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Son günlerde özellikle 
muhafazakar kanattan sert

eleştiriler alan KADEM Başkanı
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
basın toplantısı yaptı. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye
Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı
toplantıda konuşan Gümrükçü-
oğlu, “Alnımız açık yüzümüz ak.
Biz devlet kurumu değil, sadece
bir STK'yız” dedi. I SAYFA 5

ç

Alnımız açık 
yüzümüz ak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
'Sıfır Atık İstanbul Sektörel

Buluşmalar' programına katıldı.
Otel ve marina işletmecileriyle bir
araya gelen Yerlikaya kamu binala-
rında sürdürülen sıfır atık projesiyle
ilgili, "Şubat ayından Haziran ayı-
nın içerisine kadar İstanbul'da ka-
muda 12 bin 700 binada Sıfır Atıkla
ilgili özverili bir çalışma gerçekleşti-
rildi” dedi. I SAYFA 5

ç

12 bin 700 binada
sıfır atık çalışması

SAYFA 6Bahattin DEMİR

Yakın tarihe de 
bakmak gerek...

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Kendisi küçük ama
cürmü büyük!

İbb başkanı ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla İstanbul’un sorunlarını konuşmak için tertip ettiği toplantıya 
Ak partili başkanların katılmamasını sert sözlerle eleştirdi. 16 belediye başkanının katılacağını bildirmesine rağmen, son
anda vazgeçtiğini belirten İmamoğlu, “türkiye'nin en büyük ayıbı ve sıkıntısı siyasi parti bağımlılığı ve partizanlıktır” dedi

PARTIZANLIK
BUYUK AYIPTIR

Ekrem İmamoğlu
başkanlığında topla-

nan İBB Meclisi 2. oturu-
munu gerçekleştirdi. Meclis'te
yapılan eleştirilere cevap
veren İmamoğlu, “Türki-
ye'nin en büyük ayıbı ve sıkın-
tısı siyasi parti bağımlılığı ve
partizanlıktır. Talimatla bazı
işleri yapma bağımlılığı birçok
hizmetin önünü tıkamaktır”
diye konuştu. İstanbul'un 39

ilçe belediye başkanına duy-
duğu saygıyı her yerde taşıya-
cağını ifade eden İmamoğlu,
“Meydanlarda '25 belediye
başkanımız var' diyerek ta-
nımlar yapanların yerine tam
aksine '39 belediye başkanı-
mız var' diyen biriyim. Şu
anda da aynı yoldayım. Bele-
diye başkanlarımızı davet 
ettiğim toplantıya herkesin
katılmasını isterdim” dedi. 

ç

AK Parti'den istifa eden Ali 
Babacan'ın liderliğinde kurulması 

beklenen yeni partinin ismi için Türk 
Patent ve Marka Kurumu'na başvurul-
duğu iddia edildi. Yeni partinin isiminin

ise Huzur Partisi olabileceği savunuldu.
Huzur Partisi ile ilgili olarak 31 Mart
Yerel Seçimleri sonrası 18 Nisan'da 
Türk Patent ve Marka Kurumu'na
başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

ç

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, MKYK toplantısı son-

rası 15 Temmuz için yapılacak etkin-
likler hakkında bilgi verdi. “15
Temmuz'da yaklaşık bin 500 etkinlik
düzenlenecek” diyen Çelik, “15 Tem-
muz'da hiçbir zaman dinmeyecek
acıyı anıyoruz. Etkinlik haritası oluş-
turuldu. Dünyaya bunu anlatabil-
mek için farklı dillerden videolar
hazırlandı” ifadelerini kullandı. 

ç

15 temmuz için
bin 500 etkinlik

Yeni partinin ismi
‘Huzur’ mu olacak?
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FeTÖ'nün 15 Temmuz hain
darbe girişiminde hem eşini hem

de bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatli-
oğlu, "Havaalanına Cumhurbaşkanımızı
karşılamaya giderken tank üzerimizden
geçti. 2 ay yoğun balımda kaldım. Eşi-
min vefatını 1 buçuk ay sonradan öğren-
dim Elhamdülillah hiç pişman değilim.
Ben hiç pişman değilim. O geceyi herkes
'Kanlı bir gece' diyor ama ben o geceye
'şanlı bir gece' diyorum. Çünkü ülkemi-
zin kurtuluşu oldu" dedi. I SAYFA 4

ç

Çürük elmaları
ayıklamak lazım

Samyeli Özel Eği-
tim Kurumları Ku-

rucu Başkanı Bahattin
Demir, bazı reheabilitasyon
merkezlerinin çıkar odaklı
düşünüp, yanlış girişim-
lerde bulunması nedeniyle
devletin ihtiyatlı olduğunu
söyledi. “Bir kasa elmanın
içinden birkaç çürüğün çık-
ması bütün kasanın çürük
olduğu anlamına gelmez”
diyen Demir, “Çürükleri
elemek lazım ki, diğer sağ-
lam elmalara zarar verme-
sin. İşini doğru yapmayan
merkezleri kapatıp, doğru
yapanla-
rınsa yan-
larında
olması ge-
rekir” ifa-
delerini
kullandı. 

ç

Sayfa 8'de

Ali Babacan

‘39 BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR’ DİYORUM

İBB Meclisi’nde borç-
lanma talebi de tar-

tışma yarattı. AK Parti
Grubu, CHP Grubu'nun 
2 milyar 225 milyon lira borç-
lanma yetkisini kabul etmedi.
Meclis'te İmamoğlu'na AK
Parti'nin öngördüğü 1 milyar
525 milyon lira borçlanma
yetkisi verildi. İmamoğlu 
belediyenin daha yüksek
borçlanma ihtiyacı olduğu-

nun altını çizdi, “1.3 milyara
yakın sadece faiz ödemesinin
olduğu bir 2019 yılındayız”
hatırlatmasında bulundu.
CHP'li Tarık Balyalı ise “Bu
belediyeyi bu noktaya biz 
getirmedik” dedi. AK Parti
Grup Başkanvekili Mehmet
Tevfik Göksu da “Bugün bu-
rada CHP Grubu borçlan-
manın faziletlerini anlattı”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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İBB MECLİSİ’NDE BORÇLANMA FRENİ

OTOGArDA Bir DÖNeM SONA erDi
İstanbulBüyükşehir Belediyesi Meclisi top-
lantısında, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın
otopark işletmesi İSPARK'a devredildi. İBB
tarafından yapılmaması halinde otogar iş-
letmesinin veya otogar bünyesinde bulunan
yazıhane, dükkan ve gelir getirici alanların

ihale mevzuatı hükümleri doğrultusunda
ihale edilmesi konularında gerekli kararı
vermek üzere dosya oy birliği ile müdürlüğe
iade edildi. Meclis'te ayrıca belli günlerde
ücretsiz toplu taşımayla ilgili kararlar ayrı
ayrı oylanarak kabul edildi. I SAYFA 6

TABELALARI DA
KALDIRILACAK

seyidoğlu baklavaları, 
yaptıkları magandalıkla

gündeme gelen Hasan ve
Hüseyin sel'in sahibi 

olduğu seydioğlu 
baklava için ihtiyati 
tedbir kararı aldırdı

İHtİyAtİ tedbİr kArArı Alındı

Seyidoğlu Baklavaları,
isim benzerliği sebebiyle

marka itibarının zedelendiği
iddiasıyla hamile kadının bu-
lunduğu araca saldıran Hasan
ve Hüseyin Sel’in sahibi ol-
dukları ‘Seydioğlu Baklava
AŞ’ hakkında ihtiyati tedbir
kararı aldırdı. Karara göre,
'Seydioğlu' firmasına ait yayın-
lar, hizmetler, mallar, ürünler,
ambalajlar, tabela, ilan, rek-

lam, broşür, afiş, tanıtım mal-
zemesi, basılı kağıtlar, fatura-
lar, ticari evrak ve internet alan
adları da dahil her türlü marka
kullanımının, internet üzerin-
den kullanılmasının tedbiren
önlenmesine karar verdi. Seyi-
doğlu’nun avukatı tarafından
bir hafta içinde 30 bin lira 
yatırıldığı takdirde, Seydioğlu
Baklava hakkında ihtiyati 
tedbir uygulanacak.

MARKA İTİBARIMIZ ZEDELENDİ

ç

TBB Başkanı Metin Feyzi-
oğlu, hukuk reformunun ilk

paketinin çıkarılması için TBMM'nin
3 gün daha çalıştırılması gerektiğini
söyledi. Feyzioğlu, "Biz de uyumaya-
lım. Gecemizi gündüzümüze kata-
lım. Tatile 3 gün geç çıkın. Sayın
Cumhurbaşkanı'nın sözü havada
kalmasın, milletin beklentisi boşa çık-
masın. Ekime bu işi bırakmayalım"
açıklamasını yaptı. I SAYFA 6

ç

meclis 3 gün 
fazla çalışsın

FIFA ve UEFA düzenlenen
son Kadınlar Dünya Kupa-

sı'nın gördüğü ilginin ardından 
harekete geçti. Amerika Birleşik 
Devletleri'nin Hollanda'yı 2-0 yene-
rek şampiyonluğa uzanması dün-
yada büyük etki yaratırken kadın
futboluna 500 milyon dolarlık 
yatırım kararı alındı.  I SAYFA 7

ç

kadın futboluna 
tarihi dokunuş

BüTüN DOMATESLERi
BELEDİYEYE ATTILAR!

Sultangazi'de kamyonetle
sebze ve meyve satan satıcılar,

zabıtanın kendilerine satış yaptırma-
dığı gerekçesiyle belediye önünde
eylem yaptı. Kamyonetleriyle bele-
diye önüne gelen grup, kasa kasa do-

matesleri yere dökerken eylem sıra-
sında gerginlik yaşandı. Belediyeden
yapılan açıklamada, "Kamyonetlerle
satış yapan seyyar satıcılar yüksek
anonslarla vatandaşları rahatsız edi-
yor" denildi. I SAYFA 3

ç

Arnavutköy'de kamyon lastiği
annesiyle birlikte kaldırımda

yürüyen çocuğa çarparak yaraladı.
Baba Gökhan Ağım, “Yokuştan birisi
mi yuvarladı, bir kamyondan mı 
fırladı bilmiyoruz” dedi. I SAYFA 3

ç
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Maltepe Belediyesi ilçe-
deki 150 öğrenciye, 6

branşta ücretsiz olarak verdiği
spor eğitimleri ile çocukları
spora teşvik ediyor. Belediye
Başkanı Ali Kılıç, "Biz gö-

reve gelmeden önce
Maltepe’nin ama-

tör kulüplerinde
şampiyonluğu
5’ti, destekleri-
mizle bugün
65’e çıktı" diye

konuştu. I SAYFA 6

ç
Şampiyon sayısı arttı

dAvet edİlmesİne rAğmen toplAntıyA kAtılmAyAn Ak pArtİlİ bAşkAnlArA çıkıştı

Ambulans kaza yaptı Devamı sayfa 3’te
Artık ev satmak 
öyle kolay değil 

Ticaret Bakanlığı İstan-
bul ve Ankara’da emlak-

çılarla çalıştay düzenledi.
Çalıştayda Taşınmaz Ticareti
Yönetmeliği’nde değişiklik ya-
pılmasına karar verildi. I SAYFA 6

çHer an her 
şey olabilir!

Sultangazi’de
meyve ve sebze
satan seyyarlar,
kendilerine engel
olduğu gerekçesiyle
belediyenin önünde
eylem yaptı.
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K işilerin aşık olduğunda
sergilediği normal dışı
duygu durumlarının

ve bunların yaşamına yansı-
masının ‘feromon’ adlı hor-
monla bağlantısı olduğunu
söyleyen Medical Park Ankara
Hastanesi’nden Psikolog Tuba
Ertunç, “Aşk hormonu” olarak
da bilinen feromon salgısı ile
aşık olan kişinin davranışla-
rında çeşitli değişiklikler ortaya
çıkıyor. Kimi zaman dengesiz-
lik, kimi zaman fazla heyecan,
kalp çarpıntısı ve aşırı duygu-
sallık olarak gözlemlenen bu
durum “aşk” olarak adlandırı-
lıyor. Aşık olan kişide daha çok
feromon salgılandığı için bu
değişiklikler de giderek artıyor.
Böyle durumlarda vücuttaki
feromon hormonunun artışı
aşkın dozunun artması olarak
algılanıyor” dedi.

Sıcaklık psikolojiyi
etkiliyor

“Hissedilemeyecek bir kokusu
olan ve uçucu nitelikteki kim-
yasal bir salgı olan feromon
vücuttan ter ve idrar yoluyla
dışarı atılır. Direkt olarak algı-
lanamayan bu hormonun
aşkın başlamasına neden ol-
duğu, salgının artmasıyla bir-
likte aşık olmayı sağladığı
belirtilir. Aşık olunduğunda
başlayan psikolojik süreç fero-
mon salgısının artmasıyla bağ-
lantılı olarak gelişir” diyerek
sözlerini sürdürün Psikolog
Tuba Ertunç şunları kaydetti: “Hormon,
kişilerde yüz kızarması, kalbin daha hızlı
atması, karşı cinse duyulan heyecan, kan
basıncının artması gibi şekillerde kendini
gösterir. Feromon hormonu ile ilgili ya-
pılan bilimsel çalışmalar günümüzde
devam etmektedir. Yaz aylarında aşık
olma eylemlerinin artmasının feromon
salgısının artışıyla ilgisinin olduğu da ko-
nuşulanlar arasındadır. “Yaz aşkı” tabiri-
nin feromonla ilişkisi henüz tam olarak
kanıtlanamasa da bireylerin yazın aşık
olma potansiyellerinin arttığı psikolojik

nedenlerle açıklanır. Yaz aylarının insan
yaşamına getirdiği bazı psikolojik etkiler
yazın aşık olma ihtimalini de yükseltir.”

Aşık olma olasığı artıyor

Kışın kişilerin yaşamının genellikle iş,
okul, aile, sosyal koşturmalar, yoğun so-
rumluluklar ve zorunluluklarla geçtiğini
belirten Ertunç, "Yaz aylarının başlaması
ve havaların ısınması kişiler üzerinde po-
zitif etki eder. Psikolojik olarak daha po-
zitif düşünmeye başlayan kişilerin
algılarında ve duygularında duyarlılık or-
taya çıkar. Ayrıca yaz aylarında iş ve okul

stresinden uzaklaşılması, tatil
dönemlerinin yoğun olması da
duygulara daha çok vakit ayrıl-
masını sağlar. ‘Yaz aşkı’ tabiri en
basit haliyle bu nedenlerle açık-
lanabilir. Bu dönemlerde vücut
daha çok feromon hormonu
salgılar ve aşık olma olasılığı da
artar” şeklinde açıklamada 
bulundu.

Aşkın yazı-kışı olur mu?

