Beni ayakta tutan şey
diyebilirim. En çok sevdiğim şarkıcı Haluk Levent.
O, benim gibi engelli insanlara ve yardıma ihtiyaç
duyanlara el uzatıyor. Onunla tanışmayı ve sahneye
çıkıp birlikte şarkı söylemeyi çok isterim" diye 
konuştu. DHA

Hem gezdi hem de yazdı
Hürriyet Gazetesi'nin seyahat editörü Serkan Ocak, kendisini etkileyen ülke ve
şehirlere yer verdiği'Gezeceğin Varsa Göreceğin de Var' isimli kitabı satışa çıktı

Çocukluğundan bu yana
seyahate olan merakını iş ha-
yatına da taşıyan, Hürriyet

Gazetesi'nin seyahat editörü Serkan
Ocak, gezi yazılarının derlemesiyle oluş-
turduğu 'Gezeceğin Varsa Göreceğin de
Var' isimli kitabının lansmanını cuma
günü gerçekleştirdi. İstanbul Boğa-
zı'ndaki bir mekanda düzenlenen etkin-
liğe; Sahrap Soysal, Tiraje
Erginer Önder, Çağlayan
Kent, Atilla Atasoy, Eylem
Yıldız, Zeynep Zor, Razan
Aykaç'ın yanı sıra çok sayıda
kişi katıldı. Etkinlikte, Serkan
Ocak, kitabında yer alan der-
lemelerdeki ülkeler hakkında
bilgi verdi. Ayrıca, kitapta yer
alan hikayelerden de kısaca
bahseden Ocak, ardından
eserini imzaladı. Başucu ki-
tabı niteliğindeki 'Gezeceğin

Varsa Göreceğin de Var', davetlilerden
tam not aldı.

Başka dünyaları aralayın

Dünyayı yeniden keşfetmeye, anlamlan-
dırmaya çalışan ve tecrübe meraklarını
taze tutmak isteyen okurların seveceği
bir kitap olduğunu belirten Ocak, "Seya-
hat son yıllarda bir varoluş ve keşif hikâ-

yesi olarak daha geniş kitleleri ilgilendiri-
yor. Sınırların kalktığı günümüzde yeni
yerler görmek ve keşfetmek artık daha
büyük anlamlar taşıyor. Kitapta okura,
renkli, heyecanlı, tarih ve doğayı da içine
alan bir çerçevede, başka dünyaların ka-
pılarını aralamayı hedefledim. Umarım
okuyucular da bu heyecanı hisseder"
dedi.

Gezeceğin varsa göreceğin de var

Serkan Ocak'ın kitabı, bugüne kadar
dünyanın birçok ülkesine gerçekleştirdiği
yolculuklarını anlatıyor. Kitapta sırasıyla,
Ruanda, Küba, Dominik, Kırgızistan, İs-
viçre, İtalya, Fransa, Maldivler, Karadağ,
Hindistan, Kenya, Avusturya, Norveç,
Yunanistan, Finlandiya gibi ülke ve böl-
gelere dair bilgiler ve değerlendirmeler
yer alıyor. Afrika'nın nesli tükenmek
üzere olan dağ gorillerinden, Küba’ya
kadar birçok konuya ışık tutuyor.

süperstar rüzgarı
ÜnlÜ sanatçı Ajda
Pekkan, Halkbank ve
Poll Prodüksiyon or-

ganizasyonuyla düzenlenen
"Paraf Halkın Yıldızları" kon-
serleri kapsamında Harbiye
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyat-
rosu'nda sahne aldı. İki bölüm-
den oluşan konserde sanatçı,
aralarında "Farkın Bu", "Yakar
Geçerim", "Sevgide Seni Seç-
tim", "Yalnızlık", "Yaz Yaz" ve
"Bambaşka Biri"nin bulunduğu
29 parça seslendirdi. Sahnede
konuşma yapan ünlü sanatçı,
söz yazarı ve besteci Şehra-
zat'ın "Farkın Bu" şarkısını ken-
disi için yazdığını ve çok
sevdiğini dile getirerek, şarkıyı 2
defa söyledi. Ajda Pekkan, bu
konserde daha önceki Harbi-
ye'deki konserlerinden farklı
olarak repertuvarında çok fazla
bilinmeyen şarkılara da yer ver-
diğini ifade etti.

Romalılar derdini
duvarlara kazımış
Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen
kazılarda bulunan ve envanteri
çıkarılan Roma dönemine ait 500
mezar taşından bazılarında, genç ölüm-
lerine atıfta bulunan şiirlere rastlandı

Duy sesini
Haluk abisi

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkan Vekili Dr. Ahmet Türkan, yaptığı açıklamada, il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki bölgede
daha önce Alman arkeologların kazı yaptığını, 8 yıldır da Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli üniversitelerden Türk arkeologlar ve

uzmanların burada kazı çalışması yürüttüğünü belirtti. Türkan, “Ortaya çıkan eserler tarihe ışık tutar cinsten” diye konuştu.

