


Y apılan çalışmalar 2050 yılında her iki kişi-
den birinin alerjik yapıya sahip olacağını
gösteriyor. Türkiye’de toplam nüfusun

yüzde 20’sinde alerjik rinit, astım, besin alerjileri
ve diğer alerjik hastalıklara sahip olduğu biliniyor.
En sık rastlanan tetikleyici faktörlerden biri olan
polen alerjileri daha çok büyük çocukların ve er-
genlerin sorunu olarak görülüyor. Bununla bir-
likte, deri ve böcek alerjilerinde bir yaş sınırlaması
bulunmuyor.

Genetik etki önemli

Alerji her ne kadar bahar aylarıyla özdeşleşmiş
olsa da sıcak yaz aylarında da alerjilerin alevlen-
mesi için birçok tetikleyici faktör bulunuyor. Yaz
aylarında en sık deri ile ilgili alerjiler görülüyor.
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr.
Hülya Ercan Sarıçoban, polenler kadar güneş ve
klorun da alerji için önemli bir tetikleyici oldu-
ğuna işaret etti. Alerjilerin ortaya çıkmasında ge-
netik etkinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr.
Hülya Ercan Sarıçoban, çevresel etkenlerle bir-
likte hastalığın geliştiğini söyledi. İstatistiklere
göre, anne ya da babadan birisi alerjikse çocuğun
alerjik olma olasılığı yüzde 40, her ikisi de aler-
jikse yüzde 60 oranlarına çıkabiliyor. Ancak alerji
anne ve babası alerjik olmayan çocuklarda da
görülebiliyor. Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban,
bunun en önemli nedeninin yaşam şekli oldu-
ğunu söyleyerek, daha steril koşullarda yaşamak,
endüstriyel ürünleri daha fazla tüketmek ve daha
fazla temizlik maddesi kullanmanın alerjik hasta-
lıkların oluşumunu artırdığını işaret etti.

Polen alerjisi yaz boyu sürüyor

Çayır ve ot polenlerinin neden olduğu tepkiler ge-
nelde ilkbaharın son dönemlerinde başlıyor ve
yaz boyu devam ediyor. Polenlere alerjisi olan ço-
cuklarda burun akıntısının ilk belirti olduğunu
anlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hasta-
nesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof.
Dr. Hülya Ercan Sarıçoban sözlerine şöyle
devam etti: “Çocuklarda şeffaf, durdurulması zor
burun ve geniz akıntısı vardır. Burunda kaşıntı ve
art arda hapşırık şeklinde görülür. Bu halk ara-
sında saman nezlesi-yaz nezlesi olarak bilinen
tipik bir alerjik rinittir. Benzer tepkiler gözde de
ortaya çıkabiliyor. Genelde göz nezlesi, saman
nezlesiyle beraber de görülebiliyor. Gözlerde kı-
zarma, batma, kaşıntı, sulanma ile kendini göste-
riyor. Sürekli elle gözler kaşındığı için giderek
enfekte de olabilir. Dikkat edilmezse enfektif kon-
joktiviite de dönebilir. Ailelerin bu dönemde rast-
lanan akıntıyı soğuk algınlığı ile karıştırmaması
gerekiyor.”

Güneş ve klor deriyi etkiliyor

Yaz aylarında deri alerjilerinde artış gözlendiğini

hatırlatan Prof. Dr. Sarıçoban, bu noktada po-
lenler kadar güneş ve klorun da etkili olabildi-
ğine işaret ederek, belirtilerle ilgili, “Deri
alerjisinin ilk belirtisi kaşıntıdır. Kaşıntı ile bir-
likte başlayan bir kabarıklık oluşur.
Güneşin değdiği yerlerde kı-
zarma, kabarma hatta zaman
zaman yanık gibi de kendini
gösterebilir. Bu belirtiler bazen
havuzlarda kullanılan klora
bağlı olarak da oluşabilir” bil-
gilerini paylaştı.

Besin alerjisi yazın
artıyor

Dışarıda geçirilen zamanın artması, tatil
bölgelerine gidilmesi ve dolayısıyla evin
dışında daha çok yemek yenmesi
besin alerjilerine daha fazla dik-
kat gerektiriyor. Besin alerjileri-
nin önceleri yüzde 1-2
civarlarındaydı günü-
müzde bu oranın yüzde
10 oranlarına yüksel-
diği bilgisini veren
Prof. Dr. Hülya
Ercan Sarıçoban,
“Parklarda, bahçe-
lerde, plajlarda ço-
cuklara alerjileri
olan yiyecek ve içe-
cekler ikram edilebi-
lir. Olası alerji
risklerini en aza in-
dirmek için ebeveyn-
lerin bu konuda
uyanık olması son de-
rece önemli. Zira çocuk-
lar bu konuda bilgi sahibi
olmayabilir ya da algılaya-
mayacak kadar küçük olabi-
lir” şeklinde açıklamada
bulundu.

Önce korunma sonra tedavi

Alerjiler konusunda tedaviden önce
önlem almak ve alerjenlerden kaçınmak
gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sarıçoban
şunları kaydetti: “Eğer alınan önlemler yeter-
siz kalıyorsa antihistaminik dediğimiz kaşıntı ve
hapşırmayı önleyen şuruplar, göz ve burun
damlaları gibi alerji ilaçları devreye sokulmalı.
Polen ve arı alerjilerinin ilaçla kontrol edileme-
diği durumlarda uygun bulunan hastalara aşı
tedavisini de öneriyoruz. İmmünoterapide aler-
jiyi yok etmeye ya da kullandığı ilaç miktarını
azaltmaya yönelik bir tedavi yapıyoruz. Bu da
bize avantaj sağlıyor. Kısacası kişiye özel basa-
mak basamak tedavileri uyguluyoruz.”DHA
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Alerjilerin ortaya
çıkmasında genetik
etkinin önemli
olduğunu belirten
Prof. Dr. Hülya
Ercan Sarıçoban,
çevresel etkenlerle
birlikte hastalığın
geliştiğini ifade
etti. İstatistiklere
göre, anne ya da
babadan birisi
alerjikse çocuğun
alerjik olma
olasılığı yüzde 
40, her ikisi de
alerjikse yüzde 

60 oranlarına
çıkabiliyor

Sıcak havayla birlikte yaz aylarında böcek alerjileri
de daha fazla ortaya çıkıyor. Böcek sokmaları çoğun-
lukla fark edilemeyebiliyor. En belirgin özelliği ise sı-
ralı bir şekilde ilerlemesi oluyor ve genelde vücudun
açıkta kalan kol, bacak, yüz gibi bölgelerinde görü-
lüyor. Böcek sokmaları arasında reaksiyonu en
fazla ve en tehlikeli olanı ise arı alerjileri olarak
gösteriliyor. Prof. Dr. Sarıçoban, “Sadece arının

soktuğu yerde kızarıklık, şişme yapabileceği
gibi ani gelişen ve nefes darlığı, bilinç kaybı,

kusma gibi reaksiyonlara sebep olan ‘anaf-
laktik şok’ denilen alerjik şoka da yol

açabildiğini söylüyor. Arı dışında diğer
böcek sokmaları arı kadar olmasa

da deride abartılı reaksiyonlar or-
taya çıkarabilir. Kaşınmayla

birlikte bu reaksiyonlar ya-
yılabilir” diye konuştu.

BÖCEKLERE

DİKKAT

Beyin kanamasına 
karşı önleminizi alın

Yaşanabilecek kazalara karşı ge-
rekli önlemleri almak, tansiyonu kont-
rol altında tutmak, ağır sporlardan

uzak durmak, sigarayı bırakmak hatta kabızlığı
önleyecek tedaviler bile beyin kana-
malarına karşı alınacak ön-
lemler arasında
bulunuyor.Beyin Sinir
ve Omurilik Cerra-
hisi Bölümü’nden
Prof. Dr. Nezih
Özkan, beyin
kanaması ve
alınması ge-
reken önlem-
ler hakkında
bilgi verdi.

Baş
ağrılarını
önemseyin

Baş ağrısı beyin
kanamalarında en
önemli belirtilerin
arasında yer almakta-
dır. Daha önce yaşanılan
baş ağrılarından farklı olarak
ortaya çıkan baş ağrılarında zaman
kaybetmeden doktora gitmek hayat kurtarabil-
mektedir. Hastaların birçoğu yaşanan baş ağrı-
sını; daha önce yaşanmamış bir ağrı tarzında
olduğunu ve göz kürelerinin yuvasından çıkacak-
mış gibi baskı yaşandığı şeklinde tarif etmektedir.
Bu tarzda bir baş ağrısının ardından bulantı,
kusma, konuşma, hareket veya görme bozukluk-
ları yaşanırsa hiç zaman kaybedilmeden doktora
gidilmesi gerekmektedir.

Nedenleri değişebiliyor

Trafik veya iş kazaları, yüksekten düşme gibi
travmalara bağlı beyin kanamaları çok sık yaşan-
maktadır. Travmaların dışında halk arasında ba-
loncuk olarak bilinen anevrizmalar veya damar
yumağı olarak bilinen Arteriovenöz Malformas-

yon (AVM) gibi beyin damar rahatsızlıkları da
beyin kanamalarına zemin hazırlayabilmek-

tedir. Yüksek tansiyon kalp damar hastalık-

larında etkili olduğu gibi beyin kanamalarının da
önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Kan hasta-
lıkları, beyindeki iltihaplanma veya tümörler de
beyin kanamasına yol açabilmektedir. Travmalar

her yaş grubu için risk teşkil etmekle
birlikte daha hareketli bir yaşam

süren ve ağır spor yapan
gençler travmalara bağlı

beyin kanamalarında
bir adım öne çık-

maktadır. Genç-
lerde beyin
kanaması için
bir diğer risk
faktörü ise halk
arasında
damar yumağı
olarak bilinen
Arteriovenöz
Malformasyon-

lardır. Daha çok
doğuştan gelen

bu rahatsızlık genç
nüfusta yaşanan

beyin kanamalarının
önemli bir kısmını oluştur-

maktadır. Baloncuk olarak bili-
nen anevrizmalar ise orta yaş grubu

için risk faktörleri arasında yer almaktadır. Yük-
sek tansiyona bağlı beyin kanamaları ise en çok
60 yaş üstü grupta görülmektedir.

Farklı nedenlerden kaynaklanabilen beyin kanamalarında; kafa travması,
anevrizma, yüksek tansiyon en sık karşılaşılan durumların başında geliyor

Beyin kanamalarının birçoğu gerekli tedbirlerin
alınmasıyla önlenebilmektedir.
lKazalara karşı tedbir alınmalıdır. Otomobil
kullanırken emniyet kemeri takılması, kurallara
uyulması, motosiklet sürücülerin koruyucu
ekipmanları kullanması, iş kazalarında gerekli
önlemlerin ve ekipmanların kullanılması 
önemlidir.
lYüksek tansiyon ve diyabetli hastaların sü-
rekli kontrol altında tutulması ve gerekli ilaçları
eksiksiz kullanılmalıdır.
lKafa içi basıncı artıracak ağır sporlardan
uzak durulması gereklidir. Yüzme ve yürüyüş
ideal sporlar arasındadır. Ancak bu sporları ya-
parken bile ani gelişen baş ağrılarında spora
hemen ara verilmelidir.
lKabızlık esnasında ıkınmak kafa içi basıncını
artırabilir. Bu nedenle sadece ağır sporlar değil
kronik kabızlık sorunu yaşayanların bu konuda
tedavi almaları gereklidir.
lÖzellikle ailesinde beyin kanaması geçiren ki-
şiler yaşamlarında bir kez bile olsa görüntü-
leme yöntemleriyle beyinlerini kontrol
ettirmelidir.
lAnevrizma ve damar yumakları gibi beyin
damar hastalıklarının belirlenmesi durumunda
kanama meydana gelmeden gerekli tedavilerin
planlanması ölüm ve ciddi sakatlıkları önleme
açısından önemlidir.
lSigara ve alkol kullanımı, beyin kanaması ih-
timalini yükseltebildiği için kullanılmamalıdır.

Nasıl önlem alınır?

