
Gazete Damga Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet

Mert ve İmtiyaz Sahibi Ali 
Tarakçı, Basın İlan Kurumu
(BİK) Genel Müdürü Rıdvan
Duran'ı makamında ziyaret etti.
BİK Genel Müdürlüğü'ne yeni
atanan Duran'a 'hayırlı olsun' 
dileklerini ileten Mert ve Tarakçı, 
ziyarette yerel basının durumu hak-
kında da değerlendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Duran ise gazetecilerin

sorunlarının çözümü için önemli 
çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. 

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

SAYFA 2Utku KIZILTAN

Dünyamızda hızla
azalan canlılar

9 metrelik minare
için yıkım kararı

Büyükçekmece Mimarsinan
Mahallesi E 5 Karayolu 

üzerinde yapılan Nedim Erkan 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 
çatısına sonradan yapılan 9 metrelik
minare, deprem ve fırtına gibi afet-
lerde can ve mal güvenliği açısından
tehlike arz edeceği için yıkılacak. 
Belediyeden yapılan açıklamada,
“Can ve mal güvenliği açısından
tehlike arz eden minarenin yıkımı
gerçekleştirilecektir” denildi. 
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Suriye konulu Türkiye-
Rusya-İran Üçlü 

Zirvesi, Çankaya Köşkü'nde
düzenlendi. Köşke gelen
Rusya Devlet Başkanı Putin,
zirve öncesi Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
konuğunu kapıda karşıladı.
Kapıda fotoğraf çektiren 
Erdoğan ile Putin, baş başa

ve heyetler arası görüşme-
lerde bulunmak üzere içeri
geçti. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığından yapı-
lan açıklamada, "İdlib başta
olmak üzere Suriye'deki geliş-
melerin değerlendirilmesi, ka-
lıcı bir siyasi çözümün tesisi
amacıyla atılacak müşterek
adımların istişare edilmesinin
amaçlandığı" bildirilmişti.
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SAYFA 4İlke DUYAN

Anneliğin 
coğrafyası

SAYFA 5Anıl BODUÇ

Tükenme!

SAYFA 9Mustafa DOLU

Anneler, anneleeerr ve
hak, hukuk, adalet…

Böyle olay sadece
Türkiye’de yaşanır

Alibeyköy'de oto yıkamacı-
sında aracı çalınan Aydın

Halat, 12 yıl sonra aracının Eyüp
Yediemin Otoparkı'nda olduğunu
öğrendi. Aracının bulunma 
sevinciyle otoparka giden Halat,
32 bin lira otopark borcu olduğunu
öğrenince şok oldu. Aydın Halat,
“Sorumlular hakkında suç duyuru-
sunda bulunacağım” dedi. I SAYFA 9
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İstanbul'da yüzde 25

zam taksicileri memnun
etmedi. İstanbul 

Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı Eyüp Aksu,
yeni zam talebinde

bulunacaklarını
açıkladı. 2020 için zam

görüşmelerine Ocak
ayında başlayacaklarını

söyleyen Aksu, 
"Giderlerimize çok zam

yapılınca bizim de 
gelirimize zam

yapılmalı. 
İstanbul halkının hiçbir

tepkisi yok" dedi

İstanbul’da yaklaşık 20 gün
önce ticari taksi tarifelerine

yüzde 25 zam geldi. Taksimetre 
açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa
mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya
çıktı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı
Eyüp Aksu, taksilerin toplu taşıma

gibi olduğunu, daha ucuz seyahat
imkanı tanıdığını ifade etti. Aksu, en
son zammın iki yıl önce yapıldığını,
yeni zammın taksicilerin giderlerini
karşılamadığını belirterek 2020 yılı
için zam taleplerini ocak ayında gö-
rüşmelere başlayacaklarını söyledi.
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OCAK AYINDA TEKRAR ZAM iSTEYECEKLER