İlke DUYAN

ilkeduyan@gmail.com

90'lı yıllar...
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B aşkent Kişinev'deki Zimbru Sta-
dı'nda oynanacak mücadele
21.45'te başlayacak ve TRT 1'den

naklen yayımlanacak. Müsabakada, İtalya
Futbol Federasyonundan hakem Davide
Massa düdük çalacak. Massa'nın yardım-
cılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni
yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise
Maurizio Mariani olacak. Milli takımda
Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay
Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadro-
dan çıkarılmıştı Türkiye'nin yer aldığı
grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Ar-
navutluk-İzlanda maçları da oynanacak.
Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve
1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12
puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.
Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise
3. sırada yer alıyor.

Aday kadro belli oldu

A Milli Takım'ın Moldova maçı aday kad-
rosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşe-
hir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),
Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan
Çakır (Trabzonspor).
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),
Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Sö-
yüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (For-
tuna Düsseldorf), Merih Demiral
(Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma),
Cengiz Umut Meraş (Le Havre).
Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Si-
vasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor),
Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Do-
rukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu,
Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe),
İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),
Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı
(Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal
(Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş),

Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Türkiye ile Moldova 11. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şam-
piyonası (EURO 2020) Elemeleri H Gru-
bu'nda yarınki rakibi Moldova ile tarihinde
11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takım-
ları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak
üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mü-
cadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2
kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım
gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük
kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25
gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3
gole izin verdi.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez
1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'da
İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan
özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A
Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda
Saffet Sancaklı'dan geldi.

Kişinev'de 4. maç

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile
Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.
Geride kalan 3 maçın 2'si berabere
sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye ka-
zandı. Moldova, milli takım karşı-
sındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de
oynanan mücadelelerde elde etti.

Türkiye 574. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile
yarın yapacağı maçla 574. kez sahaya
çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tari-
hinde 302'si resmi, 271'i özel 573 maçta,
biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı,
133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiple

rine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplas-
manda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sa-
hada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen
galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde
822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne
kadar 88 farklı ülke milli takımıyla müca-
dele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın
492'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Ame-
rika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya
temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 573
maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile
Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İs-
tanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Sta-
dı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona
erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA,
Yunanistan'ın kural
dışı futbolcu
oynat-
tığı

gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-
0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türki-
ye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda
Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel
maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA
ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değer-
lendirmeye alınmadı.

2019'daki sekizinci maç

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile
2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak.
Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet
alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasma-
nında aldı. A Milli Takım, bu karşılaşma-
larda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2
gole izin verdi. Milli takım, bu yıl oynadığı
ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0
mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında
Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Gru-
bu'ndaki ikinci karşılaşmasından

da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıl-
dızlı ekip, Antalya'da oyna-

dığı özel maçlarda
Yunanistan'ı 2-1, Öz-

bekistan'ı da 2-0'la
geçti. Milli takım,
Konya'da oynadığı
2020 Avrupa
Şampiyonası
Elemeleri H
Grubu'ndaki
üçüncü maçında
ise son dünya
şampiyonu
Fransa'yı 2-0

yendi. Milliler,
gruptaki dördüncü

karşılaşmasında
deplasmanda İzlan-

da'ya 2-1 kaybederken,
beşinci maçında saha-

sında Andorra'yı 1-0 yendi.

GUsTavO'nUn sağlik dUrUmU iyi

Süper Lig'in
flaş takımları

Haydi TUrkiye
zaferle dOn

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli
arada Bursaspor ile dün bir hazırlık
maçı oynadı. 2-1 yeşil beyazlı ekibin
galibiyetiyle sonuçlanan maçta ilk
yarının bitimine yakın Fenerbahçeli

futbolcu Luiz Gustavo, rakibiyle gir-
diği mücadele sonrası ayağına
darbe almıştı. İkinci yarıda tedbir
amaçlı oyundan alınan ve yerini
Sadık Çiftpınar'a bırakan Luiz Gus-

tavo'nun durumu netlik kazandı.
Brezilyalı orta sahaya yapılan kont-
roller sonrasında herhangi bir risk
bulunmadığı ve ilk maçta sahaya 
çıkacağı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

SP  R

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3
haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Yu-
katel Denizlispor teknik direktörleri tüm
müsabakalara aynı 11'le başladı. İlk 3 haf-
tada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu
Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk
11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başla-
dıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan
Ricardo Quaresma, Medipol Başakşe-
hir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Ay-
doğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden
forma giyen isimler oldu. Alanyaspor Tek-
nik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik
Direktörü Aykut Kocaman ve Yukatel De-
nizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3
müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı. Bu 3
takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper
Lig'de Demir Grup Sivasspor ile MKE An-
karagücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk
11'de yer aldı. Bu takımların ardından Çay-
kur Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da
9, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor
ile İstikbal Mobilya Kayserispor 8, Beşiktaş
ve Gazişehir Gaziantep 7, Galatasaray,
Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6,
Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maç-
lara ilk 11'de başladı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol
Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro
istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor
ile Yukatel Denizlispor ise 15 futbolcuyu sa-
haya sürdü. Antalyaspor, BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile
İstikbal Mobilya Kayserispor 19, Gazişehir
Gaziantep, Göztepe ve Trabzonspor 18,
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile MKE An-
karagücü 17, Alanyaspor, Demir Grup Si-
vasspor ve Kasımpaşa 16 oyuncuyla
mücadele etti.