“Aşkın yazı-kışı olup olmadığı
çok tartışılan konulardandır”
diyen Psikolog Tuba Ertunç,
“Yaz aşklarının kısa süreli ol-
duğu, kışın aşık olunduğunda o

ilişkinin ömrünün daha uzun
olacağı, yazın ve kışın aşık

olmak arasında önemli
farklar olduğu top-
lumda konuşulanlar-
dandır. Uzmanlar bu
durumu kış ayla-
rında güneşin az ol-
ması nedeniyle
insan bedenindeki
enerjinin yaza göre
daha az olması ve
bu enerjiyi diğer
alanlara harcama-

sına bağlarlar. Yazın
güneşe daha çok

maruz kalan kişilerin
enerjisi de artar ve bu

enerjinin kullanım alanları
arasına karşı cinse yönelme de

girer. Yaz aylarının başlamasıyla
birlikte ayrıca sosyal aktivitelerde
artış, sosyal ilişkilerde çeşitlilik,
tatil dönemlerinde yeni insanlar

tanıma, yeni başlangıçlar da devreye
girer. Kişiler havaların ısınmasının ardın-
dan açık alanlarda daha çok vakit geçir-
meyi tercih ederler. Bu da daha çok yeni
insan görme, daha fazla kişiyle iletişim
kurma anlamına gelir” dedi.DHA
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Doğal afetler göçü tetikledi
İsviçre merkezli İç

Göç İzleme Merkezi
(IDCM) tarafından

yayımlanan 
raporda, sadece

2018 yılında 144
ülkeden tam 17.2

milyon insan doğal
felaketler sebebiyle

göç etmek 
zorunda kaldı

Giderek etkisi daha çok hissedilen
iklim değişikliğinin sonuçları dünya
çapında görülmeye başlandı. IDCM

tarafından yayımlanan raporda sadece 2018 yı-
lında 17.2 milyon insan göç ederken, 2008-2018
yılları arasında ise bu sayı 265 milyonu buldu.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından 2017 yılında yayımlanan raporda ise
2016 yılında gerçekleşen en büyük 10 göç hare-
ketliliği iklim sebebiyle oldu. Bu göçlerden en çok
etkilenen bölgeler Filipinler, Çin ve Hindistan
oldu. Hindistan’da 1 milyon 670 bin kişi Bihar
Selleri, Çin’de yaklaşık 4 milyon kişi Typhoon
Haima tropik siklonu ve nehir taşkınları, Filipin-
ler’de ise yaklaşık 4 milyon insan dönemsel
yoğun yağış ve toprak kaymaları sonucunda
göç etti.

200 milyon insan göç edecek

UNDP raporuna göre iklim değişikliği sebebiyle

çok büyük kitlesel nüfus hareketleri gerçekleşe-
cek. 2050 yılında deniz seviyesinin yükselmesi,
kuraklık, sel ve taşkınlar gibi sebeplerden 200
milyon insan yaşadıkları yerleri terk ederek göç
etmek zorunda kalacak. IDCM tarafından ya-
yımlanan raporlarda Türkiye de yer alıyor. Diğer
bölgelere oranla Türkiye’de iklim ve afet sebe-
biyle göç oranı daha düşük olsa da, son 10 yılda
bu sebeplerden 275 bin 313 kişi göç etti.

Sera gazı kullanımı

Yapılan araştırmalar ve raporlar sonucunda or-
taya çıkan bu kötü senaryolara çözüm olarak ise,
sera gazı emisyonlarının ve fosil yakıt kullanımı-
nın doğru bir kalkınma planıyla önlenebileceği
ön görülüyor. Küresel çalışmalar ve kalkınma
planlarıyla iklim göçünden etkilenecek insan sa-
yısı 80 veya 100 milyona düşeceği tahmin edili-
yor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet
Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

(AFAM) koordinatörü Serhat Yılmaz, küresel
iklim değişikliği sebebiyle ilerleyen yıllarda çok
büyük nüfus hareketliliğinin olacağını vurguladı.

İklim mülteciliği tanınmıyor

2008 yılından bu yana elde edilen verilere göre,
yıllık ortalama 21,5 milyon kişinin sel, fırtına, ka-
sırga ve aşırı kuraklık gibi hava şartları nedeniyle
zorunlu olarak göç ettiği belirlendi. Ancak Birleş-

miş Milletler ’in (BM) 1951 Cenevre Konvansi-
yonu kapsamında yayımlanan ‘Mülteciler Söz-
leşmesi’ndeki tanıma göre, iklim nedeniyle göç
etmek zorunda kalanlar ‘mülteci’ olarak kabul
edilmiyor. Her yıl milyonlarca insan iklim sebe-
biyle ülkelerini terk ederek başka ülkelerin koru-
masını talep ediyor. Bazı devletlerin yasalarında
iklim mültecilerine ‘tamamlayıcı koruma’ veya
‘geçici koruma’ sağlanabiliyor. DHA 

Psikolog Ertunç tatilde başlayan ilişkiler ko-
nusunda da şu uyarılarda bulundu: “Yaz tatil-
lerinde bir ilişkiye başlamamak için kişinin
kendisini şartlandırması elbette ki beklen-
mez. Ancak yazın aşık olup, kışın o ilişkide
hüsrana uğramamak için yapılması gereken
bazı şeyler vardır. Bunların başında yazın bir
ilişkiye başlarken o ilişkinin uzun
süreli olup olmayacağına tatil-
den sonra karar vermek ol-
duğu geliyor. Tatil
rehavetinden sıyrılıp
rutin sorumlulukları ile
yeniden baş başa
kalan kişilerde yaz
aylarında kenara iti-
len stres de yeniden
ortaya çıkar. Kişileri
bu halleriyle tanı-
mak, yazın oldukları
gibi olup olmadıkla-
rını görmek en doğ-
rusu olacaktır. Bu
yüzden yaz aşklarına
çok fazla anlam yükle-
memek, gerçek ilişkinin
kış aylarının başlaması ve
kişilerin günlük yaşamla-
rına dönmeleriyle başlayaca-
ğını unutmamak gerekir."

AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU AsK HORMONU 
TAVAN YAPIYOR

TATİLDE BAŞLAYAN 
İLİŞKİYE DİKKAT!
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Genetik et-
kenler, vitamin
eksiklikleri ve

kullanılan yanlış ürünle-
rin sebep olduğu saç dö-

külmeleri, iş ve sosyal
yaşamı olduğu kadar kişinin

psikolojisini de olumsuz etki-
liyor. Pek çok insan, genellikle

basit bir sağlık problemi gibi
görülen saç dökülmelerini evde

hazırladığı bakım kürleri ile ön-
lemeye çalışıyor. Ancak dermato-

lojik muayene yapılmadan ve saç
dökülmesinin sebebi belirlenme-

den hazırlanan bu bakım kürleri
genellikle zararlı etkilere neden ola-

biliyor. Memorial Hizmet Hastanesi
Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr.

Selma Salman, saç dökülmesi ve te-
davi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Vitamin eksikiğine dikkat

Saç dökülmelerinin sebebini öğrenmek
için iyi bir dermatolojik muayene gerek-

mektedir. Çünkü saçlı deriyi tutan bazı cilt
hastalıkları saç köklerini yıkıma uğratarak

bölgesel dökülme ya da açılmalara yol aç-
maktadır. Muayenede saçlı deride herhangi bir

cilt hastalığı tespit edilmediyse saçın dökülme
sebebi yine detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Her gün 100 saç telinin dökülmesi normal kabul
edilmektedir. Bunun üzerinde olan dökülmeler

daha ciddi sorunlara işaret edebilir. Ağır ateşli has-
talıklar, stres, uyku ve beslenme düzensizliği, yanlış

diyetler saç dökülmesine neden olabilirken cerrahi
bir operasyon sonrası ve gebelikten 2-3 ay sonra saç
dökülmeleri görülebilmektedir. Ancak bu tip dökül-
meler 3-6 ay içinde kendiliğinden düzelmektedir.
Bazı ilaçlar, demir, biotin, çinko, B12, D vitamini,
folik asit eksiklikleri ve tiroit bozuklukları da saç dö-
külmelerine neden olmaktadır. Bu tip saç dökülmesi
yaşayan hastalara mutlaka uygun bir tedavi uygu-
lanmalıdır.

Erkek tipi saç dökülmesi 

Dökülme, saçlı deri alın çizgisi ile tepe bölgesini içe-
ren alanda daha yoğunsa ve bu alanlarda belirgin
seyrelme izleniyorsa bu dökülme, erkek tipi saç dö-
külmesi olarak adlandırılmaktadır. Erkeklerde daha
sık görülen ve kadın hastalarda da görülen erkek tipi
saç dökülmesi genetik bir dökülme tipidir.Erkek tipi
saç dökülmesi kadınlarda yumurtalık kistlerine bağlı
olarak da gelişebilir. Bu şikayetleri yaşayan kadın
hastalara mutlaka hormon tahlilleri yapılmalıdır. Ay-
rıca kadınlarda menopoz sonrası değişen hormon
düzeylerinin etkisi de bu tip saç dökülmelerine neden
olmaktadır.  Saç dökülmelerine; mantar hastalıkları,
saçkıran, psikolojik nedenlere bağlı saç koparmaları,
saçları sürekli gererek toplamalar da neden 
olmaktadır. 

Saç maskeleri faydalı

Genel saç dökülmelerinde vitamin, demir ve eser ele-
ment desteği sağlayan besin takviyeleri önerilmekte-
dir. Bunun yanında saçı besleyen zeytinyağı, Hint
yağı, E, B vitamini içeren saç maskeleri tavsiye edil-
mektedir. Kronikleşen durumlarda ise erkek tipi saç
dökülmesinde olduğu gibi saç spreyleri ve kozmetik
işlemlerden yardım alınabilmektedir.

Saç dökülmesine 
modern çözümlerİnsan vücudu tarafından salgılanan pek çokhormonun kişinin sağlıklı yaşamasınısağladığını söyleyen Psikolog Tuba Ertunç,“Yaz aylarında aşk hormonu feromon artıyor.Fazla heyecanlıysanız, kalp çarpıntınız varsa ve aşırı duygusalsanız aşk kapınızıçalmış olabilir” dedi

Psikolog 

Tuba Ertunç



Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta
ekipleri kabahatler kanunu çerçeve-
sinde sokaklarda kamyonetle sebze,

meyve satanlara cezai işlem uyguluyor.
Kamyonetleriyle satış yapan yaklaşık 20
satıcı, ilçede bulunan manav ve marketçi-
lerin şikayetiyle kendilerine yönelik zabıta-
nın baskı uyguladığını öne sürerek eylem
yaptı. Sultançiftliği Mahallesi Atatürk
Bulvarı'nda bir araya gelen satıcılar, kam-
yonetleriyle Sultangazi Belediyesi'nin
önüne ilerledi.

Bizi marketçiler şikayet ediyor

Market ve manavların şikayeti üzerine
kendilerine baskı yapıldığı öne süren satı-
cılardan biri, "Halkımız bizden mem-
nun.Bizde ekmeğimizin peşindeyiz.

Kimsenin rahatsız olmasını istemiyoruz.
Zamanı geldi halk ucuza yesin diye do-
mateslerimizi bahçelerimizden toplayıp,
getiriyoruz. Kazanacağımız 60-70 TL
para, ama zabıta arkadaşlarımız bizi gün-
lük 300-500 TL zarara uğratıyorlar" dedi.

20 satıcı gözaltına alındı

Satıcılar, kasa kasa domatesleri belediye-
nin önüne döktü. Eylemciler, domatesleri
belediye binasına doğru da fırlattı.
Zaman zaman gerginliğin yaşandığı ey-
leme polis müdahale etti. Yapılan izinsiz
eylemde 20 satıcı gözaltına alındı. Bele-
diye önüne dökülen domatesleri bazı va-
tandaşlar toplayarak, evine götürürken,
temizlik işçileri belediye önünde temizlik
çalışması yaptı.  DHA
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BELEDIYEYE
DOMATES
FIRLATTILAR
Sultangazi'de kamyonetle sebze ve meyve satan satıcılar, zabıtanın kendilerine satış
yaptırmadığı gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptı. Kamyonetleriyle belediye önüne
gelen grup, kasa kasa domatesleri yere dökerken eylem sırasında gerginlik yaşandı

Her an her şey olabilir!Arnavutköy'de
kamyon lastiği 

annesiyle birlikte 
kaldırımda yürüyen

çocuğa çarparak 
yaraladı. Baba
Gökhan Ağım, 

"Yokuştan birisi mi
yuvarladı, bir kam-

yondan mı fırladı
bilmiyoruz" dedi

ARNAVUTKÖY Ha-
raççı Sazlıbosna yo-
kuşundaki olay dün

öğle saatlerinde meydana geldi.
Bir kamyondan çıktığı tahmin
edilen lastik, kaldırımda annesi
ile birlikte yürüyen küçük bir ço-
cuğa çarptı. Küçük çocuk yere
düyerek yaralanırken hastaneye
kaldırıldığı öğrenildi.

Polis sürücüyü arıyor

Bir kamyondan fırladığı tahmin
edilen tekerlek, kaldırımda an-
nesi ile birlikte yürüyen 6 yaşın-

daki Doğukan Ağım'ın kafasına
çarptı. Küçük çocuk yere düşe-
rek yaralanırken çağrılan ambu-
lans ile hastaneye kaldırıldı.
Baba Gökhan Ağım, küçük ço-
cuğun tedavisinin yoğun ba-
kımda sürdüğünü söyledi.
Ağım tekerin nasıl yuvarlandı-
ğını bilmediklerini belirtirken,
"Yokuştan birisi mi yuvarladı,
bir kamyondan mı fırladı bilmi-
yoruz" dedi. Çocuğun hastane-
deki tedavisi devam ederken
polis, tekerleğin fırladığı aracın
sürücüsünü arıyor. DHA

Anonslar halkı
rahatsız ediyor

Sultangazi Belediyesi yazılı açıklama
yaptı. Açıklamada; "Kamyonetlerle
satış yapan seyyar satıcılar yüksek
anonslarla vatandaşları rahatsız 
ediyor. Son günlerde artan şikayetler
doğrultusunda, Zabıta ekiplerimiz,
açıkta ya da seyyar araçlarla gıda
satışı yaparak halk sağlığını tehdit
eden seyyar satıcılara karşı denetim-
lerini sıklaştırıldı. Zabıta ekiplerimiz,
ilçe genelinde gündüz ve gece olmak
üzere toplu çalışma programı uygu-
luyor. Son günlerde gerçekleştirdiği
çalışmalarda gündüz faaliyet göste-
ren seyyar satış yapan araç ruhsatla-
rına işlem yapan ekipler, birçok
seyyar satıcıya, 'Kabahatler Kanu-
nu'na göre işlem yaparken, ses 
sistemlerine de el koydu" denildi. 

Ambulans kaza yaptı
Ataşehir D-100 Karayolu'nda hasta taşıyan bir ambulans kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda sağlık
ekibi sevk edildi. Kazada 3 ambulans çalışanı yaralandı. Hasta ise kazayı yara almadan atlattı

KAZA saat 11.00 sıralarında
Ataşehir D-100 karayolu Ka-
dıköy istikametinde meydana

geldi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün
direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34
BH 7055 plakalı ambulans, Bostancı
mevkiine geldiği sırada orta refüje ar-
dından yön tabelasına çarptı. Hasta-
neye hasta naklederken meydana gelen
kazayı gören vatandaşlar polis ve sağ-
lık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Kullanılmaz hale gelen ambu-
lansın şoförü ve 2 çalışanı hafif yara-
landı. Ambulanstaki hasta ise kazayı
yara almadan atlattı. 