Eyüp Aksu, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’ndan 

her yılın temmuz ayı için söz 
aldıklarını belirterek, “Giderlerimize
çok zam yapılınca bizim de geliri-
mize zam yapılmalı. Çünkü biz de
ezilmemeliyiz. İstanbul halkının

hiçbir tepkisi yok. Taksiyi kullanan-
lar da hep ucuz taksimetre tarifesi
olduğunu söylüyor. Her yıl ocak
ayında yazışmalarımız başlıyor. 
Bu konuyla alakalı da gerekli 
birimlerle görüşüyoruz” diye
konuştu.  I SAYFA 6
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EKREM iMAMOĞLU'NDAN ZAM SÖZÜ ALDIK

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Tatil sezonu bitti
büyük çile başladı

Yeni eğitim ve öğretim yılının
başlaması, tatil sezonunun

bitmesiyle birlikte İstanbul'da toplu
taşıma yoğunluğu arttı. Özellikle
sabah ve akşam saatlerinde metro-
büslerde yoğunluk yaşanıyor. Ceviz-
libağ metrobüs durağından tramvay,
İETT veya halk otobüslerine 
aktarma yapan vatandaşlar iniş ve 
binişlerdeki yoğunluktan şikayetçi. 
I SAYFA 9
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Rıdvan Duran’a 
makamında ziyaret
ç

Türkiye’den
Tarık Akan
geldi geçti

Kariyeri boyunca 120'den
fazla yapımda rol alan Yeşil-
çam'ın unutulmaz ismi Tarık

Akan, vefatının 3'üncü yı-
lında anılıyor. Bir diğer si-
nema sanatçısı Ediz Hun,
Tarık Akan için, “Çok 
başarılı bir aktördü. 
Hem komedi türünde
hem aşk türünde hem
macera türünde çok de-
ğerli filmlere imza attı. Ta-

rık'ı, çok genç sayılabilecek
bir yaşta kaybettik, üzüntü-

müz büyük” dedi. I SAYFA 13
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Yüksek tansiyon
kalbinizi yorar

SAYFA 

2’DE

SAYFA 

2’DE

TEPKI VEREN YOK
YAPISTIR zAMMI!

YÜZDE 30 TALEP ETTİK Ağustos ayında taksimetrelere yapılan zamda 
taleplerinin yüzde 30 olduğunu ifade eden Eyüp Aksu, “Ekonomiye biz de katkıda 
bulunalım, enflasyon oranları ortada, tefe tüfe rakamları ortada. 24 aydır zam alamı-
yorduk. Yıla göre hesapladığımızda yıllık yüzde 12,5 zam yapılmış olduk” diye konuştu.
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İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Fatih sınırları
içerisinde bulunan Tekfur
Sarayı'nda incelemelerde

bulundu. Sarayın
etrafına yapılan halı
sahaların sorulması
üzerine İmamoğlu, 

“Turizme iyi gol atılmış”
yorumunu yaptı
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İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başakanı Ekrem İma-

moğlu Yerebatan Sarnıcı ve Fatih
sınırları içerinde yer alan Edirne-
kapı'daki Tekfur Sarayı'nda 
incelemelerde bulundu. İBB
tarafından restore edilen 
Tekfur Sarayı hakkında yetki-
lilerden bilgi alan İmamoğlu,
"Temel hedefimiz, tümüyle
İstanbul'un tarihi yarımada-
sını gerçekten hissedilebil-
mesi, dolaşılabilmesi,

gezilebilmesi. Bunu yaptığımız
takdirde, kazanan en başta Tür-
kiye ve İstanbul olacak" dedi.
Saray çevresine yapılan halı saha-
ların sorulması üzerine, “İstan-

bul'un tarih turizmine iyi bir
gol atılmış” yorumunu yapan
İmamoğlu, ilgili işletmeler
için de harekete geçileceğini
belirtti. İmamoğlu Tekfur 
Sarayı'na gelmeden önce de
Yerebatan Sarnıcı'nda incele-
melerde bulunmuştu. 
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YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