Ilıcalı magazin
listesinde zirvede
Magazin dünyasında Acun Ilıcalı haziran ayının en çok
konuşulan ünlü ismi olurken, Aleyna tilki takipçilerinden
aldığı tepkilerle listede ikinci sırada yer aldı

Magazin dünyası
çarpıcı gelişmelerin
yaşandığı bir ayı daha

geride bıraktı. Sıcak havaların
kendini yoğun bir biçimde göster-
diği Haziran ayı boyunca tatil
mekânları ünlü akımına uğradı.
Tüm senenin yorgunluğunu
atmak için kendini plajlarda
bulan ünlüler magazin dünyası-
nın objektiflerine yakalanınca ise
olanlar oldu. Medya Takip Mer-
kezi (MTM) tarafından Magazin
Gazetecileri Derneği için hazırla-
nan haziran ayı magazin raporu
açıklandı. Yapılan araştırmada
geçtiğimiz ayın en popüler ünlü
isimleri ve medyada geniş yer
bulan magazinsel olaylar belir-
lendi. Acun Ilıcalı haziran ayının
en çok konuşulan ünlü ismi olur-
ken, Aleyna tilki takipçilerinden

aldığı tepkilerle listede ikinci sı-
rada yer aldı. Zerrin Özer ise 3
yıldır birlikte olduğu Murat
Akıncı ile nikâh masasına otur-
duktan 36 saat sonra boşanma
kararı almasıyla en konuşulanlar
listesine adını yazdırdı.

Yeni bir aşka yelken mi açtı?

Geçtiğimiz yıl Şeyma Subaşı'ndan
ani bir şekilde ayrılan ve sonra-
sında adı genç manken Itır Esenle
anılan Türkiye’nin önemli medya
patronlarından Acun Ilıcalı’nın,
20 yaşındaki sarışın güzel Ayça
Çağla Altunkaya ile Miami sokak-
larındaki görüntüleri çok konuşul-
muştu. Magazin gündemini
sürekli meşgul eden Ilıcalı’nın
Çeşme’de Ayça Çağla Altunkaya
ile objektiflere yakalanması medya
gündemine bomba gibi düştü. Ilı-
calı ve Altunkaya’nın Sürat tekne-
siyle Çeşme açıklarında gözden
kaybolmaları, medya patronunun
yeni bir aşka yelken açıldığı iddia-
larına da güçlendirdi. Manken
Merve Büyüksaraç ile olan mah-
kemeyi de kazanan ve 25 bin lira
tutarındaki tazminatı ise hayır ku-
rumlarına bağışlanacağını açıkla-
yan Ilıcalı, 6 bin 706 habere konu
olarak magazin gündemi zirvesin-
deki yerini korudu.



Z eytinburnu'nda yaşayan bir kişi,
iddiaya göre internette tanıştığı
kişiyle birlikte olmak için an-

laştı. Tanıştığı kişinin Sultangazi Ce-
beci Mahallesi'ndeki evine giden bu
kişi, evin başka odasından çıkan ve ta-
nıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğre-
nilen 2 kişi tarafından dövüldü.
Evdekilerin parasını alarak, zorla senet
imzalatmak istediği öne süren kişi yarı
çıplak halde 5. kattaki dairenin balko-
nuna çıktı.

'Yardım edin' diye bağırdı

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan
kişi, 'yardım edin' diye bağırmaya baş-
ladı. Evin bulunduğu caddeden geçen-
ler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir
şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis
ve itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan
3 erkek ise olay yerinden koşarak kaçtı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye
ekipleri uzattıkları merdivenle pence-
rede asılı kalan adamı kurtardı. Aşa-
ğıya indirilen adamın sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dövüp paramı aldılar

Polis merkezine götürülen adam bu-
rada verdiği ifadesinde, "İnternette ta-
nıştığım kişi birkaç gün süren
yazışmaların ardından Sultangazi'deki
eve davet etti. Eve geldiğimde tanıştı-
ğım kişinin yanı sıra yan odadan tanı-
madığım 2 kişi çıktı. 3 kişi beni dövüp
paramı aldı. Zorla senet imzalatmak is-
tedikleri sırada balkona çıkarak yardım
istedim. Bana zarar vereceklerinden
korktuğum için de aşağıya sarktım" de-
diği öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri
ararken görgü tanıkları 5 katlı binadan
sarkan kişiyi görünce polis ve itfaiyeye
haber verdiklerini söyledi.

O anlar kamerada

Öte yandan balkonda asılı kalan ada-
mın itfaiye merdiveni ile aşağıya indiril-
mesi cep telefonu kamerasına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın
yarı çıplak bir halde yardım beklediği
görülüyor. İtfaiye ekipleri uzattıkları 
sepetli merdivenle asılı kalan adamı
kurtarıyor. DHA

PERŞEMBE 11 TEMMUZ 2019

GÜNCEL 3

T amam farkındayım.
Köşe başlığını anlamakta 
zorlanıyorsunuz.

İzah edeyim.
Silivri'de görev değişikliği yaşandı.
İttifaklar yarıştı ve Cumhur İttifakı adayı MHP'li

Volkan Yılmaz göreve geldi.
Aslında Silivri ve Çatalca gibi İstanbul'un şirin 

ilçelerinde diğer ilçelere oranla siyaset ile 
uğraşanlar birbirlerine çok daha yakın kişiler.

Zira bu gibi ilçelerimizde (Bana göre çok saçma
sapan ve çağ dışı olmasına rağmen) yerli yabancı
ayrımından dolayı genelde belediye başkanlığı 
koltuğuna oturanlar Rumeli kökenli, Silivri veya
Çatalca'da doğma büyüme kişilerden oluşmakta.

Ve bu durumdan dolayı farklı siyasi partilerde 
siyaset yapsalar da akraba olma ihtimalleri yüksek.

Tıpkı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 
ile bir önceki belediye başkanı Özcan Işıklar gibi.

Bu ilçenin tarihinde tek bir dönem Erzurum 
doğumlu Hüseyin Turan bu geleneği bozdu.

Gerek Hüseyin Turan'ın göreve gelmesinde gerek
ise Volkan Yılmaz'ın göreve gelmesinde Silivri'nin
daha önce (1989-1994-1999 ile 2004 yılları arası)
üç dönem belediye başkanlığı yapan Selami Değir-
menci'nin katkısını inkar etmemiz asla mümkün
değil.

Değirmenci, 2004 yerel seçimlerinde Genç Parti
adayı olarak CHP'nin ilçede seçimleri kaybetmesine
neden olduğu gibi, 2019 yerel seçimlerinde de (Her
ne kadar sadece CHP'li seçmenlerin değil her siyasi
partiden oy almış olsa da) DSP adayı olarak ortaya
çıkması ve başarılı performans göstermesi ile yine
CHP'nin kaybetmesini sağlayan isim oldu.

***
Sonuçta Silivri şimdi 2023 yerel seçimlerine

kadar MHP'li bir isme teslim oldu.
2023'te ne olur ne olmaz.
Volkan Yılmaz yine aday olur mu?
O zaman yine ittifaklar yaşar mı?
CHP kiminle yarışa girer?
Selami Değirmenci ben yine varım der mi?
Erken konuşmak doğru değil.
Burası Türkiye.
Burası Silivri.
Her an her şey olur.
Ama biz bugünü konuşalım.
Geçenlerde gazetemizin manşetinde yer aldı.
Volkan Yılmaz bir önceki yönetimin araç kira-

lama fiyatlarını kamuoyu ile paylaşarak, ''Belediye-
mizi yılda 5 milyon 340 bin TL'lik bir yükten
kurtarıyoruz. Takdir kamuoyunun” 
ifadelerini kullandı.

Kısaca ‘bir yılda biz aynı araçları kiralayarak 5
milyon 340 bin lira daha az para ödeyeceğiz’ dedi.

Özcan Işıklar; ''Silivri sizden daha 
ulvi işler bekliyor...''

Konu gazetemizde haber olduğu için gazetecilik
etiği gereği konunun diğer muhatabı Özcan Işık-
lar'ın cevap hakkı var diyerek kendisine ulaştık.

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi
iştiraki olan Grand Plaza A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanlığına atanan Özcan Işıklar'ı buradan bir kez
daha tebrik ediyoruz.

Evet Silivri Belediyesi'ne kiralanan araç fiyatla-
rındaki farklar için görüşüne başvurduğumuz Işık-
lar kısaca şunları söyledi:

“Bu ihaleler 2004 yılından bu yana aynı ihale
yönetmeliği kapsamında, Türkiye İhale Kuru-
mu’nun onayına tabi olarak yapılmaktadır. Diğer
çevre belediyelerin ki ile de kontrol edilebilir, karşı-
laştırılabilir. Kamu kurumları bu tür araç kiralama
ihalelerinde yaş model amortisman kasko ve ihale
teminatı olarak belli güvenceler alınarak yapılmak-
tadır.

Başkan sadece onay makamıdır, bir ihale bütü-
nünden, tek bir makine için fiyat alıp günübirlik
işler için verilen fiyatı bu koşullar altında yapılmış

bir analizdeki fiyatla karşılaştırmak
kamu yönetiminin zihniyetine, anlayışına sığmaz.
İlçemiz her türlü olağanüstü şartlar ve olağanüstü
afetlere açık bir durumdadır.

Bizim dönemimizde iki defa büyük afet ve sel
yaşayan ilçemizde ve depremsellik taşıyan bölge-
mizde bu tip ihtiyadî tedbirleri en yüksek kalitede,
en yüksek hizmet standardıyla tutmak zorundayız.

Biz o meclislerde silikon vadilerini, eğitim bili-
şim teknoloji alanlarını, ileri teknoloji alanlarını,
Teknoparkları, üniversiteleri, din ve kültür turiz-
mini, dünyanın ve Türkiye’nin bugün yana yakıla
anlattığı bütün Türkiye’nin örnek gösterdiği tarım
projelerini konuştuk. Mevzuatı belli tüzüğü belli yö-
netmeliği belli olan bir iş alım şeklini tek bir araca
kadar düşürüp, Silivri’nin gündemini meşgul etmek
yerine o meclislerde Silivri’nin geleceğini konuşma-
mız o meclise yakışan bir asalettir. Ben sekiz tane
belediye teslim aldım, hiç böyle bir polemiğe girme-
den günahıyla sevabıyla hizmetlerin devamı konu-
sunda beş yıl yapılmayan bütün hizmetleri
yapmaya gayret gösterip sekiz belediye teslim
almış biri olarak sekiz tane belediye başkanı ya da
halen bugün gerekli insani ilişkileri görüşüyoruz.

Onların o dönemde yaptıklarını yapabildiklerini
o dönemin yapılabilecek en iyisi olarak kabul ettik
ve kusuru varsa da eksik varsa da onları telafi 
ederek sekiz beldeyi tek bir Silivri yaptık. 13 tane
köy kapandı ikinci dönemimizde 13 tane köye aldık
yine aynı şekilde o köyleri Silivri’ye kattık hiçbir
vergi almadan beş yıl boyunca hiçbir ruhsat geliri
almadan onlara hizmet ettik. 

Bu kadar ağır koşullarda bunları yaparken hiç
geriye dönük bakıp o günün koşulları tartışmaya
açmadık.

Silivri Meclisi çok daha ulvi amaçları ve proje-
leri konuşulacak bir meclis olmalıdır. Saygınlığını
her geçen gün daha da ileriye taşımalıdır Silivri
halkı bizden bunu beklemektedir.”

İzmir'li Özcan Işıklar mı diyeceğiz...

Halef ve selefin açıklamalarını paylaştık.
Bu iki açıklamaya bizim yorumumuz ne 

derseniz?
Açıkçası yıllardır seçimler yaşarız, seçim biter

kazananlar kaybedenler bizlere haber konusu olur.
Gelen gidenin arkasından ne zaman ki başlar

'Enkaz devraldık' şeklinde enkaz edebiyatı
yapmaya, ben de pek heyecan uyandırmaz.

Ve şunu söylerim içimden.
Hele dur.
Bir iki iş yap.
İyicene olanı biteni kavra.
En az bir yıl bir önceki belediye başkanı 

arkasından konuşma.
Sonra baktın ki durum fena.
O zaman al eline davulu herkese anlat olanı 

biteni.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da

keşke her mecliste bir önceki yönetimin eksiklerini
hatalarını anlatmak yerine önce kendi yaptıklarını
ve yapacaklarını anlatsa.

Ortaya çıkan rakamları yıllık bütçeler ile 
izah etse.

İşte belediyemizin bir önceki döneme oranla 
eksisi artısı dese.

Hem bu süre zarfında polemiğe girmeden daha
sakin bir şekilde işine yoğunlaşmış olur.

Hem de kamuoyu nezninde iyi ile kötü, doğru 
ile yanlış, zarar ağratan ile kara geçiren çok daha 
net bir şekilde anlaşılmış olur.