Spor Toto Süper Lig’de 3. haftayı 1-1’lik
Çaykur Rizespor beraberliğiyle kapatan Be-
şiktaş, üç maçlık periyotta 4 puan toplayıp
beklentilerin gerisinde kalmıştı. Milli ara son-
rasında hem lig hem de Avrupa Ligi’nde
yoğun bir fikstürler karşı karşıya kalacak olan
Kara Kartal’da teknik direktör Abdullah
Avcı, takımı 2 kulvarda da çıkışa geçirecek
formülü belirledi. Kadroda sakatlığı bulunan
Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson’un bu
haftadan itibaren takıma katılacak olması se-
bebiyle kurguladığı planı tam ekiple uygu-
lama şansını yakalayacak olan Avcı, lig ve
Avrupa arenasında çıkacakları sıradaki 5
maçı da kayıpsız geçip büyük bir çıkış yap-
mayı amaçlıyor.

UEFA'da da hedef zafer

Milli ara sonrasında Spor Toto Süper Lig’de
cumartesi günü Gazişehir deplasmanına çı-
kacak olan Kara Kartal, Abdullah Avcı’nın
planı doğrultusunda ilk zaferini Gaziantep
karşısında almaya çalışacak. Lig karşılaşması
sonrasında UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda
ilk mücadelesine Bratislava deplasmanında
çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, Kupa 2’deki
macerasını da galibiyetle tamamlamayı isti-
yor. Avrupa’daki müsabakası sonrasında Ba-
şakşehir ve Trabzonspor gibi kritik 2 lig
kapışmasına çıkacak olan Beşiktaş, ardından
UEFA’ya dönüp Wolverhampton karşısında
zafer arayacak.

Avcı 5'te 5 yapacak!

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci döne-
mini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple

58. maçına Moldova mücadelesiyle çıkacak.
Şenol Güneş yönetiminde 57 maçta milli-

ler, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 
yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yöneti-
minde 86 gol atarken, kalesinde 53
gole engel olamadı. A Milli Takım,
Şenol Güneş yönetiminde 39 resmi
maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresin-

deki resmi maçların 24'ünü kazanır-
ken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği

bozamadı. Bu maçlarda 71 gol atan
ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

Güneş yönetiminde 

58. karşılaşma

Süper Lig'de ilk 3 haftanın ardından Alan-
yaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor
tüm maçlarda sahaya aynı ilk 11'le çıktı

Gollerime
devam

edeceğim

Fenerbahçe Yönetimi’nin sezon başında çaykur
rizespor’dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, se-
zona harika bir giriş yaptı. hazırlık maçlarından iti-
baren her geçen gün performansının üstüne koyan
24 yaşındaki santrfor, ligdeki 3 maçında 2 kez
rakip fileleri havalandırdı. Kosova Milli Takımı’nın
formasını giyen yıldız futbolcu, önceki gün de av-
rupa Şampiyonası elemeleri’nde çekya karşısında
alınan 2-1’lik galibiyette harika bir oyun ortaya
koyarken, bir de gol attı. Maçın ardından konuşan
Muriç, şu ifadeleri kullandı: “Şu ana kadar milli ta-
kımım ile harika bir eleme performansı çıkartıyo-

ruz. eUrO 2020’ye katılma şansımız bulunuyor.”

En iyisi için çalışıyoruz

“bunun için çok mutluyum. Umarım bu oyunu-
muzu sürdürmeye devam ederiz. Fenerbahçe’de
de gollerime devam edeceğimden kimsenin şüp-
hesi olmasın. Taraftarımız bizlere inanmaya
devam etsin. Onların mutlu edebilmek için elimiz-
den gelen en iyi performansı sergilemeye çalışıyo-
ruz. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabilmek için
de varımızı yoğumuzu ortaya koymaya hazırız.
Umarım bu yolun sonunda gülen biz oluruz.”

Avrupa
Şampiyonası

Grup Elemeleri’nde
başarılı bir performans
gösteren A Milli Takım,
Moldova’yı da mağlup
etmesi halinde grup
maçlarında 5’te 5

yapmış
olacak.



A vcılar Atatürk stadıyumunda
gerçekleştirilen sezon açılış
programına , Avcılar Belediye

Başkanı Turan Hançerli, siyasi parti
temsilcileri, aivil toplu örgütleri tem-
silcileri, spor kulübü başkanları, ve
Avcılarspor taraftarları katıldı. Avcı-
larspor 2019-2020 futbol sezonu
öncesi Afyon'da yaptığı sezon ön-
cesi kampından sonra sezon öncesi
ikinci etap çalışmalarını kendi saha-

sında yaptığı idmanlarla sürdürdü.
Yeni sezon öncesi camiasının
önüne çıktı. Yönetim kurulu üyeleri,
teknik heyet, A takımı futbolcuları
tek tek anons edilerek sahaya davet
edildi. Alt yapıdan 6 oyuncu da
kadroya davet edilen Avcılarspor ta-
raftarından büyük alkış aldı.