UFUK
ÇObAN

HAbER

Berber çırağı olarak
başladığı iş hayatına

inşaat sektörüne de girerek
devam eden Cevdet Eroğlu,
Türkiye'de her geçen gün 
beklentilerin arttığını söyledi.
31 Mart seçimlerini değerlen-
diren Eroğlu, “Artık vatandaş
siyasetçinin vaatlerine kanmı-
yor. Hizmete ve ne yaptığına
bakıyor. Verilen sözler
yerine getirilmedi-
ğinde vatandaş
bunun cevabını mu-
hakkak verir” dedi. 
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Çok yiyen tahtalı
köye doğru gider!

Esenyurt Doğa Hastanesi'nde
düzenlenen Sporun İnsan

Sağlığı Üzerindeki
Etkileri isimli söyle-
şiye katılan efsane 
futbolcu Tanju
Çolak, herkese az
yemek yemeyi tav-
siye etti. Çolak, “Az
yiyen çok yaşar, çok
yiyen de tahtalı
köye doğru gider”
dedi. I SAYFA 5
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Tanju Çolak

TEM’de korku 
dolu dakikalar

TEM Otoyolu Çatalca
Karağaç güzergahında 

seyir halinde olan plastik yüklü bir
kamyon bir anda alev aldı. Kamyo-
nun sürücüsünün son anda kendini
dışarıya attığı ve canını kurtardığı
öğrenildi. Yangını gören diğer 
sürücülerin de yardım maksadıyla
durduğu alevlerin her tarafı sarması
nedeniyle müdahale edemediği 
görüldü. HABER: BAHADIR SÜGÜR 
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Yeni eylem yeri;
il başkanlıkları!

Evlatları PKK'lı teröristlerce
kaçırılan annelerin HDP

önünde başlattığı eylem sürerken,
'parti önü' eylemlere yenileri de ek-
lendi. İBB iştiraki şirket tarafından
işten çıkarıldığını iddia eden bir
grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı
önünde eyleme başladı. I SAYFA 7
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KIz çOcuğuNu
ARKADAŞI KuRTARDI

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Recep
Tayyip
Erdoğan

Vladimir
Putin

Eyüp
Aksu

Putin ile özel
görüşme

Aydın
Halat
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KANMIYOR
İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu, Fatih sınırları
içerisinde bulunan Tekfur
Sarayı'nda incelemelerde

bulundu. Sarayın
etrafına yapılan halı
sahaların sorulması
üzerine İmamoğlu, 

“Turizme iyi gol atılmış”
yorumunu yaptı
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HABER MERKEZİ

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SarkÜTEri

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

Çarşı Migros Karşısı 

Basit bir sorun gibi görülen yüksek
tansiyon, ani ölümleri getiren kalp

yetmezliğine yol açabiliyor. Kalp
yetmezliğine yakalanmamak içinse

yıllık tansiyon kontrollerinin yanında
kardiyolojik takip önem taşıyor. 

Memorial Şişli Hastanesi ve 
Memorial Etiler Tıp Merkezi 

Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr.
İlke Sipahi, kalp yetmezliği ve tedavi

yöntemleri hakkında bilgi verdi

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL
Tel: 0212  886 17 94
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Grafik Tasarım :
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

T oplumda yüzde 2 oranında görülen
kalp yetmezliği, belirti vermeden ilerle-
yebilen bir sorun olduğu için tehlikeli

ve ölümcüldür. Kalp perfomansının azalması
sonucu, kalbin doku ve organlara gerekli ve ye-
terli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan
klinik bir tablo olarak yorumlanan kalp yet-
mezliğinin en büyük risk faktörleri yüksek tan-
siyon ve damar tıkanmasıdır. Kalp
yetmezliğinden korunmak için yüksek tansiyon
ve damar tıkanıklığına neden olabilecek du-
rumlardan kaçınmak gerekmektedir. Yüksek

tansiyon hastalarında kan basıncının yüksel-
mesiyle birlikte kalp yüksek basınca karşı çalı-
şınca tükenme durumuna gelmektedir. Damar
tıkanıklıklarında ise yeterince kan alamayan
kalbin dokusu ve kasılması bozulmaktadır.