Neyse aslında bizim işimize geliyor.
Bakın ne güzel yazacak konu buluyoruz 

Silivri için.
Amacımız iki siyasiyi karşı karşıya getirmek

değil, Silivri'de birlik ve beraberlik içerisinde 
hizmetlerin önünü açmak....

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Volkan Yılmaz da 
Özcan yılar mı hiç!

BESINCI KATTA YARI
CIPLAK ASILI KALDI!

B.K. adlı genç kız dün
akşam saatlerinde evine
gitmek üzere Zincirliku-

yu'dan hareket eden metrobüse
bindi. Genç kız, Avcılar'daki Ci-
hangir/Üniversite Mahallesi dura-
ğında inerken Jeyhun E.'yi
omuzuna dokunduğunu görünce
uyardı. Genç kız, uyarısına aldır-
mayan Jeyhun E. dokumaya
devam etti. Bunun üzerine genç
kız bağırarak tepki gösterdi. B.K.
duraktaki güvenlik görevlisinin ya-
nına giderek kendisine tacizde bu-

lunulduğunu belirterek şikayetçi
oldu. 

Gözaltına alındı

Güvenlik görevlisi bu kişinin du-
raktan uzaklaşmasına engel oldu.
155'e yapılan ihbar üzerine sevk
edilen Avcılar Emniyet Müdürlü-
ğü'ne bağlı ekip, B.K.'nin şikayeti
üzerine Türkmenistan vatandaşı
Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüp-
heli, doktor kontrolünden geçiril-
dikten sonra Avcılar Polis
Merkezi'ne teslim edildi. DHA

Metrobüste taciz iddiasına gözaltı
Metrobüste genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı

Sultangazi'de gasptan kaçan kişi, yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım bek-
ledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle pencerede asılı kalan adamı kurtardı

ONCE KAZA 
SONRA KAVGA
Beylikdüzü'nde bu sabah meydana gelen trafik kazası
sonrasında kavga eden tarafları polis zorlukla ayırdı.
Silahların çekildiği kavgada 5 kişi yaralandı

OLAY saat 08.15'te Beylikdüzü
Yakuplu Mahallesi 124 sokakta
meydana geldi. Ara yoldan

kontrolsüz olarak çıkan 34 JN 1478 pla-
kalı kamyonet o anda oradan geçmekte
olan 34 HF 9535 plakalı otomobil ile çar-
pıştı. Maddi hasarın meydana geldiği
kaza sonrası taraflar kavgaya tutuştu.

5 kişi yaralandı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü-

lerde kaza sonrası meydana gelen arbede
sırasında bir kişi belindeki silahı çıkararak
başkasına verdiği görülüyor. Kazaya karı-
şanların yakınlarının da kavgaya müdahil
olmaları ile büyüyen kavga sırasında 5 kişi
çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananlar
olay yerine gelen ambulans ile hastaneye
kaldırıldı. Polis ekipleri kavgayı güçlükle
ayırırken kavgaya karışanların ifadelerini
almak üzere emniyete götürdü. Olayla il-
gili soruşturma sürüyor. DHA

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

'Ben yaptım' dedi 
kimse inanmadı

Avcılar’da D-100 kara-
yolunda sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini

kaybettiği otomobil, yan yola uça-
rak ters döndü. Kazadan sonra
sürücü araçtan çıkarak uzaklaşır-
ken daha sonra gelen bir kişi aracı
kendisinin kullandığını söyleme-
sine rağmen polisi inandıramadı.

İtfaiyeye de haber verildi

Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne
giden sürücüsü henüz tespit edi-
lemeyen otomobil, bariyeri aştık-
tan sonra hızla yön tabelasına
çarpıp yan yola ters döndü.
Görgü tanıklarının ifadesine göre
kolunda dövme bulunan uzun
saçlı bir kişi kaza yapan otomo-
bilden çıkarak uzaklaştı. Kazanın
bildirilmesinden sonra 112 ve Av-
cılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri
sevk edilirken araçta bir kişinin
kalmış olabileceği olasılığı göz
önüne alınarak itfaiyeye haber ve-
rildi. Bu sırada gelen aracın ken-
disine ait olduğunu belirten
‘Uğur’ adlı kişi, kazayı kendisinin
yaptığını söyledi. 

İfadesi alınmadı

D-100 karayolunda Beylikdüzü
yönüne giderken bir aracın kendi-
sini sıkıştırması üzerine direksi-
yonu kırdığını, kontrolden çıkan
otomobilin yan yola uçtuğunu
söyledi. Yara almamasına rağmen
aracın pert olduğunu belirten bu
kişiyi gören çevredekiler bunun
sürücü olmadığını polise söyledi.
Polis de üzerinde beyaz elbise bu-
lunan ve kaza yaparak, ters dönen
araçtan çıkmasına rağmen beyaz
kıyafetinde hiçbir leke bulunma-
yan bu kişinin sürücü olmadığına
kanaat getirerek, ifadesini almadı. 

Başakşehir'de bir 
kadının çantasını
çalan kapkaççılar

araçla kaçmak ister-
ken vatandaşların 

sıkıştırması sonucu
otomobilden inerek

yaya olarak uzaklaştı.

Olay Bahçeşehir Avni
Akyol Bulvarı'nda saat
13.00 civarında meydana

geldi. Serap Dökmeci bankadan çı-
karak aracına binmek istedi. Bu sı-
rada Dökmeci'nin yanına yaklaşan
araçtan inen bir kişi, kadının kolun-
daki çantayı aldı. Araçla kaçmaya
çalışan kapkaççılar iki araç arasında
sıkıştı. Kadının yardım çığlıklarına
çevredekiler koştu. İki araç arasında
sıkışan kapkaççıların kaçamaması

için çevredekiler seferber
oldu. Kapkaççıların ara-
cının önüne taşlar ko-
nuldu. Silahlı olduğu
belirtilen kapkaççılar, ka-
çamayacaklarını anla-
yınca camını kırdıkları
araçtan inerek hızla yaya olarak
uzaklaştı. Olay yerine gelen polis
ekipleri şüphelileri yakalamak için
çalışma başlattı. Olayda mağdur
olan Serap Dökmeci, " Çanta ko-

lumda arabaya bindim. Bir adam
kolumdan çantayı çekmeye başladı
Hemen arkasından koştum. Bura-
daki araca bindi. Otomobile tutun-
maya çalıştım. Üç kişilerdi”
açıklamasını yaptı. 

Kapkaççılar kıskaca girdi

Halk otobüsü minibüse çarptı
Üsküdar'da bir özel
halk otobüsü yol-
daki yağlanma ve

yağmur nedeniyle kontrolden
çıkarak önünde seyreden mi-
nibüse çarptı. Otobüs mini-
büsü duvara sıkıştırırken
kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.45 sıralarında
Küçüksu Mahallesi Rasat-
hane Caddesi'nde meydana
geldi. İddialara göre dökülen
yağ ve yağmur nedeniyle kay-
ganlaşan yolda Halil İbrahim
Y.'nin kullandığı 34 JD 1753
plakalı özel halk otobüsü
kontrolden çıktı. Direksiyon
hakimiyetini kaybeden sürücü
Fevzi G.'nin kullandığı 34
BCM 834 plakalı minibüs ile

çarptı. Çarpmanın etkisiyle
minibüs sürüklenirken duvara
çarparak durabildi. Kazada,
araçta sıkışan minibüs sürü-
cüsü ile halk otobüsünde bu-
lunan 2'si kadın 3 kişi
yaralandı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine gelen it-

faiye ve sağlık ekipleri, sıkışan
sürücüyü sıkıştığı yerden çıka-
rarak ambulansla Medeniyet
Üniversitesi Göztepe Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırdı. Diğer yaralılar sağlık
ekiplerince çevredeki hastane-
lere götürüldü. DHA



S evgili Okuyucularımız. Bir hafta son-
raki yazılarımı genelde haftanın ilk
günleri yazıyorum. Son günlerin yine

en çok haberleri doğa katliamlarına devam
edilmesi. Daha önceki bir makalemde bildir-
miştim. Boğaz köprüleri İstanbul trafiğinin
yüzde 5ini karşılıyor. Her gün binlerce ara-
cın trafiğe çıktığı İstanbul'da 3-5-10 köprü
bir şey ifade etmeyecek, aksine su havzaları-
mızı öldürecek. Boğaza yapılan her bir 
köprünün 2-3 ilçe doğurduğunu düşünürsek
3. Köprü güzergâhında büyük araziler 
kapatan namlı kişi ve grupların kazancını
bir düşünün. 

En önemli doğal kaynağın tahrip edil-
mesi, kirletilmesi ve çıkar kaynağına dönüş-
türülmesi üzerine "Sosyal Değişim
Derneğinin" yaptığı bir adedini de bana yol-
ladığı "Yaşam Hakkı Olarak SU" kitapçığı
acı gerçekleri çok güzel anlatmış. Gerçi bil-

diğimiz konular ama kitapçıktan birkaç pa-
ragraf aktarayım size. Tarihsel Kullanım
Suyun insan tarafından gerçek anlamda kul-
lanılması, ilk insan topluluklarının Ortado-
ğu'da yerleşik hayata geçmesiyle başlamıştır.
Yaklaşık 8.000-10.000 yıl önce Zağros ve
Doğu Toros dağlarının eteklerinde bulunan
Yukarı Mezopotamya'da ilk yerleşim yerle-
rinde, o zamanlarda başlatılan tarımın veri-
mini arttırmak amacıyla küçük sulama
tesisleri inşa edilmiştir. Halepçe kentine
yakın bir bölgede 8.000 yıl öncesine ait ilk
sulama sistemlerinden birinin ortaya çıkarıl-
ması da bunu kanıtlamaktadır. İçme suyu,
kullanım suyu ve sulama suyu sağlama ama-
cına daha iyi ulaşabilmek için M.Ö. 3000
civarında Ortadoğu'da, ilk küçük barajlar ve
yer altı su arzı sistemleri inşa edilmiştir.
Mezopotamya ve Mısır sulama sayesinde eşi
benzeri bulunmayan bir tahıl deposuna dö-

nüşmüştür. Söz konusu su-
lama ve selden koruma önleminin
önemine, M.Ö. 1700 yılı civarında yazılan
Hammurabi Kanunları da işaret etmektedir. 

Su Yönetiminden Doğan Sorunlar İnsan-
lar tarih boyunca yaşamak için gereksinim
duydukları her şeyi doğadan aldılar. Geç-
mişte büyük oranda doğa ile daha uyumlu
bir yaşam ve bu bağlamda oluşan bir bilinç
söz konusuydu. Ancak yaşamın sanayileşme-
siyle ve mekanikleşmesiyle bu bilinç insan-
larda doğa geri plana itilmiştir. Basit bir
biçimde kırsal bölgelerde bulunan bir insan
topluluğu doğaya ve doğal kaynaklara daha
fazla sorumluluk üstlenerek yaklaşır, çünkü
her gün doğa ile temas içindedir ve gereksi-
nimlerini doğadan karşılar. Ama kentte ya-

şayan topluluklar bu bağlılığı kaybetmiştir
ve oldukça maddi çıkar odaklı
yaşamaktadır. 

Sonuç olarak kapitalist toplum doğal
kaynaklara sadece tüketim penceresinden
bakmaktadır. Bu yaklaşımda baskın olan
doğayı kontrol altına alma arzusu, su yöne-
timi alanında da üretimi arttırmayı belirle-
yici hale getirmiştir. Büyük hidrolik su
yapılarının (baraj ve kanallar da dahil) ku-
rulmasına dayalı, kamu-özel bütçeleriyle fi-
nanse edilmiş arz odaklı stratejiler, hiç
çekinmeden kaynakları sömürürken, yer altı
su kaynaklarının yönetilmesinde bireysel ve
maddi çıkar peşinde koşan yaklaşım, kolek-
tif ahlakı yok saymayı beraberinde getir-
mektedir. Suyun Özelleştirilmesi-
Yaşamımıza Saldırı Defalarca sözünü ettim.
Kendimi reklama giriyor ama 81 il temsilci-
sinden seçilen 4'ü avukat 7 kişilik Türkiye
Su Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olarak se-
çilmem omuzlarıma bir sorumluluk ta ge-
tirdi. Çevre Bakanı ile oluşan dava için yeni

ilçemiz Arnavutköy civarında yol için açılan
araziyi zaman zaman fotoğraflıyorum. Bu
meclis Karadeniz derelerinin peşkeş çekil-
mesi üzerine kurulmuştu. 

