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Firuzköy’ün
acılı günü

Partisinin grup toplantısında
konuşan CHP Lideri Kılıç-

daroğlu, “Doğu Akdeniz'de bizim
haklarımız var, o hakları sonuna
kadar savunacağız, kimsenin bun-
dan endişesi olmasın. AB yaptırım

uygulayacak-
mış, bunu 
kabul etmiyo-
ruz. Bize ahkam
kesiyorlar. Çifte
standarttan
vazgeçmediği
sürece AB'nin
Türkiye toprak-
larında değeri
yoktur” dedi. 
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Çifte standarttan
hemen vazgeçilmeli

Kemal Kılıçdaroğlu

Hakkında FETÖ soruştur-
ması başlatıldığı ortaya

çıkan İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Ankara Cumhuri-
yet Başsavcılığı'na dilekçe vererek,
gizlilik kararının kaldırılması ve ifa-

desinin alın-
ması talebinde
bulundu. Akşe-
ner verdiği di-
lekçede “At izi,
it izi ortaya çık-
sın. Gizliliği
kaldırıp, ifa-
demi alın” 
açıklamasına
yer verdi.
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At izi it izi 
ortaya çıksın

Meral Akşener

HDP Eş Genel Başkanı Per-
vin Buldan, TBMM'da parti-

sinin grup toplantısında konuştu.
Buldan, Türkiye'nin Rusya'da satın
aldığı S-400 Savunma Sistemi ile
“Yargı paketi' dediler, S-400 paketi

getirdiler. 
Ülkenin ihtiyacı
S-400 değil. 
Ülkenin ihtiyacı
acil demokrasi,
adalet ve barış-
ken siyasi iktidar
halkın kaynakla-
rını savaş araç-
larına harcıyor”
diye konuştu.
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Ülkenin ihtiyacı 
acil demokrasi

Pervin Buldan

YSK kararı ile İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ar-
dından vekaleten İBB Başkanı olarak görevlendirilen

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na
iade-i ziyarette bulundu. Yerlikaya ve İmamoğlu'na temmuz
ayında kullanılması gereken ve haziran ayında hazine tarafın-

dan erkenden gönderilip bitirilen para soruldu. İmamoğlu 
“O konuları irdeliyoruz gerektiğinde valimizin telefonun öbür
ucunda olduğunu biliyoruz. Bir detay oluştuğunda sizleri 
bilgilendireceğiz kuşkunuz olmasın” dedi. Vali Yerlikaya ise
bu soruya yanıt vermedi. I SAYFA 5
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iSTANBUL VALiSi ALi YERLiKAYA O SORUYA CEVAP VERMEDi

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, TBMM'de düzenlenen

15 Temmuz özel oturumunda ya-
şanan gerginlikleri değerlendirdi.
“Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi
sabotaj arasında fark var” diyen
Çelik, “Dün geldiğimiz nokta 
maalesef siyasi
sabotaj olarak 
nitelendireceği-
miz bir noktadır.
Geçmişte
tiyatro diyenler
milletten tepki 
aldıklarını 
görünce bu 
siyasete dön-
müşlerdir” dedi. 
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Ömer Çelik

15 Temmuz ruhunu
sabote ettiler!

Nijerya açıklarında silahlı kişi-
ler tarafından kaçırılan Tür-

kiye bandıralı Paksoy 1 adlı geminin
bağlı olduğu şirketten açıklama ya-
pıldı. Kadıoğlu Denizcilik A.Ş Ope-
rasyon Müdürü Numan Paksoy, 
“8 arkadaşımızla
iletişim kurduk.
Arkadaşlarımızın
sağlık durumları
çok iyi” dedi.
Paksoy, “Yaklaşık
12 kişi, iki botla
gemimizi silah-
larla tarayarak
yaklaşmışlar” 
bilgisini verdi.
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Numan Paksoy

8 gemicinin sağlık 
durumları çok iyi 

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, 2B arazilerine kadastro

işlemi başlatacaklarını söyleyen
dolandırıcılara karşı vatandaşları
uyardı. Basın bürosundan yapılan
açıklamada 2B arazilerine yönelik
kadastro işlemi uygulamasının 
olmadığı hatırlatıldı. Yapılan 
uyarıda bu tür durumlarda polise
ya da İBB Beyaz Masa'ya ihbar 
yapılması istendi. 
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İstanbullulara 
çok önemli uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na

tebrik ziyaretinde bulundu.
Yerlikaya’nın vekaleten 

İBB Başkanlığı yaptığı dönemde
Maliye'den erken olarak 

gönderilen ve bir hafta
içinde bitirilen parayla
ilgili soruya Yerlikaya 

yanıt vermezken 
İmamoğlu, “O konuları 

irdeliyoruz gerektiğinde 
valimizin telefonun öbür

ucunda olduğunu 
biliyoruz” dedi

BAŞYAPIT AŞ. Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat İzsiz, sektörün

2020 yılında normalleşeceğini belirterek,
“Ticaretin devam etmesi lazım. Ticaret
durduğu zaman kaos çıkar” dedi. Son 
yıllarda konut mağdurları ve imar rantla-
rıyla sektörün çok kirlendiğini belirten
İzsiz, “Bence temel sorun üretim 
noktasında sektörümüzde fırsatçıların 

olmasıdır” diye konuştu. 31 Mart ve 
23 Haziran seçimlerini de değerlendiren
İzsiz, Ekrem İmamoğlu'nu, “Mahallemizin
çocuğu” şeklinde tanımla-
yarak, “Ona yapılan haksız-
lıkları görünce canımız
yandı” değerlendirmesinde
bulundu. 
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birinci sırada
Uluslararası Toplu Taşı-
macılar Birliğ (UITP),

dünya genelinde toplu taşımacı-
lığa dair tüm çalışmalarını açık-
ladı. UITP’nin verilerine göre
İstanbul, “Aynı anda en fazla
raylı sistem hattının yapıldığı şe-
hirler sıralamasında” dünyada
birinci sırada yer alıyor. I SAYFA 6
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Barış Kış’ıN söyleşisi sayfa 8’de

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al İttihad’ın
Garry Rodrigues için Galatasaray’a 10 milyon

euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi
ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, mesele 
haline geldi. Avukat Khaled Al-Quawaiz, bu
transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. I SAYFA 7
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YERLİKAYA’NIN İMAMOĞLU ZİYARETİ SIRASINDA MALİYE’DEN
GELEN PARANIN SORULMASI SOĞUK RÜZGARLAR ESTİRDİ

‘TOPAL
ÖRDEK’

KÖTÜ BİR
TARİF

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, BBC'nin Hardtalk
programına konuk oldu.
Zeinab Badawi’nin soru-
larını yanıtlayan İma-
moğlu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın ‘topal ördek’
tabirinin hatırlatılması
üzerine, “Demokrasiye
inanıyorsanız, sonuçlar
ne olursa olsun, kaza-
nan insana benzetme
yapılmaz. ‘Topal ördek’
kötü bir tarif. Biz dimdik
ayaktayız” dedi. İma-
moğlu, siyasi tecrübesi-
nin yıllardır iktidarda
olan AK Parti ve bugüne
kadar oturttuğu sistem-
leri değiştirmek için 
yeterli olup olmadığı 
sorusuna ise “Devrim
yapacağız” diye
cevap verdi. 

1 MiLYON YENi issiZ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı nisan döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2019 yılı Nisan ayı ‘İşgücü İstatis-

tikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye ge-
nelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde
işsiz sayısı 2019 yılı nisan döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon
116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile
yüzde 13,0 seviyesinde gerçekleşti. 
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1 MiLYON 116 BiN KiŞi ARTTI

Bir zamanlar rekorlarla anılan in-
şaat sektöründeki yavaşlama da

çalışanları vurdu. TÜİK’in son verilerine
göre inşaatta işsiz sayısı 706 bin kişiye
çıktı. İstihdam edilenlerin sayısında en
büyük düşüş inşaat sektöründe görüldü.
Bir dönem ekonomik büyümenin motoru
haline gelen inşaat sektörü 2019'un ilk
çeyreğinde yüzde 10.9 küçüldü. I SAYFA 5

ç
iNŞAAT SEKTÖRÜ KÜÇÜLÜYOR

Denetimli Serbestlik Yasası
kapsamındaki hükümlüler,

‘Eğitime ve Gönüllere Renk Kat
Projesi' ile okul boyayarak cezala-
rını çekiyor. Esenyurt’taki Fevzi
Danış İlkokulu’nu boyayan hü-
kümlülerden Yıldıray Bozkurt, bu
okulda daha önce iki kızının oku-
duğunu, “10 numara” olarak nite-
lendirdiği boyama cezasına çok
sevindiğini söyledi. I SAYFA 4
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10 NUMARA

CEZA!

Türkiye
Bankalar

Birliği Risk Merkezi’nin nisan raporu
Türkiye’nin borç gerçeğini yeniden 
hatırlattı. İlk 4 ayda borcu yüzünden
601 bin kişi yasal takibe düştü. Sadece

nisan ayı içinde
103 bin kişi 

bankalara olan borcunu ödeyemedi.
Devletin net borcu 1 yılda yüzde 134
arttı. Firmaların borcu ise durgunluğa
rağmen artmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin borç gerçeğiç

Göz göre göre
hırsızlık yaptılar

Esenyurt'ta alışveriş mer-
kezinde X-Rayden geçer-

ken telefon çalan hırsızlar
yakalandı. Aynı AVM'de çok sa-
yıda hırsızlık yapan şüpheliler
güvenlik kameraları tarafından
saniye saniye kaydedildi. I SAYFA 3
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Dominik’ten geldi
polisten kaçtı

Nihat İzsiz

Ali
Yerlikaya Ekrem

İmamoğlu

Rodrigues

kavgası

980 MİLYON BİR HAFTADA KULLANILMIŞ
23 Haziran'da yeniden İBB başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, ilk 
meclis toplantısında, kamu maliyesinin bilinen tüm kurallarının 
çiğnendiğini ifade ederek, "Temmuz ayında kullanılacak olan 980 milyon
liralık Maliye katkı payı 1 haftada kullanılmış" açıklamasını yapmıştı. 
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

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

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

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. 
Oğuz Yılmaz, yaz gribinden korunmanın yollarını anlattı

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SarKÜTErİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Yazın grıp
olmaYın

S ıcak yaz günlerinde hastalığı akla
getirmeyenleri, 'yaz gribi' pusuda
bekliyor. Yazın havadaki ozon mik-

tarının artması nedeniyle hastalık kendini
gösteriyor ve kişileri tatilde yakalayabili-
yor. Bu nedenle yaz mevsiminde de ted-
birli olmak gerekiyor. Burun akıntısı, ses
kısıklığı, terleme hatta ateşle ortaya çıkan
yaz gribini, klimanın doğru kullanılmaması
da tetikliyor. Memorial Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz
Yılmaz, yaz gribinden korunmanın 
yollarını anlattı.

Yazın hastalık olmaz demeyin

Yaz gribi, sonbahar ve kış mevsiminde 
görülenden farklı olarak, saman nezlesine
benzer şekilde ve havadaki parçacıklara
karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde or-
taya çıkmaktadır.
Havadaki alerjik reaksiyona sebep olabi-
len faktörler; kişinin vücut direncinin düş-
mesi, klima tozları, plajlar ve toplu
yaşanılan yerlerde zaman geçirilmesine
bağlı olarak yazın da grip tipi virüs enfek-
siyona yol açabilmektedir.

İlaçlar yaz gribi için uygun değil

Grip ile benzer belirtiler gösterse de has-

talığın sebep olduğu organizmalar gribe
göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık ki-
şiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu;
su tesisatlarında, soğutma kulelerinde ve
havalandırma sistemlerinde çoğalarak ya-
yılır. Bu cihazların içinden geçen su zerre-
ciklerinin solunması veya istem dışı nefes
yollarına kaçması ile kendini gösterir. Gün-
ler içinde kişi yavaş yavaş hastalanmaya
başlar. Yaz gribinde, kış gribi ve soğuk al-
gınlığında kullanılan ya da çevreden tav-
siye edilen ilaçlar kesinlikle
kullanılmamalı, mutlaka bir kulak burun
boğaz uzmanına başvurulmalıdır.

Yaz gribinden korunmak
mümkün!

1. Dengeli beslenin,
2. Diğer hava kirliliğine neden olan 
etkenlerden uzak durarak kısmen korunun,
3. Bu dönemde diyet yapmayın,
4. Bol su ve sıvı tüketin,
5. Çok soğuk/buzlu su vb. içecekler 
tüketmeyin,
6. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin,
7. Uyku ve istirahate dikkat edin,
8. Güneşin altında fazla kalmayın,
9. Vücut direncini artırmak için spor
yapmayı ihmal etmeyin,
10. Şikayetler arttığı takdirde zaman 
kaybetmeden bir uzmana başvurun.

klimayı ara ara kapatın, 
sonra tekrar açın

Yazın klima kullanımı genel olarak mini-
mum düzeyde olmalıdır. Ancak klima kul-
lanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık
kapatılması bir süre bekledikten sonra
tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç
saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok
düşürülmemesi, ideal serinliği elde ede-
cek şekilde kurulması, bakımlarının dü-
zenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin
zamanında yenilenmesi çok önemlidir.
Uyunacak olan odanın pencere yoluyla 
havalandırılması, klima ile serinletilmesin-
den daha sağlıklıdır.

Şikayetler ciddiye alınmalı

Ateşle seyreden bu tip yaz gribi veya en-
feksiyonlarının belirtileri, bazen sessizce
oluşan ve her zaman klasik şekilde görüle-
meyen zatürree (pnömoni), bronşit ve
diğer virüs enfeksiyonları ile karıştırılabilir.
Bu nedenle yaz mevsimindeki ishal vaka-
larının altında herhangi bir bakteri veya
amip gibi bir etken olup olmadığı, diğer
ateşli soğuk algınlığı gibi durumlarda da
başka bir virüs veya enfeksiyonun varlığı-
nın bulunup bulunmadığı ayırıcı tanı yö-
nünden araştırılmalıdır.

Kavun ye serinle
kavun, lezzeti ve güzel kokusu
sayesinde yaz aylarında en çok
tüketilen meyvelerden biri olarak

gösteriliyor. Bu özellikleri kavunu yaz sofra-
larının vazgeçilmezlerinden biri yapıyor
ancak pek çok çeşidi bulunan kavun aynı za-
manda birbirinden farklı vücut sistemlerine
yararları ile öne çıkıyor. Göz sağlığının ko-
runmasından kilo vermeye, doğurganlığın
artırılmasından bağışıklık sistemini güçlen-
dirmeye kadar pek çok işlevi bulunuyor. 