Eforla gelen nefes darlığına dikkat!

Kalp yetmezliğinin temel iki belirtisi vücutta su
birikmesine bağlı ödem ve nefes darlığıdır.
Bütün belirtiler ise şöyle sıralanabilir:
Eforla gelen nefes darlığı, ileri evrede dinlenme
halinde nefes darlığı
Vücutta su birikmesine bağlı ödem
Çabuk yorulma

Çarpıntı
Göğüs ağrısı
Karında şişlik
Hızlı kilo artışı
Baş dönmesi, sersemlik, bayılma
İştah kaybı ve bulantı
Sık öksürmek

Kalp yetmezliği dört evreden oluşuyor

Kalp yetmezliği de son yıllarda kanserdeki gibi
evrelendirilen hastalıklar arasında yer almakla
birlikte, hastalığın evreleri şöyle sıralanmakta-
dır.
1 - Evre A: Yüksek tansiyon ve damar tıkan-

ması olan hasta bu evrede yer alır. Kalpte
hasar yoktur, kalp krizi meydana gelmemiştir.
2 - Evre B: Hasta kalp krizi geçirmiştir ama
kalp yetmezliği belirtisi yoktur
3 - Evre C: Hastanın kalbinde hasar bulunur,
kalp yetmezliği belirtileri başlamıştır.
4 - Evre D: Hastanın kalbinde hasar vardır,
kalp yetmezliği belirtisi bulunur, belirtiler kont-
rol altında tutulamaz

Fiziki muayeneye uygun teknolojik teşhis

Kalp yetmezliği teşhisinde iyi bir fiziki mua-
yene önemli rol oynarken, teknoloji iyi bir te-
davinin kapılarını açmaktadır. Fiziki

muayenedeki bulgular ve hastadaki şikayetlere
göre kalp ultrasonu yani ekokardiyografi, kalp
MR’ı, klasik anjiyo, ritim holteri ile teşhis yo-
luna gidilir. Son yıllarda kanda aranan BNP ile
kolaylıkla teşhis sağlanabilmektedir.
İlaç tedavilerinden kalp piline 
Eski yıllarda digoksin etken maddeli ilaçların
kalp yetmezliğinde işe yaradığı düşünülürken,
araştırmalarla birlikte pek çok ilaç tedavide
kullanılmaktadır. Ancak teknolojinin ilerleme-
siyle birlikte özellikle ileri evre kalp yetmezliği
bulunan hastalarda kalp pili gibi uygulamalar
yapılmaktadır. Kalp pilleri ile başarılı derecede
bir düzelme olduğu da görülmektedir.
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Genital siğil, insan papilloma vi-
ruse (HPV) bağlı olarak ortaya
çıkan ve cinsel yolla bulaşan bir en-

feksiyondur. 200’den fazla farklı tipi bulunan
bu virüsün yaklaşık 40 tipi genital siğile neden
olurken, 15 tipi de kadında rahim ağzı kanseri
ile ilişkilendirilmektedir. Daha önce erkekler
üzerinde pek etkisi olmadığı düşünülen genital
siğilin seyrek de olsa erkeklerde larenks, penis
ve anüste kansere neden olduğu artık bilin-
mektedir.