Dünyada aslında yerel yönetimlerin dene-
timinde olan su yönetimi işletmelerinin,
satın alınmasıyla başlamıştır. Birçok ülkede
bu konu büyük protestolara sebep olmuş
hüsranla bitmiştir. Çevrecilerin oluşturduğu
Küresel Direniş Hareketi, "Dünya Su Forum-
ları" çerçevesinde 2001 yılından beri toplan-
maktadır. 2006 yılında Meksika'da, 2009
yılında İstanbul'da gerçekleşen Dünya Su
Formlarında "Suyuma Dokunma" Kampan-
yaları olmuştu. BM raporlarında 1.1 mil-
yardan fazla insan temiz suya erişemiyor,
2.6 milyar insan su yetersizliğinden kirlilik
mağduru bu yetersizlik sonucu her 10 sani-
yede ir çocuk ölmektedir derken ormanları
kesmek, su havzaların kirletmekte neyin
nesi. Bu konu uzun ve hayati yine döneriz.
Mücadeleye devam. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle.
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Yaşam hakkı olarak su... 

M altepe Belediyesi’nin, engelli vatan-
daşlara yönelik hizmete açtığı Üre-
ten Engelliler Merkezi’nin

atölyesinde hazırlanan ürünler satışa çıktı.
Feyzullah Mahallesi’nde bulunan merkezde
öğretmenleri ve velileri eşliğinde stant açan öğ-
renciler, ürünlerini vatandaşların beğenisine
sundu. Çanta, sabun, bileklik, el işleri ve keçe
ürünlerinin satışa sunulduğu sergi, vatandaş-
lardan büyük beğeni topladı.

Gelir de onlara harcanacak

Geçtiğimiz Ekim ayında 30 öğrenci ile başla-
yan atölye çalışmalarında hazırlanan el emeği
ürünler, ilçenin farklı noktalarında ve Üreten

Engelliler Merkezi’nde satışa sunulmaya
devam edecek. Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç’ın da destek verdiği çalışmada elde edilen
gelir, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamalarında
kullanılacak. Ürünlerden satın alan vatandaş-
lar Maltepe Belediyesi’nin engellilere yönelik
çalışmalarını beğeni ile karşıladıklarını belirte-
rek, Maltepeli vatandaşların üret kazan proje-
sine katkı sunmalarının önemine değindi.

Eve kapanmaktan kurtuldular

Öğrenci velisi Aysel Üçel, proje ile engelli
vatandaşların eve kapanmaktan kurtularak
sosyal yaşamın içinde yer aldıklarını söy-
ledi. Üçel, projeyle konuşamayan çocukla-
rın konuşur hale geldiklerini, sosyal ve fiziki
becerilerinde gözle görülür bir ilerleme kay-

dettiklerini söyledi.

"Bize destek olun" çağrısı

Nurşen Bulut ise ders veren öğretmenden ve
personelden çok memnun olduklarını ifade
ederek, projenin devam etmesini, vatandaşla-
rın destek vermesini istedi. Öğrenci Rabia Şule
Güler, atölye çalışmalarına katılmaktan mutlu
olduğunu ifade ederek, kendilerine verilen des-
tek ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Müge Ce-
beci de, merkezde arkadaşlarıyla ve
öğretmenleriyle bir araya gelmekten dolayı
mutlu olduğunu, ders verilen günleri heye-
canla beklediğine değindi. Gülçin Çalışkan
adlı öğrenci de, atölye çalışmalarında özgün
çalışmalar hazırlayıp el becerilerini geliştirdi-
ğini, yeteneklerinin farkına vardığını ifade etti.

Maltepe Belediyesi’nin
“Üret-Kazan” projesiyle,

yine belediyeye bağlı
Üreten Engelliler 

Merkezi’ndeki atölyede
ürettikleri ürünleri 

satışa çıkaran engelli 
çocuklar, projeyle hem

kazandı, hem de hayata
tutundu. Çanta, sabun,

bileklik, el işleri ve keçe
ürünlerinin satışa 

sunulduğu etkinlik, 
vatandaşların büyük 

ilgi ve beğenisiyle 
karşılaştı

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 
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ANIL BODUÇ

ülkemizde girişimcilere destek veren
kurumların başında KOSGEB, TÜ-
BİTAK, Kalkınma Ajansları, AB Ufuk

2020 Programı, Ekonomi Bakanlığı ve artık yerel
yönetimler de yer alıyor. Küçükçekmece Beledi-
yesi de açmış olduğu Girişimcilik ve İnovasyon
Merkezi ile girişimcilere destek oluyor. 2016 yı-
lında KOSGEB’den AR-GE desteği almaya hak
kazanan ilk oyun yazılım firması olan Gamelab
İstanbul’un SİMOM (Simülasyon Motoru) Pro-
jesi, Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve
İnovasyon Merkezi bünyesinde geliştiriliyor

Öğrencilere staj imkanı

Dünya simülasyon sektörünün yazılım geliştirme
projesine ev sahipliği yapan KÜGİM, Türki-
ye’nin dört bir yanından mühendislik fakültesi
öğrencilerine de staj imkanı sunuyor.  Oyun mo-
torları ve dijital oyunlar geliştirilmesine olanak
sağlayan ve her yaş grubuna yönelik oyun prog-
ramlama eğitimleri veren merkez, projenin yürü-
tüldüğü ofisleri de tahsis ederek, ileri teknoloji
firmalarına çeşitli destekler sağlıyor. Girişimcilere
her türlü mekânsal ve donanımsal imkan tanına-
rak, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yılları
sağlıklı bir şekilde aşmalarının ve büyümelerinin
sağlanması yönünde önemli bir hizmet veriliyor.

Gamelab Istanbul staj programı 1 hafta süren ön
eğitim turu ile başlıyor. Ön eğitim aşamasında
yazılımcı öğrencilerin örnek bir mobil oyun geliş-
tirmesi sağlanıyor. Tasarımcı öğrencilere ise mo-
delleme ve animasyon eğitimleri veriliyor. Staj
süresince tamamlayıcı işbaşı eğitimler verilmeye
devam ediliyor. Öğrenciler stajın sonunda birer
staj sertifikası ile belgelendiriliyor. Çeşitli eğitim-
lerden geçen ve gerçek projelerde görev yapan
stajyer öğrenciler, profesyonel meslek hayatına
hazır hale getiriliyor.

Her türlü imkan sağlanıyor

SİMOM Proje Yöneticisi ve Öğretim Üyesi Ra-
mazan Noyan Culum, gelişen teknoloji karşı-
sında simülasyonun her geçen gün önem
kazandığını ifade ederek, “Eğlence amacı olma-
yan tamamen eğitsel amaçlı oyunların en önemli
kısmı simülasyonlardır. Simülasyon havacılık ve
otomotiv sektörü ile savunma sanayi gibi daha
pek çok alanda kullanılıyor. Teknolojinin gelişme-
siyle birlikte simülasyonu eğitimin her yönünde
göreceğiz. Konunun stratejik önemini de göz
önüne alarak bu alana özgü bir oyun motoru
yapmaya karar verdik. Simülasyon motoru adı
altında özel amaçlı bir oyun motoru geliştiriyo-
ruz. Bu projenin geliştirilmesinde Küçükçekmece

Belediyesi bize çok destek olarak yerli teknolojiyi
çok önemsediğini ortaya koydu. KÜGİM bina-
sında faaliyet gösteriyoruz. Burada bize her türlü
imkan sağlandı. İnternet bağlantısı, toplantı sa-
lonu, eğitim salonu ve en önemlisi yönetimin
yüzde 100 desteği. Bu anlamda emeği geçen her-
kese teşekkür ederiz” dedi. 

Belediyeye teşekkür ettiler

Gamelab İstanbul Kurumsal İletişim Müdürü
Gonca Genç de yerli üretim konusunda duyarlılı-
ğından dolayı Küçükçekmece Belediyesi’ne te-
şekkür ederek, “ Yapmış olduğumuz proje, yüzde
100 yerli, hiçbir şekilde dışa bağlı değiliz. Kendi
projemizi üretiyoruz. 2 yıl sonunda projemiz ta-
mamlanarak hayata geçecek. KÜGİM bu strate-
jik önemi gördü ve bizi her anlamda destekledi.
Aynı zamanda öğrencilerimizin tüketime harca-
dığı zamanı üretime dönüştürerek, KÜGİM
bünyesinde mobil oyun geliştirme eğitimleri de
veriyoruz.” dedi ve kendilerine bu bu imkanı sağ-
layan Küçükçekmece Belediyesi’ne ve Başkan
Kemal Çebi’ye teşekkür etti.

Girişimcilere 
büyük kolaylık
Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon 
Merkezi (KÜGİM), Türkiye’deki teknoloji girişimcilerine
mekansal ve donanımsal çalışma imkanı sunuyor
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5 yaşından beri evde ve sokakta
yoğurt kovasıyla müzik yapan 
14 yaşındaki Ali Kadir Aytekin’in
hayali gerçekleşti. Kısa sürede 
“Engelleri Aşalım” isimli müzik
grubunun bateristi olan Aytekin’in
hedefi bir orkestrada sanatçı olmak

Bağcılar Plevne Orta-
okulu’nda okuyan bedensel
engelli Ali Kadir Aytekin (14),

5 yaşında müziğe merak saldı. İnternette
izlediği “Best drummer ever” isimli video-
dan etkilenen Aytekin, evdeki yoğurt ko-
valarını alıp sokağa çıktı. Bulduğu
çubuklarla kovalara vurarak ritim oluştu-
ran Aytekin,
önce kendi ma-
hallesinde ar-
dından da
Taksim İstiklal
Caddesi’nde
çalmaya baş-
ladı. Küçük ço-
cuğun kovalarla
yaptığı müzik
şovu izlemek
için etrafa topla-
nan vatandaşlar bol bol video çekti.
Ritimleriyle dikkat çeken Aytekin, dinle-
yenleri kendine hayran bıraktı. Ailesinin
de desteğini alan Aytekin, doğum günle-
rinde, arkadaş ortamlarında ve okuldaki
programlarda çalarak yeteneğini 
geliştirdi. 

Elektronik bateri çalıyorum

Kovaları bırakıp gerçek müzik enstrü-
manları kullanmak isteyen Aytekin’in ha-
yatı, annesinin onu Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na ge-
tirmesiyle değişti. Sanattan tekstile kadar
37 branşta eğitim veren Engelliler Sa-
rayı’na gelen Aytekin, müzik bölümüne
kayıt oldu. 7 aydır müzik eğitimi alan Ay-

tekin, bu süreçte yaşadığı değişimi, "9 yıl-
dır yoğurt kovalarıyla müzik yapmaya ça-
lışıyorum. Yoğurt kovalarıyla çalarken bir
gün davul, bateri veya darbuka çalma ha-
yali kuruyordum. Buraya geldiğim gün
bu müzik aletlerini görünce çok heyecan-
landım. Zafer hocamın ve arkadaşlarımın
da desteğiyle kısa sürede buraya alıştım.

Şimdi artık
elimde tahta
parçası ye-
rine baget
var ve elek-
tronik bateri
çalıyorum.
Saatlerce yo-
rulmadan
çalıyorum.
Bu çok
büyük bir

mutluluk. Kovalarımı atmadım, hala sak-
lıyorum. Kurs bitip eve gittiğimde yine ko-
valarla çalmaya devam ediyorum"
sözleriyle anlattı. 

Orkestra sanatçısı olacağım

Müziği çok sevdiğini ve ilerletmeyi dü-
şündüğünü söyleyen Aytekin, "Şu anda
engelliler grubumuzda bateristlik yapıyo-
rum. Daha çok çalışmak ve kalabalıklar
karşısında orkestrada sanatçı olmayı he-
defliyorum. Gün gelecek hayranı oldu-
ğum Best Drummer Ever’den iyi
olacağım.  Çıktığım bu yolda bana imkan
sağlayan Bağcılar Belediye Başkanımız
Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ediyorum”
açıklamasını yaptı. 
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Kültürpark 20’inci festivale hazırlanıyor
Büyükçekmece'yi tüm dün-
yaya tanıtan ve bu yıl 20'ncisi
düzenlenecek olan Uluslar-

arası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Fes-
tivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam
ediyor.  Her yıl festivalin en önemli etkin-
lik noktalarında biri olan Kültürpark’ta
çalışmalar gerçekleştiriliyor. 