Araba ters döndü

Yaralılar olay yerine gelen ambulans-
larla hastaneye kaldırıldı. Hasta ise
yine ambulansla nakledileceği hasta-
neye götürüldü. Kaza nedeniyle D-100

karayolunda trafik oluştu. Ambulans
olay yerindeki çalışmalar sonrası kaldı-
rıldı. Kazayı gören bir kişi, "Mesleği
gereği bayağı süratliydi. Viyadüğe vur-
duğunu gördüm. Vurduğu anda zaten

araba ters döndü. Direksiyon hâkimi-
yetini kaybedip kaldırıma çarptı, ken-
dini savurdu. Yaralıların durumlarını
bilemiyorum" açıklamasını yaptı.
DHA

Bekciler alkolü
fazla kacırdı!
Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına
alınan 2 bekçi açığa alındı. “Çav Bell” şarkısı çaldığı için ateş ettiği iddia
edilen bekçilerin alkolün etkisiyle denize doğru ateş açtıkları belirlendi

BEBEK’TE 3 gün önce saat 02.30 sı-
ralarında duyulan silah sesi polisi ha-
rekete geçirdi. Bir eğlence merkezinde

yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü’ne bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda si-
lahla ateş eden şüpheliler T.K. ve M.Ö.A. göz-
altına alındı. Yakalanan şüphelilerin bekçi
olduğu anlaşıldı. Beşiktaş dışındaki bir ilçede
görev yapan iki bekçinin akşam saatlerinde eğ-
lenmek için mekana gittikleri öğrenildi. İkilinin
alkol aldığı ve müşteriler ayrıldıktan sonra te-

rasa çıktıkları öğrenildi. Güvenlik kamera kayıt-
larının incelendiği ve iki bekçinin de denize
doğru ateş ettiği belirlendiği kaydedildi.

Denize doğru ateş etmişler

Bekçilerin “Çav Bella" şarkısına tepki olarak
ateş ettikleri iddialarının doğru olmadığı vurgu-
landı. İkilinin alkolün etkisiyle denize doğru
ateş ettiği belirtildi. Gözaltına alınan bekçiler
hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İki bekçi-
nin de olaydan 1 gün sonra açığa alındığı 
öğrenildi. DHA

Telefon şebekesine 
eşzamanlı operasyon
Yurtdışından kaçak telefon getirerek, kopyaladıkları İMEİ numaralarıyla
satanlara yönelik 16 ilde operasyon düzenledi. Baskınlarda 34 kişi
yakalanırken, 3 milyon lira değerinde telefon ve malzemeleri ele geçirildi

OPERASYON, İstanbul Emniye-
tine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince ger-

çekleştirildi. Polis ekipleri, özellikle Fatih,
Tahtakale'de toptan ve perakende kaçak te-
lefon satan bazı şüphelileri belirledi. Araştır-
malarda şüphelilerin, yurtdışından kaçak
telefon getirdiği, çeşitli yerlerden bulunan
hurda telefonların İMEİ numaralarının
klonlandığı ve kaçak telefonlara taşındığı
belirlendi. Klonlama işlemlerinin yapılması
için özel etiket makinelerinin kullanıldığı tes-
pit edildi. Kaçakçıların, bazı telefonları pa-
saportlara işlettiği de öğrenildi.
Pasaportuna işletecek kişileri bulmak için ise
Artvin Sarp Sınırkapısı'nda geçenlerle görü-
şen bir yapı oluşturulduğu anlaşıldı.

3 milyonluk malzeme

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul
Merkezli 16 ilde operasyon düzenlenerek 34
şüpheli gözaltına alındı. Fatih, Tahtakale'de
düzenlenen baskınlarda ise 4 bin 146 tele-
fon, İMEİ kopyalamada kullanılan bir etiket
makinesi, 126 cep telefonu ekranı, 230 ba-
tarya, 655 cep telefonu İMEİ basılı etiket ve
çok sayıda telefon, şarj aleti, kulaklık ve

farklı malzeme ele geçirildi. Polisin ara ope-
rasyonlarla birlikte ele geçirdiği malzemele-
rin 3 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Cadde-
si'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gö-
türüldü. İşlemleri tamamlaman şüpheliler
adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u hak-
kında adli kontrol hükmü uygulanırken 15
şüpheli serbest bırakıldı. DHA

SANCAKTEPE'DE
polis ekiplerinin
yolda şüphelen-

dikleri bir kişinin üzerinden
uyuşturucu maddesi çık-
ması üzerine başlattığı ope-
rasyonda, Çekmeköy'de
işyerinde yapılan arama-
larda üzerinden başlattığı
operasyonda 2 kova uyuş-
turucu madde bulundu.

Suç üstü yakalandılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
polis ekipleri geçtiğimiz pazartesi Yenidoğan
Mahallesi'nde şüpheli buldukları Sezgin T.
(28) ve Gamze Gül Y.(25)'yi durdurdu. Yapı-
lan üst aramalarında Gamze Gül Y.'nin üze-
rinde bir miktar uyuşturucu madde ele

geçirildi. Uyuşturucu maddeyi
temin ettiği Özgür K.(32) ile
tekrar görüşebileceğini söyleyen
Gamze Gül Y.'nin, Özgür K. ile
buluşmasının ardından polis
ekipleri, uyuşturucu madde sa-
tışı yapıldığı sırada suç üstü
yaptı. Özgür K.'nın uyuşturucu
maddeyi Ümit A.(24)'dan
temin ettiğini söylemesi üzerine
polis ekipleri tarafından İnönü

Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan baskın so-
nucu Ümit A., bin 068 gram bonzai ile birlikte
yakalandı. Polis ekiplerinin, Ümit A.'nın Çek-
meköy'de ofis olarak kullandığı bir adreste
yaptığı aramalarda ise 2 adet kova içerisinde
36 kilo 160 gram Bonzai, 98.7 gram Skunk ile
uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünü-
len bin 950 lira para ele geçirildi. DHA

Kovayla uyuşturucu bulundu

Birerdinç’in acı günü
Gazeteci ali Birerdinç'in eşi emekli
öğretmen Nimet Sema Birerdinç 
hayatını kaybetti. Merhume Birer-

dinç, Fatih camii'nde öğle namazına müteakip
kılınan cenaze namazının ardından tapkapı'da
bulunan aile mezarlığına defnedildi. "40 yıllık
sevgili eşim ve çocuklarımın annesini kaybet-
menin derin üzüntüsünü yaşıyorum" açıklama-
sını yapan ali Birerdinç, "Sevgili eşim Sema'nın
cenazesine katılan ve katılmayan, telefon eden,
sosyal medyadan acımızı paylaşan tüm değerli
dostlarımıza teşekkür ederiz" mesajını paylaştı. 

D-100’DE MEYDANA GELEN KAZADA 3 AMBULANS ÇALIŞANI YARALANDI



B ir kent düşünün kendisi küçük, bir
başka kentten ayrılma bir il, biri
demir yolu olmak üzere ikisi kara

yolları üstünde olmak üzere 3 gümrük ka-
pılı, Kafkasya'nın dünyaya açılan sınır kenti,
plakası 75.

Ve bu kent değil bölgenin yıllık 350 ila
400 bin arasında yetiştirilen hayvanlarla 
ülkenin kırmızı et deposu merkezi 
konumunda..

Çoğu endemik olmak üzere bin bir çiçekle
örülü yaylalar, Van Gölünde sonra bölgenin
en büyük gölü ilçesine isim veren Çıldır Gölü
ve ilçesi sınırları içinde ki gümrük kapısına
adını veren ve komşu ülke Gürcistan ile
ortak yani sınır olan Aktaş Gölü, geleceğin
Davosu olarak adlandırılan Kuzey Anado-
lu'nun Çukurovası adını alan Posof ilçesi ve
Evliya Çelebi'nin 'meşelik' alan adını verdiği
sarı çamlarla süslü Göle, bulutlara değen
yaylaları ile ünlü, BTC/Botaş doğalgaz boru
hattının çevrim santralinin olmasına rağmen

hala tezekle, kömür ile odun ile ısınan
Hanak ilçesi, Alevi kültürünün yoğrulduğu,
ülkenin kurucusunun silueti ile her yıl ziya-
ret ettiği, bebeği ile ünlü Damal ilçesi, 
Erzurum sınırına olmasına karşı ısrarla Ar-
dahanlıyım diyen Gorveng Beldesi, Ahıskalı-
nın, Kürt'ün, Terekeme'nin, Alevi'nin kısacası
Türk'ün birlikte kardeşce yaşadığı bir kentin
kendisi küçük olsa da cürmü büyük denme-
sine vesile olan birçok siyasiye sahip 
oluşumudur.

Bilmem ama Cumhurbaşkanın 2. Başda-
nışmanı, yerelde olduğu gibi ulusalda birçok
gazetecisi, doktoru, hakimi, savcısı, profe-
sörü, iş adamı, iş kadını olsa da hala kendisi
küçük denmesine neden olan güçlü lobiden
yoksun oluşu.

5 ilçe bir merkez, bire beldede olmak
üzere 7 belediye başkanı, 2 milletvekilline
sahip olmasının yanında ülkenin en büyük
metroplunün bulunduğu bölgede yani İstan-
bul'da 3, Kocaeli'nde 1, Çanakkale'de de 1

olmak üzere 5 belediye baş-
kanı, onca başkan yardımcısı ve belediiye
meclis üyesi, federasyonları, dernekleri ve de
gazeteleri olan küçük bir kent.

Sultan Süleyman'ın yaptırdığı, birçok me-
deniyetin yaşadığı kalesi ile şeytan adını ala
tarihi yapıları ile 'Kale ve Kuleler' kenti diye
adlandırılan bir şehir düşünün ve bunca öze-
liğe sahip, karı kışı, boranı dahil anlatama-
dığımız onca güzellikle süslü bir kentin nasıl
olup kendisi küçük ama cürümü büyük olur
diye soracak olanlar tek diyeceğimiz bu 
kentin adı ve ona lobicilik adı altında bir
araya gelip, bu yönde çabalayanlara veril-
meyen destekten yoksun bir kenttir kendisi
küçük, cürmü büyük olduğu anlaşılamayan
Ardahandır anlatılan kent.

Bu anlamda gerek devlet teşvikleri 
gerekse belirlenen organize saniye bölgesi

yatırımcıya yeterince cazip gelmiyor bu 
anlamda saha çalışmaları yapılarak daha
planlı teşvik ve alanlar belirlenmelidir.

Kendisi küçük, ama cürümü büyük denen
Ardahan ili 6. bölge teşvik kapsamındaki
teşvikler ile Kırsal kalkınma, kalkınma
ajansları teşviklerden yeterince 
faydalanmamaktadır.

Özellikle yaz aylarında sahip olduğu eşsiz
doğal güzelliklerinin ekolojik turizm ve
yayla turizmi ve kış sporları konusunda
daha çok yatırıma ihtiyacı vardır. Devlet
teşviklerinin özellikle bu alanlar bürokrasi
kısmının hafifletilerek ciddi teşviklerle 
desteklenmesi bekleyen bir kenttir Ardahan

Türk, Kürt, Terekeme, Alevi, Ahıskalı in-
sanların kardeşçe yaşadığı ve özellikle ortak
yaşama kültürü en etkin şekilde gösteren
kardeşlik duygusu içinde yaşayan model bir
şehir olsada bunu bile anlatamayan, 
anlamayanların idare ettiği bir şehirdir 
Ardahan. 

Kurtuluş Savaşı başlaması öncesi Kafkas-
ı Cumhuriyeti adlı bir meclis kurup, ilk 
meclisi kuran ve kongresini yapan Ardahan

Cumhuriyetin ilanından sonra il olan Arda-
han 1926 yılında ilçe yapılarak idari yönden
Kars'a bağlanmıştır. 1992 yılında 174 bin
nüfusla yeniden il statüsüne kavuşmuştur.
Köklü bir tarihe sahip olan serhat şehrimiz
işgal dönemlerinde de bağımsızlık 
mücadelesini en etkin şekilde yürütmüştür.

Ardahan ili yaklaşık 3 bin yıllık bir geç-
mişe sahip olup, M.S. 628 yılında Hazar
Türklerinin bir kolu olan Gürcüce bir isim
olan Arda adını alarak Türklerinin eline
geçerek Ardahan adını almış. Daha sonra
M.S. 1068 yılında Alparslan tarafından 
fethedilerek Selçukluların egemenliğine 
geçmiş, 1239’da Moğol Cengiz İmparator-
luğunun İran Genel Valisi Baycu Noyan 
Ardahan’ı da içine alan bütün Aras ve Kür
boylarını fethedip Cengiz İmparatorluğuna
tabi kılmıştır.

Ardahan 29 Mayıs 1555 tarihinde 
imzalanan Amasya Antlaşması ile Kanuni
Sultan Süleyman tarafından Osmanlı 
İmparatorluğuna dâhil edilmiştir.

İşte kısa bir özetle kendisi küçük, 
cürmü büyük kent Serhat Ardahan...
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Kendisi küçük ama cürmü büyük!
Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var

E senler'de yaşayan 38 yaşındaki
Gazi Vahide Şefkatlioğlu, 15 Tem-
muz 2016'de yaşanan FETÖ'ye

karşı mücadele eden kadın kahramanla-
rından biriydi. "Ölmek var, dönmek yok"
diyerek çıktığı sokaklarda darbeciler karşı-
sında başta 49 yaşındaki hayat arkadaşı
Mehmet Şefkat Şefkatlioğlu ve bir baca-
ğını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu, o gün
yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na
anlattı.

Hem ağladım hem dua ettim

O akşam darbe girişimini gelen bir telefon
ile öğrendiğini belirterek sözlerine başla-
yan Şefkatlioğlu, "Küçük kızım, 'anne tey-
zem arıyor' dedi. Telefonu aldım açtım ve
dedi ki 'darbe olmuş haberin var mı?' O
darbe deyince zaten direkt hemen 'ülke
elden gidiyor' dedim ve koştum içeriye ağ-
ladım. Sonra eşim televizyonu açtı. Ben
sonra oğlumun odasına gittim internette
bakmak için. Orada da bir şey yoktu. O
sıra televizyona bakmaya gittik içeriye.
Onlar bakarken ben direkt pardösümü gi-
yindim. Dedim 'ben dışarı çıkıyorum'.
Eşim, 'sen ne yapıyorsun ben ve oğlum çı-
kacağız' dedi. Biz o sıra Cumhurbaşkanı-
nın çağrısını duymamıştık ama biz bu
vatanın evladıyız. Vatanımız, toprağımız
ve bayrağımız için canımızı veririz. Ben
eşim ve oğlumdan önce koştum dışarıya.
Bu sıra küçük ve büyük kızım da hazırlan-
mıştı ama biz önce ne var ne yok diye ba-
kalım dedim. Bir taraftan da ailemi,
kurstaki arkadaşlarımı arıyorum ve dışarı

çıkın diyordum. Ülke gidiyor elden dedim.
Çünkü aklıma direk Suriye geldi. Biz de
onlar gibi olacağız sandım. Dışarı çıktığı-
mızda dört yola doğru yürüdük. Daha
sonra emniyet müdürlüğüne yürüyeceğiz
oraya tanklarla gelmişler dediler. Biz dı-
şarı çıktığımızda sokaklar kalabalık de-
ğildi. İnsanlar yeni yeni çıkmaya
başlamıştı. Birçoğu zaten balkondan izli-
yordu olanları. Döndük sonrada emniyet
müdürlüğünden Atış Alanı'na doğru gidi-
yorduk. 10 - 15 dakika içince bir anda in-
sanlar sokağa akın etmeye başladı. Bir
yandan ağlıyorum, bir yandan dua ediyo-
rum, bir yandan da Allah-u Ekber diye
bağırıyordum. Sonra dedim ki, bu ülkenin
böyle güzel vatanını seven gençleri var-
ken, Allah'ın izniyle bu imanla bu ülke yı-
kılmaz" diye konuştu.