Profesyonel olacağız

Avcılarspor’un sezon açılış progra-
mının açılış konuşmasını yapan
Kulüp Başkanı Cenk Gökhan,

önemli açıklamalarda bulundu.
Gökhan, “60 yıllık geçmişi olan bir
kulübün ne acıdır ki profesyonellik
yaşamaması gibi bir durum var.
Biz yönetim kurulu olarak tarafta-
rımızın ve camiamızın, belediye
başkanımızın desteğiyle profesyo-
nel lige çıkmak için bu yola çıktık.
Bunun için yönetim kurulu ile eli-
mizden gelenin en iyisini yapaca-
ğız. Geçmişinde profesyonellik
olmayan tek ilçeyiz bunu da bizler
başaracağız” dedi.

SPOR 15

B ir insanın spordan anlaması için sporun
içinden gelmeli anlamalı bilmeli sıkıntıları
yerinde görmeli. Zira dinlemekle olmuyor

yaşaması gerekir. Televizyonlardan izlemekle olmu-
yor görmesi gerek. Sporun içinden yoğurulmuş ola-
rak gelen yönetici sizi de anlar emek verenleri de
anlar.Bugünkü konumuz Çatalca Belediyesi Spor
Akademisi... Projesi seçimlerden önce Çatalca Be-
lediye Başkan Adayı olan Mesut Üner, önemli pro-
jelerinin arasında olan spor okulları spor akademisi
projesi başkan seçilir seçilmez sporla sanatla ilgili
projelirinden biri olan spor akademisi projesini ha-
yata geçirdi. Diğer vadleride elbetteki hayata geçe-
cektir beni ilgilendiren bölüm spor adamı olarak
spor akademileri spor okulları projesiydi. Oldukça
kısa sürede hayata geçen spor okulları yaz döne-
minde bir günde Çatalca merkezde spor yapan
1035 sporcumuz aynı gün spor yapmışlardır. Bu
rakamı spor bakanımızla paylaştığımda önce şa-
şırdı sonra isteyince oluyormuş dedi. 

Şaşırmasının sebebi nufüs az ama spor yapan
çok hem de bir günde 1035 Çatalcalı çocuklarımız
spor yapmıştır. Bu sayı şimdi daha da çok bu bağ-
lamda ben sporun içinden gelen Belediye Başkanı-
mız Mesut Üner'e öğrenciler veliler adına çok
teşekkür ederim. Bir günde bir çok branşta 1035
çocuklarımıza spor yaptırmak hakikaten rekor ne-
denmi rekor spor bakanımızın dediği gibi nufüs
oranına vurduğumuz zaman ciddi derecede rekor.

Spor akademilerinin mimarı asıl emekçileri gece
gündüz demeden çalışan antrenör arkadaşlardır ve
bizleri her yönden destekleyen Çatalca Belediyesi
Spor Koordinatörü Cahit Erçevik ile Spor Akade-
mileri Sorumlu Başkanımız Lokman Naroğlu... Bu
ikili muhteşem bunların sayesinde bir günde 1035
çocuğumuz spor yaptı öyle ki ben sosyal medyada
paylaştım 30 yıl sonra formalarımıza kavuştuk...

Şimdi diyeceksiniz 30 yılda siz forma istediniz
de vermediler mi? Yıllarca maçlara gidip geliyoruz
bütün illerin belediye takımları tek tip formayla
ilini ilçesini temsil ederken ne yazıkki bir forma
yaptıramamıştık. Ne zaman sahip olduk formalara
Mesut başkan seçildikten sonra 2 ay geçti bir gün
baktım beni biri aramış dönüş yaptım. “Ben Cahit
Erçevik hocam sizinle ne zaman görüşebiliriz”
dedi. Hemen görüşme tarihimizi belirledik geldi
kendisini tanıttı ben zaten önceden Çatalca sporda
görev yaptığı için tanıdım. Uzatmayalım Cahit
hoca dedi; “Hocam ben spor koordinatörüyüm spor
akademisi spor okulları Mesut başkanımızın pro-
jesi kapsamında hem tanışalım. Hem de bir isteği-
niz var mı, eksikleriniz var mı bilelim istedim...”

O böyle deyince oşaşkın bakışlarla inanamıyo-
rum 30 yıl sonra biri bana diyor bir eksiğiniz iste-
ğiniz var mı... İşte 30 yıl sonra formamıza
kavuşmamızın günü bu gündür forma eksiklerimiz
tamamlandı ve spor akademisi spor okulları ilk
adım kapsamında ilk adımı ben attım. Çatalca
merkezde atılmıştı zaten önemli olan taşra bölge-
sinde hizmet etmek. Çatalca'dan 45 km uzaklıkta
olan  Karacaköy mahallemizde çok yoğun karate
kursu talebi vardı bu talebi ilettim kimse inanmadı
çok uzak duyuru yapalım 15 kişi olursa kursumuzu
açalım duyuru yapıldı ilk etap 23 kişi bir ay oldu
tam 50 sporcu oldu. Bu bir rekor Karacaköy hal-
kına çok teşekkür ederim.

Spor akademisi projesine gönüllü olarak destek
verdim hep destek tam destek bir evladımızı spora
yönlendirmek kötü alışkanlıklardan kurtarmak de-
ğeri parayla biçilmez. Bu bağlamda hiç bir maddi
beklentim olmadan mahallemize hizmet etmeye
devam edeceğim. Karacaköy mahallemizden şam-
piyon çıkarma sözü de veriyorum menfaatin 
olmadığı yerde başarı kendinden gelecektir. 