Gelin gibi süsleniyor

26 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleşecek olan 20. Uluslararası Bü-
yükçekmece Kültür ve Sanat Festivali ön-
cesinde Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve
Bahçeler Müdürlüğü tarafından çok sa-
yıda bakım ve yapım çalışmaları gerçek-
leştiriliyor. Bir yandan amfi tiyatronun ve
sahnenin gösterilere hazırlanması çalış-
maları yapılırken diğer yandan tüm park

alanında peyzaj, boya ve süsleme gibi ha-
zırlıklar gerçekleştiriliyor. 

En iyi şekilde ağırlayacak 

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün
dünyaya kazandırdığı, Dünya Festivaller
Birliği tarafından 7 kez "Dünya’nın en iyi
kültür ve sanat festivali" ödülüne layık gö-
rülen festival, her yıl on binlerce yerli ve
yabancı turisti Büyükçekmece’ye çekiyor.
Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, onlarca
farklı ülkeden gelecek sanat elçilerini en iyi
şekilde ağırlanması adına mesai yapıyor.
Başkan Akgün ve ekibi festival boyunca
konuklarını en iyi şekilde ağırlamak isti-
yor. Herhangi bir problem yaşanmaması
adına tüm önlemleri alan ekipler sorun-
suz bir festival için gece gündüz mesai
yapıyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da destek verdiği çalışmada elde
edilen gelir, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamalarında kullanılacak. 
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S özcü gazetesi yazarlarından Rahmi Turan’ı
son günlerde akıl almaz bir Bodrum sev-
dası sardı. Her ne kadar Bodrum’da evi

olsa da, son bir hafta da bir ulusal köşe yazarının
3 kez Bodrum’u yazması size de ilginç gelmiyor
mu?

Ben 12 yıldır Bodrum’da yaşıyorum ve bu ken-
tin sosyal, kültürel yaşamının her anında bulun-
maya çaba gösteren bir yurttaşım. 

Ancak daha bir kez olsun ne Rahmi Turan’la,
ne de Kemal Ulusu ile hiçbir yerde karşılaşma-
dım, onları bir esnafla sohbet ederken görmedim.
Gerçi sosyal ve ekonomik koşullarımız gereği
belki da onların takıldığı yerlere biz gidemediği-
miz için rastlaşmamış olabiliriz.

İnsanların yaşadıkları kente karşı duyarlı ol-
maları çok doğal ve hatta topluma mal olmuş
isimlerin daha duyarlı olmaları zorunludur.

Ben de bu sorumluluğum gereği, daha göreve
geleli henüz 3 ay olmuş, idealist, çalışkan, iyi ni-
yetli bir başkana bir süre daha kredi verilmesi,
zaman tanınması gerektiğini düşünenlerdenim.

Buna karşın, olumlu eleştirilerimi yapmaktan
geri durmadığım gibi, heyecanını ve motivasyo-
nunu azaltmamak için önce kendisinden ya da bir
yetkiliden bilgi alıp, ondan sonra yazmaya özen
gösteriyorum. 

Çünkü biliyorum ki, her zaman telefonu açık,
oradan ulaşamasam da sosyal medya üzerinden
arandığında mutlaka dönüş yapıyor.

Şunu unutmamak gerekir; iş yapan hata da
yapar.

Geçmişte hata yapmamak için memur zihniye-
tiyle hiç iş yapmayanları da gördük.

Bana göre hata yaparım diye hiç iş yapma-
maktansa, varsın iş yapsın, arada hata da yapsa
hoş görelim.

Bodrum’un on yıldır birikmiş sorunlarını doku-
nunca çözecek bir sihirli değnek henüz icat edil-
medi.

Daha da önemlisi ve acı olanı, on yıl boyunca
ağzını açıp tek laf etmeyenlerin, bugün her fır-
satta belediyeye, başkana yüklenmeleri.

Daha ilk günden yazdım, belediyecilik dene-
yimi olmaması, siyaset içerisinde aktif olarak bu-
lunmaması, görev gereği çok uzun yıllar
Bodrum’dan uzak kalması seçim öncesi Ahmet
Aras için bir handikaptı.

Ancak Bodrum seçmen kitlesinin siyasi ve sos-
yolojik yapısı CHP ye meyilli ve AK Parti karşıtı
olduğu için, HDP nin de inanılmaz desteğiyle
CHP Bodrum’u kazandı ve Ahmet Aras, yıpran-
mamış bir kişilik olarak belediye başkanı seçildi.

Biraz önce saydığımız o kimi handikaplar, se-
çildikten sonra Aras başkan için avantaja dönüşe-
bilir demiştik.

Gerçekten de Bodrum eşrafıyla ve yerlici tavır-
ları meşhur siyaset baronlarıyla çok içli dışlı ol-
maması, onların etki alanından uzak durması
Bodrum için bir şanstı.

Bagajında defosu olmayan Ahmet Aras’a doğ-
rudan saldıramayan, belediyeden beslenen ranti-
yeciler; çevresindekilerden yola çıkarak, hiç de
etik olmayan yol ve yöntemlerle yıpratma operas-
yonuna başladılar.

Mesleği gereği tez canlı ve dinamik bir yapıya
sahip olan başkanın bazen ayağını gazdan çekip,
frene dokunması gerekiyor kuşkusuz. Onun ça-
lışma temposuna, hızına yetişemeyenler, geride
kalınca rahatsız olmaya, söylenmeye başladılar.

Doğaldır ki; siyaset ve yerel yönetimler zorlu
ve çileli bir yoldur. Herkesin bu yolu sonuna
kadar aynı tempoda ve kararlılıkla yürümesi
kolay değil. Hele de hayatı boyunca hiç üretme-
miş, iş yapmamış kimileri için biraz yorucu ve
meşakkatlidir de.

Alternatifini yaratmadan hiçbir şeyi bir çırpıda
yok edemezsiniz.

Halk plajları ve şezlong konularında biraz ace-
leci davranılmış olunabilir.

Ama hep söylenen bir söz vardır; “her şeyin
başı niyet”

Ben hala Ahmet Aras ve ekibinin iyi niyetine
inanıyorum.

Yapıcı eleştiri ve önerilerimizle bir süre daha
destek olunması, çalışmalara katkı konulmasın-
dan yanayım.

Rahmi Turan; yılların gazetecisi, köşe yazarı
olabilir ama diğerleri gibi onun da halkın arasına
karışmadan, onlara dokunmadan Bodrum la ilgili
çok objektif, sağlıklı değerlendirmeler yapabilece-
ğini düşünmüyorum.

Bodruma magazin sayfalarından, otel lobile-
rinden, lüks restoranların içki masalarından
değil, öteki yüzünden de bakmak gerek.

Bodrum dan ve belediyeden beslenen, Bod-
ruma hiçbir değer katmayan kesimler dışında
genel olarak Bodrum halkı Ahmet Aras’tan umu-
dunu kesmiş değil, desteklemeye de devam ediyor.
İlginç olan CHP örgütlerinin bu anlamsız yayın-
lara karşın niye bu kadar suskun kaldığıdır.

İ stanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB se-
kreteri Tuğrul Erkin'in Süleymaniye

Camii'ndeki cenaze namazını katıldı.
Cenaze öncesinde Saraçhane'deki Reşat
Nuri Güntekin Tiyatro Sahnesi'ne ve Sa-
raçhane Tıp Merkezi'ni ziyaret eden
İmamoğlu Süleymaniye Camii'ne yürü-
yerek gitti. İmamoğlu, Saraçhane Tıp
Merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını
yanıtladı. 

Bütün başkanlar davet edildi

12 Temmuz Cuma günü Anıtkabir'e İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfa-
tıyla kurumsal bir ziyaret gerçekleştirecek
olan Ekrem İmamoğlu'na, meclis üyele-
rinin ve 39 belediye başkanının tama-
mına yapılan Anıtkabir ziyareti daveti
soruldu. İmamoğlu, "Davetimizi 39 ilçe
belediye başkanına yapıldı. Ve meclis
üyelerinin tamamına yapıldı. Özellikle
protokol saat diliminde Anıtkabir’de
izinlerimiz alındı. Şu an CHP ve İYİ
Parti grubu dışında bildiğim kadarıyla
bize katılım konusunda ulaşan bilgi yok.
Yani biz Cuma günü sabah oradayız.
Çağrımızı, davetimizi yaptık. Tabii, gelip
gelmemek diğer meclis üyeleri ve ilçe be-
lediye başkanlarının tercihi. Kurumsal
bir başlangıç için orada olacağız. Seçil-
mişlerle beraber Atamızın huzurunda,
ülkemize, maneviyatıyla beraber bir söz
vereceğiz. Her kurumun yapmak istediği
gibi, Cumhurbaşkanlığından tutun,
Meclis başkanlığına ya da siyasi parti-
lere, İBB de Türkiye’nin en büyük ku-
rumlarından bir tanesidir. Dolayısıyla
gidip bu kurumsal ziyareti yapacağız.
Diğerlerinin de katılıp katılmayacağını
da o gün netleştirmiş olacağız. Ama şu
zamana kadar bize bir geri dönüş yapıla-
madı" dedi.

5 yıl boyunca davet edeceğiz

Pazartesi günü Yenikapı’daki yemeğe
AK Partili belediye başkanlarının katıl-
mamasının hatırlatılması üzerine İma-
moğlu, "Yani durum değişir. Biz birçok
geleneği, birçok buluşmayı, hizmetle ilgili
bu şekli, bu aya dönük değil. 5 yıl bo-
yunca aynı şeyi yapacağız. 5 yıl boyunca
davet edeceğiz. 5 yıl boyunca gittiğimiz
her ilçede belediye başkanını, gittiğimiz
sokağa, mahalleye çağıracağız. Gelip
gelmemek kendi tercihleri. Eşlik edip et-
memek kendi tercihleri. Ben olsam gider-
dim. Benim dönemimde, benim ilçeme
Büyükşehir Belediye Başkanı hiç gel-
medi. Hiç beni aramadı. Ve ben buna
çok üzülüyordum. Sadece 15 Temmuz
ile ilgili bir gece töreni yapıldı. O da
Esenyurt- Beylikdüzü arasında. Bir tek

oraya çağrıldım. Oraya da gittim. Onun
dışında hiç gelinmedi, hiç çağrılmadım.
Ama ben bunu bir başka belediye başka-
nına yaşatmayacağım. Tersini yaşatmak
istiyorlarsa vatandaş, onun hesabını
sorar. Onun için benim önerim, bir
arada iş üretmek ve çalışmak" açıklama-
sında bulundu. 

Bir kısım el frenleri görüyoruz!

İBB'nin mali durumunun ne kadar za-
manda düzelebileceğine ilişkin soru üze-
rine İmamoğlu, "Bu çok basit, hemen
hızlıca yol alabileceğiniz bir takvim değil.
Elbette kısa, orta ve uzun vadeli planları-
mız olacak. Esas olan ilk başta israfı en-
gelleyen ve tasarrufu önceleyen, yanı sıra
gelirleri arttıran bir ekonomik düzen. 10
gün içinde tespitlerle beraber mali tab-
loyu size sunma şansımız yok. İBB’ye
bütünüyle baktığımızda konuştuğumuz
bütçe aslında İBB’nin kurumsal bütçesi.
Bir de iştiraklerinin bütçesi var. Onlara
henüz hakim değiliz. Henüz genel kurul-
lar yapılmadı. Çağrılarımız var. Orada
da bir kısım el frenleri görüyoruz” dedi.

İstifa çağrısını yineledi

İştirak şirketleri ile toplantılar yapacakla-
rını belirten İmamoğlu, “Hızlı bir şekilde
genel kurul yapılıp oraya da ekip arka-
daşlarımızla girdikten sonra bütçeyi net-
leştirme şansımız olacak. Umuyorum
hızla hareket edeceğiz. İstifa eden genel

sekreter ve yardımcılarının iştiraklerde
görevleri var. Madem istifa ettiniz neden
orada duruyorsunuz? İnsanlar İştirak-
lerdeki yönetimden de İBB yönetimin-
den de bize hesap soracak. Şu an
itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim
olmamız lazım. Umuyorum yanlışların-
dan dönerler” diye konuştu.