Eşimin vefatını 1 buçuk 
ay sonra öğrendim

Bulundukları bölgede kontrol sağlanması-
nın ardından Cumhurbaşkanını karşıla-
mak üzere havalimanına doğru yola
koyulduklarını belirten Şefkatlioğlu,
"Ölmek var, dönmek yok" diye yürüdükle-
rini ifade ederek, "Bizim derdimiz Cum-
hurbaşkanımıza hemen havalimanında
yetişmekti. Çok kalabalıktı. 10 -15 dakika
yürüdük. O sıra arkamı dönüp kalabalık
mı diye bakmak istedim. Arkamızda sa-
dece kırmızı bayraklar ve insanlar görü-
nüyordu. Bir süre daha yürüdük. Ben o
sıra tankı görmedim ama tankın paletin-
den ateşler açılmaya başlandı. Eşim 'bari-

yerlerden atlayalım' dedi. Ben eşime, 'Sen
üstten atla, ben alttan geçeceğim' dedim.
Eşim tam ayağını bariyerin üstüne koy-
muştu. Ben de elimi bariyerin altına koy-
muştum. O sıra zaten tank üstümüzden
geçti. O sıra 'Allah' dedim. Gözüm kapandı
ama her şeyi duyuyordum. Bir genç, 'Ablayı
kurtaralım, hastaneye kaldıralım' dedi.
Sonra birileri de, 'Ambulans bekleyelim' de-
diler. Ondan sonra beni bir arabaya koydu-
lar. Bacağımın sallandıklarını hissediyorum
ama o gün hiç acı hissetmedim. Arabada
adımı soyadımı sordular. Onları söyledim.
Hastaneye gittim, üstümdekileri keserek
bana müdahale ettiler. 2 ay yoğun bakımda
toplamda 1 yıl hastaneden kaldım. 15 gün
sonra doktor bana önce bacağımın alttan
kesileceğini söyledi, tabi bacağım baya bir
yukarıdan kesilmişti. Çünkü kangren ol-
muştu ve yukarı doğru yayılmaya başla-
mıştı. Sağ bacağımı da kurtarmaya
çalıştılar. Çünkü sağ bacağım da kopmuş
ve dikmişlerdi. Elim parçalanmıştı. 6 ay
kullanamadım elimi. Uyandığımda eşimin
durumunu sordum. Çevremdekiler hep eşi-
min durumunun çok ağır olduğunu söy-
ledi. Meğer eşim vefat etmiş. Eşimin
vefatını 1 buçuk ay sonradan öğrendim"
diye konuştu. DHA
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FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde hem eşini hem de bir bacağını
kaybeden Vahide Şefkatlioğlu, "Havaalanına Cumhurbaşkanımızı karşılamaya
giderken tank üzerimizden geçti. 2 ay yoğun balımda kaldım. Eşimin vefatını
1 buçuk ay sonradan öğrendim Elhamdülillah hiç pişman değilim" dedi
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ZERRE KADAR
PİŞMAN DEĞİLİM!
Şefkatlioğlu, "Allah bana o kadar güzel
bir lütuf, o kadar güzel bir şeref verdi
ve beni gazi etti çok şükür. Eşimin
adına gurur duyuyorum, kendi adıma
gurur duyuyorum ki Allah bize böyle
bir şey nasip etti. Allah bize böyle bir
gururu, şerefi, onuru verdi. Ben hiç piş-
man değilim. O geceyi herkes 'Kanlı bir
gece' diyor ama ben o geceye 'şanlı bir
gece' diyorum. Çünkü ülkemizin kurtu-
luşu oldu. Nasıl bir Çanakkale, Uhud,
Sarıkamış kurtuluşu olduysa, 15 Tem-
muz da bize bir Çanakkale gibi bir kur-
tuluş oldu. Tarihe yazıldı. Elimizde
hiçbir şey olmadan sadece bayrak ve
iman gücümüzle ülkemize sahip çıktık
ve ülkemizi aldık. Elhamdülillah hiç
pişman değilim. Allah gös-
termesin, bir kez
daha olsa yine
çıkar, gözümü
kırpmadan bu
vatan için ca-
nımı bin kere
veririm" ifa-
delerini kul-
landı.

Bathonea gibi insanlık tarihine ışık tutan
binlerce yıllık bir antik kenti sınırları
içerisinde barındıran Avcılar, Belediye
Meclisi’nin son oturumunda alınan
kararla Tarihi Kentler Birliği’ne üye oldu

AvcılAr Belediye Başkanı
Turan Hançerli’nin Belediye
Meclisi’ne sunduğu önerinin ar-

dından hazırlanan raporları inceleyen Avcı-
lar Belediye Meclisi, Tarihi Kentler Birliği’ne
üye olunmasını oy birliğiyle kabul etti.

Birliğin 500 üyesi var

Kentlerin doğal ve kültürel yapısının korun-
masına yönelik yerel politikaları geliştirmek
amacıyla 2000 yılında kurulan Tarihi Kent-
ler Birliği’ne üye olan 500’e yakın kent bulu-
nuyor. Birliğe katılım koşulları arasında,

yerel yönetim politikalarında tarihi ve doğal
çevre korumasına önem verilmesi; bu ko-
nuda kent kültürünü, sivil toplum katılımını
ve toplumsal duyarlılığı geliştirme çabaları
içinde olunması, kentte UNESCO’nun
Dünya Miras Llistesi’ne girmiş kültür de-
ğerlerinin bulunması, yurt dışındaki tarihi
kentlerle ilişkilerin gelişmiş olması gibi kri-
terler yer alıyor. Sivil toplum kuruluşların-
dan yerel yönetimlere, toplumun farklı
kesimlerinin kentle ilgili deneyimlerini pay-
laştığı bir platform olma özelliği de taşıyan
Tarihi Kentler Birliği’nin üyeleri, yıl boyunca

farklı kentlerde düzenlenen buluşma ve se-
minerlerde bir araya geliyor. Birlik, üye bele-
diyelere, kentlerindeki kültürel mirası
koruma çalışmalarında yapacakları projeler
için de destek veriyor.

Tarihimize sahip çıkacağız

Avcılar’ın birliğe üye olmasındaki en büyük
etken olan ilçe sınırları içerisinde yer alan 2
bin 700 yıllık Bathonea Antik Kenti, insanlık
tarihinin gelişimi konusunda birçok önemli
noktayı aydınlatıyor ve dünyadaki en büyük
10 keşif arasından gösteriliyor.  Avcılarlı ço-

cukların doğadan, yeşilden kopuk beton yı-
ğınları arasında büyümesine izin vermeye-
ceklerini ifade eden Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli, “Doğal bir gölün
kıyısında yer alan ve yüzyıllar öncesine uza-
nan tarihi, arkeolojik bir hazinenin sergilen-
diği Avcılar’ın doğasına, kültürüne ve
tarihine sahip çıkmak, bu değerli hazineyi
emanet olarak kabul edip korumak bizim
görevimiz. İnsana, doğaya, bütün canlılara
saygılı olarak kenti doğayla uyumlu bir hale
getirme ilkesiyle çalışıyoruz ve çalışmaya
devam edeceğiz” dedi.
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Minik şefler mutfakta
AtAşehir Belediyesi, okulların ka-
panmasıyla birlikte çocukları sanata,
bilime ve spora yönlendirmek için

yaz atölyeleri düzenliyor. Bu kapsamda Kayış-
dağı Lions Ataevi’nde aşçılık atölyelerine katı-
lan öğrenciler yoğun eğitim-öğretim dönemi
sonrası tatillerini verimli bir şekilde geçirmeye
başladı. Aşçılık atölyelerine katılan öğrenciler;
pasta, kek ve kurabiye yapımını öğrenirken
aynı zamanda hem yaratıcılıklarını geliştiriyor
hem de aşçılık sanatını daha yakından tanıma
fırsatı yakalıyor. Öğrenciler, hamur hazırla-
mayı ve yoğurmayı öğrendikleri ilk derslerini,
çikolatalı kurabiye pişirerek tamamladılar.

10 gün devam ediyor

Kendi yaptıkları kurabiyeleri afiyetle yiyen öğ-
renciler, bunun yanı sıra çalışma alanının her
zaman temiz ve toplu tutulmasını, sıcak tence-
relere ve kesici mutfak aletlerine karşı da dik-
katli olunması gerektiğini öğreniyorlar.
Eğitimler hakkında bilgi veren eğitmen Ayşe-
gül Öğüt, “Belediyemizin çocuklar için hazırla-
dığı yaz atölyeleri kapsamında 7-12 yaş
aralığındaki öğrencilere; kodlama, satranç,
oyunlu İngilizce, eğlenceli matematik, aşçılık,
drama, dans, perküsyon, resim, sinema, hayal
atölyeleri ile geziler düzenleniyor. Aşçılık atöl-
yemizde pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğre-
nen çocuklarımızın bir yandan özgüvenleri
gelişirken bir yandan da sosyalleşip eğleniyor-
lar” dedi. Her biri 10 gün devam eden ve 3 kur
halinde düzenlenecek yaz atölyeleri, 2 Ağustos
tarihinde sona erecek.

5. Beylikdüzü Klasik Müzik Gün-
leri, Yaşam Vadisi’nde başlıyor. Sanat
yönetmenliğini Figen Ayhan Karakel-

le’nin yaptığı Beylikdüzü Klasik, 16 Temmuz
akşamı, saat 21.00’de, dünyaca ünlü keman vir-
tüözü Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble'ın ‘Va-
dide Vals Adımları’ konseri ile açılış yapacak.
Dede Efendi’nin Yine Bir Gülnihal’ı besteleye-
rek başlattığı Türk valsleri dönemi ve günümüze
kadar gelen vals yolculuğu, Cihat Aşkın’ın ke-
yifli anlatımı ve soprano Görkem Ezgi Yıldı-
rım’ın eşliği ile izleyicilerle buluşacak. 

Onay, Beylikdüzü Klasik’te

Beylikdüzü Klasik, 17 Temmuz’da ünlü piyano
sanatçısı Gülsin Onay’ı ağırlayacak. ‘Vadide
Siyah Beyaz Gece’ adlı konserde, ustalıkla çal-
dığı Adnan Saygun eserlerinin yanı sıra piyano
repertuvarının sevilen eserlerini de seslendirecek
Gülsin Onay, dinleyicilere büyülü bir gece yaşa-
tacak. 19 Temmuz’da Beylikdüzü’nün yetenekli
ve genç müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü
Gençlik Senfoni Orkestrası dinleyicisi ile bulu-
şacak. Gençlik Senfoni Orkestrası, ‘Vadiden
Anadolu’ya’ adlı konserde, Türk bestecilerine ait
eserler eşliğinde, seyircinin karşısına çıkacak. 

Klasik konserler 
vadide başlıyor
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E krem İmamoğlu başkanlığında topla-
nan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi 2. oturumunu gerçekleştirdi. 

Belediye Meclis toplantısında ilk olarak öneri-
ler alındı. Ardından gündem dışı konuşmalar
gerçekleşti. Beykoz Meclis üyesi Adem Sefer,
15 Temmuz ile ilgili söz aldı. Başkan İma-
moğlu da 15 Temmuz günü 11:45’de belediye
önünde tören yapılacağını ve sonrasında
mevlit okutulacağını duyurdu.

Talimatla iş yapılmaz

Gündem dışı söz alan AK Partili Murat Türk-
yılmaz öneriler ile yeni dönemde belediye yön
vereceklerini ve etkin bir muhalefet ortaya ko-
yacaklarını söyledi. Türkyılmaz sözlerini,
"Umarım İstanbullular Sezen Aksu’nun şarkı-
sında olduğu gibi ‘İstanbul İstanbul olalı hiç
görmedi böyle keder’ demezler" diyerek bitirdi.
Türkyılmaz'ın eleştirilerine cevap veren Ekrem
İammoğlu ise "Türkiye'nin en büyük ayıbı ve sı-
kıntısı siyasi parti bağımlılığı ve partizanlıktır.
Talimatla bazı işleri yapma bağımlılığı birçok
şeyin önünü tıkamaktır" diye konuştu. 

39 belediye başkanımız var

İstanbul'un 39 ilçe belediye başkanına duyduğu
saygıyı her yerde taşıyacağını ifade eden Ekrem
İmamoğlu, "Meydanlarda '25 belediye başka-
nımız var' diyerek tanımlar yapanların yerine
tam aksine '39 belediye başkanımız var' diyen
biriyim. Şu anda da aynı yoldayım. 39 belediye
başkanımızı davet ettiğim toplantıya herkesin
katılmasını isterdim. 16 belediye başkanı katıla-
cağını bildirmişlerdi. Ama neden katılmadıkları
konusunda hiçbir dönüş olmadı. Ben İstan-
bul'da bütün kederleri bitirmek için yemin etmiş
bir belediye başkanıyım" ifadelerini kullandı. 

Nedir bu 2 gün takıntınız!

Meclisi toplanma gün sayısı hakkında açıkla-
mada bulunan İmamoğlu, "Nedir bu iki gün
takıldınız anlamış değilim. Meclis 2 günde
biter. Bilemediniz 3 gün olur. Saat 14'te denilen
toplantı bazen 16-17'de başlıyor. Komisyonla-
rın önü bir lobiye dönüşmemeli. Öyle ki komis-
yonlarda zaman sıkıntısı yok" dedi. İBB
Meclisi'nin bir müzakere yeri olduğunu söyle-
yen İmamoğlu, "2 gün yetmedi 3 gün olsun.
Yetmedi 5 güne kadar yolu var hepsi kullanıl-
sın. Bu konuyu TBMM'ye taşımaya gerek yok.
Birisi çıkmış, sanırım sınıf arkadaşım, ‘Ekrem’

diyor. Yaşı itibari ile sınıf
arkadaşım da değil.
Gerekirse 5 gün top-
lanırız, ama illa ki
5 gün değil. Ben
anlıyorum ne
demek istediği-
nizi. Ben 5 gün
de gelirim bu-
raya sorun
değil. Hiçbir
şekilde meclisin
demokrat ru-
huna zarar geti-
recek bir
davranışta bulun-
mayız. Dolayısıyla
bundan sonra ki süreçte
de eksiksiz, demokrat çok
daha güzel olacak bir dönemi
İstanbul'a yaşatmak istiyoruz" açıkla-
masını yaptı. 