Bağırsak dostu olarak biliniyor

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir be-
sindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda
1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek
olan bu meyve bağırsakların çalışmasına
yardımcı olmaktadır. Kavun rahatlıkla kahv-
altıda tüketilebilmektedir. Lifli olduğu için
kahvaltıda tüketilebilecek kavun uzun süre
tokluk sağlamaktadır.

Beta karoten zengini kavun

Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten
açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla
A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani
beta karoten kendi başına bir A vitamini
formu olarak düşünülmektedir. Kavun da
beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Bu
da göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir.
Beta karotenin katarakt oluşumunu engelle-
yebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda
görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten
kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından
çok faydalıdır.

hamilelik sürecinde tüketilmeli

A, B ve C vitaminleri ile sodyum, potas-

yum, magnezyum, demir, bakır ve alfe-
beta karotenlerini zengin miktarda içeren
kavun folat deposu olarak da dikkat çek-
mektedir. Folat hamile kalmak isteyenlere
ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için
anne adaylarına verilmektedir. Yapılan
araştırmalara göre düzenli olarak kavun
tüketmek doğurganlığı artırmaya da yar-
dım etmektedir. Kavun ayrıca hamilelik
sürecinin sağlıklı geçmesi ve bebeğin sağ-
lıklı doğmasını da sağlamaktadır. Ayrıca
kavunun hormonları dengeleyici özellik-
leri de bulunmaktadır.

sporculara en büyük 
destek kavundan

Her besinde olduğu gibi kavun tüketi-

minde de aşırıya kaçılmamalıdır. Kavunu
günde bir porsiyon yani 150 gram olacak
şekilde tüketmek gerekmektedir. Kavun
özellikle spor yapanların, egzersiz önce-
sinde gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir
meyvedir. Spor yaparken sadece protein-
den zengin, karbonhidrattan fakir beslen-
mek gerektiği gibi bir algı bulunmaktadır.
Bu algıdan dolayı spor yapanlar vitamin
ve mineral açısından eksik kalmaktadır.
Halbuki kavundaki karbonhidrat sağlıklı
bir karbonhidrattır bu nedenle de spor ya-
panların yemesi gereken bir besindir.
Ancak bu meyveyi de diyabet hastalarının
hekimlerine sormadan tüketmemesi ge-
rekmektedir.
TÜrkan ErVan

EkrEm hacıhasanoğlu

Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan
Altuntaş, kavunun faydaları ve doğru tüketmenin yolları hakkında bilgi verdi

Kavunla birlikte hazırlana-
cak içecekler hem ferahlatır
hem iyi bir öğün olabilir.
Evde rahatlıkla hazırlayabi-
leceğiniz kavunlu içecekler-
den birinin tarifi şöyledir:
200 gram siyah üzüm
3 dilim muz
1 porsiyon kavun
1 yemek kaşığı vanilyalı
dondurma
1 çay bardağı süt
Tüm malzemeleri blender-
dan geçirip afiyetle tükete-
bilirsiniz.

Kavunlu
içecek tarifi

Deri kanserine
maruz kalmayın

Ülkemizde ve dünyada görülme sıklığı
her geçen gün artan deri kanseri, 7’den
70’e her bireyi tehdit ediyor. Özellikle

uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak, bu kan-
serin önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. Me-
lanom ve melanom dışı olarak adlandırılan iki türü
olan deri kanserinin teşhis edilmesinin öncelikli yo-
luysa, kişinin kendi vücudunu yakından inceleme-
sinden geçiyor. Hayati risk oluşturan melanomun
sadece bedenin dış yüzeyinde değil, ağız içinde
hatta bağırsakta bile görülebileceğine dikkat çeken
Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bö-
lümü’nden Prof. Dr. Nilgün Solak, deri kanserleri
ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

En önemli sebep zararlı güneş ışınları

Deri kanserlerine neden olan faktörlerin en önem-
lisi ultraviyole yani güneş ışınlarıdır. Bunun dışında;
lÖzellikle çocukluk döneminde haşlanma olarak
adlandırılan güneş yanıkları ve yıllar içerisinde sü-
rekli alınan kümülatif güneş ışınları,
lAçık ten, renkli göz ya da çilli bir cilde sahip
olmak
lYüzde veya vücutta çok fazla ben olması
lSolaryuma girmek
lAile öyküsünde deri kanserinin bulunması ile bir-
likte albino ya da vitiligo gibi bazı genetik hastalık-
lara sahip olmak
lGüneş altında çok fazla vakit geçirmek,
lYaşanılan coğrafyada kronik arsenik gibi kimya-
sallara maruz kalmak
lBaca temizleyicileri ve kuaförlük gibi mesleklerde
kimyasallara maruziyet gibi faktörler deri kanseri
riskini artırmaktadır.

4 saatte bir kreminizi yeniden sürün

Deri kanseri görülme sıklığının artma sebeplerinden
biri de güneş kremi kullanımı ile ilgili yanlış bilgiler-
dir. ‘Nasılsa güneş koruyucu kullanıyorum” diye ra-
hatça hareket eden kişiler, güneş altında daha çok
vakit geçirmektedir. Ancak güneş koruyucuların et-
kinlik süresi en fazla 4 saat olmaktadır. Bu sebeple
30 faktör üzeri korumaya sahip kremlerin 4 saatte
bir yenilenmesi gerekmektedir.

Yara şüphe uyandırmalı!

Deri kanserleri kendilerini genellikle cilt yüzeyinde
kabarma şeklinde göstermektedir. En sık karşılaşı-
lan bazal hücreli karsinoma denilen kanser türü, bir
sivilce gibi başlar. Ardından o sivilce bir yara haline
gelir, kabuklanır ve bir türlü iyileşmez. İnsanların,
son dönemlerde vücutlarında gözlemledikleri hız-
lıca büyüyen, iyileşmeyen bir yara ya da kabartı
benzeri bir oluşum varsa melanom olmayan deri
kanserinden şüphelenilebilir.

50’den fazla beni olanlar dikkat!

Hayati risk taşıyan melanom ise genellikle kendini
kahverengi ya da siyah bir ben şeklinde gösterirken,
çok nadiren var olan benlerin üzerinden de gelişim
gösterebilmektedir. Bununla birlikte vücudumuz-
daki bazı benlerin melanoma dönme riski de bu-
lunmaktadır. Bu sebeple kişiler vücutlarını çok
dikkatli incelemelidir. Özellikle 50 ‘den fazla beni
olanların mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından
görülmesi ve bu benlerin “Dermoskop” cihazıyla
incelenip kayıt altına alınması gerekmektedir.

Ünlü şarkıcı Aydilge ön-
ceki gece "Azka Yaz Kon-
serleri" kapsamında

Bodrum Bardakçı Koyundaki Azka
Otel'de sahne aldı. Konser öncesinde
basın mensuplarının sorularını da
yanıtlayan başarılı sanatçı, sahne kı-
yafetlerinin bir bölümünü oldukça
ucuza aldığını söyleyerek ilgnç bir
açıklamaya imza attı. ''Binlerce liralık
kıyafetlere para harcamak, bununla
hava atmak bana mantıklı gelmiyor.
Bazen semt pazarından da güzel bir
şey bulabiliyorum. Çok pahalı, sırf
marka diye alınan ama güzel olma-

yan bir sürü şey olabiliyor. Giyim ku-
şamla övünmek bana göre değil.
Bazı modacıların ekmek kapısı olan
sanatçılar da var. Onlara da saygı
duymak gerek ancak ben onlardan
biri değilim. Oralara harcayacağım
parayı sokak hayvanlarına ve ihtiyaç
sahiplerine nakdi yardımlarla değer-
lendiriyorum. Bu da benim tercihim''
sözleriyle açıklamasına bambaşka
bir boyut kazandırdı.

Yangın var!

Röportajın ardından sahneye yöne-
len Aydilge hayranlarını Halil Sezai

ile birlikte seslendirdiği son şarkısı
"Aşk Yüzünden" ile selamladı. Sevi-
len şarkılarını ardı ardına söyleyen
ünlü sanatçı Aydilge, ses ve dans
performansıyla izleyicilerden tam
not aldı.  Konserin ikinci bölümünde
Azka Otel ve sanatçının hayranları
Aydilge'ye sürpriz doğum günü par-
tisi düzenledi. Ünlü şarkıcı Aydilge
"Çok duygulandım. Burada olan her-
kese teşekkür ediyorum. Kendimi
konserimde kendimi doğum günü
partisinde gibi hissediyorum." sözle-
riyle pastasını kesti ve mutluluklar
temennisinde bulundu.

AYDiLGE COSTURDU
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E senyurt'ta bulunan bir alışveriş
merkezinde X-Raydan geçerken
telefonu çalınan bir kişi Kıraç

Polis Merkezi Amirliği'ne ihbarda bu-
lundu. İhbar üzerine harekete geçen
asayiş büro ekipleri AVM'nin güvenlik
kamerası kayıtlarını izledi. Görüntü-
lerde telefonu çalan kişilerin Evin
O.(27) ve C.O(16) oldukları belirlendi.

Telefon sinyaliyle yakalandılar

Telefonun yerini GPS ile takip eden
ekipler Beylikdüzü Çankaya Cadde-

sinde bulunan bir siteden sinyal tespit
etti. Siteye gelen polisler, güvenlik gö-
revlisinin, kişileri tanıması üzerine Evin
O. ve C.O'nun kaldıkları eve girdi. Evde
bulunan Evin O. ve C.O gözaltına
alındı. C.O Çocuk Büro Amirliğine,
Evin O. ise Kıraç Polis Merkezi Amirli-
ğine götürüldü. Polis merkezine götü-
rülen iki kişinin daha önce de aynı
AVM'de birçok olaya karıştıkları tespit
edildi. Gözaltına alınan Evin O.'nun
13, O.C'nin ise 3 tane suç kaydığı
olduğu öğrenildi. DHA

3

GOZ GORE GORE 
HIRSIZLIK YAPTILAR

KuzeyÇevre Otoyolu'nda 34
kişinin yaralandığı midibüs
kazasının güvenlik kamerası

görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, geçtiği-
miz cuma günü saat 14.00 sıralarında
Kuzey Çevre Otoyolu Işıklar köyü mev-
kii İstanbul Havalimanı istikametinde
meydana geldi. Müslüm Özpala yöneti-
mindeki 34 LAV 516 plakalı servis midi-

büsünün seyir halindeyken iddiaya göre
arka lastiği patladı. Patlamanın etkisiyle
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği midibüs şarampole devrildi.
Kazada serviste bulunan 34 kişi yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine Eyüp-
sultan İlçe jandarma Komutanlığına
bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans
sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin

olay yerindeki müdahalesinin ardından
çevredeki hastanelere sevk edildi. Can
pazarının yaşandığı kaza midibüsteki
güvenlik kamerası görüntülerine yan-
sıdı. Görüntülerde midibüsün ilerlerken
sürücüsünün birden kontrolünü kaybet-
tiği görülüyor. Yol kenarına doğru
kayan midibüs devrilirken içindeki 
yolcuların da savrulduğu görülüyor.

Şarampole yuvarlandılar!

Esenyurt'ta alışveriş merkezinde X-Rayden geçerken telefon çalan hırsızlar yakalandı. Aynı AVM'de
çok sayıda hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Tutuklandılar
Alışveriş merkezinde telefon ve çanta
hırsızlığı yapan kişilerin güvenlik ka-
mera görüntüleri ortaya çıktı. Evin O.
ve C.O'nun X-Ray cihazından geçer-
ken telefonu çaldıkları güvenlik kame-
rası tarafından saniye saniye
kaydedildi. Görüntülerde cihazdan
geçen Evin O.'nun telefonu alıp ce-

bine koyduğu görülüyor. Kaşla göz
arasında telefonu cebine atan Evin O.
hiçbir şey olmamış gibi güvenlik gö-
revlisinin yanından geçiyor. Yine aynı
AVM'de hırsızlık yapan Evin O. ve
C.O'nun bir mağazada çanta çaldığı
anlar da güvenlik kamerası tarafından
kaydedildi.

Dolandırıcılığın
sonu kötü bitti

İstanbul'da klima ve
kombi kutularının içine

tahta koyarak "spot
mal" diye müşterilerine

toptan olarak sattığı 
iddiasıyla aranan

Mutlu Yaşar S.(43) polis
tarafından yakalandı

edinilen bilgiye
göre İstanbul'da po-
lise başvuran Alper

Y. toptan 400 kutu klima ala-
rak 720 bin lira ödeme yaptı-
ğını ancak daha sonra klima
kutularının içinden tahta çıktı-
ğını söyleyerek şikayetçi oldu.
Dolandırıldığını anlatan Alper
Y. "Daha önce bana klima sat-
mıştı. Herhangi bir problem
çıkmamıştı. Bu kez elinde 400
kutu klima olduğunu söyledi.
720 bin lira karşılığında anlaş-
tık. Mallar depoma geldikten
sonra parayı ödedim. Ancak
kutuları açmamam gerektiğini
yoksa garantinin bozulacağını
söyledi. Ben de ona inandım.
Daha sonra kendi müşterile-
rime gönderdiğim klima kutu-
larının içinde tahta çıktığı
söylendi. Depodakileri kontrol

ettiğimde hepsinin içinde tahta
olduğunu gördüm." dedi.