Yasal süreç işletilir

İmamoğlu, iştiraklerin başındaki görevli-
lerin istifa etmekte direnmeleri halinde
birtakım yasal uygulamalara başvura-
caklarını ifade ederek “İmkanlar var. On-
ları devreye sokacağız. Yasal süreleri
göze alırsak 40-45 günü buluyor. Biz İs-
tanbul’un ve iştiraklerin o kadar zaman
kaybına asla tahammülü olmadığını bili-
yoruz. Dolayısıyla hızlıca bütün yöne-
timi ele almamız gerekiyor” dedi.
İştirak şirketleri ve Medya A.Ş.'nin israf
kalemleri ile ilgili soru üzerine İmamoğlu
“Büyük bütçelerle kar oranı çok düşük
kalıyor. Bazıları da hizmetlerinde elde et-
tiği o bütçe rakamlarıyla  bence yeterince
hizmet etmiyor. Bütünüyle bunları revize
edeceğiz. Bizim derdimiz şu İstanbullu-
nun parasını ama şirketler üzerinden
ama kurum üzerinden en sağlıklı, en ve-
rimli kullanmak, öncelemek. Yani ger-
çekten büyük rakamlar büyük bütçeler
var. Bu bütçeler sağlıklı kullanıldığında
İstanbul'un hayatına dokunacak çok şey
üretebiliriz. Derdimiz o" dedi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Anıtkabir’i ziyaret edecek. 39 ilçe belediye 
başkanına ve tüm partilerden meclis üyelerine ziyaret için davet yapıldı. İmamoğlu,
“Şu an CHP ve İYİ Parti grubu dışında bildiğim kadarıyla bize katılım konusunda 
ulaşan bilgi yok. Şu zamana kadar bize bir geri dönüş yapılamadı” diye konuştu

Rahmi Turan’ın 
Bodrum sevdası!

AK PARTI’DEN 
SES SEDA YOK

MAKAM ARAÇLARI 
SERGİLENECEK Mİ?
Ekrem İmamoğlu, makam araçlarının Yeni-
kapı’da sergilenmesine ilişkin ise "İşin içine
İBB İştiraklerini katmadan bir manzara sergile-
yemiyorsunuz. Şu anda iştiraklerin istediğimiz
sisteme dahil olma pozisyonu yok. Çünkü
orada bizim tanımadığımız, bilmediğimiz diya-
logdan bile kaçınan yöneticiler var. Bütün bun-
ların değişmesi lazım ki İstanbul'un sistemini
bütünüyle vatandaşa gösterelim. Araçlar nedir,
ne değildir? Duyuyoruz, hemen bazı iştirak-
lerde araçların markası değiştirilmiş. A mar-
kası gitmiş, B markası gelmiş, tasarruf
göstermek adına. Bu da iyi bir gelişme ama
bizim bütünüyle durumu göstermemiz için
bütün idareye sahip olmamız lazım. Hem Teftiş
Kurulu'nu devreye sokarak, hem de bütün bi-
rimlerden sıkı bir rapor talebi yaptım. Geçmişe
dönük, bir yıl içerisinde nasıl değişiklikler oldu-
ğunu da talep ettim. Hızlıca o rapor önümüze
geldiğinde sanıyorum hazır olacağız. Ben bu
Cumartesiyi arzu etmiştim. Arkadaşlarım bu
Cumartesiye hazır olma konusunda zorlanıyor-
lar" açıklamasını yaptı

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDE 
15 TEMMUZ ANMASI
15 Temmuz etkinliklerini katılıp katılmayacağı-
nın sorulması üzerine ise İmamoğlu, "15 Tem-
muz’da zaten İBB önünde anma töreni olacak.
Ama şu anda ne valilikten ne merkezi hükü-
metten resmi bir program bize iletilmedi. Ama
en fazla şehit verilen yer İBB'nin önü. İBB
önünde anma törenimiz olacak. Onun da de-
taylarını yarın (bugün) sunacağım size" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın kendisine yap-
mayı planladığı “tebrik ziyaretini” ertelemesine
ilişkin soruya İmamoğlu, “Yoğunluğundan
ötürü. Başka bir ziyaret programının devreye
girdiği bilgisi verildi. Kendilerine denk geldiği-
mizde sorarız. Ama ’16-17 Temmuz’ dendi. O
tarihlerde de biz müsait değiliz. Dolayısıyla bu
ikinci tarihti. Olur böyle şeyler bakalım, takip
edeceğiz" yanıtını verdi. 

Silivri sizden daha
ulvi işler bekliyor!
Halefi Volkan Yılmaz’ın kendi döneminde yapılan araç 
kiralama ihalelerini israf olarak kabul etmesini sert sözlerle
eleştiren Özcan Işıklar, “Silivri Meclisi çok daha ulvi amaçları ve
projeleri konuşulacak bir meclis olmalıdır” ifadelerini kullandı

31 MART'TA seçimi kay-
beden ve sonrasında İzmir
Büyükşehir Belediyesi işti-

raki olan Grand Plaza A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanlığına atanan Özcan
Işıklar Damga'ya açıklamalarda bu-
lundu. Mevcut Başkan Volkan Yıl-
maz'ın kendi dönemiyle alakalı
yaptığı israf vurgusuna değinen Işık-
lar, araç kiralamalarında ortaya
çıkan farkı, "Kamoyunda açıklanan
fiyatlar akaryakıt dahil edilmeden
ifade edilmektedir. Bu ihaleler 2004
yılından bu yana aynı ihale yönetme-
liği kapsamında, Türkiye İhale Kuru-
mu’nun onayına tabi olarak
yapılmaktadır. Diğer çevre belediye-
lerinki ile de kontrol edilebilir karşı-
laştırılabilir. Kamu kurumları bu tür
araç kiralama ihalelerinde yaş model
amortisman kasko ve ihale teminatı
olarak belli güvenceler alınarak ya-
pılmaktadır" dedi. 

Başkan sadece onay makamıdır

"Başkan sadece onay makamıdır"
diyen Işıklar, "Bir ihale bütününden
tek bir makine için verilen fiyatı alıp
günübirlik işler için verilen fiyatı bu
koşullar altında yapılmış bir analiz-
deki fiyatla karşılaştırmak kamu yö-
netiminin zihniyetine anlayışına
sığmaz. İlçemiz her türlü olağanüstü
şartları ve olan üstü afetleri açık bir
durumdadır. Bizim dönemimizde iki
defa büyük afet ve sel yaşayan ilçe-
mizde ve depremsellik taşıyan bölge-
mizde bu tip ihtiyatî bu tip
güvenceleri en yüksek kalitede en
yüksek hizmet standardıyla tutmak
zorundayız” açıklamasında bulundu. 

Gündem meşgul edilmemeli

Silivri'nin gündeminin meşgul edil-
memesini isteyen Işıklar, "Biz o mec-
lislerde silikon vadileri, eğitim bilişim
teknoloji alanlarını, teknoparkları,
üniversiteleri, din ve kültür turizmini,
dünyanın ve Türkiye’nin bugün yana
yakıla anlattığı bütün Türkiye’nin
örnek gösterdiği tarım projelerini ko-
nuştuk. Mevzuatı belli tüzüğü belli
yönetmeliği belli olan bir iş alım şek-

lini tek bir araca kadar düşürüp, Si-
livri’nin gündemini meşgul etmek ye-
rine o meclislerde Silivri’nin
geleceğini konuşmamız o meclise ya-
kışan bir asalettir. Ben sekiz tane be-
lediye teslim aldım, hiç böyle bir
polemiğe girmeden günahıyla seva-
bıyla hizmetlerin devamı konusunda
beş yıl yapılmayan bütün hizmetleri
yapmaya gayret gösterip sekiz bele-
diye teslim almış biri olarak sekiz
tane belediye başkanı ya da halen
bugün gerekli insani ilişkileri görüşü-
yoruz" dedi. Kendi döneminde sekiz
beldeyi tek bir Silivri yaptıklarını be-
lirten Işıklar, “13 tane köy kapandı
ikinci dönemimizde. 13 tane köyü
aldık yine aynı şekilde o köyleri Siliv-
ri’ye kattık. Hiçbir vergi, hiçbir ruhsat
geliri almadan beş yıl boyunca on-
lara hizmet ettik. Bu kadar ağır ko-
şullarda bunları yaparken hiç geriye
dönük bakıp o günün koşulları tartış-
maya açmadık. Silivri Meclisi çok
daha ulvi amaçları ve projeleri konu-
şulacak bir meclis olmalıdır. Saygın-
lığını her geçen gün daha da ileriye
taşımalıdır Silivri halkı bizden bunu
beklemektedir” ifadelerini kullandı. 

Silivri eski Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, eleştirilere cevap verdi. 

Uzman çavuş
intihar etti
Başakşehir'de 4 ay önce görevinden istifa ettiği öğrenilen uzman
çavuş, polis olan ev arkadaşının beylik tabancasıyla intihar etti

OLAY 14.00 sırala-
rında Kayabaşı
Mahallesi, Kaya-

başı Bulvarı üzerinde bulunan
bir sitede meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre Türk Silahlı
Kuvvetlerinde Uzman Çavuş
olan Turan K. 4 ay önce gör-
evinden istifa etti. Bir polis

memuru ile ev arkadaşı ol-
duğu öğrenilen Turan K.,
polis arkadaşı uyurken, onun
beylik tabancasını alarak, inti-
har etti. 

Otopsi yapılacak

Silah sesine uyanan arkadaşı,
Turan K.'yı kanlar içinde yerde

buldu. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. Sağlık ekipleri Turan
K.'nın olay yerinde hayatını
kaybettiğini belirledi. Polisin
olay yeri incelemesinin ardın-
dan Turan K.'nın cenazesi
otopsi işlemleri için Adli Tıp
Kurumu'na götürüldü. DHA



N e kolay  şeydir  eleştirmek, kırmak,
dökmek, bozmak, üzmek ve bol  
keseden atıp ahkam kesmek.

Farabi “önce doğruyu bilmek gerekir.
Doğru bilinirse yanlış da bilinir” derken, önce
yanlış bilinmesi halinde doğruya kolayca ula-
şılamayacağını ve ortaya bir sürü fikrin doğ-
ruları çıkacabileceğini düşünmüş olmalı. Ne
kadar doğru ve isabetli bir tespit. Boşuna 
Farabi olmamış büyük usta… 

Günümüzün konusu bir ülke nasıl 
parçalınır, nasıl kaosa süreklersiniz olsun…

Bilen var mı?”

Önce kültürünü yozlaştırırsınız. Yavaş
yavaş, ince ince işleyerek sabırla özünden
kendi toplumsal doğrularından 
uzaklaştırısınız milleti.. 

Dilini dil olmaktan çıkarır, gelenek-göre-
neklerini, örf-adetlerini eski kafa söylemle-
riyle, alaycı tutumlarla yokmuş hükmüne
getirirsiniz.

Saygıyı-sevgiyi gereksizleştirir yerine 
çıkarcılığı, egoistliği benimsetir, böylelikle
İnsanların guruplaşmasını ayrışmasını 
sağlarsınız…

Vatan elden gidiyor bölümü çok önemli..
herkesi ülkesine aşık bir vatansever moduna
sokup diğer gurupları da vatan haini olarak
gösterirsiniz.. böylelikle “vatan elden 

gidiyor” bölümünü 
başlatır olaya hız kazandırısınız…

Dini ve ahlaki konularıda siyasete alet
edip guruplara havale ederseniz bu iş
tamam sayılır… 

Hiç merak etmeyin, bütün bunları yapar-
ken kesinlikle yalnız olmayacaksınız. 
Ülkeye düşman, sömürmeye hazır kim varsa
özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, baskı,
zulum, adalet, o hakkı, bu hakkı söylemle-

riyle  emin olun hep yanınızda olacaktır..
Hadi size müjdeler olsun elbirliğiyle 

koskoca ülkeyi severek uğruna öleceğinizi
haykırarak ülkeyi beter duruma 
getirdiniz… Daha ne olsun. 

Olur mu demeyin sakın olur olur.. 
Bakın Amerika ve kapitalist ülkelerin

vaad ettiği Arap baharlarına. 
Nede güzel geldi bahar kokuları içinde

özgürlükler ve İnsan hakları Irak’a, Mısır’a
Libya’ya, Suriye’ye, Yemen’e 
Afganistan’a Sudan’a ve nede çabuk 
özgürleşerek kavuştular bağımsızlıklarına…

Neyse ya fazla takılmayın siz bu konu-
lara. Zaten bizi yıllarca sağcı-solcu, 
alevi-sunni, Türk-Kürt, yada muhafazakar-

cumhuriyetçi diye kimse bizi ayırmaya 
bölmeye, kaoslara sürüklemeye çalışmıyor
ki amaaaaan bize ne..