Genital siğil varsa dikkat

Cinsel olarak aktif kadın ve erkeklerin yüzde
50 ila 80’i hayatlarının bir döneminde genital
HPV enfeksiyonu ile tanışmaktadır. Genital
siğil ile enfekte olanlarda virüs ikinci yılda ge-
nellikle bağışıklık sistemi tarafından ortadan
kaldırılmaktadır. HPV virüsü deriden deriye
direkt temas yoluyla bulaşırken, bu bulaşma-
ların büyük bir kısmı cinsel yolla gerçekleş-
mektedir. Tek bir cinsel temasla enfeksiyonun
bulaşma olasılığı ise yüzde 50 oranındadır.

Bunun dışında virüs barındıran eşyalara
temas edildiğinde veya doğum sırasında da
virüs bulaşabilmektedir. Genital bölge ve
makat çevresinde ekzema, tahriş, uzun süreli
vajinal akıntı gibi durumlar varsa hastalığın
bulaşması daha da kolaylaşırken, enfeksiyon
temastan haftalar, aylar hatta yıllar sonra bile
ortaya çıkabilmektedir. Genital siğili olanların,
bu durumu en kısa sürede cinsel partnerine
bildirmesi ve doktora giderek durum değerlen-
dirmesi yaptırması gerekmektedir. HPV ile sa-
dece siğil gelişmediğini, bu virüsün kansere
neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Çok eşlilik en önemli risk faktörüdür

Genital bölgelerde pembe-kahverengi; düz,
ciltten kabarık hatta karnabahar görünü-
münde belirti veren HPV, tek veya çok sayıda
ve sık sık tekrarlayan siğillere neden olabilmek-
tedir. Beslenme bozukluğu, sigara kullanımı,
cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların varlığı,
doğum kontrol ilaçları, östrojen yüksekliği,
erken yaşta cinsel ilişki başlaması riskleri artı-

ran sebepler arasında yer almaktadır. Hastalık
çoğunlukla cinsel temasla bulaştığından çok
eşlilik önemli bir risk faktörü olurken, partner
sayısının artması bu oranı daha da yükselt-
mektedir.

Tedavide amaç bulaşmayı önlemektir

Genital siğilin tanısı klinik olarak lezyonların
görülmesi, kadınlarda rahim ağzındaki deği-
şikliklerin PAP Smear ile değerlendirilmesi, er-
keklerde ise lezyondan biyopsi alınması ile
konulmaktadır. Bununla birlikte özel durum-
larda HPV DNA‘ sını ve tiplerini saptayan özel
testler de yapılabilmektedir. Genital Siğil teda-
visinde amaç siğilleri ortadan kaldırıp, bu-
laşma riskini azaltmaktır. Lezyonların
bulunduğu bölge, sayısı, yaygınlığı, büyük-
lüğü, tedavinin maliyeti ile yan etkilerine ve
hastanın tercihlerine göre tedavi yöntemi belir-
lenmektedir. Elektrokoter, kriyoterapi, küretaj,
podofilin, trikloroasetik asit (TCA), 5_florou-
rasil, imiquimod krem, sinekateşinler ve lazer
tedavi seçenekleri arasında bulunmaktadır. 

Kalp yetmezliğinden
korunmak için

düzenli takip önemli
KALP yetmezliğinden ko-
runmak için düzenli takip
önemliKişilerin 20 yaşından

itibaren düzenli olarak yüksek tansi-
yon kontrolü yaptırması gerekmekte-
dir. Ayrıca yüksek tansiyondan
korunmak çok önemlidir. Kilo kont-
rolü, alkol kullanılmaması, tuz kısıt-
laması, potasyum alımının
artırılması, doğru beslenme yüksek
tansiyonu önleyici olabilmektedir.
Bunun yanında damar tıkanmasını
önlemek de kalp yetmezliğinden ko-
ruyabilmektedir. Düzenli bir yaşam
ve dengeli beslenme prensiplerine
uymak, sigara ve aşırı alkolden uzak
durmak, egzersiz, kolesterol takibi de
damar tıkanıklığını önleyebilmektedir.
Bunların yanında hiçbir yakınma ol-
masa bile 20’li yaşlarda kolesterol,
kan şekeri ve tansiyon senede bir ölç-
türülmelidir. Bu değerlerde bir prob-
lem yoksa 30 yaşa kadar beş yılda bir,
30-40 yaş aralığında 3 yılda bir, 40
yaş sonrasında yılda bir kardiyolojik
muayene yapılmalıdır.