1 milyon 400 bin lira

Asayiş Şube Müdürlüğü tara-
fından olayla ilgili başlatılan
soruşturmada polis şüpheli
Mutlu Yaşar S.'nin peşine
düştü. Polis önceki gün şüpheli
Mutlu Yaşar S.'yi gözaltına
aldı. Yankesicilik ve Dolandırı-
cılık Büro Amirliğinde sorgula-
nan şüphelinin benzer
yöntemlerle N.F., O.B. Ş.E.,
C.E. adlı işadamlarını da do-
landırdığı ortaya çıktı. Şüpheli-
nin toplamda sözde 620 kutu
klima ve kombiyi 1 milyon 400
bin lira alarak sattığı belirtildi.
Poliste işlemleri tamamlanan
şüpheli hakkındaki dolandırıcı-
lık iddialarını kabul etmedi.
Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dominik'ten geldi
polisten kaçtı
Bakırköy'de otel önünde bir kişinin çantasını çalan
Dominikli hırsız yolda kendisini bekleyen otomobile
binerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, Dominikli şüpheliyi yakalamak için çalışma
başlatırken, Dominikli Esqueda G.'ye yardım eden
Kübalı arkadaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Olay 6 Temmuz'da Bakırköy'de bulunan
bir otelin girişinde meydana geldi. Do-
minik Cumhuriyeti uyruklu Esqueda G.

otel önünde bekleyen Onur. D.'nin çantasını alarak
uzaklaştı. Şüpheli daha sonra kendisinin bekleyen
araca binerek kaçtı. Onur D. çantasını bulama-
yınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen
ekipler otelin güvenlik kamera kayıtlarını incele-
meye aldı. Görüntülerde Onur D.'nin çantasının
çalındığı, çalanın da Dominik Cumhuriyeti uyruklu
Esqueda G. olduğu tespit edildi. Polis, Esqueda
G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Es-
queda G.'nin otel önünden binerek uzaklaştığı oto-
mobili Esenyurt, Kıraç'ta buldu. 

Aranıyor

Aracın içinde bulunan Küba uyruklu Almeida
R.(38) gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda Al-
meida R.'nin aracı kiralarken Esqueda G.'nin ya-
nında olduğu ve 'uyuşturucu-uyarıcı madde
ticareti'nden arandığı tespit edildi. Sorgusunun ar-
dından mahkemeye sevk edilen Almeida R. 'uyuş-
turucu-uyarıcı madde ticareti'nden tutuklanarak
cezaevine gönderilirken, polisin Esqueda G. için
arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Do-
minikli Esqueda G.'nin Onur D.'nin çantasını çal-
ması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde
Esqueda G.'nin elindeki çantayla otelden uzaklaş-
tığı görülüyor. Esqueda G. daha sonra yanına ya-
naşan otomobile binerek, uzaklaşıyor.

BeşiKtaş'ta hatalı
dönüş yaptığı iddia
edilen motosiklete

özel halk otobüsü çarptı. Kaza
sırasında kafasını otobüsün ön
camına vuran motosiklet sürü-
cüsü ağır yaralandı. Kaza, Be-
şiktaş Muallim Naci
Caddesi'nde saat 10.30 sırala-
rında meydana geldi. İddialara
göre, Orhan Aksungur'un kul-
landığı Beşiktaş-İstinye seferini
yapan halk otobüsü cadde orta-
sında hatalı dönüş yapan moto-
siklete çarptı. Kaza nedeniyle

kafasını otobüse vuran motosik-
let sürücüsü Süleyman Şen ağır
yaralandı. Vatandaşların ihba-
rıyla olay yerine ambulans ve
polis ekipleri sevk edildi. 

Hayati tehlikesi var

Kısa sürede olay yerine gelen
sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk
müdahaleyi yaptıktan sonra özel
bir hastaneye kaldırdı. Otobü-
sün sürücüsü Orhan Aksungur
ifadesi alınmak üzere polis mer-
kezine götürüldü. Şen'in hayati
tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Motosiklet halk otobüsüne çarptı

İETT otobüsü
dehşet saçtı

SancaKtepe'de İETT otobüsü
önce bir servis minibüsüne sonra
yoldaki bir kişiye sonrasın ise bir

servis minibüsüne çarparak iş yerine girdi.
Kazada otobüsün çarptığı kişi hayatını kay-
bederken 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 07.00 sıralarında Emek Mahallesi,
Namık Kemal Caddesi'nde üzerinde mey-
dana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybet-
tiği İETT otobüsü önce servis minibüsüne
çarptı. Otobüs şoförü, Kayalar Caddesi'ne
ters yönden girerek o sırada kaldırımda yürü-
mekte olan bir yayaya ardından bir servis mi-
nibüsüne çarparak bir dükkana girdi.
Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü de bir
taksiye vurdu. İhbar üzerine olay yerine
gelen sağlık ekipleri otobüsün çarptığı yaya-
nın öldüğünü belirledi. Servis şoförü, servis-
teki yolcu ve taksi sürücüsü birlikte hafif
şekilde yaralandı. Otobüs şoförü ifadesi alın-
mak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür-
lüğü'ne götürüldü. Görgü tanığı Ahmet
Demirci, "Yukarıdan aşağı ani ve kontrolsüz
bir şekilde geldi" dedi.  Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Hem araba yandı
hem para

KuzeyMarmara
otoyolu Çekmeköy
mevki'inde seyir

halinde olan lüks araç bir anda
yanmaya başladı. Araç
sürücüsü ile arkadaşı kendisini
dışarı atarken, araç içerisinde
kalan 60 bin lira kül oldu. Yanan
paralar yola saçılırken aracın
sürücüsü Onur Erol olayın
ardından gözyaşlarını tutamadı.
Aracın alev alev yandığı anlar
cep telefonu kamerasına
yansıdı.

Gözyaşlarını tutamadı

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu
Çekmeköy mevki'inde saat
10.00 sıralarında yaşandı.
Sürücü Onur Erol ile be-
raberindeki bir kişi, çalıştığı iş
yerine ait olan lüks bir araçla
beraber yolda ilerliyordu. Araç-
tan henüz bilinmeyen bir sebe-
ple dumanlar çıkmaya başladı.
Araç sürücüsü dumanlar çıkan
aracını yol kenarına park ederek
araçtan kendisini dışarı attı.
Fakat araç içerisinde bankaya
yatırılmak üzere bekletilen 60
bin lirayı ise alamadı. Lüks araç
yol ortasında alev alev yandı.
Yanan paralar yola saçıldı.
Sürücü, yola saçılan paraların
bir kısmını toplamaya çalıştı.
Yanan araç itfaiyenin müda-
halesiyle söndürülürken sürücü
Onur Erol olay karşısında
gözyaşlarını tutamadı.

Esenyurt’ta X-Ray cihazından geçerek hırsızlık yapan kişiler polis ekiplerince yakalandı.



V ATAN nedir? Sorusunun cevabını
merak eden ve hala algılayamamış
eğitilmiş mankurtlara cevabımdır...

VATAN üstüne basıp çiğnediğimiz kara
toprak mı yoksa her herde karşımıza çıkan
haritalardaki birileri tarafından çizilmiş coğ-
rafyanın bir parçası mıdır?

Asla değil...
Atalarımızın  çok büyük bedeller ödeyerek

bizi ve bizden sonraki nesiller için kanlarıyla
sulayarak bize emanet etikleri  yaşadığımız
kutsal yerin adıdır “VATAN.”

Bir coğrafya parçasının karşılığı başka bir
şeydir. Yaşadığın yerler kanla yoğrulmuş ve
milletin ödediği bedellerle korunmuşsa adı
VATAN’dır.

Bağımsızlıktır VATAN...
Hürriyettir VATAN...
Özgürlüktür VATAN...
Dinimizin korunduğu, kutsalımızın yücel-

diği bayram yeridir VATAN...
Başımızı soktuğumuz evimizin evidir

VATAN...
Aldığımız nefes, çocuklarımızın yaşayabil-

mesi için sığınacağı limandır VATAN...
ona kalkan ellerin kırıldığı, kimsenin el sü-

remeyeceği, sürdürmeyeceğimiz namahremi-

mizdir VATAN...
Kutsalımız, namusumuzdur VATAN...
Ay yıldızlı bayrağın göklerde özgürce  dal-

galandığı topraklardır VATAN...
Birileri nefesini kaybettiği için kazanılan

toprakların adı, nerden geldiğimizi ve nereye
gittiğimizi göseren pusuladır VATAN...

Yokluğun varlığı, maneviyatın maddiyatı,

özgürlüğün sömürüyü yendiği yer, esaret zin-
cirliğinin sökülüp fırlatıldığı Çanakkale’de,
Büyük Taaruzda ve yüzlerce savaşta  şehit
olan milyonlarca kahramının yeşerdiği baha-
rın adıdır VATAN...

3-5 kahpe düşmana veya çıkarları için na-
musu olan vatanı peşkeş çeken kişilere bırakı-
lamayacak kadar aziz ve kutsaldır VATAN...  

VATAN bebeklerimiz, ayakları öpülesi an-
nelerimiz, türkülerdeki sevdamız, Mehmetçi-
ğin çakmak çakmak bakışları, soframızdaki
rızkımızdır.

VATAN benim,
VATAN sensin,
VATAN biziz,

Birlik ve beraberliğimiz el uzanınca birlik
Aslan gibi kükreyişimizdir VATAN.

Böyle biline….
Orhan Şaik Gökyay’ın Vatan şiirini yazma-

dan bu yazı bitmemeli diye düşündüm.
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

VESSELAM
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Vatan nedir?

H ükümlülerin cezalarının son
bölümünü kamuya yararlı
işlerde çalıştırılması ama-

cıyla 4 yıl önce Avcılar’da hazırlanan
ve çeşitli ilçelerde uygulanan projenin
Esenyurt’ta uygulanması kararlaştı-
rıldı. Proje ile boyacılık eğitimine alı-
nan ve yasa uyarınca 2 saatlik
çalışmaları 1 günlük hapis cezasına
eş kabul edilen iyi halli 25 hükümlü-
nün Esenyurt’taki Fevzi Danış İlk-
okulu’nu kamu yararına boyaması
kararlaştırıldı. Esenyurt Kaymakam-
lığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
isteği üzerine Halk Eğitim Müdürlü-
ğü’nde boya-badana eğitimi gören
hükümlüler, projeyi Avcılar’dan atan-
dığı Esenyurt’a taşıyan Denetimli
Serbestlik memuru Mehmet Özde-
mirci'nin gözetiminde 2 hafta içeri-
sinde okulu pırıl pırıl hale getirdi.

Kaymakam okulu gezdi

Daha önce ellerine hiç fırça almadık-
ları halde şimdi sertifikalı boyacı ol-
manın sevincini yaşayan 15’i sabah,
10’u öğleden sonra çalışan hükümlü-
lerden Yıldıray Bozkurt, bu okulda
daha önce iki kızının okuduğunu,
“10 numara” olarak nitelendirdiği
boyama cezasına çok sevindiğini 
söyledi.
Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Ka-

ragül, Bakırköy Denetimli Serbestlik
Müdürü Leyla Karaküllah ile birlikte
hükümlülerin boyadığı okulu gezdi.
Kaymakam Dr. Karagül, “Denetimli
Serbestlik ile Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün koordinesinde okullarımızın
boyanması konusunda desteklerini
alıyoruz. Hükümlüler, bu proje ile
meslek sahibi oluyor, hem de oradaki
zamanlarını doldurduktan sonra öğ-
rendikleri mesleklerini ifa edebilir hale
geliyor.Okullarımız onların sayesinde
tertemiz oldu. Bundan sonraki proje-
miz hükümlülere fayans işçiliğini öğ-
retmek” dedi.

Topluma katılımları sağlanıyor

Bakırköy Denetimli Serbestlik Mü-
dürü Leyla Karaküllah, DHA muha-
birine Denetimli Serbestlik Yasası
kapsamında sorumluluk alanlarına
giren İstanbul’daki 12 ilçedeki hü-
kümlüleri kamuya yararlı işte ücretsiz
çalıştırarak topluma kazandırmayı
hedeflediklerini söyledi. Karaküllah,
bunu yaparken aynı zamanda hü-
kümlülerin toplumsal katılım ile ku-
rallara uymaların, iş disiplini
kazanmalarını, zaman yönetimi öğ-
renmesini ve bir meslek sahibi olarak
yöne dönem yaşamlarında işlerini
kurmaları veya bir iş edinmelerini he-
deflediklerini anlattı. DHA

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamındaki hükümlüler, ‘Eğitime ve 
Gönüllere Renk Kat Projesi' ile okul boyayarak cezalarını çekiyor. 
Esenyurt’taki Fevzi Danış İlkokulu’nu boyayan hükümlülerden Yıldıray
Bozkurt, bu okulda daha önce iki kızının okuduğunu, “10 numara” 
olarak nitelendirdiği boyama cezasına çok sevindiğini söyledi

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

10 NUMARA 
BIR CEZA!

“Yaz aylarında okulların
kapanmasını fırsat bilerek
bir ekibimiz boya badana
da görev yapmakta. Toplum
ve bireylerin yararına ola-
cak çalışmalar yapıyoruz"
diyen Bakırköy Denetimli
Serbestlik Müdürü Leyla Ka-
raküllah, "Boyanacak okul-
ları sıraya aldık. Yasa
uyarınca terör suçları dı-
şında kalan hükümlüler
arasından işi olmayan, yaş
ve eğitim düzeyi bakımın-
dan meslek ve iş öğren-
meye elverişli olanları bu
çalışmalar için seçiyoruz.
Uygulamadan hem kişiler,
hem aileleri çok memnun.
Onların hayatlarında
olumlu değişiklikler görü-
yoruz. zaman zaman anne
ve babaları bize teşekkür
etmeye geliyor" ifadelerini
kullandı. 

Boyanacak
okulları
sıraya aldık

Çocuklar gibi şendik
Küçükçekmece Belediyesi katkılarıyla düzenlenen İkitelli Halkevi Çocuk Festivali
renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan yüzlerce çocuk gönüllerince eğlendi 

yAz döneminde çocuklara çeşitli atölyelere
katılma imkanı sağlayan Halkevleri, atölyele-
rin bitimini Çocuk Festivali ile kutluyor. İs-

tanbul genelinde Beşiktaş’ta ve ilçe genelinde Halkalı’
da düzenlenen Çocuk Festivalleri’nde çocuklar hem
atölyelere katılma imkanı hem de kendi hünerlerini ser-
gileme imkanı buluyor. Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece çocukların
sokaklarda daha özgürce hareket edebildiği, betona
değil yeşile yatırımın yapıldığı, her mahalleye eşit sevi-
yede hizmetin gittiği, çağdaş, hak ettiği güzellikleri yaşa-
yan, gelişen bir ilçe olacak" dedi.

Dans edip şarkı söylediler

Bu yıl ‘Çocukların elleri güzelleştirir dünyayı’ sloganıyla
yola çıkan festivalde çocuklar, birbirinden eğlenceli ve
yaratıcı atölyelere katıldı. Halkalı’ da bulunan Atakent
Meydan Parkı’nda 7’ncisi gerçekleşen İkitelli Halk Evi
Çocuk Festivali’nde Yüz Boyama, Akıl Oyunları, Halat
Çekme, Sandalye Kapma, Eğlenceli Bilim gibi oyunlar

oynayan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı. Se-
ramik, resim, keçe atölyelerine de katılan çocuklar, üre-
terek eğlenmenin tadına vardı. Festival ayrıca
çocukların eserlerinin olduğu bir sergiye de ev sahipliği
yaptı. Okan ve Özkan Kobatan grubunun hareketli şar-
kılarıyla da eğlenen çocuklar, dans edip şarkı söyledi.