Spor Akademisi Projesi

Muzaffer MUYAN
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Süper Amatör Küme'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Avcılarspor ligin 
başlamasına kısa bir süre kala sezon açılışını yaptı ve camiasının karşısına çıktı.
Avcılar Atatürk sahasında yapılan açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı
Turan Hançerli, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız” dedi

Hançerli destek sözü verdi

SPORUN VE SPORCUNUN
HER ZAMAN YANINDAYIZ

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, belediye olarak
Avcılar’daki spor faaliyetlerini
her zaman destekleyeceklerini

söyledi. Başkan Hançerli “ İlçe-
mizdeki spor faaliyetlerini her
zaman destekleyeceğiniz ve im-
kanlarımız doğrultusunda her

zaman yanlarında olacağız. Avcı-
larspor’unda başarılı olacağına
inanıyorum. Her zaman kendile-
rinin yanında olacağım” dedi.

Ersun Yanal
şampiyonluk

sözü verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “En güzel söz size söylen-

meyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. 
En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır” dedi

AtAşehir'de bulunan Fenerbahçe
Koleji'nde yeni eğitim yılı için tören
düzenlendi. törene Fenerbahçe Yük-
sek divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük,
idari menajer Volkan Ballı, teknik di-
rektör ersun Yanal, antrenör Volkan
demirel, futbolcular Adil rami ve
harun tekin de katıldı. Fenerbahçe
teknik direktörü ersun Yanal törende
yaptığı konuşmada, çok heyecanlı
olduğunu söyleyerek, "Sahaya
çıkmaktan daha heyecanlıyım burada.
Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak
heyecan verici. Bu geleceğin kendisi
olan çocuklarımız Fenerbahçe arması
altında eğitim görüyorsa heyecanlan-
mamak mümkün değil. eğitime,
çağdaş yaşama olması gereken
katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir
camianın üyesiyim. Bu eğitim ve
çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa
Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına
koyan topluluğun üyesiyim. Cehaletin
toplumları nasıl yerinde saydırdığını

hepimiz biliyoruz. Bu
yüzden sizler çok

önemlisiniz. Bu
ülke ve

cumhuriyet
kadar
önem-
lisiniz.
Ne
zaman
nerede

olursanız olun tıpkı kulübüm,
başkanım ve camiam gibi ben de
yanınızda olacağım" dedi. 
Yanal, konuşmasının sonunda ise "en
güzel söz size söylenmeyen sözdür.
en güzel günlerimiz henüz
yaşamadıklarımızdır. en güzel
şampiyonluklarımız henüz
kazanmadıklarımızdır" ifadelerini
kullandı.

Hepimize büyük görev düşüyor

Yüksek divan Kurulu Başkanı Vefa
Küçük ise törendeki konuşmasında
şunları söyledi: "2019-2020 eğitim
öğretim yılının başlangıcını burada
hep birlikte kutluyoruz. Fener-
bahçe'nin ilkeleri vardır, bunların
başında Atatürk ilke ve devrimleri
gelir. Anayasamız olan tüzüğümüzün
3'üncü maddesinde sporcu ve gençliği
eğitirken aynı zamanda Atatürk ilke
ve devrimleri ışığında ulusal eğitime
katkıda bulunmak üzere okul öncesi,
ortaokul, lise ve üniversite eğitimini
de vermeyi anayasamız yönetim ku-
rulumuza emretmiştir. Bu talimat
doğrultusunda 2003 yılında Fener-
bahçe Koleji o günkü başkan ve
yönetimi tarafından kurulmuş ve
bugün öğretimine halen devam et-
mektedir. 2016 yılında Fenerbahçe
Üniversitesi'ni kurduk. İnşallah bu-
radan mezun olan öğrencilerimizin
çoğu devamı olan kulübümüzün
Fenerbahçe Üniversitesi'nde eğitime
başlayarak Fenerbahçe ismini bir

kere daha devam
ettirirler. Atatürk'e, bu

ülkeye bu bayrağa,
bu millete, bu
vatana ve bu de-
vlete hizmet
etmek için si-
zlere büyük
görevler
düşüyor."

Hançerli, Avcılarspor’a yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu.
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Galatasaray’ın Kolombiyalı süperstarı Radamel Falcao, cuma günü 
Kasımpaşa’yla oynanacak lig maçında Sarı-Kırmızılı formayla açılışı yapa-
cak. Takım çalışmalarındaki performansıyla güven veren El Tigre (kaplan)
lakaplı yıldız, Türk Telekom Stadı’nı golleriyle sallamayı hedefliyor
Fransa Lig 1 ekibi Mo-
naco’nun dünyaca ünlü
forveti Radamel Falcao’yu
kadrosuna katarak transfer
dönemine damgasını
vuran Galatasaray’da ta-
raftar, yıldız futbolcuya bu
hafta kavuşacak. Teknik di-
rektör Fatih Terim’in, 33
yaşındaki golcüyü cuma
günü Türk Telekom
Stadı’nda Kasımpaşa’yla
oynayacakları Spor Toto
Süper Lig karşılaşmasının
ilk 11’inde görevlendireceği
öğrenildi. Takımın önceki
gün yapılan takım çalışma-
sında ortaya koyduğu etkili

futbolla dikkat çeken ve gö-
reve hazır olduğunu göste-
ren El Tigre (kaplan)
lakaplı süperstarın, şovuna
ilk maçından itibaren baş-
laması bekleniyor.