Geldik kıssadan Hisse’ye…
Moğol istilası döneminde Hacı Bektaşi

Veli, “elinize, dilinize, belinize sahip çıkın”
diyerek herkese birlik beraberlik telkininde
bulunmaktadır. Aslında onun bunlarla 
kastettiği:

Elinize; yurdunuza, dilinize; Türkçenize,
belinize derken de soyunuza sopunuza sahip
çıkın anlamındadır. 

Azıcık büyük bir insanın sözünü dinleyip
herkes Eline, Diline, Beline sahip çıksa ne
güzel olurdu değil mi?…

VESSELAM..

Amaaan bize ne...

2019–2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜYÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMA YO-
LUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLE-
RİNİN TAŞINMASI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/324867
1-İdarenin
a) Adresi :DİZDARİYE MAHALLESİ ENVERPAŞA CADDESİ 1 34500 

BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2128835146 - 2128832595
c) Elektronik Posta Adresi :buyukcekmece34@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :69 Öğrenci 5 Araç 180 gün taşınacaktır.

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

b) Yapılacağı yer :Merkez Adnan Kahveci İlkokulu ve Merkez 19 Mayıs Ortaokulu
c) Süresi :İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Dizdariye Mah.Enverpaşa Cad.Yurt Sokak No 8 Büyükçekmece /İstanbul
b) Tarihi ve saati :22.07.2019 - 11:00
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki 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. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü öğrenci,engelli öğrenci veya personel taşımacılığı
işlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.(Araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul
edilmeyecektir.)
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
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edi-
lebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den 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 teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1023552) 
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ALLAH ASKINA BU 
SORU SORULUR MU?
Yeni parti çalışmaları ve AK Parti’den istifaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Babacan’a, Davutoğlu’na, Gül’e kırgınlığınız var mı?” sorusuna, “Bu soru sorulur 
mu Allah aşkına. Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?” cevabını verdi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Bosna Hersek’te
gerçekleşen Güneydoğu Av-

rupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı
sonrası Türkiye’ye dönüşünde
uçakta gazetecilerin sorularını yanıt-
ladı. Erdoğan, kurulması planlanan
yeni parti ve bu partide olacak eski
AK Partililer için önemli açıklama-
larda bulundu. "MYK toplantısı var,
parti yönetiminde bir değişiklik için
bir olağanüstü kongre kararı çıkar
mı?" sorusuna cevap veren Erdo-
ğan, "Asla böyle bir şey söz konusu
değil. Sipariş üzerine kongre yapıl-
maz. Olağanüstü kongreye gidecek
şartların oluşması lazım. Önce ilçe
kongrelerinden başlarız, il kongreleri
yaparız, ardından da büyük kon-
greye gideriz" dedi. 

Binali Bey kenarda 
bırakılamaz

İBB adayı Binali Bey ile ilgili tasar-
rufunu da açıklayan Erdoğan, "Bi-
nali Bey benim yol arkadaşım, dava
arkadaşım. Nerede, nasıl değerlen-
dirme hususu olacaksa bunların da
yapı içindeki gelişmelere bakarak
değerlendirmeleri yaparız. Ama
benim bir dava ve yol arkadaşım
olarak bu denli yetişmiş, kaliteli bir
arkadaşımızı tabi ki kenarda bırak-
mak gibi bir şey düşünülemez" ifa-
delerini kullandı. 

Dava terk edilmez!

Eski bakan Ali Babacan'ın AK Par-
ti'den istifa etmeden önce kendisiyle
görüşüp görüşmediğinin sorulması
üzerine, "Benimle randevu talebi ne-
ticesinde bir görüşmesi oldu" ceva-
bını veren Erdoğan, "Bu
görüşmesinde de kendisi 'Şu seçim-
den sonra istifamı vereceğim.
Çünkü partiye karşı olan aidiyet
duygularımı kaybetmeye başladım'
dedi. 'Nedir aidiyet duygularınızı
kaybetme gerekçeleriniz?' deyince de
‘ülkedeki ekonomik durumlar’ gibi

şeyler söyledi. Şu an tabi istifa mek-
tubunu görmediğim için bilemiyo-
rum ama bana da o gün bir mektup
vermişti. O mektuptaki metin bu.
Birçok insanla görüştüklerini, çeşitli
görüşmelerle bazı adımlar attıklarını
anlattı. Kendisine 'Parti mi kuracak-
sınız?' dedim. 'Şu anda düşünmü-
yoruz ama bir platform olarak
çalışıyoruz' dedi. Dedim ki ‘Bak Ali
Bey, eğer senin bu kabineye katkı
verme noktasında yaptığınız çalış-
malar varsa, vereceğiz bilgiler varsa
biz bunlardan istifade ederiz.
Malum ben sana partide danışman-
lık teklif ettim, kabul etmedin.' Daha
ileri gidiyorum; Özbekistan Başkanı
benden orada devletin yapılanma-
sında eleman istedi. Ali Bey’i teklif
ettim. Maalesef oraya da evet de-
medi. Bizim dava arkadaşlığımızda
bir şey var. Dava terk edilmez. Bu-
rada sonuna kadar hizmet söz ko-
nusudur" açıklamasını yaptı. 

'Fazla geç kalmayın' dedim

Ali Babacan'ın Türkiye’de en genç
yaşta bakanlık görevine gelenlerden
biri olduğunu belirten Erdoğan,
"Anlaştığımız anlaşamadığımız bir-
çok konu olmuştur. Bunlardan en
önemlisi de faiz meselesidir. Faiz ko-
nusunda hiçbir zaman anlaşama-
dık. Çünkü faizin bizden ne denli
götürüsü olduğunu hep kendilerine
söylemişimdir. Uyulduğu zaman
enflasyon nerelere kadar inmiştir.
4.6’ya kadar faiz düştü. Enflasyon
da 7 civarındaydı. Hatırlayın ondan
sonra bize hemen ciddi darbe olayı
yapıldı. Bu darbe olayında da bir
anda Taksim Gezi olaylarını yaşadık
ve faizde, enflasyonda çift haneli ra-
kamlara çıkmış olduk. Dolayısıyla
da ilanihaye bu insanlar burada ka-
lacak diye bir şey yok. Aynı şekilde
Başbakanlık koltuğuna gelip oturan
arkadaşlarımızın nereden nereye
nasıl geldikleri malum. Cumhurbaş-
kanlığı makamına gelip oturanların

nereden nereye nasıl geldikleri
malum. Bütün bunlarla beraber,
yola çıkarken her şey iyi, güzel ama
Cumhurbaşkanlığı makamından ay-
rıldıktan sonra mensubu olduğu
partisine üye dahi olmamıştır. Şimdi
Ali Bey de hemen rahatlıkla istifa-
sını vermiştir, hayırlısı olsun. Parti-
mizden bu şekilde ayrılanlar daha
önce de olmuştu. Bu isimler kim-
lerdi diye sorsam acaba hatırlar mı-
sınız? Ben Ali Bey’in kendisine de
söyledim; “Yolunuz yolunuzdur ey-
vallah ama şunu unutmayın ki bu
ümmeti parçalamaya hakkınız yok.
Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun par-
çalanmasıyla da bir yere gidemeye-
ceksiniz” dedim. Şunu da söyledim,
'Fazla da geç kalmayın' dedim" diye
konuştu. 

Referandumda ‘hayır’ verdiler
"Babacan’a, Davutoğlu’na, Gül’e kırgın-
lığınız var mı?" sorusuna, "Bu soru so-
rulur mu Allah aşkına… Bunlara
kırgınlık olmayacak da kime olacak?"
cevabını veren Erdoğan, "Kaç senedir
kırgınsınız?" sorusuna da "Bu tür yakla-
şımların olmasıyla başlayan bir süreç…
Ama biz baldıran zehrini içerek hep
sabrettik ve aleyhte herhangi bir şey
konuşmadık. Cumhurbaşkanlığı seçim-

leri oldu. Bakın şu son belediye baş-
kanlığı seçiminde İstanbul’da olanlar
çıkıp da Binali Bey’le ilgili bir tane
olumlu ifade kullanmadılar. Siz nefsi-
nizle bir muhasebe yapın. Bu kim?
Benim arkadaşım. Bununla ilgili bir
ufak ifade kullanmayayım mı? Daha
önce mesela referandumda bakıyorsu-
nuz hayır oyu kullandılar. Ama biz bir
şey konuştuk mu?" iifadelerini kullandı. 

Sosyal alanlar elden geçiriliyor
BeyliKdüzüBelediyesi
bakım ve onarım çalışma-
larına hız kesmeden devam

ediyor. İlçedeki bahçe ve doğal alan-
ların bakımını sürdüren belediye, eş
zamanlı olarak sosyal alanlarda da
tüm bakım çalışmalarını yürütüyor.
Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiple-
rince ilçe genelinde çeşitli alanlarda
kamelya ve bank montajlarının yanı
sıra basketbol potalarının yenilen-
mesi yapılırken ilçenin estetik görü-
nüşünü zenginleştirmek adına
peyzaj düzenlemeleri de devam 
ediyor. 

Havuzların bakımı yapılıyor

Beylikdüzü genelinde bulunan top-
lam 34 süs havuzunun bakım çalış-
malarını da yürüten Beylikdüzü
Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü

personelleri, belirli periyotlarla
bakım hizmetini gerçekleştiriyor.
Havuz yüzeyindeki çöplerin ve biyo-
lojik göletlerde doğal oluşan yosun-
ların temizliğinin yanı sıra süs
havuzlarında yosun önleyici ürünle-
rin tatbiki, süs havuzlarında çökeltici,
renklendirici ve su sağlığı açısından
klor ürünlerinin kullanımı ve biyolo-
jik göletlerde su ve su ürünlerinin
ekolojisinin takibi ile korunması da
sağlanıyor. Ekipler aynı zamanda
güvenlik açısından makine daireleri-
nin ve elektrik panolarının kontro-
lünü de yapıyor. 

Spor alanları revize ediliyor

Sportif aktivite alanlarına dönük ye-
nileme ve revize işlemlerini de yürü-
ten Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yer
alan basketbol ve futbol sahalarında
gerekli bakım ve onarım çalışmala

rını gerçekleştiriyor. Doktor Ayla
Savaş Ortaokulu altında Yaşam 
Vadisi 1. Etap bölümünde bulunan
basketbol sahasında pota yenileme
işlemini gerçekleştiren belediye çalı-
şanları, vatandaşların güven ve 
huzurla spor alanlarından faydalan-
ması adına çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyor.

Kurban kesim bedeli açıklandı
Kızılay, vekaleten kurban kesim bedelini yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olarak belirledi

Kızılay, "Vekaletle Kurban Kesim Kam-
panyası"nın 2019 yılı hedeflerini ve vekalet
fiyatlarını düzenlenen basın toplantısıyla

açıkladı. Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşke-
si'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızı-
lay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kurban kelime
anlamı itibariyle yakınlaşmayı ifade ediyor. Biz de
bu atmosfer ile ihtiyaç sahipleriyle bu kurban ibade-
tini yapan vatandaşlarımızı buluşturarak, yakınlaştı-
rarak bu ibadeti paylaşmaya,
yakınlaşmaya, insan ızdırabını din-
dirmeye yönelik bir organizasyona
dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

2019 ücretlerini açıkladı

Kerem Kınık, kurban bağışlarını Kı-
zılay'a yapmak isteyenlerin 2019 yı-
lında ödeyeceği ücretin yurtiçinde
850 TL, yurtdışında ise 725 TL ol-
duğunu kaydetti. Bir gazetecinin

sorduğu 'Neden yurtdışında kurban kesim bedeli
daha düşük?' sorusunu ise Kınık, "Yurtdışında 
dünyanın çok farklı yerlerinde
kesim yapıyoruz. Moğolis-
tan'dan Sahra altı Afrika'ya
kadar. Bu ülkelerin ortalama fi-
yatları, bizim yurtiçindeki hay-
van fiyatlarımızdan daha ucuz"
şeklinde yanıtladı.
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Recete Kulüp
Lisans Talimatı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile
birlikte yaptığı açıklamada yürürlüğe giren Kulüp Lisans Talimatı'nın Türk futbolun kurtaracak
reçete olduğunu belirterek; “Ceza almak istemeyenler kuralları uygulamak zorunda” dedi

K ısa bir süre önce Süper Lig'de yer alan takımla-
rın borçlarını yapılandıracak olan anlaşmalarla
birlikte yürürlüğe giren Kulüp Lisans Talimatı

bu sezondan itibaren uygulanmaya başlayacak. TFF
Başkanı nihat Özdemir hem uygulama hem süreç
hakkında basın açıklaması yaptı.