İkitelli'de sınıfsal fark var

Halkevleri olarak 12 yıldır yaz çocuk projesini hayata
geçirdiklerini söyleyen İkitelli Halkevi öğretmeni Zozan
Cengiz, “Biz burada tüm çocukların eşit bir yaşam hak-
kına sahip olmasını amaçladık. Halkalı ve İkitelli sınıfsal
farkın çok olduğu bir yer. Çocuklara özgürce kendilerini
var edebildikleri bir yer açmak amacımız. Türkiye’nin
dört bir yanında Halkevleri eğitim ve kültür sanat hak-
kından mahrum bırakılan çocuklara ders veriyor as-
lında. Tamamen gönüllülük esasına dayalı. Tabi ki
belediyenin de katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Küçükçek-
mece Belediyesi'ne ve Başkan Kemal Çebi’ye teşekkür
ediyoruz” dedi.

BGSO gençlere

umut Oldu

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde konuşan
Keman Virtüözü Cihat Aşkın, "Beylikdüzü Belediyesi
Türkiye’de yapılmayan bir ilki başardı. Bir gençlik senfoni
orkestrası kurdu ve bu anlamda birçok gence oldu" dedi

Beylikdüzü Beledi-
yesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü tarafından

Mart 2018 yılında kurulan Beylik-
düzü Gençlik Senfoni Orkestrası
(BGSO), bir yıl gibi kısa bir sürede
önemli çalışmalara imza attı. İlk
konserini geçen Temmuz ayında 4.
Beylikdüzü Klasik Günleri’nde
veren BGSO, şimdilerde ise hızla
bu yıl 5. si düzenlenecek olan Bey-
likdüzü Klasik Günleri’ne hazırla-
nıyor. 19 Temmuz Cuma günü
Yaşam Vadisi 1. Etap sahnesinde
düzenlenecek konser öncesinde
İTÜ Türk Müziği Devlet Konser-
vatuvarı Keman Virtüözü  Cihat
Aşkın ile Beylikdüzü Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde bir araya
gelen gençler,  usta sanatçı ile bir-
likte çalışma fırsatı yakaladı.

Türkiye’ye örnek oldu

Şef Hakan Tepeli yönetiminde,
yaşları 14 ile 22 arasında değişen
81 kişiyle master class düzenleyen,
deneyimlerini ve bilgilerini genç-
lerle paylaşan Cihat Aşkın, birçok
parçada da onlara eşlik etti. BGSO
ile sosyal medya vasıtası ile tanıştı-
ğını ve yeteneklerinden oldukça et-
kilendiğini belirten Aşkın; “BGSO
kısa sürede milyonlarca kişiye
ulaştı ve Türkiye’ye örnek oldu.
Beylikdüzü Belediyesi’nin yapmış
olduğu bu güzel hareket aslında
Türkiye’nin birçok yerinde, birçok
gence umut oldu. Sadece İstanbul-
lulara değil, Türkiye’nin birçok ye-
rindeki birçok gence, çocuğa umut

oldu. Keşke biz de Beylikdüzü
Gençlik Senfoni Orkestrası’nda ça-
labilsek dediler. Bu anlamda haki-
katen bir ilki başarmış olan, kendi
bünyesinde kurduğu bu güzel kül-
tür merkezi içerisinde öğrencileri-
mize yuva ve olanak sağlayan
Beylikdüzü Belediyesi’ni tebrik edi-
yorum.” ifadelerini kullandı. 

Kayıtlar
başladı

Büyükçekmeceliler 20’inci
Uluslararası Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali için

geri sayıma başladı. Büyükçekmece festi-
valinin olmazsa olmazları arasında yer
alan Uluslararası Altınköprü Çağdaş
Dans Yarışması hafızalara kazınacak ko-
reografileriyle izleyicileri büyülemeye 
hazırlanıyor. 

22 Temmuz’da sona erecek

Dans etmeyi seven herkesi yarışmaya
davet eden Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Adını tüm dün-
yaya duyuran Uluslararası Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali için geri sayıma
başladık. Kendisini dansla ifade eden, fes-
tivalimize katkıda bulunmak isteyen ve ha-
yatında gülümseyerek hatırlayacak bir
anısı daha olsun isteyen herkesi Uluslar-
arası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışma-
sına bekliyoruz” dedi.  01 – 02 Ağustos
tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilecek Uluslararası Altınköprü
Çağdaş Dans Yarışmasına katılmak ve de-
taylı bilgi almak isteyenler 444 0 340 nu-
maralı telefonu arayarak Kültür İşleri
Müdürlüğü ile iletişime geçebilir. 

Ataşehirliler sinema keyfi yaptı
AtAşehir Belediyesi, yaz et-
kinlikleri kapsamında Ataşe-
hirlilere, açık hava sinema

gösterimi yapacak. 19 Temmuz Cuma
akşamı başlayacak film gösterimleri 4
Ağustos Pazar günü son bulacak.
Ataşehir Belediyesi, son yılların en beğe-
nilen filmlerini 9 farklı mahallede ücret-
siz olarak Ataşehirlilerle buluşturacak.
Parklarda kurulacak sinema platformla-
rında vatandaşları, aileleriyle birlikte eğ-

lenceli saatler bekliyor. Ataşehir Beledi-
yesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19
Temmuz Cuma akşamı Mustafa Kemal
Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı’nda Or-
ganize İşler Sazan Sarmalı filminin gös-
terimiyle başlayacak olan açık hava
sinema keyfi; Fetih, Esatpaşa, İçerenköy,
Atatürk, Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa,
Kayışdağı ve Yeni Çamlıca mahallele-
rinde devam edecek. Filmler her akşam
saat 20.30’da başlayacak.

Okulun duvarlarını
boyayan hükümlülere

ilişkin konuşan Bakırköy
Denetimli Serbestlik Müdürü

Leyla Karaküllah, “Diğer
boyanacak okullarda
sırada” diye konuştu.
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ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Muhammed İdilbi. 99379934092 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Sakına
Abdullayevea. 99017754686

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Habıba Shukurova 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Heysem Humsi. 99922743104.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Suraka Elhatip. 99941678744.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Firas Hajjar. 99794144502.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Yaser Alahmad. 99875523534.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Husseın Husseın. 99863735280.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Walid Almuhammed. 98900649284.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Heysem Humsi. 99922743104.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Ammar Hamadıe. 99419839158.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mona Ali. 99677597548.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mohamad Nourı Mnalla Mohammad. 99167702674.

AS0000274587 numaralı Beko yazarkasamın ruhsatnamesi 
kayıptır. Hükümsüzdür. Müşerref Dilber.
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T am bir yıl önce bu yazıyı kaleme almıştım.
Malum hep birlikte yaşadık, gördük
..Derdi sırat olanlar sıratı , barajı geçmek

isteyenler barajı geçti...Dünya, Allah’ın yaratmış
olduğu bin bir nimetle doludur. Her varlığa, her
canlıya yetecek kadar rızık da vardır hayat da var-
dır. Kâinatın içerisinde yaratılanların en şereflisi
olarak insan yaratılmış ve eşrefi mahluk maka-
mına ulaştırılmıştır. Dileyen eşrefi mahluk olur?
Dileyen ise yaratılanların en aşağısı olur?

Hayatta en güzel şey huzurdur. Her şeye sahip
olabilirsin örneğin mal mülk sahibi olabilirsin?
Makam mevki sahibi olabilirsin? Fakat yaşadığın
hayatında huzur yoksa bunların hiçbirinin önemi ve
anlamı yoktur.Yunus Emre ne güzel söylemiş;“Mal
sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibiMal da
yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.”

Oyalanıyoruz! Oyalıyoruz! Oyalatıyoruz!Evet
oyalanıyoruz mal ile makam ile...Sonu olmayan
hırs ve iktidar savaşlarını sanki ölmeyecekmiş gibi
devam ettirip oyalanıyoruz! İnsanların gönüllerine
girme, onların dertlerine derman olma şansımız
varken oyalıyoruz?Derdimiz hizmet etmek mi?
Hizmet ettirmek mi?

Büyüklerimiz derler ki: “Sırat; kıldan ince, kı-
lıçtan keskin. O kadar ince ki zerreden kürreye her
şey karşımıza çıkar. O kadar keskin ki; adaletinden
hiç şüphe olmaz.”Derdiniz sıratı geçmekse politika
yapmayacaksınız? Zengine ayrı fakire ayrı işçiye
ayrı memura ayrı davranmayacaksınız! Bütün va-
tandaşları din, dil, ırk ve mezhep ayırt etmeden 
kucaklayacaksınız! Sıratı geçmek gönülleri fethet-
mekten geçiyor. Eğer gönüllere giremezseniz ye-
timlere dokunmazsanız, gariplere, miskinlere umut
olmazsanız ne sıratı geçersiniz ne de barajı?

Derdiniz Gönüllere girmekse önce ekşi yüzleri-
nizi tebessüm ile süsleyin ki insanlar size gelince
çekinmesin! İsminiz önündeki mevkileri, makam-
ları insanların önüne aşılmaz bir duvar olarak koy-
mayın ki zengin, fakir herkes sizlere ulaşsın. Garip
gureba yanınıza gelip derdini anlatmaya çalıştı-
ğında “vaktim yok” deyip savuşturup, makamınıza
geldiğinde ise “toplantıdalar efendim” diye ulaşıl-
maz bir dağ olursanız ne sıratı ne de barajı geçebi-
lirsiniz?

Bir yetimin, garibin, yaşlının ve çocuğun gön-
lüne dokunursanız unutmayalım ki yüzyıllar geçse
bile o yapmış olduğunuz anlatılır. İyi ve kötü ne ya-
parsan yap unutulmaz! Şu gerçeği hiçbir zaman
unutmayalım, zaman herkese hak ettiği değeri ve-
recektir. Derdi sırat olanlar hiçbir zaman eğilme-
den dosdoğru bir çizgide hayat yaşayanlardır.

Dava adamı olmak lazım deve adamı değil!
Haktan, doğrudan ve dürüstlükten yana olmak

lazım!
Güçten ve paradan yana olamamak lazım!
Dava adamları yıllar geçse de minnetle, rah-

metle ve saygıyla anılıyor. Fakat deve adamları;
güçten, paradan ve makamdan yana olanların
isimleri bile hatırlanmıyor!.. Ne ekersen onu biçer-
sin geri dönüp bir bak ne ekiyorsun? Çünkü
makam mevkin elinden gidince ektiğini biçeceksin.
Yazımı gönül insanı, sözleri bize yol gösteren
Yunus Emre Hz ‘lerinin şiiri ile bitirmek istiyorum:

“Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın 
namaz değil

Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. Vali Yerlikaya’nın vekaleten İBB Başkanlığı yaptığı
dönemde Maliye'den erken olarak gönderilen, bir hafta içinde bitirilen aslında temmuz ayında kullanılması gereken parayla ilgili soruya
Yerlikaya yanıt vermezken İmamoğlu, "O konuları irdeliyoruz gerektiğinde valimizin telefonun öbür ucunda olduğunu biliyoruz" dedi

Derdiniz sıratı geçmek mi?
Barajı geçmek mi?

GORUSMEDE SOGUK 
RUZGARLAR ESTI

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

Y SK kararı ile İstanbul seçiminin
iptal edilmesinin ardından vekale-
ten İBB Başkanı olarak görevlendi-

rilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23
Haziran seçimlerini kazanan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'na iade-i ziyarette bu-
lundu. İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı kapıda
karşıladı. Makam odasında basına poz
verdikten sonra Yerlikaya ve İmamoğlu
yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin
ardından Yerlikaya İBB şeref defterini im-
zaladı.

Sizleri bilgilendireceğiz

Yerlikaya ve İmamoğlu'na temmuz ayında
kullanılması gereken ve haziran ayında
hazine tarafından erkenden gönderilip bi-
tirilen para soruldu. İmamoğlu “O konu-
ları irdeliyoruz gerektiğinde valimizin
telefonun öbür ucunda olduğunu biliyo-
ruz. Bir detay oluştuğunda sizleri bilgilen-
direceğiz kuşkunuz olmasın" dedi. Vali
Yerlikaya ise bu soruya yanıt vermedi.

Derdimiz hizmet yapmak

Yerlikaya, İmamoğlu’nun seçildikten bir-
kaç gün sonra kendisini ziyaret ettiğini ha-
tırlatarak "İBB Başkanlığı eski deyimle
‘Şehr-i Eminlik’ makamı. Bu şehrin valisi
olarak gerek şahsım gerekse mesai arka-
daşlarım, bütün atanmışlar olarak aynı
zamanda yerel yönetimlerin başkanı ola-
rak Ekrem Başkan, 39 ilçe belediye başka-
nımız, onlarla beraber, insanların oylarıyla
gelen belediye meclis üyeleri, hep beraber
bu şehrimize iyi niyetle çok büyük bir gay-
retle yüz akı bir hizmeti yapmaya niyeti-
miz var. Derdimiz de bu. Hepimizin
meselelerimizi, hizmet bekleyen alanları-
mız çok. Ama bir dayanışma bir mesai
birlikteliği içerisinde bunu hemşerilerimize
göstereceğiz” diye konuştu.