Göreve hazır

Monaco’nun yeni sezon
hazırlıkları kampında yer
alması sebebiyle idman ek-
siği bulunmayan tecrübeli
futbolcunun, bu hafta içe-
risinde yapacağı takım ça-
lışmalarıyla uyum
sorununu da kısa sürede
atlatıp Fatih Terim’in oyun
planına adapte olması

planlanıyor. Sarı- Kırmızılı
taraftarların, imza töreni-
nin ardından Türk Tele-
kom Stadı’nda bu kez ilk
maçına çıkmasını merakla
beklediği Falcao da, futbol-
severlerin bu ilgisine golle-
riyle karşılık vermeyi
istediği kaydedildi. Kulüp
çalışanlarından takım ar-
kadaşlarına kadar herkese
kendisine gösterilen sevgi-
den dolayı yaşadığı mutlu-
luktan bahseden başarılı
futbolcunun da Kasım-
paşa karşılaşmasını 
sabırsızlıkla beklediği
ifade edildi.

Elneny sisteme uygun
Milli arayı Ümraniyespor ile oynadığı
hazırlık maçıyla değerlendiren Beşik-
taş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı,
takımın genel durumunu beğendi. Yeni
transferler Elneny ve N’Koudou’yu
ayrı olarak dğerlendiren tecrübeli çalış-
tırıcı iki futbolcusunun performansına
ayrı parantez açtı. Tüm sezonu taşıya-
bilecek kadronun temellerini atmaya
çalışan Avcı, orta sahada Dorukhan -
Elneny- Ljajic üçlüsünü oturtmaya ça-
lışacak. Kanatları ise N’Koudou ve
Diaby’yle besleyecek olan deneyimli
teknik adam, Arsenal’den kiralanan
Elneny için yönetime bir kez daha te-
şekkür etti. Ümraniyespor ile oynanan
hazırlık maçını birlikte seyreden yöne-
ticiler Ahmet Kavalcı, Erdal Karacan
ve Hüseyin Mican ise kendi araların-
daki değerlendirmede, yeni transferleri
övdü. Beşiktaş’ın yaz dönemindeki ça-
lışmalarının ciddi bir planlamadan
sonra yapıldığını dile getiren Kavalcı,
“Hocamız özellikle Elneny transfe-
rinde çok ısrarcıydı. Başka isimler de
gündeme geldi ama hocamız Elneny
transferinin kendi sistemi için daha
uygun olduğunu söyledi. Lige verilen
bu ara, hem yeni transferlerin takıma
alışması hem de sistemin oturması için
bize iyi bir imkan getirdi” dedi.

Taraftar merak etmesin

Taraftara da mesajlar veren Ahmet
Kavalcı şöyle devam etti: “Taraftarımız
merak etmesin, Beşiktaş’a futboluyla
şampiyonluk yarışında önemli bir
yerde olacak. Titiz bir çalışmanın neti-
cesinde kadromuzu güncelledik. Takım
hem daha da gençleşti hem de maddi
anlamda rakamları daha da aşağıya
çektik” diye konuştu.

Yelkencilikte
büyük başarı
Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde 7
Eylül 2019 Pazar günü İstanbul’da gerçekleştiri-
len Deniz Kızı Yelken Kupası’nda Edenred takımı
ikinci oldu. Ticket Restaurant markası ile dünyada
yemek çeklerinin kurucusu Edenred’in kadın çalı-
şanlarından oluşan ekip, sosyal sorumluluk proje-
lerine destek olmak ve farkındalık yaratmak için
yarıştı. Yarıştan elde edilen gelirin büyük bir kısmı
Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV’e bağışlandı.

Kupayı aldılar

Özge İmre, Pınar Açıköz, Kübra Öner, Sema
Ayık, Burcu Ünlü, Burcu Bozkurt ve Şebnem
Gökdeniz’den oluşan Edenred Kadın Yelken Ta-
kımı büyük bir başarıya imza attılar. Caddebostan
açıklarında gerçekleşen ve Kalamış Marina’dan
start alan Deniz Kızı Yelken Kupası oldukça çe-
kişmeli geçti. Edenred Kadın Yelken Takımı ilk 
yarışları olmasına rağmen ikincilik kupasının 
sahibi oldu. Kupa’nın önümüzdeki yıllarda 
gelenekselleşmesi ve uluslararası nitelik 
kazanması hedefleniyor.



HABER MERKEZi

Programa Küçükçekmece Kaymakamı
Turan Bedirhanoğlu, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ramazan Aşçı, okul müdürleri,
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başlayan açılış töreninde 4. sınıf öğrenci-
leri ilkokula yeni başlayan öğrencileri çi-
çeklerle karşıladı. Öğrenciler, ilköğretim
haftası konulu şiirlerini seslendirirken, Ka-
radeniz yöresi halk oyunları da ilgiyle iz-
lendi. 