Tevfik Bey canlı yayını çok sevdi

Ekrem İmamoğlu’nun ardından söz alarak
belediye başkanlarına yapılan daveti eleşti-
ren Tevfik Göksu ve komisyon toplantı oda-
larının önünün lobiye dönüştüğü iddiasını
kabul etmedi. İmamoğlu ise "Tevfik bey
bizim canlı yayını çok sevdi" diye başladığı
konuşmasında belediye başkanlarına usule
uygun olarak davet gönderildiğini söyledi.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23
haziran seçimleri sonrası “25 belediye baş-
kanım var” sözlerini de eleştirdi. Göksu’nun
"Genel Başkanımız seçim değerlendirmesi 

yapıyordu. Türkiye'de
ne kadar belediye

başkanı varsa
Cumhurbaşka-
nımızın bele-
diye
başkanıdır”
sözleri karşı-
sında İma-
moğlu bu
kez "Genel
Başkanınız-

dan değil
Cumhurbaşka-

nından bahsedi-
yorum. Sayın

Cumhurbaşkanı'nın
'25 belediye başkanımız

var' demesi bana göre yan-
lış. Çünkü 39 belediye başkanı

var. Genel Başkanınız değil, ben Cumhur-
başkanı'ndan bahsediyorum. Ben 39 bele-
diye başkanı ile istişare edecek bir toplantıyı
yapma hakkına sahip değilim. Sadece İstan-
bul'un sorunlarını konuşacağımız bir top-
lantıya sizleri yaklaşık bir hafta önceden
davet ettim. Daha önceden geleceğini bildi-
ren 16 arkadaşımızın gelmemesini de anla-
yamıyorum" yanıtını verdi. Tartışmanın
karşılıklı sürmesi sonrası İmamoğlu bir kez
daha "Sizin genel başkanınız benim değil.
Yanlış anlamaya devam ediyorsunuz" dedi.

Bu tablo sizin eseriniz

CHP Grubu'nun meclisten 2 milyar 225

milyon borçlanma talebi AK Parti tarafın-
dan kabul edilmedi. CHP'nin teklifi oy çok-
luğu ile reddedilirken AK Parti Grubu'nun 1
milyar 525 milyonluk borçlanma teklifi oy
birliğiyle meclisten geçti. Borçlanma hak-
kında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu,
"İBB'nin ihtiyacı 2 milyar 225 milyonun da
çok üzerindedir. Komisyonun bu konuda
biraz daha hassas olmasını isterdim. Tabi ki
takdir meclisindir" dedi. CHP'li Tarık Balyalı
ise geçtiğimiz dönemde talep edilenden çok
daha fazla rakamların bu meclisten geçtiğini
biliyoruz. AK Parti şunu söylemeye çalışı-
yor; 'biz bunu uygun gördük.' İstanbul'un 30
milyar borcu, 10 milyar cari açığı var. Bu be-
lediyeyi biz bu noktaya getirmedik. Geçtiği-
miz dönemde her şeyi borçlanarak yapmaya
kalkmasaydınız borç limiti buraya gelmezdi.
Sizin bıraktığını bir tablo var. Biz de inisiya-
tif kullanarak durumu düzeltmeye çalışıyo-
ruz. Siz diyorsunuz ki İstanbul'da hizmet
üretmeyin. Diyorsunuz ki verdiğimiz bu ra-
kamla size bıraktığımız borçların faizini
ödeyin" eleştirisinde bulundu. 

Kaynak bulmak göreviniz

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş ise va-
tandaşın mazeret istemediğini belirterek,
"Kaynak oluşturmak sizlerin bizlerin görevi.
En çok da sizin göreviniz. Belediyenin ihti-
yacı olan miktarda borçlanma yetkisi veril-
miştir" dedi. Bir diğer AK Parti Grup
Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da
"Tarih tekerrürden ibarettir. Bugün burada
CHP Grubu borçlanmanın faziletlerini an-
lattı" diye konuştu. 

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, ilçe 
belediye başkanlarıyla
İstanbul’un sorunlarını
konuşmak için tertip 
ettiği toplantıya AK 
Partili başkanların 
katılmamasını sert 
sözlerle eleştirdi. 
16 belediye 
başkanının katılacağını
bildirmesine rağmen,
son anda vazgeçtiğini
belirten İmamoğlu, 
“Türkiye'nin en 
büyük ayıbı ve 
sıkıntısı siyasi parti 
bağımlılığı ve 
partizanlıktır” 
açıklamasını yaptı
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İstanbul’un trafik sorunu ile ilgili söz alan İYİ Partili
Suat Sarı da konuşmasın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik
ettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e

teşekkür etti. AK Parti sıralarından ‘HDP’ye de teşekkür
et’ şeklinde laf atılması üzerine kısa süreli gerginlik ya-
şandı. İmamoğlu AK Partili'li üyeleri, konuşmacının sö-

zünü kesmemeleri konusunda uyardı. Sarı, trafik
sorununun çözümü için sürücülerin eğitilmesi ge-

rektiğine dikkat çekti. Formula 1 pistinin yıllar-
dır çürümeye terk edildiğine dikkat çeken

Sarı, eğitim için pistin kullanılabile-
ceğini anlattı.

‘HDP’ye de 
teşekkür et’ polemiği

İBB Meclisi 
temmuz ayı 
ikinci oturumunu
gerçekleştirdi. 
Mecliste zaman
zaman hararetin
yükseldiği görüldü. 

Alnımız açık 
yüzümüz ak
Son günlerde özellikle muhafazakar kanattan sert eleştiriler alan KADEM Başkanı Dr. Saliha 
Okur Gümrükçüoğlu basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan
Bayraktar'ın da katıldığı toplantıda konuşan Gümrükçüoğlu, “Alnımız açık yüzümüz ak” dedi

KADIN ve Demokrasi Derneği
(KADEM) Başkanı Dr. Saliha
Okur Gümrükçüoğlu, son gün-

lerde dernekle ilgili ortaya atılan iddialara
yanıt verdi. Saliha Okur Gümrükçüoğlu,
KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Er-
doğan Bayraktar'ın da katıldığı bir basın top-
lantısı düzenledi. Kısıklı'da bulunan
KADEM binasında düzenlenen basın top-
lantısında konuşan Gümrükçüoğlu, "Derne-
ğimiz kurulduğundan beri pek çok haksız
eleştiri ve ithamlara maruz kaldı. Ancak her
defasında tartışmanın tarafı olmaktan kaçı-
nıp cevap vermek yerine, çalışmalarımıza
odaklanmaya devam ettik. Fakat maalesef
bugün geldiğimiz noktada, biz sessiz kal-
dıkça, açıklama yapmadıkça bilgi kirliliğinin
arttığını ve ne yazık ki algıların hakikati ört-
tüğüne şahit olduk. Şimdi her bir iddiaya tek
tek cevap vereceğim" dedi.

Hiçbir vakıftan fon almadık

"Birinci iddia dernek binamıza fahiş kiralar
ödediğimiz yönündeydi" diyen Gümrükçü-
oğlu, "Sizi misafir ettiğimiz dernek binamız

KADEM Vakfı'nın mülküdür. KADEM Vak-
fı'na yapılan bağışlarla, özel bir şahıstan
satın alınmıştır. Yani kamudan tahsisli değil-
dir. Tapu kayıtları açıktır ve ortadadır. İddia-
lardaki gibi herhangi bir kira söz konusu
değildir. Alnımız açık yüzümüz ak" diye ko-
nuştu. Gümrükçüoğlu, "Bir diğer iddia da
ajandaları hepimizin malumu olan bazı
uluslararası vakıflar tarafından fonlandığı-
mız iddiası. KADEM hiçbir uluslararası va-
kıftan fon almamıştır. Böyle bir başvuruda
da bulunmamıştır" ifadelerini kullandı.

Üçüncü bir cins yoktur

"Bir diğer konu ise toplumsal cinsiyet ko-
nusu" diyen Saliha Okur Gümrükçüoğlu,
"Bu alanda da ciddi bir kavram kargaşası
var. Herkesin bildiği gibi, cinsiyet, kadın ve
erkeğe işaret eder. Üçüncü bir cins yok yani.
Toplumsal cinsiyet de, literatürde, bu kadın
ve erkeğe kültürlerin, toplumların yüklediği
rol ve görevleri ifade etmek için kullanılır. Bu
rollerin dağılımı, ne yazık ki her zaman adil
ve insan onuruna yakışacak şekilde olma-
maktadır. Toplumsal cinsiyet bazen olumlu,

bazen de olumsuz yansımalarıyla karşımıza
çıkar. Bu rollerin kadına ya da erkeğe mağ-
duriyet oluşturduğu durumlara, kültürel
dahi olsa, karşı çıkıyoruz. Burada bizim du-
ruşumuz çok nettir: eşcinsellik ve benzeri
akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir"
dedi.

İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili ise Gümrükçü-
oğlu, "Bu sözleşmeyi adeta KADEM imza-
lamışçasına bir saldırı ile karşı karşıyayız.
Birincisi, bildiğiniz gibi bu sözleşmenin im-
zalandığı tarih 2011. O tarihte henüz
KADEM kurulmamıştı. Dolayısıyla, sözleş-
menin bizim elimizden çıktığı iddiası en açık
ifadeyle komiktir. İkincisi, uluslararası söz-
leşmeleri devletler imzalar. Biz bir devlet ku-
rumu değil, sadece bir STK'yız. Bir sivil
toplum kuruluşu olarak bu konuya bakışı-
mız açıkça söyledir; İstanbul Sözleşmesi al-
ternatifsiz değildir, alternatifsiz olan kadına
şiddetle mücadeledir. Bu mücadelenin yasa-
larla uygulamaya taşınması gerekir" açıkla-
masını yaptı. 

"Bir STK olarak, kadına şiddet konusu çalışma
alanlarımızdan biridir" diyen Gümrükçüoğlu,

"Bu alanda devletin hukuku neyse ona göre 
hareket etmek; o hukuki düzenlemenin uygula-

madaki olumlu ve olumsuz taraflarını da rapor-
landırmak çok olağan bir durum. İstanbul

Sözleşmesi'nin de bizi ilgilendiren şiddet boyutuyla
ilgili bir çalıştay yaptık. Burada amacımız sözleş-
menin uygulamadaki sıkıntılarını tespit etmek ve
önerilerimizi sunmaktı. Sözleşmedeki cinsel yöne-
lim ve toplumsal klişelerden arındırma gibi ifade-
lerle ilgili şerhimizi bulunduğumuz ortamlarda
her zaman ifade ettik. Bununla birlikte bütün
eleştirilere ve tartışmalara rağmen, bu söz-
leşme Uluslararası bir sözleşmedir ve bir üst
metin mahiyetindedir. Bir çerçeve sunar, her
ülke kendi örfi ve hukuki şartları içerisinde 
uygulamasını belirler" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddet çalışma 
alanlarımızdan birisiZAYİ İLANLARI
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12 bin 
700 binada
sıfır atık
çalışması

İstanbul Valisi ali
Yerlikaya, 'sıfır atık
İstanbul sektörel

buluşmalar' programına ka-
tıldı. Otel ve marina işletmeci-
leriyle bir araya gelen Vali
Yerlikaya İstanbul'daki kamu
binalarında sürdürülen sıfır
atık projesiyle ilgili, "Şubat
ayından Haziran ayının içeri-
sine kadar İstanbul'da ka-
muda 12 bin 700 binada sıfır
atıkla ilgili özverili bir çalışma
gerçekleştirildi" dedi.

Valilikte ofis kuruldu

beşiktaş'ta bir otelde düzen-
lenen programda 'sıfır atık'
projesiyle ilgili hazırlanmış ta-
nıtım videosu izletildi. ardın-
dan konuşma yapan Vali
Yerlikaya, "Valiliğimizde sıfır
atık ile ilgili bütün yapılan hiz-
metlere, süreç yönetimini
takip etsin, izlesin, değerlen-
dirsin diye bir ofis kuruldu. 
O ofiste takdire şayan bir hiz-
met verdi. arkadaşların hep-
sini tebrik ediyorum. Daha
önce Şubatta yola çıkarken,
tespit ettiğimiz 12 bin 700, ki
bu türkiye'deki sıfır atığa
geçen kamu binalarının yakla-
şık yüzde 60'ına teşkil ediyor.
5 ay gibi bir sürede biz bunu
büyük bir sevinçle başardık.
nefsimizde başardığımız bu
konuyu artık şehrimizde özel
sektörümüze de önermek,
tavsiye etmek, onlarla birlikte
de bunu başarmak istediği-
miz için bugün huzurlarınıza
geldik" diye konuştu. DHa



“ Tarihe bakarken Nagehan Alçı’nın gö-
zünden bakmayın.” Ülkeyi yöneten
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar,

Milletvekilleri ve yüzlerce hocalar var say-
makla bitmez diyesim var Sayın Nagehan
Alçı’ya. Sebebi ise 10 Temmuz tarihli yazısında
son 150 yılın tarihsel bir şahsiyeti olarak sayın
Erdoğan, Atatürk ve Abdülhamit’in tarihe geç-
tiğini beyan etmiş olması. Katılırsınız katıl-
mazsınız ayrı konu fakat Nagehan hanımın
uzak tarih hakkındaki değerlendirmesinin ya-
nında yakın tarih hakkındaki hipermetroplu-

ğunu ve ülkemizin son 40 yılına damga vurmuş
isimleri de kendisine hatırlatmak isterim. 

27 yaşında en genç Doç. Ünvanı almış,
Almanya’da üretilen Leopard tanklarının ateş-
leme sistemini yeniden programlamış, Leopard
tankının motorlarını yapan fabrikaya başmü-
hendis olmuş kim olduğunu bilmiyor olamazsı-
nız diye düşünüyorum. Biraz daha tüyo
vereyim; 1956 yılında Türkiye’nin ilk yerli
motor üretim fabrikasını kurdu,İlk yerli otomo-
bilin üretimine öncülük etti,1965’te Profesör
ünvanını aldı, 1973’te yavru vatan Kıbrıs’ı 

kazandırdı.
Yanı sıra ülkemizi yönetecek Kabiliyetli

Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar,
Milletvekilleri ve başarılı bürokratlar yetiştirdi.
Ülke yönetiminde uzun yıllar kalmasa da 
siyasi tarihimizin en etkili liderlerinden biri
olarak kabul edilmelidir. Zira siyaset sahnesine
onun gömleğiyle başlayanlar hala ülkeyi 
yönetmektedirler.

Ve belki de en önemlisi İha ve Siha projele-
rinin de akıl hocası olduğu birçok mecrada 
konuşulmaktadır.

Yüzlerce başarılı öğrenci yetiştirmiş büyük
üstat rahmetli Necmettin Erbakan hocamızı
görmezden gelmek; ülkece bilinen bir gazeteci
için deyim yerindeyse hipermetropluktan başka
bir şey değildir.  Tayyip Erdoğan’ı siyasi lider
olarak görmek bunun yanında Abdullah Gül’ü,
Ahmet Davutoğlu’nu, İsmail Kahraman ve bi-
lumum yöneticiyi ülke siyasetine kazandıran;
tüm bunların hocası Necmettin Erbakan’ı es
geçmek aklın ve vicdanın kabul edeceği 
tutum değildir. 