İstanbul’un zamanı hızlı akıyor

Yerlikaya, ağustos sonuna kadar bütün ilçe
belediye başkanlarını, makamlarında ziyaret
edeceğini söyledi. İmamoğlu da "Daha önce
göreve başladığımızda devletimizin geleneği
gereği sayın Valimize süreçle ilgili duyguları-
mızı ifade etmek için ziyaret etmiştim. Ken-
dileri iadeyi ziyarette bulundular.
İstanbulların beklediklerini gayet güzel ifade
ettiler. Biz de aynı yönden bakıyoruz. İş bir

liği içerisinden İstanbul’a hizmet üretmenin
esas olduğu bir dönem olsun. Bu dilekte
yola çıktık. Elimizden geleni yapacağımızı
valimize ilettim. Kendileri aynı dilek ve te-
mennide bulundular. İstanbul’un zamanı
hızlı akıyor. Sorunları çok. Çözüm isteyen
vatandaşlarımızın sayısı çok. O bakımdan
bir an önce işimizi konuşacağımız, sorunları
ortak konuşacağımız, zeminler ve ortamla-
rın başlamasını diliyoruz” dedi.
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DEVRİM YAPACAĞIZİBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, BBC'nin

Hardtalk
programına konuk

oldu. İmamoğlu,
siyasi tecrübesinin
yıllardır iktidarda

olan AK Parti ve
 bugüne kadar

oturttuğu bazı si-
stemleri değiştirmek

için yeterli olup
olmadığı sorusuna

"Devrim yapacağız"
diye cevap verdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, BBC’nin
1997 yılından beri yayınlanan
HARDtalk isimli programa katıldı.
Zeinab Badawi’nin sorularını yanıt-
layan İmamoğlu gündemi değerlen-
dirdi. Badawi’nin Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘topal
ördek’ tabirini hatırlatması üzerine
İmamoğlu, “Demokrasiye inanıyor-
sanız, sonuçlar ne olursa olsun, ka-
zanan insana benzetme yapılmaz.
‘Topal ördek’ kötü bir tarif. Biz dim-
dik ayaktayız" dedi. İmamoğlu, Ba-
dawi’nin siyasi tecrübesinin yıllardır
iktidarda olan AK Parti ve bugüne
kadar oturttuğu bazı sistemleri de-

ğiştirmek için yeterli olup olmadığı
sorusuna ise ‘Devrim yapacağız’
diye cevap verdi. İmamoğlu sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ben siyasi manipü-
lasyonlar uğraşmayı tercih etmiyo-
rum. İşime bakacağım. Yanlış
şeyleri, rakamları düzelteceğim ve
insanlara göstereceğim" cevabını
verdi. aİmamoğlu, cumhurbaşkanlığı
adaylığına ilişkin olarak ise "Cum-
hurbaşkanı adayı olup olmayaca-
ğıma toplum ve partimiz karar verir.
Siyasette ben hiçbir zaman bir son-
raki makamı bugünden tarifleyeme
gibi bir huyum yok. Şuanda benim
görevim İBB Başkanlığı ve başarılı
olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

DİYALOĞUN DEVAM 
ETMESİNİ İSTİYORUM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim
sonrası başlattığı siyasi parti ziyaretleri
kapsamında Demokrat Parti ve Vatan
Partisi'nin il başkanlıklarına gitti. İma-
moğlu, ilk ziyaretini Şişli’deki DP İstan-
bul İl Başkanlığı’na yaptı. İmamoğlu, İl
Başkanı Ekrem Eray Arda tarafından
karşılandı. Göreve geldikten sonra
bütün siyasi partilerin il başkanlıkla-
rına ziyaret başlattığını belirten “Siya-
seti yöneten insanların İstanbul’a dair
görüşlerini almak istedim. Toplumun
nabzını tutmak, hata yapmanızın önüne
geçer. Bu diyaloğun devam etmesini is-
tiyorum. Farklı görüşler, siyasi arena-
daki çekişmeler işin bir boyutu. Bu
şehrin belediye başkanı olarak hizmet
üretirken herkesin görüşü bizim için
önemli. Belediye bünyesinde grubu
olan partiler var; ama olmayanlar da
var. O nedenle biz İBB bünyesinde si-
yasi partiler masası kuracağız. Uyarı
mekanizması işlesin istiyorum. Bir si-
yasi partiden dönüş alamadık. Bir si-
yasi parti randevu vermedi, ama önemli
değil. Biz ısrarla ziyaret taleplerimizi
yenileyeceğiz. Çünkü randevu verse de
vermese de ben 5 yıl İstanbul’da bele-
diye başkanıyım. Günün sonunda gö-
rüşmenin, konuşmanın kimseye zararı
olmadığını, aksine faydası olduğunu
ispat edeceğim” dedi. İmamoğlu daha
sonra Beyoğlu’ndaki Vatan Partisi İs-
tanbul İl Başkanlığı'nın ziyaret etti. İl
Başkanı Cem Dikmen ve partililerle bir
araya geldi. Saadet Partisi İstanbul İl
Başkanı Abdullah Sevim de İmamoğ-
lu'nu makamında ziyaret etti.

İmamoğlu, İstanbul’da zamanın çok
hızlı aktığını belirterek, “Şehrin

sorunları çok. Bütün bu sorunlara 
ilişkin vatandaşlarımız bizlerden
çözüm bekliyor. Biz de çözüm için

hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

1 MİLYON YENİ İŞSİZ
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı nisan döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK),
2019 yılı Nisan ayı

‘İşgücü İstatistikleri’ni açık-
ladı. Buna göre, Türkiye gene-
linde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sayısı 2019
yılı Nisan döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre 1
milyon 116 bin kişi artarak 4
milyon 202 bin kişi oldu. İşsiz-
lik oranı 3,4 puanlık artış ile
yüzde 13,0 seviyesinde gerçek-
leşti. Aynı dönemde; tarım dışı
işsizlik oranı 3,6 puanlık artış
ile yüzde 15,0 olarak tahmin
edildi. Genç nüfusta (15-24
yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık
artış ile yüzde 23,2 olurken,15-
64 yaş grubunda bu oran 3,5
puanlık artış ile yüzde 13,3
olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 
yüzde 46 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı
2019 yılı Nisan döneminde,
bir önceki yılın aynı dönemine
göre 810 bin kişi azalarak 28
milyon 199 bin kişi, istihdam
oranı ise 1,9 puanlık azalış ile
yüzde 46 oldu. Bu dönemde,
tarım sektöründe çalışan sayısı

329 bin, tarım dışı sektörlerde
çalışan sayısı 481 bin kişi
azaldı. İstihdam edilenlerin
yüzde 17,6'sı tarım, yüzde
19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si in-
şaat, yüzde 56,9'u ise hizmet
sektöründe yer aldı. Önceki
yılın aynı dönemi ile karşılaştı-
rıldığında tarım sektörünün is-
tihdam edilenler içindeki payı
0,7 puan, inşaat sektörünün
payı 1,7 puan azalırken, sa-
nayi sektörünün payı 0,2
puan, hizmet sektörünün payı
2,1 puan arttı. İşgücü 2019 yılı
Nisan döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre 306
bin kişi artarak 32 milyon 401

bin kişi, işgücüne katılma
oranı ise 0,1 puanlık azalış ile
yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemler için yapılan kı-
yaslamalara göre; erkeklerde
işgücüne katılma oranı 0,6 pu-
anlık azalış ile yüzde 71,8, ka-
dınlarda ise 0,5 puanlık artışla
yüzde 34,5 olarak gerçekleşti.
Nisan 2019 döneminde her-
hangi bir sosyal güvenlik kuru-
luşuna bağlı olmadan
çalışanların oranı, bir önceki
yılın aynı dönemine göre 0,9
puan artarak yüzde 34,2 ola-
rak gerçekleşti.İstihdam oranı
0,2 puan azalarak yüzde 45,8
oldu.

Ekrem
İmamoğlu

Ali
Yerlikaya



14 Temmuz 2019 da Köyümüze 
4 dönem aralıksız Muhtarlık
hizmeti veren Merhum Feyzul-

lah Öztan ‘ın eşi Arife Öztan ‘ı kaybettik ke-
derli ailesine yakınlarına metanet ve sabırlar
dilerim.

Bizim ecdadımız ırkına ve inançlarına
bağlı toplumdur mesela kadir gecesi doğan
erkek olursa adını Kadir koyarız üç aylarda
doğanlara üç ayların adını veririz,

14 Temmuz da hakkın rahmetine eren
Öztan ve Alcan ailesinin büyük anneleri
Bayram öncesinin ilk gününde doğduğu için
adını ARİFE koyarlar. Biz bayramların gel-
meden önceki günün adının arife olduğunu
biliriz bu özel bayramlarımızın gelişi varsa
gidişinin adı ne?

Bayramlar bayramlaşma ve barışma gün-
leridir bayramda bayramlaşıp barışmışsan

ve bunu bayramdan sonrada devam ettiri-
yorsan işte o günün adı barışık günüdür işte
bu anamızda tüm toplumlarla barışık olan-
lardandı.

Feyzullah Öztan  muhtarlık yaptığı ilk dö-
nemlerde köyümüzde otel ve lokanta yoktu,
işte son görevini yaptığımız Arife annemizde
açları doyuran açıkları örtendi, asıl önemli
olan bu hizmeti yaparken şikâyet etmeden
yapmaktı, onun ağzından yaşamı boyunca
şikâyet duyan olmamış hoşgörüsünü  misa-
firperverliği elden bırakmamıştı.

Büyük İskender bir kıza aşık olur anne-
sinden babasına o kızı kendisine istemelerini
rica eder, annesi ve babası o kızın annesini
babasını tanı ondan sonra isteyelim derler
Büyük İskender de tanıdım deyince isterler.

Arife anamızda ağa kızıydı. Bulgaristan
Balcıbük köyünden 40 günlük iken gelen

öksüz büyüyen Feyzullah Öztan’ı
annesi ağaya çırak verir,  ağa ona koyunları-
nın sütlerini toplama merkezine götürme işi
verir, sütleri taşırken yolda sütlere su kat-
maz süt kaplarını dönüşte mekâna temiz 
getirir.

Bu delikanlı evlenecek çağa gelince an-
nesi bu ağanın kızını oğluna istemeye kalkar,
anne biz Kara İbrahimler öksüz onlar ise
ağa bu iş hiç olmaz der anne ise kararlı ister
ağanın kızını. Kızın annesi ben onlara kız
vermem der.

Ali ağa hanım sen karışma o delikanlı
bizim sütleri taşıdı bizim sütlere yolda su
katsa idi itibarımız da ağalığımız hiç olurdu,

bizim itibarımızı koruyan namusumuzu da
korur verdim gitti der.

Feyzullah ve Arife Öztan çiftinin Fatma,
Saadet, Zeynep adında 3 kız ve Ramazan
adında bir erkek evlatları olur. Okuyabile-
cekleri yurt içi ve yurt dışı en güzel okul-
larda okutur ve meslek sahibi, itibarlı,
topluma faydalı, ayakları üzerinde duran
kendine güvenen toplumla barışık yaşamayı
bilen asla kendilerini yaşadıkları toplumdan
ayrıştırmayan davet edildikleri düğün der-
nek ve açılışlarda ailelerini layıkıyla temsil
etmektedirler.

Feyzullah Öztan kimseye darılmayan
doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen ka-
tıldığı bütün etkinliklere eşiyle giden mevsim
ne olursa olsun gömleğinin bütün iliklerini
düğmelerini takan karşısındakine saygıda
asla kusur etmeyen Firuzköy’ün çilingiriydi. 

İstanbul gibi dünyanın önde gelen bir şeh-
rinin köyünde çiftçilik, tavukçuluk ve yem işi
yapan İstanbul Valisini, Kaymakamları ,

Belediye Başkanlarını üniversite rektörle-
rini, hükümet Tabiplerini, milletvekillerini ,
başbakanları velhasıl bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcilerini  köyünde evinde
eşiyle birlikte ağırlama aşkını yaşayan ve ya-
şatandı. Günümüzde böyle insanlara iyi bir
girişimci, iletişimci ve siyasetçi diyoruz.

Cengizhan’a egemenliği altındaki komu-
tanlar siz bizim hanımızsınız derler o da
benim de hanım var der ve eşini gösterir.

İşte Feyzullah Öztan’ın da hanı Arife
Öztan dı ruhun şad olsun. 

Allahım af edicisin af etmeyi seversin dün
aramızdan ayrılan Arife kulunu da af edilen
kullarından, meleklerin tarafında selam ya
kulum diye karşıladıklarından eyle. Mezar
taşına dilimizden düşürmediğimiz Fatiha sü-
resini yazdırmayı hak edenlerden, peygam-
ber efendimizin kızı Fatma anamıza 
komşu eyle       

Geride kalanlar haklarını helal ettiler
sende bize haklarını helal et annem.

Firuzköy’ün acılı günü

İSTANBUL
ÇARŞAMBA 17 TEMMUZ 20196

İ stanbul’un dört bir yanında metro, tramvay,
füniküler olmak üzere 17 farklı raylı sistem
hattında çalışmalar sürüyor. Toplam 221,7

kilometre uzunluğa sahip bu hatlardan 13’ü İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, 4’ü ise Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yapımı
devam eden hatlar tamamlandığında İstan-
bul’daki raylı sistem hat uzunluğu 2 kat artarak
toplam 454 kilometreye çıkacak. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıkla-
mada, "İstanbul genelinde 1994 yılına kadar raylı
sistem hat uzunluğu toplam 28,05 kilometreyken
son 25 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
kazandırılan vizyon ve hizmet anlayışıyla raylı
sistem hat uzunluğu toplam 233,05 kilometreye
çıkarıldı. Her gün milyonlarca İstanbullu’ya hiz-
met veren raylı sistem hatlarının daha da yaygın-
laştırılması için şehrin dört bir yanında aynı anda
17 farklı hatta çalışmalar aralıksız sürüyor" 
denildi.

Hazırda bekleyen çok proje var

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en seçkin
kuruluşlarından biri olan Uluslararası Toplu Ta-

şımacılar Birliği (UITP), dünya ge-
nelinde toplu taşımacılığa dair tüm
çalışmaları yakından takip edip kayıt
altına alıyor. UITP’nin verilerine
göre dünya genelinde yapımı devam
eden raylı sistem hatları incelendi.
Buna göre, 17 farklı raylı sistem in-
şaatının devam ettiği İstanbul’un,
“Aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam
ettiği şehirler sıralamasında" dünyada birinci sı-
rada olduğu tespit edildi.

Uzunluğu artacak

İstanbul’un dört bir yanında 17 farklı raylı sistem
hattında çalışmalar eşzamanlı olarak devam edi-
yor. Metro, tramvay ve füniküler sistemlerinin yer
aldığı hatlar, toplam 221,7 kilometre uzunluğa
sahip. Bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından, 4’ü ise Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Faaliyette
olan 233,05 kilometrelik raylı sistem hattı düşü-
nüldüğünde yeni projelerin tamamlanmasıyla il
genelinde raylı sistem uzunluğu yaklaşık 2 kat ar-
tarak 454 kilometreye çıkacak. Böylece İstanbul-

lular’a daha hızlı, konforlu ve kesintisiz toplu ula-
şım imkanı sağlanacak.