Şehit öğretmen anıldı

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci-
lere hayırlı olması temennisinde bulunan
Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedir-
hanoğlu, "Bu önemli günde Aybüke öğret-
menimiz gibi şehit olan kıymetli
öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.
Günümüz dünyası hızla gelişen bir süreç
içerisinde. Bu dönüşüm eğitimli, nitelikli,
donanımlı insan ihtiyacını beraberinde ge-

tiriyor. Nitelikli insan ihtiyacını çözmüş
toplumlar, teknolojik gelişmeler ve kalkın-
mada belli bir refah seviyesine ulaşmış
oluyorlar. Öğretmenlerimize, ellerindeki
cevher olan öğrencileri işleyip, güzel başa-
rılara imza atacaklara iyi bir yıl olmasını
temenni ediyorum" diye konuştu. 

Hizmet vermeye hazırız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, "Değerli öğretmenlerim, geleceğin

güvencesi eğitime, eğitim ise siz öğret-
menlerimize dayalıdır" ifadelerini kullana-
rak, "Bu şiar ile evlatlarımızı sizler
yetiştireceksiniz. Ülkemizin, milletimizin,
Cumhuriyetimizin devamı için tek güven-
cemiz sizlersiniz. Sokrates, ifade ettiği
‘Dünyada her şeye değer biçmek müm-
kündür. Fakat öğretmenin eserine asla
değer biçilemez’ cümlesiyle dünyanın en
zor mesleklerinden biri olan öğretmenli-
ğin tanımını yapmıştır. Bu zor ama ödülü
onurlu meslek, geleceğimizi şekillendir-
mektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yı-
lında daha iyi şartlarda hizmet verebilmek
ve motivasyonunuzu yüksek tutabilmeniz
için yerel yönetimler olarak bizler hazırız.
Sizlere elimizden gelen desteği vermeye
devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, yeni
eğitim öğretim döneminde üstün başarı-
lar diliyorum. Gözlerinizdeki ışıltı ve ilk
gün heyecanını benimle paylaştığınız,
bana da okulun ilk gününü hatırlattığınız
için hepinize teşekkür ederim" açıklama-
sında bulundu. 

beylİkdüzü Belediye Baş-
kan Danışmanı Yasin Ka-
rahan'ın oğlu Çağdaş
Karahan, Çiğdem Çakır ile
hayatını birleştirdi. Avcılar
Ezo Kırbahçesi'nde gerçek-
leşen düğün töreninde genç
çiftin nikahını Belediye
Başkanı Turan Hançerli
kıydı. Törene, CHP İstan-
bul milletvekilleri, Gökan
Zeybek, Sibel Özdemir,
Özgür Karabat, Yüksel
Mansur Kılınç, HDP İzmir
Milletvekili Musa Piroğlu,
CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu,
CHP'li belediye başkanları,
ilçe başkanları ve çok sa-
yıda davetli katıldı. 

Cüzdanı geline verdi

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve İstanbul

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu'nun
da çelenk gönderdiği
düğün töreninde, genç çif-
tin nikahını kıyan Avcılar
Belediye Başkanı Turan
Hançerli, evlilik cüzdanını
geline teslim etti. Hançerli

ayrıca genç çifte ömür
boyu mutluluklar diledi.
CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu da genç çifte
mutluluklar dileyerek,
"Çağdaş ve Çiğdem çifti-
mize hayat boyu mutluluk-
lar diliyorum" dedi.

Maraton başladı
tüm yurtta olduğu gibi Bahçelievler’de de
yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Ali
Haydar Günver İlkokulunda gerçekleşen
2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış tö-
renine Bahçelievler Belediye Başkanı
Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Emin Çıkrıkçı ile meclis
üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve
veliler katıldı.

Eğitim konusu bir bileşke

Bahçelievler Belediye Başkanı
Dr. Hakan Bahadır, eğitim öğ-
retim yılını kutlayarak başla-
dığı konuşmasında belediye
olarak okulların tüm ihti-
yaçlarıyla ilgilendiklerini
kaydetti. Başkan Baha-
dır, "Bugün eğitim, öğ-

retim yılımızın ilk günü, güzel bir eğitim yılı
olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bu yıl tatil
sayısı 3’e çıktı, teneffüs sürelerimiz de
uzadı. Sevgili çocuklar, sizlerden dersleri-
nize daha çok çalışmanızı istiyoruz. Eğitim
konusu bir bileşke. Öğrenci, öğretmen, idare
ve veli, hepsi birlikte hareket ederse öğrenci
başarılı oluyor. Hem gelişiyor, hem büyüyor,
hem eğitim alıyor hem de kültürü gelişiyor.
Ben özellikle velilerimizin de öğrencileriyle,
öğretmenleriyle, okul idaresiyle ve bizlerle iş
birliği içerisinde olması rica ediyorum. Bu
bizim ülkemizin geleceği için, yani çocukla-
rımız için önemli" dedi. Törenin ardından
Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ve be-
raberindekiler, ilk ders zilin çalmasıyla sınıfa
çıkarak Birinci Sınıf öğrencilerinin ilk der-
sine eşlik ettiler.Doğal miras katlediliyor