Abdülhamit Han, Mustafa Kemal ve Tayyip

Erdoğan’ı ülkeye değer katan tarihi şahsiyetler
olarak adlandırırken yakın tarihe de iyi bak-
mak gerekir. O isimler nasıl bu günlere geldi?
Hangi üstadın rotasını takip etti? Kim kimin
gömleğini giydi, yönetim ve idarecilikte kimler
kimi örnek kaldı? Nagehan hanıma tavsiyemiz
‘’yakını görememe’’ şikayetiyle bir göz dokto-
runa görünmesi. Bunun yanında kendisinden
talebimiz yakın gözlükleriyle sorularımıza da
cevap vermesidir. Tabi görmek isterse! 

Yoksa Nagehan Hanım’ın Erbakan Hoca’yı
görmezden gelmesi kendisinin biat kültürüyle
bağlı olduğunu bildiğimiz sözde hocalardan
kalma alışkanlığının bir tezahürü olarak mı
görmeliyiz?

Yakın tarihe iyi bakmak gerek...
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OTOGARDA
BIR DONEM 
SONA ERDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında, Büyük İstanbul
Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a devredildi. Meclis'te ayrıca
ücretsiz toplu taşıma ilgili kararlar ayrı ayrı oylanarak kabul edildi

İ BB Meclisi, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın
(Esenler Otogarı) otopark işletmeciliğinin İS-
PARK A.Ş.'ye devredilmesini görüştü. Dün

toplanan ikinci oturumda İBB meclisi, 15 Temmuz
Şehitler Otogarı'nın otopark işletmesinin İSPARK'a
devredilmesini karar altına aldı.

Muhataplarıyla görüşülecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'daki
seçim öncesi yaptığı açıklamada, yeni bir otogar için
eylem planı geliştireceklerini, İstanbul'un her iki ya-
kası için yeni otogar çalışması içinde olacaklarını
daha önce de belirttiklerini söylemişti. Mevcut oto-

garın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşe-
ceklerini anlatan İmamoğlu, ülkenin ve belediyenin
mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya
koydukları yeni otogar projelerini hayata geçirene
kadar mevcut 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın bit-
miş olan işletme süresi için konunun muhatapları ile
bir araya geleceklerini belirtti.

Ücretsiz taşımacılık da geçti

İBB Meclisi'nde ücretsiz toplu taşıma ilgili kararlar
da ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. Oybirliği ile alı-
nan kararlara göre 15 Temmuz Milli Birlik ve De-
mokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma

programlarına katılmak isteyenler 15 Temmuz 2019
pazartesi günü saat 06.00'dan 16 Temmuz günü
2019 Salı günü saat 06.00'ya kadar İstanbulkart en-
tegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçla-
rında ücretsiz yolculuk yapılabilecek. Kurban
Bayramı süresince 11 Ağustos-14 Ağustos arasında
tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar ücretsiz
olarak seyahat edebilecekler. 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı'nda da toplu taşıma ücretsiz olacak. Okulların
açıldığı 9 Eylül günü de trafikteki ilave yoğunluğu-
nun azaltılması için 06.00 ile 14.00 saatleri arasında
İstanbul genelindeki toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Toplu taşıma araçlarına ek seferler konulacak.

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Şampiyon
sayısı arttı
Maltepe Belediyesi ilçedeki 150 öğrenciye, 6 branşta ücretsiz olarak
verdiği spor eğitimleri ile çocukları spora teşvik ediyor. Belediye Başkanı
Ali Kılıç, "Biz göreve gelmeden önce Maltepe’nin amatör kulüplerinde
şampiyonluğu 5’ti, desteklerimizle bugün 65’e çıktı" diye konuştu

MalTepe Belediyesi Spor Müdür-
lüğü tarafından Yalçın Kızılay Ka-
palı Spor Salonu’nda verilen

ücretsiz kurslar kapsamında öğrenciler; futsal,
basketbol, voleybol, jimnastik, karate ve ser-
best faaliyet alanlarında 6 dalda eğitime tabii
oluyor. Öğrenciler bu kurslar sayesinde hem
sporla tanışıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Spora yönlendiriyoruz

150 öğrencinin eğitim aldığı kurslara katılarak
öğrencilere başarılar dileyen Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, spora verdikleri destekleri şu
sözlerle anlattı: "Göreve geldiğimiz 2014 yı-

lında Maltepe’de, amatör spor kulüplerimizin
5 şampiyonluğu vardı. Bugün şampiyonluk
sayısını 65’e çıkardık. Görevimiz boyunca yatı-
rımlarımızın büyük çoğunluğunu Maltepemi-
zin sporuna ve sporcularına yaptık. Sizin gibi
genç kardeşlerimizi, genç evlatlarımızı bu ha-
yatın olmazsa olmazı spora yönlendirmek için
çalıştık. Gülsuyu’nda yıllarca bitirilemeyen
stadı göreve gelir gelmez bitirdik ve Maltepeli
gençlerimizin hizmetine açtık. Aynı şekilde bu-
radaki salonumuzda da sizlere her koşulda
imkanlarla sunuyoruz. İnşallah hepiniz ilerde
güzel yerlerde olursunuz. Hepinize başarılar
diliyorum.” DHA

Maltepe Belediyesi baskılı formaları hediye eden Kılıç, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Artık ev satmak 
öyle kolay değil 

Otopark dışında kalan alanlarının işletmesinin ne şekilde yapı-
lacağı konusunda karar vermek, iBB tarafından yapılmaması ha-

linde otogar işletmesinin veya otogar bünyesinde bulunan yazıhane,
dükkan ve gelir getirici alanların ihale mevzuata hükümleri doğrultu-

sunda ihale edilmesi konularında gerekli kararı vermek üzere dosya oy bir-
liği ile müdürlüğüne iade edildi. konuyla ilgili değerlendirmede bulunan iBB

Başkanı ekrem imamoğlu, “Daha önceki idarenin de planladığı bizim de katıl-
dığımız gibi taşınması gündemde. Bu süreci hızlandıracağız. Bu alan otogar
olmaktan çıkmış durumda, çevresini etkiler biçimde metruk duruma düştü.
Hızlıca temizlenip düzeltilmesi gerek. Teknoloji merkezine dönüştürme pro-

jemizi de meclisimizde ve idaremizde tartışacağız" dedi.

MÜDÜRLÜĞE 
İADE EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı İstanbul ve Ankara’da emlakçılarla çalıştay
düzenledi. Çalıştayda Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde
değişiklik yapılmasına karar verildi. Bu değişikliğe göre ünlü
sitelerde vatandaş emlak satışı yapamayacak

TicareT Bakanlığı 5
Haziran 2018'de Ta-
şınmaz Ticareti Yö-

netmeliği'ni yayınladı. Emlak
satışı için Taşınmaz Ticareti Yetki
Belgesi alınmasını şart koşan yö-
netmelikte bazı eksiklikler tespit
eden emlakçı odaları bakanlığa
başvurarak yönetmelikle ilgili ça-
lışma yapılmasını istedi. bunun
üzerine geçtiğimiz hafta bakanlık
tarafından çalıştay düzenlendi.
Çalıştayın ilki 5 Temmuz Cuma
günü Ankara'da, ikincisi ise 8
Temmuz Pazartesi günü İstan-
bul'da gerçekleştirildi. 20 ilin
esnaf odası yetkililerinin katıldığı
çalıştaya İstanbul'daki toplan-
tıya;ünlü emlak piyasasının nab-
zını tutan sitelerin temsilcileri de
eşlik etti.

25 bin TL cezası var

Çalıştayda haksız rekabet ve işle-
rindeki prestij kaybının önüne
geçmek için Taşınmaz Ticareti
Yönetmeliği'nde kimi değişiklik-
lerin yapılmasına karar verildi.
Yönetmelikle ilgili alınan değişik-
lik kararlarına göre; mesleki ye-
terlilik belgesi bulunmayan ve
lise mezunu olmayan kişiler em-
lakçı olamayacak. Mevcut em-

lakçılar, 5 Aralık 2019'a kadar
bakanlıktan yetki belgelerini al-
mazsa iş yerleri kapatılacak. Söz
konusu belge olmadan emlakçı-
lık yapanlar 25 bin TL para ce-
zasına çarptırılacak. Yeni
düzenlemeler bununla da sınırlı
değil. İnternet siteleri üzerinden
yayınlanan ilanlara da sınırlama
getiriliyor.

Haftaya duyurulacak

Yeni düzenlemeyle birlikte ünlü
internet sitelerine, Taşınmaz Ti-
careti Yetki Belgesi olmayanlar
ilan veremeyecek. Kocaeli Em-
lakçılar Odası Başkanı Alpay
Hacıoğlu, “Uzun süredir üze-
rinde titizlikle durduğumuz çalış-
mayı tamamladık. Haksız
rekabetin ortadan kaldırılması ve
emlak işini yetki belgesi olan em-
lakçıların yapması için önemli bir
çalışma hazırlandı. Önümüzdeki
hafta konuyla ilgili bir genelge
yayınlanacak ve yönetmelikte ya-
pılan değişiklikler duyurulacak”
dedi. Öte yandan Facebook ve
İnstagram gibi sosyal medya si-
telerinde de kişisel kullanımlar ve
ilanlar için sınırlama getirilmesi
için Ticaret Bakanlığı'yla görüş-
melerin devam ettiği öğrenildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı
Metin Feyzioğlu, hukuk reformunun ilk pa-
ketinin çıkarılması için TBMM'nin 3 gün

daha çalıştırılması gerektiğini söyledi. Hukuk reformu-
nun temmuzda kanunlaşmasını dilediklerini belirten
Feyzioğlu, "Biz de uyumayalım. Gecemizi gündüzü-
müze katalım. Tatile 3 gün geç çıkın. Sayın Cumhur-
başkanı'nın sözü havada kalmasın, milletin beklentisi
boşa çıkmasın. ekime bu işi bırakmayalım" dedi. 

Millete taahhüdü oldu

Türkiye’nin şahlanmasının önünde hiçbir engel bulun-
madığını belirten Feyzioğlu, "Bugün Türkiye’nin gün-
deminde çok önemli bir yargı, çok önemli bir hukuk
reformu vardır. Türkiye’nin şahlanmasının önünde hiç-
bir engel bulunmamaktadır. Türk milletinin potansiye-
linin yüzde 100’ünün kullanılması, hiç kimsenin
kendisini dışlanmış hissetmemesi için 82 milyonu
adalet paydasında erişilebilir, güven veren adalet çiz-
gisinde buluşturmamız gerekmektedir. yargı reformu-
nun ilk paketi hazırdır. Bunun temmuz ayı içinde
kanunlaşmasını diliyoruz. Bu konuda Sayın Cumhur-
başkanı’mızın da milletimize taahhüdü olmuştur" 
diye konuştu. 

Birikmiş sorunlarımız var

Adalet Bakanlığı’nın ilgili kurumlarınca yazılan yargı
reformu paketiyle ilgili konuşan TBB Başkanı Feyzi-
oğlu, "Ben 25 yılı bilerek, söylüyorum. Daha önce bu
çapta, çoğulcu, katılımcı çalışma yürütülmemişti. Ada-
let Bakanlığı’mıza hepimizi işin içine katarak, gerçek
anlamda katkı sunmamızı sağlayarak, böyle bir çalış-
mayı yürüttükleri için teşekkür ediyorum. Seçim bitti,
Türkiye seçim ortamından çıkmak zorunda. Dağ gibi
birikmiş sorunlarımız var. Bunların çözümünde yargı
reformu, anahtar özelliği taşıyacaktır. erzurum’da,
herhalde benzetmeyi yerinde görürsünüz, kısrak düşü-
nün; yarışmaya şahlanmaya hazır. ülkenin buna binip
şahlanması lazım. Herkes bunu bekliyor. Bunu sadece
ceza indirimi, sadece pasaport gibi basit ve küçük ko-
nulara indirmek isteyenler, iyi niyetli değil" dedi. 

Meclis 
3 gün fazla
çalışsın

Meclis 
3 gün fazla
çalışsın

Meclis 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler
Otogarı'nın bitmiş olan işletme süresi için konunun
muhatapları ile bir araya geleceklerini belirtti.
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500 milyon
dolar!

Kadın futboluna tarihi dokunuş

FIFA ve UEFA düzenlenen son Kadınlar Dünya Kupası'nın
gördüğü ilginin ardından harekete geçti. Amerika
Birleşik Devletleri'nin Hollanda'yı 2-0 yenerek 
şampiyonluğa uzanması dünyada büyük etki yaratırken
kadın futboluna 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak

2 019 FIFA Kadınlar Dünya Ku-
pası'nda Hollanda'yı 2-0 mağlup
eden ABD Kadın Milli Takımı,

dördüncü kez dünyanın en büyüğü ol-
mayı başardı. KPMG Football Bench-
mark ekibi, dünyadaki kadın futbolunu
analiz etti. Futbol, erkek hegomonya-
sındaki bir branş olarak göze çarpıyor.
2018'de düzenlenen FIFA Erkekler
Dünya Kupası'nda toplam 400 milyon
dolar ödül dağıtılırken, 2019 FIFA Ka-
dınlar Dünya Kupası'nda dağıtılan ödül
ise 30 milyon dolar oldu. Bu rakam
2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda
ise 15 milyon dolardı.

Erkeklerden yüzde 
30 az kazanıyorlar

Fransa'daki FIFA Kadınlar Dünya Ku-
pası'nda en ucuz bilet 10 dolara satılır-
ken, final bileti ise 94 dolara satışa çıktı.
2018 FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda
ise en ucuz maç bilet 94 dolara satılır-

ken, final bileti 3 bin 360 dolara alıcı
buldu. Dörder kez dünya ve olimpiyat
şampiyonu olan ABD Kadın Milli Ta-
kımı oyuncuları, Dünya Kupası'nda sa-
dece bir kez çeyrek final oynayan ABD
Erkek Milli Takımı oyuncularına göre
ABD Futbol Federasyonu'ndan yılda
yüzde 30 daha az ücret alıyor.

Ciddi gelir farkı var

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan
Uçak, ''Kadın futbolu dünyada çok az
ilgi gören sporlardan bir tanesi… Erkek
futbolu ile kadın futbolu arasında ciddi
bir gelir farkı var. FIFA ve UEFA'nın
500 milyon dolarlık yatırımı kadın fut-
boluna katkı sağlayacaktır. Ayrıca dün-
yanın en büyük futbol kulüplerinin
kadın takımı açması da kadın futbolu
açısından çok değerli. Ama kadın fut-
bolunun popüler olması için daha
büyük hamleler gerekiyor'' dedi.
İşte kadın futboluna ilişkin 

bazı çarpıcı veriler:
İngiltere'de 2019 FIFA Kadınlar Dünya
Kupası yarı finalindeki İngiltere-ABD
maçını 11,7 milyon kişi izlerken, FIFA
Erkekler Dünya Kupası yarı finalindeki
İngitere-Hırvatistan karşılaşmasını 26,5
milyon kişi takip etti.

Liderlik Amerika kıtasında

ABD'de 1.6 milyon lisanslı kadın fut-
bolcu var. ABD’yi 260 bin oyuncuyla
Kanada takip ediyor. Bu iki ülkeyi 70
bin kadın futbolcuyla İtalya izliyor. Tür-
kiye’de ise bu rakam 40 bin 213. Dün-
yanın en büyük kadın liglerinde en fazla
16 takım bulunuyor. Bir lig sezonunda
ortalama 100-150 maç oynanıyor. Bu
da oyuncuların gelişimini kısıtlı tutuyor.