2 ayrı hatta çalışmalar başladı

Yapımı devam projelerden Mahmutbey-Mecidi-
yeköy Metro Hattı’nın inşaat, elektrik-elektro-
manyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı.
Araçlar raylara indirildi. İstanbul’un ikinci sürü-
cüsüz metrosu olacak bu hatta test sürüşlerine
başlandı. Hattın, bu yıl sonunda İstanbulluların
hizmetine açılması planlanıyor. Eminönü-Eyüp-
sultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’da da inşaat,
elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri ta-
mamlandı. Araçlar raylara indirildi. Türkiye’nin
ilk yerden enerji beslemeli katenersiz tramvay
hattı olacak bu projenin de 1 yıl içerisinde hiz-
mete alınması planlanıyor.  DHA

Celal BİLGEN
BİLGENCE

celalbilgen@gmail.com 

Türkiye’nin ilk sürücüsüz
metrosu olan Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy-
Sancaktepe Hattı da dahil
edildiğinde yeni hatlarla
birlikte İstanbul’da sürü-
cüsüz metro hattı sayısı
10’a çıkacak. Bu özelli-
ğiyle İstanbul, sürücüsüz
metro sistemlerinde Avru-
pa’da birinci, dünyada
üçüncü olacak. Metro ta-
şımacılığında son tekno-
loji olan sürücüsüz metro
sistemleri dünyada en
fazla ilgi gören toplu taşı-
macılık sistemi olarak dik-
kat çekiyor.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), dünya
genelinde toplu taşımacılığa dair tüm çalışmalarını
açıkladı. UITP’nin verilerine göre İstanbul, "Aynı anda
en fazla raylı sistem hattının yapıldığı şehirler
sıralamasında" dünyada birinci sırada yer alıyor

Hat sayısı
10’a çıkacak
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Ormanlar cayır cayır yandı!
Türkiye'de 2019 yılının ilk 7 ayında çıkan, 769 orman yangınında 993 hektar alan zarar gördü.
2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık süre içinde ise çıkan 23 bin 878 yangında 58 bin 333 hektar
ormanlık alan yandı. Yanan ormanlık alanlar 83 bin 557 futbol sahası büyüklüğünde alana eşit

GöcEk ve Dalaman'daki son yangınlar tek-
rar orman yangınlarını gündeme getirdi.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'nün ve-

rilerine göre, 2009-2018 yılları arasında en çok orman
yangını çıkan 3 il sırasıyla Hatay, İzmir ve Antalya. Bu
tarih aralığında Hatay'da 7 bin 42 hektar ormanlık
alan, İzmir'de 6 bin 321 hektar ormanlık alan, Antal-
ya'da ise 6 bin 211 hektar ormanlık alan yandı.
2009'tan bu güne ise toplam 59 bin 326 hektar orman
yandı. Yani yanan ormanlık alan yaklaşık 83 bin 557
futbol sahası büyüklüğünde. İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin
Dirik, "Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi
ve yaz mevsimi kaçınılmaz orman yangınlarının yaşan-
masına sebep oluyor." dedi.

Yangının çıkış sebebi belirlenemiyor

OGM'nin Orman Yangınlarıyla Mücadele Şubesi'nin
raporuna göre, 2009-2018 yılları arasında çıkan orman
yangınlarının yüzde 42'si 'bilinmeyen sebeple', yüzde
34'ü 'ihmal ve dikkatsizlik', yüzde 12'si 'yıldırım', yüzde
7'si 'kasıt' ve geriye kalan yüzde 5'i ise 'kaza' sonucu
çıktı. İhmal ve dikkatsizlikler anız yakma, bırakılan
çöpler, avcılık, sigara izmaritleri ve piknikçilerin yaktığı
ateşler olarak görülüyor.

600 bin hektar alan yanıyor

Prof. Dr. Hüseyin Dirik, Akdeniz bölgesinde senede or-
talama 600 bin hektar alanın yandığını belirtti. Prof.
Dirik, "Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi
ve yaz mevsimi kaçınılmaz orman yangınlarının yaşan-
masına sebep oluyor. Bu açıdan Akdeniz bölgesinde
senede ortalama 50 bin yangın çıkıyor ve 600 bin hek-
tar alan yanıyor. Türkiye de bu bölgede yer aldığı için,
haliyle yangınları yaşıyor. Bunu da şöyle söyleyeyim,
aslında ateş de ekosistemin bir bileşeni. İklim şartları-
nın getirdiği yanıcı madde, ateş ve tutuşma sıcaklığıyla
oluşan bir oksidiyon süreci" dedi. DHA
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İstanbul Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri emniyet şeridi
ihlali yapan sürücülere yönelik de-

netleme yaptı. İhlal yapan sürücülere ceza ya-
zıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ataşehir TEM
Bağlantı Yolu Ankara istikametinde emniyet şe-
ridi ihlali yapan sürücülere denetim yaptı. Trafik

yoğunluğunun olduğu saatlerde emniyet şeri-
dini kullanan araçlar tespit edilerek, durdu-
ruldu. Sürücülere Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2
maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesildi.
Emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücü, "Arka-
daşlar, trafikte emniyet şeridini kullanmayın.
Cezası 1.002 lira. Lütfen dikkatli olalım. Ben ce-
zayı yedim. Bir daha inşallah olmaz" dedi.

İHlal yaPanlara aF yOk

İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin
Dirik, orman yangınlarındaki
artışa dikkat çekerek, “Önlem
almak zorundayız” diye konuştu.

Esenyurtlular
sağlıklı yaşıyor

EsEnyurt Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü, Esenyurtlu vatandaşların bes-
lenme problemlerinin çözümüne

yardımcı olmak amacıyla, her bireyin farklılıklarının
göz önünde bulundurulduğu kişisel beslenme hiz-
metini başlattı. “7’den 70’e Sağlıklı Beslenme” slo-
ganıyla başlatılan bu uygulamada, bugüne kadar
300’ün üzerinde vatandaşa ücretsiz diyetisyen hiz-
meti verildi. Uygulamayla, vatandaşların sağlıkları-
nın kontrol altına alınması ve sağlıksız beslenme
tarzının hızla yayılmasıyla birlikte oluşan obezite
sorunlarına engel olunması hedefleniyor.

Spor salonlarına da yönlendiriliyorlar

Merkeze gelen hastaların diyet programı öncesi me-
tabolizma yaşı, yağ, kas, kemik durumu ölçümlerini
yapılarak, sağlıklı yaşam hakkında bilgiler veriyor.
Aşırı kilo sorunu olanlara, kan tahlilleri doğrultu-
sunda uzman diyetisyen tarafından diyet programı
yapılarak takibi sağlanıyor. Kilo probleminin altında
psikolojik nedenler yatan hastalar, belediye bünye-
sinde hizmet veren uzman psikologlara gönderilir-
ken, kilolarından daha hızlı kurtulmak için
ise belediyeye ait spor salonlarına yönlendiriliyor.

Sosyal medyadan sorular cevaplanıyor

Vatandaşlar, haftanın 5 günü mesai saatleri içeri-
sinde faydalanabileceği bu hizmet
için Esenyurt Kültür Merkezi içerisinde yer alan bi-
rimi arayarak kendilerine uygun gün ve saatte ran-
devularını alabiliyorlar. Bunun yanı sıra hastalar,
kontrol günlerine kadar belediye için açılan sosyal
medya hesabından merak ettikleri sorulara yanıt
bulabiliyorlar. Ayrıca kişilere özel beslenme tabak-
ları ve örnek porsiyon paylaşılarak besinlerin fayda-
larını hakkında detaylı bilgiler de aktarılıyor.

Raylı sıstem
sampıyonu 
ıstanbul

İstanbul’da
yapılması
beklenen 

17 farklı raylı 
sistem projesi

bulunuyor.
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Kayserili anne ve babanın oğlu olarak dünyaya gelen ve 12 yaşından itibaren Feyeno-
ord'da forma giyen Ömer Mert Gündüz performansıyla dikkat çekiyor. Bu yıl çıktığı 14
maçta 4 gol atıp 6 da asist yapan genç futbolcu Süper Lig'den teklifler aldığını söyledi

H ollanda'da top koşturan yüzlerce Türk fut-
bolcu mevcut. Hatta onlardan biri de şu
anda gündemin ilk sırasında: Halil

Dervişoğlu. Ancak farklı isimler de gümbür güm-
bür gelmeye başladı. Türk milli takımının temelini
oluşturabilecek yeni futbolcular yetişiyor. Feyeno-
ord'da forma giyen Ömer Gündüz ilerleyen
dönemde belki de Süper Lig'e transfer olabilir.

Hedefinin Feyenoord'da kalıcı hale
gelebilmek olduğunu ifade eden

genç oyuncu ilk röportajını Burak
Zihni'ye verdi.

Futbola kaç yaşında başladın?
- Maassluis'te yaşıyoruz. 11
yaşında futbola başladım. 12
yaşında iken Feyenoord'un
scoutları beni izlediklerini

ve beğendiklerini söyley-
erek transfer ettiler. 7
senedir burada top
oynuyorum.

Geçen 7 senede neler
yaşadın? Alt yapı

eğitimini önemli bir
kulüpten aldın.

Kendini A takım
için hazır
görüyor
musun?

- Güzel bir 7 sene yaşadım. Her sene kendimi
geliştirip üzerine koydum. Feyenoord Hollanda'nın
en buyuk kulüplerinden biri ve altyapısına kabul
edilmek çok onemli. Antrenman sahasında 4 ya da
5 hoca vardır oyuncularla ilgilenen. Şu anda
kendimi hazir gorüyorum ama kulüp daha şans ver-
medi. Kendimi bu sene de gösterip A takıma yük-
selmek istiyorum.

Bu sezon şans vermemişler ama Feyenoord'un sana
bakış açısı nasıl? Kendini özel bir oyuncu olarak his-
settiriyorlar mı sana?
- Kulüp bana her koşulda güveniyor ve bunu gös-
teriyor. Ben de bu ilgiye karşılıksız kalmak istemiyo-
rum. Bu sebeple oynamam ve kendimi her geçen
gün ileriye götürmem gerekiyor. Hocalarım ve yö-
neticiler bizler için her şeyi yapıyor.

Dirk Kuyt ile beraber çalışıyorsun. Kendisini nasıl
tanımlarsın? Aranızdaki ilişki ne durumda? Takıma
sağladığı katkı ve üzerinde etkisi ne derece oldu?
- Hocamla aram çok iyi. Bu sene mental olarak çok
iyi hazırladı beni. Zor bir sene geçirdim. Benden
önce takımda olan futbolcular vardı.. Onlar oynadı.
Hoca onlari tercih etti ama mücadeleyi bırakmadim.
Kuyt çok pozitif düşünüyor hakkımda ve ilk 11'e
girmeyi başardım. Son zamanlarda gol attim ve
kendimi gösterdim. Hocamın etkisi büyük oldu. U21
ve A takımda da süre aldım.

Rotterdam'da pek çok Türk var. Elayis, Uğur Altıntaş,
Halil Dervişoğlu ve niceleri... Türk oyuncularla aran
nasıl? Birlikte vakit geçiriyor musunuz? Türkiyeden,
Süper Lig'den konuşuyor musunuz?
- Elayis ile aynı okuldayım. Zaman buldukça birlik-
teyiz ve konuşmalarımızın çoğu Türkiye odaklı.
Süper Lig'i hepimiz takip ediyoruz.

Hollanda ile Türkiye ligini karşılaştırdığın zaman
arada nasıl farklar var?
- Aslında çok büyük fark yok. Burada sadece

gençlere daha fazla önem verdikleri için biraz
daha ön planda. Özellikle büyük kulüpler bunu
çok iyi uyguluyor ve başarılı oluyorlar.

Türkiye'den teklif aldın mı? 
Alırsan gelir misin buraya?
- Evet aldım. Biri dört büyüklerden olmak üzere
dört kulüp beni istedi ve ilgilendi ama Feyeno-
ord'da kalmayı tercih ettim. Burada başarılı olmak
öncelikli hedefim

Orta saha pozisyonunda oynuyorsun. Kendini
hangi yönden eksik ya da hazır görüyorsun? Daha
iyi olabileceğin yönler sence hangisi?
- Savunmanin önünde oynuyorum. Topla aram iyi.
Oynu kurmayı seviyorum. Modern bir orta saha
oyuncusu seviyesine gelebilmem için fizik olarak
gelişip daha da cok gol atabilimem gerekiyor.
Kendimi eskik gördüğüm yer yaptığım hatalardan
dolayı saha içinde kendime çok kızıyorum. Bir
hareket, bir pozisyon ya da kaçırdığım gol.

Türkiye ve dünyada örnek aldığın futbolcular kim?
- Bölgem itibariyle Modric. Mükemmel bir oyuncu.
Türkiye'den ise Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür.
Trabzonspor'un alt yapısından yetişip tuttukları
takıma katkı vermeye başladılar. Ve yakaladıkları
ivme de sürekli yukarı doğru gidiyor. Umarım
onlar gibi olurum ben de.

Menajerliğini de Amir Hashemi yapacak. İran ve
Hollanda futbolunda önemli bir isim. Alireza Ja-
hanbakhsh gibi yıldız oyuncuların da
menajerliğini üstleniyor. Neler düşünüyorsun
hakkında?
- Hollanda'nın en büyük menajer gurubuna sahip
Amir Hashemi. Bana da çok guveniyor. Her zaman
ayaklarımı yere basmamı ve sadece futbola
odaklanmamı istiyor. Benim de bunun karşılığını
sahada göstermem gerekiyor. Kendisi hep
arkamda.

Omer GUndUz
Hollanda'da parlayan bir Türk daha:

Beşiktaş’tan İmamoğlu’na ziyaret
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Orman, İmamoğlu'na 34 sırt numaralı "Ekrem İmamoğlu" yazılı Beşiktaş
forması, İBB Başkanı da BJK Başkanı'na, eski İstanbul fotoğraflarından oluşan bir albüm hediye etti
HeDiYe takdimlerinin ardından
söz alan imamoğlu, "Beşiktaş'ımız
hoş geldi. Başkanımıza ve sizlere te-
şekkür ediyoruz. istanbul'da insanın
yönetici olduğunda kendini güçlü
hissettiği kurumlar vardır. Bunların
başında, bu şehrin 3 büyük kulübü
var. Onu hissediyoruz. Hem iş birli-
ğine hem de beraber proje üretmeye
ve bu şehrin markasını her yerde
anlatmaya, tanıtmaya, onların da
bizim lokomotifimiz olmasını sağla-
maya dönük bir yol haritamızın ol-
masını istiyoruz. Bu anlamda en
hızlı hareket edeceğimiz kulüpler-
den biri olarak Beşiktaş geliyor.
Hem Başkanımızla olan dostluğu-
muz yıllara dayalı hem de diğer ku-
lüplerimize de belki motivasyonu

buradan başlatırız. Güzel bir yolcu-
luk olsun hem bizlerin adına hem
de kulüplerimiz adına inşallah. Bu
sezon da başarılar diliyoruz'' dedi. 