Ceferin olumlu buldu

UeFA Başkanı Ceferin ile görüştüklerini belirten
Özdemir; "Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız
Kulüp Lisans Talimatı'nın getirdiği yenilikler hak-
kında, kulüpler birliği ile birlikte düzenlediğimiz
basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Göreve
başladığımız 1 Haziran gününden bu yana, ku-
lüplerimizin ve Türk futbolunun sorunlarını çöz-
mek için yoğun bir çalışma süreci yürüttük. Çok
kısa bir sürede, çözüme kavuşturduğumuz en
önemli konuların başında Kulüp Lisans Sistemi
gelmektedir. Öncelikle Ankara'da gerçekleştirdi-
ğimiz Genel Kurulumuzda, delegelerimizin te-
veccühü ile, FIFA ve UeFA kurallarına
uygunluk ve Bankalar Birliği yapılandırması-
nın temeli olacak TFF Statüsü'nün maddele-
rinde değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerle,
Kulüp Lisans Kurulumuz'da reform niteli-
ğinde yapılanmaya gittik. Kurulumuzun üye
sayısı ve niteliğini değiştirerek Türk futbolu
için daha işlevsel hale getirdik. Aynı za-
manda, bankalar ve kulüplerimizle görüşme-
ler yaptık. Mali yapılarımızı sürdürülebilir
hale getirmek için, mali yapılandırma süre-
cini yürüttük. UeFA ile güzide kulüplerimiz
adına yoğun görüşmelerde bulunduk. Geç-
tiğimiz ay UeFA merkezine giderek sayın
başkan Aleksander Ceferin'i ziyaret ederek
talimatımızın detaylarını anlattık. Kendi-
leri de, bu uygulamaları çok olumlu bul-
dular.” ifadelerini kullandı

Limitler ilan edilecek

Kulüplerin durumlarını web sitelerinden
duyuracaklarını ve herkese erişim şansı
vereceklerini belirten Özdemir; “Yoğun
geçen bu dönemin sonunda da, Türk
futbolu için devrim niteliği taşıyan
Kulüp Lisans Talimatımızı yayınladık.
Bu talimat; inşallah Türk futbolunun
kurtuluş reçetesi olacak. Biz Federas-
yon olarak kulüplerimiz için varız ve
Türk futbolunun geleceği için adımlar
atıyoruz. Bu amaçla da Kulüp Lisans
Kurulumuzu çok değerli ve alanla-

rında uzman arkadaşlarımızdan oluşturduk. Yeni ku-
rulumuzun, büyük bir disiplin ve titizlikle talimatı har-
fiyen uygulayacağından kimsenin kuşkusu olmasın.
Bu talimatla aslında biz Federasyon olarak yeni bir de-
netim modeli getirdik. TFF'nin sezonluk denetlemesi-
nin yanı sıra, kulüplerimiz bağımsız denetim şirketleri
tarafından da yıl boyunca incelemeye tabii tutulacak.
Geçmişte sezon sonu yaptığımız kontroller artık sezon
öncesi sezon ortası ve sezon sonu olmak üzere çok sıkı
bir şekilde devam edecektir. Bu sistemin en önemli
ayağına gelince… Sezon öncesi kontrollerimizde, her
bir kulübümüze koyacağımız takım harcama limitleri
belirlenecek olup web sitemizden ilan edilecektir.” dedi.

Limitler herkes uyacak

Limitlerin üzerine çıkılması halinde cezalar geleceği ve
hedefin ekonomiyi korumak olduğunu ifade eden
nihat Özdemir; “Takım harcama limitlerini aşan ku-
lüplerimizin yeni futbolcu tescilleri yapılmayacak, ku-
lüplerimizin gelir gider dengesi korunacaktır.  Böylece
Federasyonumuzun denetiminden geçen ve takım har-
cama limitini aşmayan kulüplerimiz, Avrupa kupala-
rına katılım gösterdikleri takdirde, UeFA tarafından
her hangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaklardır.
Limitlerin aşılması halinde, Kulüp Lisans Kurulu-
muz'un uygulayacağı yaptırımları da ilan ettik. Kulüp-
lerimizin puan silme, transfer yasağı ve kadro
sınırlaması gibi yaptırımlara maruz kalmaması için
takım harcama limitlerine uyması zorunludur.” sözle-
rini sarf etti.

Kulüpler dikkatli olsun

Transfer döneminde takımların iyi oyuncular almak is-
tediklerini ancak bunu yaparken dikkatli olmalarının
altını çizen TFF Başkanı; “Şu anda 1. Transfer Döne-
mi'nin içerisindeyiz. Kulüplerimiz elbette ki takımlarını
güçlendirmek, yeni sezon öncesinde eksiklerini gider-
mek isteyeceklerdir. Ancak tekrar şunu hatırlatmak isti-
yorum… Kulüplerimiz harcamalarını yaparken çok
dikkatli olsunlar. Aksi takdirde bahsettiğimiz ağır ceza-
lara maruz kalabilirler. Bankalar Birliği ile yapacakları
muhtemel anlaşmaları riske atabilirler. Bütün bu çalış-
maların amacı, kulüplerimizin bu ekonomik girdaptan
çıkmasıdır. Bu sayede kulüplerimizin mali yapıları güç-
lenecek ve tüm kulüplerimiz çağdaş bir yapıda faaliyet-
lerini sürdürme imkanına kavuşacaktır. en önemlisi
kulüplerimiz, Finansal Fair Play açısından UeFA ile
sorun yaşamayacak ve bu dengeli mali yapılar, sportif
başarıyı beraberinde getirecektir. Federasyonumuz ve
kulüplerimizin yeni süreci işbirliği içerisinde başarıyla
tamamlayacağına yürekten inanıyorum." ifadeleriyle
konuşmasını tamamladı.

Avcı’dan oyun
kurma dersi!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı her geçen gün
koltuğuna daha da ısınırken oyuncularını da farklı taktikler
üzerinde çalıştırıyor. Eski takımı Medipol Başakşehir'de de 
uygulattığı defanstan oyun kurma aksiyonunu siyah beyazlı
kulübe de getiren tecrübeli antrenörü oyuncuları memnun etti
Yeni sezona Riva'da hazırlanan Be-
şiktaş, sabah yaptığı taktik idmanla
çalışmalarını sürdürdü. Her geçen
gün tempoyu artıran teknik direktör
Abdullah Avcı, yeni oyun sistemini
de takıma ezberletmeye çalışıyor.
Sabah antrenmanında topa hakim
olma ve hızlı pas trafiği idmanı yap-
tıran Avcı, futbolcuların verdiği reak-
siyondan bir hayli memnun kaldı.

Quaresma'ya övgü!

Oyun kurmayı tıpkı eski takımı Me-
dipol Başakşehir'de olduğu gibi de-
fanstan başlatmayı düşünen
tecrübeli teknik adam, bugünkü ça-
lışmayı defansın oyun kurduğu kont-
rol pas trafiğine ayırdı. Kalecinin de
dahil olduğu oyun anlayışında uzun
topları tamamen yasaklayan Avcı,
pres altındaki defans ve kalecilerin
sahalarından kesinlikle pas yaparak
çıkmasını istedi. Özellikle Karius ve

Gökhan Gönül, Caner ve Vida pas
oyununda öne çıkan isimler olurken,
Quaresma'nın sık sık Avcı'dan övgü
alması dikkat çeken nokta oldu. Ab-
dullah Avcı, oyun kurmada topun
etrafına tüm oyuncuların gitmeme-
sini ve kendilerine boş alan yaratma-
larını da özellikle istedi.Sakatlık
şoku!Yeni sezon hazırlıklarını sürdü-
ren Beşiktaş'ta, genç futbolcu Rıd-
van Yılmaz antrenmanda
sakatlandı. Riva Hasan Doğan Tes-
isleri'nde yeni sezon hazırlıklarını
sürdüren siyah-beyazlılarda, antren-
man sırasında sakatlanan 18 yaşın-
daki Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık
kemiğinde kırık meydana geldi. Be-
şiktaş Kulübü'nden yapılan açıkla-
mada, hastanede yapılan tetkiklerin
ardından Rıdvan'ın ameliyat edilme-
sine karar verildiği belirtildi. Rıdvan
Yılmaz'ın yerine kampa Ahmet Gü-
lay'ın dahil edildiği bildirildi. DHA

Rodrigues geliyor
eRSUn Yanal'ın kanat forvet-
lerle ilgili taktiklerinde önemli
bir rol oynayacağını belirterek
transferini istediği Garry Rod-
rigues sonunda istanbul'a
ayak basacak. Tecrübeli fut-
bolcu daha önce sarı lacivert-
lilerin ezeli rakibi olan
Galatasaray'daki performan-
sıyla herkesi kendine hayran
bırakmıştı. Anlaşmanın sağ-
lanmasının ardından ta-
raftarlar da "Garry
Rodrigues ne zaman
gelecek ve imza ata-
cak?" gibi sorular
sormaya
başladı.Galatasa-
ray'dan Al Ittihad'a
transfer olduktan
sonra istediği or-
tamı bulamayan ve
bu sezon ayrılmak
isteyen Rodrigues 2
yıllığına Fenerbahçe
formasını terlete-
cek. Sezon başına 2
ya da 2.5 milyon euro
ücret alması beklenen
Garry Rodrigues şu anda
Hollanda'da bulunuyor. ADO
Den Haag'ın Faslı oyuncusu
nasser el Khayati'nin Rodri-
gues ile footğraf paylaşma-
sıyla daha da belirginleşen
program Amster-
dam'dan istanbul'a
uçuşu işaret ediyor.Bu
akşam istanbul'da-
Takvim'in haberine
göre; özel işlerini
halleden Rodrigu-

es'in bu akşam istanbul'a gel-
mesi bekleniyor. Sağlık kont-
rolünden geçtikten sonra 2
yıllık kiralık sözleşmeye imza
atacak olan 29 yaşındaki fut-
bolcu ardından Topuk Yayla-
sı'na geçecek. Rodrigues,
ersun Yanal'ın en çok istediği
isimlerden biriydi. Mesut için
yalanlamaFenerbahçe yaptığı
resmi açıklamayla basında

çıkan Mesut Özil transfer
iddialarıyla ilgili haber-
leri yalanladı.

Muriç başarılı olur
Yeni sezon hazırlıklarını erzurum'da sürdüren Çaykur
Rizespor'da teknik direktör ismail Kartal, transfer çalışma-
ları, yeni sezon hedefleri ve Vedat Muriç hakkında konuştu

Transfer zor iş

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten ismail Kar-
tal, "Kadromuzda çok fazla eksik var. 7-8 transfer düşünü-
yoruz. Forvet, kanat, orta saha ve defansa takviye
yapacağız. Transfer yapmak zor iş. ekonomik olarak ku-
lüpler zor durumda. Bütün takımlar transferde sıkıntı çeki-
yor" şeklinde konuştu.Hedef üst sıralarLig sonunda üst
sıralarda olmak istediklerini söyleyen Kartal, "Rahat bir
sezon geçirmek istiyoruz. istediğimiz oyuncuları kadro-
muza katabilirsek ve planladığımız oyunu sahaya yansıta-
bilirsek üst sıralarda yer alabiliriz. Şu an için eksiklerimizi
gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Muriç kaliteli golcü

Teknik direktör ismail Kartal, Çaykur Rizespor'dan Fener-
bahçe'ye transfer olan Kosavalı golcü Vedat Muriç'in sarı
lacivertlilerde iyi bir sezon geçireceğini de sözlerine ekledi.
Kartal ayrıca Muriç'in çok kaliteli bir golcü olduğunu ve
başarılı olacağını belirtti. 

Trabzonspor
tam mesaide
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz
Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da
oyuncuların hırsı dikkat çekiyor. Teknik direktör Ünal Ka-
raman yönetiminde 10.00’da başlayan antrenmanda fut-
bolcular kuvvet ve kondisyona yönelik çalışmalar
gerçekleştirdi. Son bölümde ise pas çalışmalarının ardın-
dan dar alanda oyun oynandı. Antrenmanda ülkelerinin
milli takımlarında bulunan Caleb ekuban ve Obi Mikel’in
yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğur-
can Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip novak ve Zargo Toure
yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ile
Majid Hosseini'nin yanı sıra Mert Kurt, Kerem Baykuş ile
Fıratcan Üzüm takımdan ayrı salonda çalıştı. DHA

Özdemir, “Yoğun geçen bu dönemin sonunda da, Türk futbolu için
devrim niteliği taşıyan Kulüp Lisans Talimatımızı yayınladık” dedi.