İki takımda oynuyorlar

Birçok kadın oyuncu, daha fazla maç
oynamak için farklı ülkelerden iki ta-
kımla sözleşme imzalıyor. Birçok

oyuncu, ayda 600 dolardan daha az
ücret alıyor. Avrupa'nın en popüler
kadın takımları, maçlarını 2 binden az
bir taraftar önünde oynuyor.

Real Madrid de kuracak

Dünyanın en büyük futbol kulübü Real
Madrid, 2020 yılından itibaren kadın
futbol takımı kuracağını açıkladı. Şu
anda Manchester United, Bayern
Münih, Barcelona, Manchester City,
Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham
ve Juventus'un kadın futbol takımları
bulunuyor. FIFA ve UEFA önümüzdeki
4 yılda kadın futbolununa 500 milyon
dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. Ka-
dınlar Dünya Kupası'na katılan ülke sa-
yısını 24'ten 32'ye çıkarmayı hedefleyen
FIFA, para ödülünü ise 60 milyon do-
lara yükseltecek. FIFA, dünyanın en iyi
16 kadın takımının yer alacağı Kadınlar
Kulüp Dünya Kupası organizasyonunu
hayata geçirmeyi planlıyor.

T ransfer döneminin sus-
kun takımı Beşiktaş, kısa
süre içinde harekete geç-

meye hazırlanıyor. Kulübün
içinde bulunduğu maddi
durumdan dolayı geci-
ken ve bekleyen transfer-
lerin ödeme krizinin
aşılmasıyla kısa süre
içinde resmiyete dökül-
mesi bekleniyor. Ancak
ödeme krizinin aşılması
ve transferlere bütçe ay-
rılabilmesi için oyuncu
satmak zorunda olun-
ması seçeneği her

geçen gün biraz
daha öne çıkı-

yor.

Dorukhan
araştırması

Oyuncu satışı için en yakın ihti-
mal Dorukhan Toköz. Geçtiğimiz
sezon takıma dahil olan, göster-
diği performansla Milli takıma

kadar yükselen ve özellikle İtalyan
takımlarının listesine giren Do-
rukhan için, birçok kulüp resmi
olmayan yoldan transfer şartlarını
soruyor. Bu kulüplerin içinde en
ciddi olanı ise Udinese. İtalyan
ekibi Dorukhan için siyah-beyazlı
kulübe resmi teklifini yapmış du-
rumda. 6 milyon Euro garanti ve
performansa göre de 2 milyon
Euro bonus şeklindeki resmi tek-
lifle Beşiktaş'ın kapısın çalan Udi-
nese doğrudan ret cevabı almış
durumda. Beşiktaş ise İtalyan eki-
binden 10 milyon Euro garanti
para ve sonraki satıştan en az
%20 pay istiyor. Udinese, Beşik-
taş'ın istediği rakamları şu an için
yüksek bulurken önümüzdeki
zaman diliminde bu pazarlığın kı-
zışma ihtimali de bulunuyor.

İki oyuncu daha  var

Dorukhan'ın satışı gerçekleş-
mese de tüm şartları zorla-

yıp Avcı'nın istediği 3 mevkiye
mutlaka transfer yapacak olan

siyah-beyazlıların imza attırmak
istediği ve görüşmelerde büyük
mesafe kaydettiği futbolcular da

var. Bunlardan ilki artık resmi
imza atması beklenen ancak ku-
lübü Guimares'e ödenmesi gere-
ken peşinat yüzünden sarkan
Tyler Boyd transferi. İstanbul'a
gelen Amerikalı oyuncu, iki kulüp
arasındaki görüşmelerin nihai so-
nuca ulaşmasını ve Beşiktaş'a
resmi imza atacağı günü bekliyor.

Şartlar zorlanıyor

Sol stoper için görüşülen futbolcu
ise Timothee Kolodziejczak.
Meksika takımı Tigres'in oyun-
cusu olan ve geçen sezonu Fran-
sız kulübü ST. Etienne'de kiralık
olarak tamamlayan Kolodziejc-
zak için resmi temaslarını yoğun-
laştıran siyah-beyazlılar Abdullah
Avcı'nın çok istediği stoper için
şartları zorluyor. Diğer yandan
sağ kanat için ortaya atılan isim
ise Arjantin ekiplerinden Rosario
Central'de forma giyen Andres
Lioi. Arjantin medyasında yer
alan haberlere göre Beşiktaş 22
yaşındaki sağ açığı kiralamak için
kulübü Rosario ile anlaşma sağ-
ladı ve birkaç gün içinde bu trans-
fer resmiyete dökülecek. DHA

Beşiktaş hareketlendi
İçinde bulunulan mali yapı sebebiyle transferde istediği
adımları atamayan Beşiktaş'ta hareketli günler başlıyor.
Siyah beyazlılar Abdullah Avcı'nın liderliğini yaptığı 
harekatta belirlediği isimler üzerine girişimlerini 
sıklaştırarak sonuca varmak istiyor. Listede birçok isim var

Taylan’dan 
devlere 
yeşil ışık
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon küme düşen
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un genç fut-
bolcusu Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu. 
24 yaşındaki oyuncu, "Süper Lig'de devam etmek 
istiyorum. Bunu hocamla, yönetimle ve başkanımızla 
paylaştım. Onların da düşünceleri bana yardımcı olma
yönünde. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor ama
umarım en kısa zamanda sonuçlanır" dedi
GEÇEN sezonu değerlendiren Taylan Antalyalı, birey-
sel olarak iyi bir performans sergilediğini, takımı
küme düştüğü için ise üzgün olduğunu dile getirdi.
Taylan, "Benim için güzel bir sezon geçti. Dolu dolu
ilk sezonumdu. Takımım küme düştüğü için mutsu-
zum tabii ki. Ne yazık ki istediğimiz gibi sonuçlandı-
ramadık geçen sezonu. Son maça kadar, son
dakikaya elimizden geleni yaptık. Gönül isterdi ki
devam edelim ama olmadı. İnşallah bu ayrılık fazla
sürmez" ifadelerini kullandı.

İstenmek çok güzel

Hakkında çıkan transfer haberlerine de açıklık getiren
Taylan Antalyalı, "Büyük takımlar tarafından istenil-
mek çok güzel bir duygu. Süper Lig'de devam etmek
istiyorum. Bunu hocamla, yönetimle ve başkanımızla
paylaştım. Onların da düşünceleri bana yardımcı
olma yönünde. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor
ama umarım en kısa zamanda sonuçlanır" şeklinde
konuştu.

Avrupa'dan teklifler var

Sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan da teklifler al-
dığını açıklayan genç futbolcu, "Avrupa'dan da teklif-
ler var. Bu teklifleri enine boyuna değerlendirip bir
karar vermek istiyoruz. Burada kulübün menfaatleri
de önemli. Hem kariyerim hem de kulübün açısından
doğru kararı verip önüme bakmak istiyorum" dedi.

Üç isim çok değerli

Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Ünal Karaman'ın çok
değerli teknik adamlar olduğunu söyleyen Antalyalı,
"Üç teknik direktör de çok kaliteliler. Kendilerini is-
patlamış hocalar. Üçünden de iyi şeyler alacağımı
düşünüyorum. Şu an nasıl olur, neresi olur bir fikrim
yok, zamana bırakmak gerekiyor. Neresi olursa olsun
çok şey öğreneceğimi düşünüyorum" açıklamasında
bulundu. DHA

Eljif Elması
önemsiyoruz
Napoli Kulübü'nün Aure-
lio De Laurentiis, Fener-
bahçe'nin Makedon
futbolcusu Eljif Elmas'ı
transfer edebilmeleri için
oyuncu satmaları gerekti-
ğine dikkat çekti. İtalyan
basınına açıklamalarda
bulunan Laurentiis, 19 ya-
şındaki orta saha oyun-
cusu Eljif Elmas
transferini çok önemsedik-

lerini söyledi. Napoli Baş-
kanı, transfer ile ilgili ola-
rak şöyle konuştu; "Eljif 
Elmas'ın transferini çok
önemsiyoruz, bunu da
inkar etmiyoruz. Bu trans-
fer görüşmesinde ileri 
seviyeye geçtik. Ancak kad-
romuz çok geniş ve daha
da kalabalıklaşmasını ön-
lemek için satış yapmamız
gerekiyor." DHA

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Reges, ai-
lesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. Geçtiğimiz gün-
lerde İspanyol ekiple anlaşma sağlayan Brezilyalı
futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti.
Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğ-
renildi. Bu arada Fernando Reges, transferiyle ilgili
basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. DHA

Kardeşinden Julio Tavares açıklaması
Santrafor arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da hemen hemen her
gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Ancak en istikrarlı şekilde yazılan
futbolcu ise Dijon takımında forma giyen Julio Tavares. Yeşil
Burun Adaları pasaportu bulunan ve kulübünde 243 maça çıkan
tecrübeli oyuncunun transferi için girişimlerin olduğu iddia edil-
mişti. Konu hakkında golcü futbolcunun kardeşi gazetemize açık-
lamalarda bulundu. Kardeşinin Dijon ile özdeşleşmiş bir isim
haline geldiğini söyleyen Djone Tavares; "Uzun süredir burada oy-
nuyor ve insanlar onu seviyor. Julio da onları" ifadelerini kullandı.

Fernando veda etti



S amyeli Özel Eği-
tim Kurumları'nın
Kurucu Başkanı

olan Bahattin Demir
Damga'ya konuştu.
Engelli bireylere hizmet
veren rehabilitasyon
merkezleri hakkında
önemli açıklamalarda

bulunan Demir, siyasetçi kimliğiyle
de çarpıcı ifadeler kullandı. 2008-
2009 yıllarında bazı rehabilitasyon
merkezlerinin çıkar odaklı hareket
ettiğini ve devletin güveninin zede-
lendiğini belirten Demir, bu duru-
mun herkese zarar verdiğini
söyledi. AK Parti Esenyurt İlçe Baş-
kanlığı için adı geçen Demir, "Böyle
bir teklif yok, olsa da kabul etmem"
diye konuştu. Demir, İstanbul 
seçimlerini de “Ekrem İmamoğlu
kazanmadı, AK Parti kaybetti” 
şeklinde değerlendirdi. 

nBirçok çocuğa umut olma 
yolunda adımlar atmanızla adınızı
sıkça duyuyoruz. Öncelikle Engel-

sizsiniz Vakfı'ndan neden istifa
ettiniz?

Vakıf sürecinden önce
Samyeli Engelsiz

Yaşam Platfor-
muyla birçok 
etkinliklerde 
bulunuyorduk.
Birkaç arka-
daşımız vakıf
açma girişi-
minde bulu-
narak, beni
de ekiplerine
dahil etmek
istediklerini
söylediler.
Vakıf ile be-
raber daha

çok kişiye ula-
şabiliriz düşün-

cesiyle bu teklifi
kabul ettim. Çok

arzu etmesem de
başkanlık teklifini ıs-

rarlar üzerine kabul
ettim. Yaklaşık 1 sene baş-

kanlık görevini yaptım. Bu süreç
sonrasından vakfın ideallerinden uzak-
laştığını ve amacından saptığını düşü-
nerek görevimden istifa ettim. Çünkü
bana göre vakıflar, sivil toplum kuruluş-
ları para aklamak veya para kazanmak
için değil, gerçekten yardımlar yapabil-
mek için olmalılar. Amaçlarına yönelik
doğru hizmetlerde bulunmalılar. Dolayı-
sıyla gelişen fikir çatışmalarımız sonucu
vakıftaki görevimi sonlandırmış oldum. 

nSamyeli Özel Eğitim Kurumları’nı 
bize anlatır mısınız?
Samyeli Özel Eğitim Kurumları Milli Eği-
tim Bakanlığı'na bağlı özel bir eğitim kuru-
mudur. Devletimizin desteğiyle burada
özel gereksinimli bireylere hizmet vermek-
teyiz. 2004 yılından beri bu sektörün içeri-
sinde görev almaktayım. Alanında uzman
öğretmen kadromuzla bu kardeşlerimize
destek olmaya çalışıyoruz. Devletimiz hiz-
metlerimiz karşılığında öğrenci başına belli
bir ödeme yapmakta. Burada özel eğitim ge-
reksinimi olan öğrencilerimizin hayatlarını
kolaylaştırmak adına, onları özel eğitimleri-
mizle  topluma kazandırmayı sağlıyoruz

nBu işi yapmanızın özel bir sebebi var mı?
Ailemde engelli bir kız kardeşimin olması
buna en büyük sebeptir. Uzun seneler farklı

kulvarlarda hizmet ettikten sonra, 2010 yı-
lında Samyeli Özel Eğitim Kurumlarını kur-
maya karar verdim. Aynı zamanda vakıftan
istifa sürecimin ardından, kendi ekibimizden
dernek kuralım önerisi geldi. Yaklaşık 4 ay
önce ‘Engelsiz Yaşam Derneği’ ni kurduk.
Aktif faaliyetlerimize başladık.

nHizmet anlayışınız ve amaçlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?
Dernekteki amacımız imkanlarımız dahi-
linde çocuklarımıza yardım eli uzatabilme,
tedavi süreçlerinde yanlarında olabilme, 
onları bayramlarda giydirebilme, tekerlekli
sandalye ihtiyacı olana bunu sağlama, her
yıl elli öğrenciye devletin müfredatta belirt-
tiği 8 saatlik ders programı dışında, bir 
8 saat bizim karşılamamız amaçlarımız 
kapsamında. Bu yardımlar sadece okulu-
muzdaki öğrencilere değil, çevre civarlardan
başvuran herkese yapılacak. Geçtiğimiz 
bayram öncesinde 2 bin 500 kişilik bir iftar
yemeği düzenleyerek bir kaynaştırma 
davetinde bulunduk. Esenyurt bölgesinde
bulunan ve diğer ilçelerden bize müracat
eden çocuklarımıza bayramlıklarını aldık.
İmkanlarımız dahilinde onların yanlarından
olmaya çalışarak, mutlu olmalarına katkı
sağlamaya çalıştık. Özellikle özel gereksi-
nimli çocuklara ufacık bir armağan verdiği-
nizde aşırı mutlu oluyorlar. Program ve
etkinliklerimize belediye başkanımız, milli
eğitim müdürümüz ve kaymakamımız katı-
lım gösterdiler. Zaman zaman sıkıntılar ya-
şadığımız günlerimiz olabiliyor, ama yerel
ama İstanbul geneli olsun Kaymakamımız
Vural Karagül bize her daim destek olur.
Buradan kendilerine teşekkür ederim.

nÖzel eğitim okullarında ders saatleri 
neye göre belirleniyor, yeterli zaman 
geçirebiliyorlar mı?
Devletin belirlediği saat dilimlerine uyarak
yönetime uyum sağlıyoruz. 8 saat bireysel
eğitim, 4 saat grup eğitimi verilmekte. Bence
bu saatler kesinlikle yeterli değil. Normal
eğitim gören çocuklarımız tam gün eğitim
alırken, özel gereksinimli çocuklarımız ne
yazık ki tam gün eğitimden mahrum bırakıl-
maktadır. Devletimizin saatler konusunda
yeni bir revizyon yapması gerekir. Hem 
yönetimin hem de eğitim stratejilerinin 
değişmesi gerekiyor. Değişen bakanlar 
kabinesinden umutlandım fakat henüz 
yapılan bir değişim yok. 