Orman: Amacımız mutluluk
yaşatmak

imamoğlu'na teşekkür ederek sözle-
rine başlayan Orman da "Bu şehrin
en önemli markalarından birer ta-
nesi de futbol kulüpleridir. Biz, dün-
yanın her tarafına gittiğimizde
sahaya, 'Beşiktaş istanbul' diye çıkı-
yoruz. Rakiplerimizin ismi de o şe-
kilde geçiyor. Bunlar, şehrin ve
ülkenin enerjisini yüksek tutan ku-
rumlar. Allah bir daha tekrarını
nasip etmesin, bizim stadımızın ya-
kınında terör olayları yaşadık. Şeh-

rimize ve ülkemize büyük zararlar
verdi. Ama o sırada yapmış oldu-
ğunu meşhur bir transfer, o güvenil-
mez şehir algısını bir anda tersine
çevirebiliyor. Aileleriyle verdikleri
pozlar, bu şehirde yaşadıkları za-
manki mutluluğu gösteren prog-
ramlar bütün algıyı bir dakikada
tersine çeviren şeyler. Spor, kitleleri
çok çabuk harekete geçiren bir şey.
Biz de netice itibariyle kamu yara-
rına bir derneğiz. Amacımız da siz-
ler gibi, bu işler gelip geçtikten
sonra arkada hoş bir seda bırak-
mak, insanlara mutluluk yaşatmak.
Başka bir amacımız yok. inşallah
da Allah, belediyemizle beraber in-
sanlığa güzel projeler yapmayı
nasip etsin'' diye konuştu.

Yeni sezonun golcüsü kim?
Stopere Campi'yi

alan ve bir ismi
daha kadrosuna

katması 
beklenen 

Trabzonspor'da
santrafor trans-

feri taraftarın ilk
gündem mad-
desi. Ön plana

çıkan beş forvet
oyuncusundan
hangisi bordo

mavili formaya
daha yakın? 
İşte yanıtı...

BiR ay önce başlayan transfer dö-
neminde önemli takviyelerle kad-
rosunu güçlendiren
trabzonspor'da Obi mikel bom-
bası Süper Lig'i sallamıştı. Dün
uzun süredir uğraşılan Gaston
Campi'nin de transferinin sona er-
mesiyle rahat bir nefes alan yöneti-
min hedefinde artık forvet var.
Birçok ismin geçtiği mevki için beş
aday gündemde. Bu oyuncular Fe-
lipe Caicedo, Vedad Ibisevic, Salo-
mon Kalou, Jonathas ve Adam
Szalai...
Felipe Caicedo: ekvatorlu oyuncu
geride kalan sezonda 38 maça çıktı
ve 9 gol kaydetti. 30 yaşında olan
ve hızı ile ön plana çıkan Caicedo,
Lazio'nun hem değer hem de
maaş olarak en yüksek basamakla-
rında yer alan futbolcularından bi-
risi. Bir sezon daha kontratı
bulunuyor. Lazio'nun para kazan-
ması için tek dönemi var. Ocak
ayından itibaren istediği kulüple
görüşebilir. Brüt 3 milyon 148 bin
euro kazanan Caicedo'nun net

maaşı 1 milyon 700 bin euro.
trabzonspor'un maaş skalasında
önemli bir seviye.
Vedad Ibisevic: Yıllardır kazıyarak
oluşturduğu Bundesliga kariyeri-
nin en verimli dönemlerinde ol-
masa da üst düzey bir noktada.
Geçen sezon attığı goller ve asist-
lerle ön plana çıkmayı yine ba-
şardı. Bosnalı oyuncu ceza
sahasındaki bitiriciliği ile adı geçen
diğer forvetlerin önünde. takımın-
dan 2 milyon 990 bin euro brüt
maaş alan tecrübeli futbolcunun
net kazancı ise 1 milyon 585 bin
euro. Hertha Berlin'in en çok kaza-
nan oyuncusu olan Ibisevic kont-
ratını mayıs ayında bir seneliğine
uzattı.
Salomon Kalou: Ibisevic ile aynı
takımda oynuyor. Yıllanmış şarap
misali oynadıkça açılan Kalou
geçen sezon 33 maçta 8 gol kay-
detti. Santrafor mevkisi yanında
kanatlarda da  oynayabilen ve ar-
kadaşlarına yaptığı servislerle ön
planda olan Fildişili oyuncu ta-

kımda bulunan Afrikalılar ile
uyum sürecini kısa sürede atlatabi-
lir. Alman ekibinde brüt 2 milyon
700 bin euro maaşı bulunan dene-
yimli futbolcu 1 milyon 478 bin
euro net kazanıyor.
Adam Szalai: istatistiklerli ile
trabzonspor taraftarının şimdiden
set çektiği macar oyuncu çift ha-
neli gol sayılarını neredeyse 8 se-
zondur göremiyor. Her sene 15
civarı golü bulunan Rodallega'yı
elden çıkaran bordo mavililerin bu
hamlesi gereksiz görülebilir ve
tepki çekebiir. Ibisevic gibi kontra-
tını mayıs ayında uzattı. Hoffenhe-
im'in en çok kazanan ikinci
oyuncusu olan tecrübeli santrafor
3 milyon euro brüt maaş alıyor.
net ücret ise 1 milyon 590 bin
euro.
Jonathas: Geçen sezonu Corint-
hias ile birlikte Hannover'da geçi-
ren 30 yaşındaki santraforun
sakatlıkları göz korkutucu. Brezil-
yalı forvet kulübünün en çok kaza-
nan futbolcusu. Szalai gibi 3

milyon euro brüt ve 1 milyon 590
bin euro net maaşı bulunan sam-
bacıyı elden çıkarmak isteyen
yeşil siyahlı ekip Fırtına için ko-
laylık sağlayabilir.
Değerlendirme: Yukarıda
yazılan santraforlardan
transferi en mümkün olan
futbolcu Jonathas. Diğer
isimlerin takımlarında
kalma ihtimali yüksek. Bre-
zilaylı santrafor sürekli lif
sakatlıkları yaşadı. eğer
transfer edilirse büyük
bir risk olacak. maaş ko-
nusunda da Almanya'da
kazanılan ücretlerle
hemen hemen aynı se-
viyede maaş önerisi
yapması beklenen
trabzonspor'un fark
yaratacak bir proje sun-
ması gerekiyor. Fırtına
en son Rodallega'da 1.3
milyon euroya kadar
çıkmıştı.
BuRAK ziHni 

Batshuayi operasyonu
Fenerbahçe, taraftarlarını ayağa kaldıracak golcü hamle-
sini yapmak için Premier Lig’de yaz transfer döneminin
sona ermesini bekliyor... Yönetim 8 Ağustos'a kadar
Chelsea'de kalması halinde ünlü Belçikalı yıldız Michy
Batshuayi'yi kiralamak için düğmeye basacak
Yeni sezonda büyük ses
getirecek kadronun te-
mellerini adım adım atan
Fenerbahçe asıl bombayı
Ağustos ayına saklıyor...
Sarı-Lacivertliler, Premier
Lig'de transfer dönemi-
nin sona ermesinin ar-
dından taraftarları ayağa
kaldıracak forvet hamlesi
için harekete geçecek. Fe-
nerbahçe'nin hedefindeki
isim michy Batshuayi...
Chelsea'nin futbolcusu
olan Belçikalı forvet,
Lampard'ın yeni sezon
planlarında yer almıyor.
eğer Batshuayi, Premier
Lig'de transfer dönemi-

nin bitiş tarihi olan 8
Ağustos'a kadar Chel-
sea'den ayrılmazsa Fe-
nerbahçe harekete
geçecek ve ingilizler'le
masaya oturacak. Sportif
direktör Comolli, çok iyi
ilişkileri olduğu Chel-
sea'ye kiralama teklifinde
bulunacak. Yönetimin bu
transferle ilgili tüm mali
hazırlıkları yaptığı da
gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe aynı moses
transferinde olduğu gibi
Comolli'nin ilişkilerini
kullanıp Batshuayi'yi
kadroya katmaya 
çalışacak.

Rodrigues kavgası
Geçtiğimiz sezonun
devre arasında Suudi
ekibi Al ittihad’ın Garry
Rodrigues için Galatasa-
ray’a 10 milyon euro öde-
mesi, oyuncuya 4 milyon
euro maaş vermesi ve 6
ay sonra da bedelsiz yol-
laması, ülkede mesele ha-
line geldi. Hukuk
Danışmanı Khaled Al-
Quawaiz, bu transferin
kamu fonlarının israf
edilmesi olarak değerlen-
dirilmesi gerektiğini söy-
ledi. Quawaiz, resmi
makamların ceza vermesi
gerektiğini belirterek, bu
konudaki problemleri,
şöyle dile getirdi:

Nasıl ücretsiz verirsiniz

Al ittihad, Rodrigues’i 10
milyon euroya, yaklaşık
(42 milyon Suudi Riyali)
tutarında, henüz 6 ay
önce transfer etmişti.
Şimdi buoyuncuyu nasıl
ücretsiz gönderirsiniz ve
maaşının %60’ına yakın
kısmını karşılarsınız! Bu
şekilde bir işlem açıkça
kamu fonlarının israf
edilmesidir. Bu kesin-
likle,yasal olarak uygun
değildir ve resmi makam-
ların, Al Ittihad Başkanı
enmar Al-Haili ve yöneti-
minin cezalan-
dırması
gerekmek-
tedir.
Hukuk
Danış-
manı,
Rodri-
gues’in
1 gollük

katkısını da komik
buldu...

Teknik adam
istemedi

Rodrigues ise bu konu-
dan bağımsız olarak, şu
açıklamayı yaptı: F.Bahçe
beni istediğini, çok net şe-
kilde gösterdi. Al Ittihad
teknik Direktörü Jose
Luis Sierra, bana ihtiyacı
olmadığını söyledi. ta-
kımda bunu duyan tek
isim ben oldum. Geçen
sezon bunu anlamıştım.
Kulüpte iyi zaman geçir-
dim. Suudi Arabistan’da
futbol heyecanı var ama
F.Bahçe, bana eve dönme

ve oynama şansı
sundu. Bunun

için onlara
minnetta-
rım. Yeni-
den güçlü
bir reka-
bete gire-
ceğim.

Ekrem
İmamoğlu

Fikret
Orman
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İzsiz Damga'ya konuştu.
İnşaat sektörünün içinde
bulunduğu durumu 
değerlendiren İzsiz, en
geç bir yıl içerisinde
bütün sorunların aşılaca-

ğını söyledi. Üretim noktasında sek-
törede fırsatçıların baş gösterdiğini
ifade eden İzsiz, Türkiye'nin lokomo-
tif sektörünün hala inşaat olduğunu
sözlerine ekledi. 31 Mart ve 23 
Haziran seçimlerini de değerlendi-
ren İzsiz, Ekrem İmamoğlu'nu, 
"Mahallemizin çocuğu" şeklinde 
tanımlayarak, "Ona yapılan haksız-
lıkları görünce canımız yandı" 
değerlendirmesinde bulundu. İzsiz,
yeni parti kurması düşünülen Ahmet
Davutoğlu için de "Memleketimizde
yeni bir hikayeye ihtiyaç var" dedi. 

nSizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
İstanbul’un Esenyurt bölgesinde, 5

yıl önce kurulan, birçok başarı ve
projeye imza atan bir
firmayız. Sektörde 20
senelik bir tecrübemiz
var. Bugüne kadar
hayata geçirdiğimiz
projelerde yerli ve
yabancı yatırımcı-
nın ilk tercihleri
arasında yer alan
bir firmayız. İs-
tanbul dışında

Balıkesir  
Edremit’te

başlattığı-
mız pro-

jelerimiz
de var.
Ülkemizde
inşaat, önem
taşıyan lokomotif bir sek-
tör olma  özelliğini sür-
dürüyor. Bizler bundan
sonra yeni projeler üret-

meye devam edeceğiz. 

nİnşaat sektörünün şuan
içinde bulunuğu 
durumu nasıl  

değerlendiriyorsunuz?
Ekonomik açıdan sektörü-
müzde bir daralmanın oldu-
ğunu söyleyebilirim. Fakat
Türkiye’de, konut ihtiyacı oranı
var. Bu oranın çok üstüne çıkıl-
mış bir süreçten sonra, şuan için
üretimin yavaşladığı bir dönem
yaşıyoruz. Bu birkaç yıl içerisinde
arz talep dengesinin oluşacağını
gösterir. Dolayısıyla ben 1-2 yıl
sonra normale dönüşün mümkün
olacağını düşünüyorum.

nEsenyurt bölgesinde inşaatcılığı
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Esenyurt maaliyetleri bakımından
daha ekonomik bir bölge. Arsa üreti-

len, uygun fiyatlara konut sahibi olmak
isteyenlerin tercih ettiği bir bölge. Bu
açıdan alıcı için doğru bir bölge olması-
nın yanı sıra, yoğunlaşmayla birlikte bir-
çok sosyolojik sorun var. Bunların

çözümü için biz girişimciler, yerel yöne

tim ve ilgili kurumlar kordineli bir şekilde ça-
lışıyoruz.

nBölgenizde hızlıca ilerleyen yapılaşma süreci
insanlar tarafından “betonlaşma” olarak adlan-
dırılıyor. Öyle ki bir kesim  tarafından “beton
yurt” olarak anılmaya başlandı. Bunun için ne
söylersiniz?
Bu eleştirilerin büyük kısmını haklı buluyorum
ama bu sadece bölgemize özel bir sorun değil.
Bugün Amsterdam’a , Moskova’ya ve Tahran’a
giderseniz aynı şeylerin oralarda da olduğunu
görürsünüz. Aslında bu problem geçmişe da-
yalı. İstanbul başlı başına bir handikap. İstan-
bul belki son 60-70 yıldır maalesef bu halde.
Mimar Sinan’ın eserlerini çıkarttığımızda şehri-
mizde sadece beton yığınları kalır. Dolayısıyla
günümüzün sorunu değil. Yerel yönetimlerimi-
zin ve elbette bizlerin bu duruma daha duyarlı
olması lazım.