Çatalca İnceğiz Köyü'nde
bulunan tarihi M.Ö. 5500'e

kadar uzanan ve Kemal Su-
nal'ın 'Salako' isimli filminin

çekildiği İnceğiz Mağarası,
bakımsızlıktan harabeye

dönüşmüş durumda. Mağa-
rada bulunan spreyle yapı-

lan yazılamalar ve çöpler
dikkat çekiyor

İstanbul'un Çatalca ilçesinin
İnceğiz Köyü'nde bulunan İnce-
ğiz Mağaraları’nı her gün yüz-
lerce kişi ziyaret ediyor.
Mağaralar köylüler tarafından
“Kemal Sunal mağaraları” ola-
rak da adlandırılıyor. Bunun ne-
deni başta Salako olmak üzere
Kemal Sunal'ın filmlerindeki
bazı mağara sahnelerinin bu-
rada çekilmiş olması. İnceğiz
Mağaraları doğal yollarla oluş-
muş kaya kovukların sonraki yıl-
larda insanlar tarafından
işlenmesi, büyütülmesi sonucu
4-5 katlı bir apartman dairesi
gibi birçok odadan oluşuyor. Ta-

rihi ise M.Ö. 5500 yıllarına
kadar iniyor. Mağarayı dikkatli
gözlerle incelediğinizde doğal
yollarla oluşmuş ilk kovukları ve
daha sonra büyütülüp değişik
amaçlarla kullanılmış odaları
görmeniz mümkün.

Tarihe büyük saygısızlık
Tarih açısında bu kadar önemli
bir yere sahip olan İnceğiz Ma-
ğaraları şimdilerde terk edilmiş
durumda. Her gün yüzlerce va-
tandaşın ziyaret ettiği bu ma-
ğara çöp yığınlarının yanı sıra
duvar yazılarıyla harabeye dö-
nüşmek üzere. Her yerinde tarih

kokan İnceğiz Mağa-
raları’na ne Çatalça
Belediyesi ne de Ça-
talça Kaymakamlığı
sahip çıkmıyor. Çatalca
Belediyesi özel kalem
birimi İnceğiz Mağarala-
rı’nın bakımının kendile-
rine ait olmadığını ve
Çatalça Kaymakamlığına
ait olduğunu belirtiyor.
Kaymakamlık ise İnceğiz
Köyü’nün 2014 senesinde
mahalle statüsüne geçirilme-
sinin ardından Çatalca
Orman İşletme Müdürlüğüne
bağlı olduğunu belirtiyor.

İlk ders zili çaldı
2019-2020 eğitim- öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Küçükçekmece’de de 152 bin 743

öğrenci ders başı yaptı. Arif Nihat Asya İlkokulu’nda gerçekleştirilen yeni eğitim - öğretim yılı
açılış programına katılan Belediye Başkanı Kemal Çebi, daha iyi şartlarda eğitim verebilmek

için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi

CHP'liler Karahan'ın
düğününde buluştu
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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yeni eğitim
öğretim döneminin başlangıcında öğrencilerle buluştu

Yeni bir kapı açıldı
İstanbul Şişli’de down sendromlu çocuklar
ve ebeveynlerinin çalıştığı, tüm geliri Down
sendromlu çocuklara aktarılan Down Cafe
Şişli’de yapılan yemekler Glovo’nun deste-
ğiyle artık
evlere

ve iş yerlerine de ulaşabilecek. Yapılan iş
birliği kapsamında Alternatif Yaşamı Des-
tekleme Derneği bünyesinde kurulan kafede
anne elinden çıkan lezzetler için Glovo üze-
rinden verilen siparişlerde teslimat ücreti ve-
rilmeyecek.

Güzel bir işbirliği

Glovo’nun İspanyolca’da ‘uçan balon’
anlamına geldiğini ve bu balonun iyi-
lik için uçmasını istediklerini ifade
eden Glovo Türkiye CEO’su Austin
Kim projenin ortaya çıkışına ilişkin,
“Down Cafe’yi tanıyoruz, Türkiye’de
örnek bir proje. Bizim de Şişli’de

zaman zaman yemek yediğimiz bir
nokta. Buraya yaptığımız ziyarette,

Down Cafe’nin teslimat özelliği olmadı-
ğını fark ettik ve birlikte güzel bir iş birliği
için harekete geçtik” ifadelerini kullandı.

Yeni dönem 
hayırlı olsun

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı
da "Bugün çalan ilk zil ile binlerce öğ-
rencimiz, öğretmenleriyle buluştu. İlk zil
çaldığı anda, öğretmenler ve öğrenciler
arasında duygusal bir bağ oluşmalı.
Öğretmenin öğrenciyi, öğrencinin öğ-

retmeni sevmediği bir sistemde başarılı
olmak mümkün değildir. Çocuklarımı-
zın, kalbine girelim. Medeniyetimizin
temel değerleriyle yoğrulmuş bir gen-
çliği ancak böyle yetiştireceğiz. Yeni
dönem hayırlı olsun” diye konuştu. 

Kemal
Çebi

Hakan
Bahadır