nEğitimleriniz nasıl gelişiyor, ders işleyişleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Okullarında başarısız olan çocuklar,
derslerini algılamada ve 
kavramada zorlanan, 
öğrenme güçlüğü
çeken ve dikkat 
eksikliği yaşayıp,
konuşma güç-
lüğü çeken ço-
cuklarımız da
var. Bu tür sı-
kıntıları gi-
derip, sınıf
arkadaşla-
rından geri
kalmamaları
için eğitimler
veriyoruz.
Aynı zamanda
otizmli ve down
sendromlu ço-
cuklarımız da var
elbette. Rehabilitas-
yon merkezlerine yönlen-
dirilmiş çocuklarımıza,
burada onlara göre hazırlanmış
eğitim ve ders programları uzman öğret-
menler eşliğinde veriliyor. 1 veya 3 yıl içeri-

sinde bu gibi eksiklikleri giderilip yaşıtlarının
durumunu hatta onlardan bir üst seviyeyi
bile yakalayabiliyorlar. Okullarda yüzlerce,
binlerce özel öğrenme güçlüğü
çeken çocuklar var. Ama ne
yazık ki okullarda
gerekli yönlendirme
yapılmadığı için
çocuklar o şe-
kilde yaşamayı
sürdürmekte
zorlanıyorlar.
Türkiye de 
2 bin 500
tane rehabi-
litasyon mer-
kezi var. Bu
sayının 7 bin
8 bin olması
gerekir. Çünkü
hizmet bekleyen
yüzlerce çocuk var,
bu çocukların kurtarıl-
ması için çok sayıda re-
habilitasyon merkezi açılmalı.

nÖğrenciler nasıl başvuru yapıyor ve nasıl
kabul ediliyorlar?
Devlet hastanesinden özel gereksinim, yani
özel eğitime ihyiyacı olduğu yazan bir rapor
almaları gerekiyor. Hastane uzmanları bu
raporu verdikten sonra aile rehberlik merke-
zinden randevusunu alıp ikinci bir inceleme-
sini yaptırıryor. Eğitim almaları için gerekli
onay çıkınca rapor alınır, alınan rapor 
1 sene geçerlidir.

nÖzel eğitimin bir ekip işi olduğunu biliyo-
ruz. Sizin kurumsal olarak çalışma arkadaş-
larınız ve öğretmenlerinizle üzerinde
titizlikle durduğunuz öncelikli ilkeniz nedir?
Özel eğitimde, bir futbol takımı düşünün.
Futbolda kaleci ne kadar önemliyse, forvette
oynayan da önemlidir. Bizde de tüm 
kurumun kadrosu önemlidir. Ekip ruhu ile
alışılırsa daha çok verim alınır ve başarılı 
sonuçlar alınır. Böylece çocuklarımız daha
çok fayda görür.

nDevletin özel eğitim okullarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Biz yarı özel sayılırız. Bizlerin rehabilitasyon
merkezleri olarak her zaman üvey evlat mua-
melesi gördüğümüzü düşünüyorum. Bunun
nedeni ise şu; 2008-2009' lu yıllarda bazı re-
habilitasyon merkezlerinin çıkar odaklı düşü-
nüp yanlış girişimlerde bulunulması. Devlet
bunları tespit ediyor, ne yazık ki tespitlerden

sonra da hala bizlere olan bakış
açısı iyi durumda değil. Her

yerde kameralarımız
kayıt altında ve

denetimlerden
geçiyoruz.

Zaten dene-
timlerden
geçmezsek
ödenek
alama-
yız. Dev-
letin
gözünde
bu reha-
bilitas-

yon
merkezleri-

nin hala
para ka-

zanma güdü-
süyle hizmet

sürdüren kurumlar
gibi görüldüğünü düşü-

nüyorum. Örneğin, bir kasa
elma alırsınız ve içerisinde mutlaka çürükler
çıkar. Birkaç çürüğün çıkması demek tüm ka-

sanın çürük olduğu anlamına gelmemeli. 
Aslında çürükleri elemek lazım ki, diğer 
sağlam elmalara zarar vermesin. İşini doğru

yapmayan merkezleri kapatıp, doğru
yapanlarınsa yanlarında ol-

ması gerekir.  Bunu bütün
sektöre mal etmeleri

yanlıştır. Bizler gibi
çocukların bir 

şeyler öğrenmesi
için canla başla
çalışan ve işini
doğru ve yürek-
ten yapan ku-
rumlara bu
reva görülme-
meli. Bize bir de
şu açıdan baskı

var, gelmeyen 
öğrenciyi fatura

ediyorsunuz gibi 
çıkışlarla karşılaşıyo-

ruz. Hak etmediğimiz
parayı kazanıyormuşuzca-

sına tepki alabiliyoruz. Benim
kurumumum yeri, adres, belli, vergilerimi

ve maaşlarımı veriyorum, her şey kuralına
göre yapılıyor. Bir öğrenci okula gelmediğin-
den benim gelmediği için tasarruf sağlıyor
olmam söz konusu bile değil. Bir anaoku-
luna, ilk okula, liseye öğrenci gönderdiğinizi
düşünün, çocuğunuz gitmedi diye okula
gidip gitmediği günler için paranızı geri 
alabilir misiniz hiç. Durum böyleyken bizler-
den bu şekilde kesintiler yapmak istemelerini
doğru bulmuyorum. Devlete bağlı okullara
düzenli gitmeyen çocuklar var diye öğret-
menler sorumlu tutulup, maaşları kesilmiyor.
Rehabilitasyon merkezleri de okul statü-
sünde değerlendirilmelidir. Bizlerin aldığı
ödeneklerin araştırılması yeterli bir denetim
değildir. Bizlerin nasıl eğitim verdiği, verilen
eğitimden memnun kalınıp kalınmadığı, 
öğretmenlerimizin yeteri donanıma sahip
olup olmadığıyla ilgilenilmelidir.

nBu sıkıntıların giderilebilmesi için 
herhangi bir çalışmanız veya sunduğunuz 
bir teklif var mı?
Geçtiğimiz hafta gazetenizde bir yazı yaz-
mıştım; TBMM'de bir komisyon kuruldu.
Derneklerin, STK’ların ve vakıfların talepleri
üzerine kurulan bu komisyonda, Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı bir uzmanın konuşması
oldu. Ancak konuşmanın girişinde de biti-
minde de sadece parasal mevzulardan söz
edildi. Eğitim dışında her şeyden söz edildi.
Oysa benim beklentim daha eğitim ve hizmet
ağırlıklı bir komisyon olmasından yanaydı.
Bizler saygın bir iş yapıyoruz. Gerektiği
zaman öğretmenlerimiz onlara birer anne ve
baba yakınlığı gösteriyor ve bunu seve seve
yapıyor. Komisyonda CHP’li bir milletvekili
şöyle bir soru yöneltti; ‘Sayın uzman siz
MEB’ten mi yoksa Maliye Bakanlığından mı
geldiniz?’ Bu çıkışı için buradan kendisine
teşekkür ederim. Dolayısıyla ben de o tavırla-
rına karşılık olarak bir köşe yazısı kaleme ala-
rak ‘Şeytan Taşlamaktan İşimizi
Yapamıyoruz’ dedim. Yazımla beraber 
ikinci haftada ne yazık ki komisyonda gün-
dem oldu. Bu söylemim bürokratların özel
eğitimle ilgili sistemi bu kadar tıkamalarına
karşın kurmuş olduğum bir cümledir. Yolu 
tıkamak yerine, yanımızda olsunlar. Bizim
neler yaptığımızı kendi gözleriyle görmek 
yerine masa başında klavye kahramanlıkları
yapıyorlar. Çocuklarımızın haklarını tam 
olarak alana dek kapı çalmalarımız sürecek.
Öğretmenlerimizin ve bizlerin tepkisi sürü-
yor. Bu işin parası konuşulmamalı. Bir
çözüm arayışına girmeliler. Eğitim saatlerini
ve eğitimin kalitesini artırmaya yönelik 
yaptırımlarını umutla bekliyorum.
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Esenyurt AK Parti ilçe başkanlığı teklifi gelirse
nasıl değerlendirirsiniz?

2016 yılında başkanlık sürecim vardı. AK Parti bizim davamız
bakış açısıyla 2003-2004 senelerinde çokça çalışmalarım

oldu. Böyle bir teklif yok, olsa da kabul etmem. Hiçbir siyasi
girişiminde bulunmak istemiyorum. Şuan halen AK Parti’nin

mensubuyum ama siyaset konuşmamaya karar verdim.
2020’ye kadar  herhangi bir teklif gelse dahi, içerisinde

yer almamaya kararlıyım. Parti gözetmeksizin bunu
söylüyorum. Şuan hiçbir partinin aktif başkan-

lığında veya yönetiminde bulunmayı
düşünmüyorum. 

Siyaset
konuşmayacağım

Özel gereksinimli çocukların aileleri için
uyguladığınız eğitimler, seminerler var mı?

Aileleri çocuklarının tanılarına göre gruplara 
ayırıyoruz. Her ailenin yılda en az 2 kere uzman
kişiler tarafından belli eğitim ve seminerler 

almalarını, çocuklarına hem davranışsal
hem eğitsel noktada gerekli yönlendir-

melerde bulunarak yanlarında 
olmaya çalışıyoruz.

Ailelere de
eğitim veriliyor

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ

Baba engelli
oğlunu boğarak
öldürdü!
nToplumda eskiye oranla engelli bireylere
bakış açısı ne durumda sizce? AK Parti 
yönetimiyle engelli bireylerin toplumda
daha çok önem kazandığını düşünüyor 
musunuz?
Eskiye oranla ciddi bir fark var. Fakat yeterli
değil. Halkın içinde engelli birini görüp ona
garip biçimde bakan ve davranan kişiler var.
Halen toplu taşıma araçlarında yer verme-
yen, engellilere ayrılmış alanlara araçlarını
park edenler var. Toplumun bilinçlendiril-
mesi gerekiyor. Her ilde, her ilçede, her ma-
halle de mutlaka özel çocuklarla ilgili
tanıtımlar yapılmalı
ve bu devletin so-
rumluluğunda ol-
malı. Neticede
geceleri ses çıkarı-
yor diye rahatsız
olan komşular var.
Hatta geçtiğimiz
günlerde daha acı
bir olay yaşandı, 
bir baba engelli oğ-
lunu komşusundan
gelen şikayetler 
üzerine sinir krizi
geçirerek boğarak
öldürdü. Böyle şey-
lerin önüne derhal
geçmeliyiz ve top-
lumu bilinçlendirmeye
yönelik hızlıca çalışmalar başlatmalıyız. AK
Parti ile beraber kesinlikle engellilerin toplumda
daha çok sayıldığını söyleyebilirim ama bunun
yanı sıra acilen bilinçlendirmeye yönelik çalışma-
lara başlanması gerektiğini de düşünüyorum. Bu
çocukların ailelerine verilen desteğinde artırılması
gerektiğini düşünüyorum. Bugün AK Parti, yarın
başka bir parti. Bu herkesin kırmızı çizgisi olmalı. 

CHP kazanmadı
AK Parti kaybetti
nİstanbul seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuzi?
Sizce AK Parti neden kaybetti?
Bence Ekrem İmamoğlu kaznmadı, AK Parti kay-
betti. Halkla bütünleşmiş bir partiydi. Daha sonra-
sında halktan kopuşlar yaşandı. Eleştirileri kabul
etmemeye başladılar. Halktan koparsanız, vatanda-
şın çağrısına kulak asmazsanız kaybedersiniz. Bu iş
gönül ile yapılmalıydı. En başında öyleydi, fakat
para için davasından sapanlar bile oldu. Nereden
nereye geldiler? Neye kapıldılar? Bu siyasi anlayışa
çok karşıyım. Siyaset hizmet etme aracıdır. Mesela
ben, bugün derneğim olmazsa daha az hizmette
bulunabilirdim, fakat olduğu için daha çok hizmet
etmeliyim. Böyle düşünülmeli. Bugün şayet bir si-
yasi partide olsaydım, vatandaşa hizmet ederdim.
Başka bir memleketimiz, başka bir Türkiye yok.
Dolayısıyla bugünlerde siyasete olan inan-
cım kayboldu. İnandığım yerde siyasete
girmek isteyebilirim. Bugünün Türki-
ye’sinde ideoloji kalmadı, yerle yek-
san edildi, ayrıştırmalar oldu.
Particilik çıkar ilişkileri üzerinden
ve menfaatten şekillendiriliyor.
Kirli bir siyasetn içerisinde asla
yer almayacağım. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın etrafı menfaatçilerle
dolu. Oysa biz 15 Tem-
muz’da davamız uğruna so-
kaklara çıktık. Ama bugün
eğer bu davada bir sapma
olduğunu görmüşsek biz o
yoldan yürümeyiz. Bize parti
değil, devlet lazım. Ben devle-
tine bağlı biriyim. Bucak aşire-
tinin mensubuyum. Benim
ailemin 168 tane şehidi var. Bu
yüzden de bir tek devletimize 
bağlıyım.

nReferandum sürecinde saldırıya uğradınız.
Yargı süreci nasıl devam ediyor?
Ne yazık ki kimlerin ne niyetle yaptığını bil-
mediğim kişiler tarafından saldırıya uğradım.
Bütün bölgede yapılan araştırmalar sonu-
cunda faailler bulunamadı. O gece danış-
manlığını yaptığım Sayın Mehmet
Metiner’i, Ankara'ya evine gönderip, evime
2 km gibi kısa bir mesafe kala bana saldı-
rıda bulundular. Nefsi müdaafa hakkımı
kullanarak, ruhsatlı silahımı kullandım.
Karşılık verme zorunda kaldım. Motor
üzerinde bulunan 2 kişi arabama 4 tane
kurşun isabet ettirdi. Ben yara almadan
kurtuldum. Esenyurt Emniyet Müdürü-
müz bizzat olay yerine geldi. Kullandığım
araç TBMM’ye kayıtlı bir araç. Danış-
manlığını yaptığım Mehmet Metiner’in
aracıydı. Tüm bunlara rağmen bir süre
sonra öğrendim ki nefsi müdaafa hak-
kımı kullanmam ve ruhsatlı silah kullan-
mam gerekçesiyle hakkımda dava açıldı.
Halen sürmekte olan bu davamda hükü-
metten kimseyi yanımda göremedim.

Hükümetten kimseyi
yanımda göremedim

CURUK 
ELMALARI
AYIKLAMAK
LAZIM

Samyeli Özel Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Bahattin
Demir, bazı reheabilitasyon merkezlerinin çıkar odaklı
düşünüp, yanlış girişimlerde bulunması nedeniyle devletin
ihtiyatlı olduğunu söyledi. “Bir kasa elmanın içinden birkaç
çürüğün çıkması bütün kasanın çürük olduğu anlamına
gelmez” diyen Demir, “Çürükleri elemek lazım ki diğer
sağlam elmalara zarar vermesin” ifadelerini kullandı. 

Bahattin Demir