nİnşaat sektörünün olmazsa olmazı “güven”dir.
Bu kavram gelişiminize ne kadar fayda sağladı?
20 yıldır bu bölgede bu işi yapan inşaatçılar
olarak, kendi firmamız adına güven oluşturdu-
ğumuz için kısa zamanda bugünlere geldik. Biz
3 kardeş olarak işimizin başındayız ve güven
esaslı çalışıyoruz. Birçok aileyi ev sahibi yaptık.
Yıllardır binlerce konut ürettik, kötü durumda
olan birçok konutu tekrar revize edip tadilatını
yaptıktan sonra, geri dönüşümle sektöre yeni-
den kazandırdık. Şöyle söyleyeyim; Davalık ol-
duğumuz tek bir müşterimiz, tedarikçimiz,
taşeronumuz, çalışanımız ve müşterimiz kesin-
likle yok. Böyle problemler yaşayan birçok
firma var. Bizde olmayışı güven konusunda ne
kadar yol aldığımızı gösteriyor.

nSektör olarak sıkıntı yaşadığınız şeyler var mı?
Yatırım ve insan gücü de dahil olmak üzere yaşa-
dığınız sıkıntılar var mı?
İnsan gücü ve yatırımlarla alakalı sorular yok.
Malum işler azaldığı için aksine boşa çıkan
insan sayısı daha çok. Biliyorsunuz bizim sek-
törde nitelikli insan sayısı çok az. Dolayısıyla
bizim şuan insan gücü ile ilgili sorunumuz yok.
Bence temel sorun üretim noktasında sektörü-
müzde fırsatçılar var. Malzemeler ve yükselen
dolar kuru nedeniyle birtakım sorunlar yaşana-
biliyor. Fakat buna rağmen bir normalleşme sü-
reci de var. Küresel anlamda olağanüstü bir şey
olmadığı takdirde, tahminimce 2020 yılında
sektör tamamen normalleşecektir.

nİş yaşamızda öncelikli temel ilkeniz nedir ?
Bu soru benim için önemli bir soru oldu. Kesin-
likle dürüstlüktür. Birlikte yaşadığımız komşu-
muz, ailemiz, çalışanlarımız ve
müşterilerimizin hepsini ailemizden gibi dü-
şünürsek, onların haklarına girmeyi doğru
bulmuyorum. Bizim için önemli kıstas
dürüst ve vicdanlı olmak. Kimseyi mağ-
dur etmeden sektörde varlığımızı sür-
dürüyoruz. Buna devam edeceğiz.

nÖnümüzdeki yıllarda kendinizi ve
firmanızı nerede görüyorsunuz?
Nitelikli ve doğru projeler üreten ve
zamanında projelerini teslim eden,
teslim ettiği için de müşterilerinin
her daim mutlu olduğunu gören
bir konumda görüyorum. Kendimi
ise iyi bir iş insanı, iyi bir dost ve iyi
bir aile babası olarak görüyorum.
Bu arada eğitimi tamamlayarak iste-
diğim konuları araştırdığımı görüyo-
rum.

n"İnşaat sektörü lokomotiftir." 
Bugün için bu cümleyi halen 
diyebiliyor musunuz?
Evet, öyle. Öteki sektörlerin yeterince geliş-
mediğini kabul etmek lazım. En nihayetinde 

nitelikli iş gücünün de çok fazla istihtam edilme-
diği, dolayısıyla niteliksiz iş gücünün en fazla is-
tihdam edildiği sektör bizimkisi. Bunun için
lokomotif bir sektörüz. Güç kaybına uğramışız
gibi görünsede ben sektörün toparlanacağına
inanıyorum. Bir bakımdan sektörünüzün böy-
lece temizlendiğini de düşünüyorum. Çünkü
son yıllarda konut mağdurlarıyla imar rantla-
rıyla sektörün çok kirlendiğini düşünüyordum.
Kimseyi yadırgamak niyetinde değilim fakat
başka meslek gruplarından başka hayallerle
bizim sektöre geçişler oldu. Bu firmaların yap-
tığı yanlışlar vardı. Şu anda ayakta kalan firma-
ların doğru işler yapan firmalar olduğunun
düşünüyorum. Yani onları sahada kalan gerçek
oyuncular olarak görüyorum. Üniversite hoca-
mın söylediği bir söz vardı; Çağımızın en kıy-
metli insanları girişimcilerdir, girişimcilerin ise
en büyük düşmanı gereksiz bilgi kirliliğidir. Do-
layısıyla yanlış işler yapan firmalar bir noktada
bilgi kirliliğiyle bizleri de zor noktada bıraktı.
Böyle firmalar düşünmeden, hızlı üretimler yap-
tılar. Bunu yaparken de acımasız oldular. Özel-
likle imar rantçılarıyla da bir araya geldikleri
zaman rekabet onların lehine dönmüş oldu.
Bizleri de bir noktada hızlı üretim yapmaya zor-
ladılar. Bu da kaliteyi düşürerek, ucuz satış yap-
mak demektir. Bu etkenlerin piyasadan çıkması
demek sektörün rayına girmesi demektir. Ben
sektörümüzün bu açıdan iyiye gideceğini düşü-
nüyorum. Hatta bu durağan dönemin bizim
için durup düşünme, kendimizi tekrar sorgu-
lama, sektörü yeniden değerlendirmek için
önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. 

nTürkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? İnşaat sektörünün ekonomiye katkısı hak-
kında ne düşünüyorsunuz?
Ülkemizi bir tarım ülkesi olduğunu kabul etmeli-
yiz. Maalesef son yıllarda yaşanan terör olayları
hükümetin ekonomik programları tarımı biraz ya-
vaşlattı, sanayide başarı oranını düşürdü. Ancak
savunma sanayisinde bir güçlenme olduğunu gö-
rüyorum. İnşaat sektörünün, özellikle konuttaki
yoğunlaşmanın ülkemizin son 10-15 yılda Türkiye
ekonomisine büyük katkısı olduğunu söyleyebili-
rim. Sektöre dahil birtakım eleştirileri kabul ediyo-
rum ama
unutmayalım ki
son yıllarda
ekonomiyi
canlı tutan
ve ülke-
nin

refah seviyesine katkı  sağlayan sektör inşaattır.

nGeliştirdiğiniz projelerde hangi alıcı segmentini
hedefliyorsunuz?
Türkiye’de ki gelir düzeyi yeni maaliyetlerle İstan-
bul’da, özellikle daha pahalı semtlerde ev alma
imkanını ortadan kaldırmıştır. Bizden konut alan
yerli müşterilerimiz banka ve kredileriyle işi olma-
yan, makul düzeyde geliri olan kişiler bu işin çok
yoğun olduğu dönemlerde çoğu kişi kredi  kulla-
narak konut sahibi olabiliyordu. Fakat şuan öyle
bir dönem yok.

nSatışlarınız yatırım amaçlı mı yoksa oturum
amaçlı mı?
Yatırım amaçlı süreç, yoğun bir sürecin ürünüydü.
Biz oturum amaçlı satıyoruz. Özellikle 2+1 ko-
nutlar aileler tarafından daha çok ilgi görüyor. Ve
satışlarımızın büyük bir kısmı yabancı uyruklu va-
tandaşlara. Genelde Araplar, İranlılar ve gurbetçi-
ler yoğun ilgi gösteriyor.

nSektöre yatırım yapmak isteyenlere ne tavsiye
etmek istersiniz?
Piyasayı seyretmeleri gerektiğini ve bu dönemde
büyük yatırımlardan uzak durmalarını tavsiye ede-
rim. Ekonomi büyük bir çark. Ticaretin devam et-
mesi lazım. Ticaret durduğu zaman kaos çıkar.
Dünyanın neresine giderseniz gidin sektörde so-
runlar var. Bana göre Türkiye bazı meselelerde
diğer ülkelere göre kendisini koruyabilen ülkeler-
den biri. Özellikle son birkaç yıldır milli ve yerli
duyguları çok abarttık. Ortak noktada buluşma
yetimizi canlandırdık diye düşünüyorum. Mesela
dünyanın hangi ülkesinde yükseleceğini bilerek
gidip dövizini, altınını bozanlar vardır. Bunun kar-
şılığı aynı duyguda buluşan yöneticiler midir bil-
mem ama milli duygularla ülkemizi daha
koruyucu bir hale gelebiliyoruz. Ben dünyanın
diğer halklarında bu denli bir şey olduğunu gör-
medim. Devletin hataları olsa da sahip çıkan bir
milletiz.

nYurtdışında yatırım  yapmayı 
düşünüyor musunuz?
Rusya ve birçok ülkede gezme şansı elde ettik.
Talep gördük fakat yurt dışı yatırımına sıcak 

bakmıyoruz. Kendi ülkemizde 
nitelikli konutlar üret-

meye devam 
edeceğiz.
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BAŞYAPIT AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat İzsiz, sektörün 2020 yılında
normalleşeceğini belirterek, “Ticaretin devam etmesi lazım. Ticaret
durduğu zaman kaos çıkar” dedi. Son yıllarda konut mağdurları ve imar
rantlarıyla sektörün çok kirlendiğini belirten İzsiz, “Bence temel sorun
üretim noktasında sektörümüzde fırsatçıların olmasıdır” diye konuştu

Ekrem İmamoğlu
doğru bir adaydı
nSon seçimleri ve Ekrem İmamoğlu’nun
başkanlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu bizim mahallemizin 
çocuğu onu seviyoruz ve sayıyoruz. Siyasi
görüşlerimiz ayrı olsa da medyaya yansı-
yan olumsuz haberleri gördüğüm zaman
üzülüyorum. İmamoğlu başarılı bir seçim
dönemi geçirdi. Bölgemizden birisinin ol-
ması da bizi ayrıca sevindirdi. Yani bir gün
bizlerden bir talebi olursa gönülden yerine
getireceğimi söylemek isterim. İmamoğlu
CHP için doğru bir adaydı. Bence AK
Parti’nin adayı da doğru bir adaydı. AK Par-
ti’nin ülke politikaları kötüydü. Özellikle kürt
seçmenlerle yaşanan sorunlar kötü sonuçlar
doğurdu. Bu yüzden Kürt seçmeni kaybettik-
lerini düşünüyorum. Sonunda bu sorunu
çözmeye başladılar fakat geç oldu. Dolayı-
sıyla İmamoğlu çok büyük projeler getireceği
için değil, AK Parti yanlış politikalar izlediği
için kaybetmiştir

nÖnümüzdeki süreçte AK Parti'de
siyaset yapar mısınız?

AK Parti Gençlik Kolları’ndan başlayarak 
birçok oluşumunda görev aldım. Fakat son za-
manlardaki politikalarıyla benim dünya görü-
şümün çok uzağında. Dolayısıyla AK Parti'de
siyaset yapmak kendimle çelişmek olur. AK
Parti'nin gerçek anlamda bir yenilenme hamlesi
olur ve kuruluş ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ol-
duğu yeni bir dönem başlarsa elbette yeniden
görev almak isterim. 

Türkiye’nin yeni bir 
hikayeye ihtiyacı var
nPeki Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir
parti kuracağı söylentileri var. Bu yeni
parti hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? Böyle bir partide yer 
almayı düşünür müsünüz?

Öncelikle ülkenin menfaatini
düşünmek lazım. Böyle bir
partiye ihtiyaç olup olmadığı,
ne kadar fayda sağlayacağı,
kamuoyunda böyle bir talebin
olup olmadığı anlaşılmalı.Bana
göre ülkemizde büyük bir ku-
caklaşmaya ihtiyaç var.
Maalesef ayrıştır-
malar yaşandı.
Ülke olarak
doğru yönetici-
leri seçmekte
zorlanıyoruz,
seçmekte geç
kalıyoruz.
Neden Erba-
kan’ı özlediği-
mizi
düşündüğüm
zaman ak-
lıma tek bir
şey geliyor.
Sıfır çıkar ve
menfaat gö-
zetmeyişi.
Aynı za-
manda Bülent
Ecevit’i ve Ata-
türk’ü de özlü-
yorum. Çünkü
bu insanlar ger-
çekten ülkeleri için
siyaset yaptılar. Gü-
nümüzde ülkemize
değer katacak politi-
kacılar var ama şuan
gerekli önemin verildi-
ğini düşünmüyorum.
Ve bu noktada Ahmet
Davutoğlu’nu değerli
görüyorum. Memleketi-
mizde yeni bir hikayeye
ihtiyaç var. Bu hikaye
herkesin katıldığı bir 
kucaklaşma olmalı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesine destek verdiğini ifade eden İzsiz, “15
Temmuz gecesi bu emeklerimin çok kıymetli olduğunu gördüm” diye konuştu.

Genç ve başarılı
iş adamı kimliğiyle
tanınan BAŞYAPIT AŞ. 
Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat İzsiz’in, Türkiye 
siyasetinin gidişatına 
ilişkin değerlendirmeleri de
iş dünyasıyla alakalı
yaptığı değerlendirmeler
kadar önemliydi. İzsiz,
İmamoğlu’nun doğru
bir isim olduğunu
belirterek aslında bir 
bakıma siyasette de 
değişimin sinyallerini 
verdi.

İŞ HAYATIMIZDA
TEMEL İLkEMİZ HİÇ

TARTIŞMASIZ 
DÜRÜSTLÜkTÜR
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TICARET 
DURURSA
kAOS CIkAR!

SEkTöRDE 
SIkINTI DA OLSA

HALA LOkOMOTİF 
DURUMDAYIZ

BU DURAĞAN 
DöNEMDE kENDİMİZİ 

SORgULAMAMIZ 
gEREkİR

İMAMOĞLU'NUN
BİZDEN BİR TALEBİ
OLURSA SEVE SEVE

YAPARIZ

İzsiz, nitelikli
ve doğru projeler 

üreterek çalıştıkları
için her zaman

başarılı  olduklarını
ifade etti. İzsiz, 

“Küresel alanda 
yaşanan bir krizin

gölgesindeyiz. Dün-
yada sömürü düzeni
gereği bir ekonomi

yönetimi var. 
Bu insani ve etik 

olmayan bozuk dü-
zene karşı hem birey

hem de memleket
olarak bir mücadele 

veriyoruz” dedi.