S evgili Okuyucularımız, yıllardır bu tip
doğa konularını araştırıp bilim adamları-
nın çalışmalarını toplayıp gazetelerle hal-

kımıza okul okul öğrencilere ulaştırıyoruz. Peki
düzelme var mı? Hayır aksine daha kötüye gidi-
yoruz. Bilim adamları, günümüzdeki canlı türle-
rinin yok oluş hızının, 65 milyon yıl önce
dinozorların sonunu getiren süreçteki hızdan
daha hızlı olduğunu söylüyorlar. Günümüzde her
4 memeli hayvan türünden 1'inin bu yüzyıl içinde
yok olacağına dikkat çekiyorlar. Bu gün dünya-
mızdaki 10 binden fazla kuş türünün 8'de 1'i yok
olma tehlikesi altında. Bitki türleri de aynı tehli-

kede. Sevdiğim Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Der-
neği'nden Kardeşim Gülru Hotinli'nin her yıl ter-
cüme ettiği dünyanın dört bir yanından birçok
ilim adamının gönderdiği araştırmaların, topla-
nıp kitap haline getirildiği "Dünyanın Hali 2016"
kitabında okyanuslardaki balık çeşitliliğini anla-
tan kitabında da belirtilmiş. Aşırı avlanma, yan-
lış zamanda avlanma ve kirlilik sebebiyle birçok
balık çeşidinin 20 yıl içinde yok olacağını belirti-
yorlar. Bu yılda balık tutma mevsimi açıldı ama
hüsranla. Trollerle deniz diplerini tarayıp balık-
ları oluşmadan yok ediyoruz. Sonuçta biyoçeşit-
lilik tükeniyor.  Birleşmiş Milletler 2010 yılını

"Biyoçeşitlilik Yılı" ilan etmişti.
İnsanlara dünya üzerindeki doğal ya-
şamın zenginliğini ve insanın da onun içinde
küçük bir parçası olduğunu anlatmaya çalıştılar.
Dünya üzerindeki yaşam türleri, insanlığın sağ-
lık, gıda, yakıt ve yaşamsal ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında ana unsuru oluşturur. İnsanların
ekonomisi, "ekoloji" üzerinde duruyor. Ama insan
kaynaklı faaliyetler yüzünden, dünya üzerindeki
insan sayısı hızla artarken, biyolojik çeşitlilik

hızla azalmakta geri dönüşü olmayan kayıplar,
ihtiyaç duyduğumuz kaynakların bir daha geri
gelmemecesine azalıp yok olmasına neden olu-
yor. Yaklaşık 10 bin yıllık tarım tarihinde ekime
elverişli hale getirilen 7 bin bitki türünden bugün
sadece 30 kadarı günlük gıda ihtiyacımız için
kullanılabiliyor. 

Biyoçeşitliliğin azalmasını önlemek amacıyla
1992 Rio Zirvesi'nde imzaya açılan ve 1993'te
yürürlüğe giren "BM Biyolojik Çeşitlilik Antlaş-
ması"nı 193 ülke imzalamıştı. 2002'de Ri0+10
adıyla Johannesbourg'da yapılan zirve toplantı-
sında ülkelerin geçen bu 10 yılda imzalarına ne
kadar sadık kaldığı, antlaşma uyarınca neler
yaptığı konuşmak için toplanıldı. Bu toplantıya
gidecek "Türkiye Raporunu" hazırlamak için

"İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri"nde günlerce çalış-
tık. Türkiye'yi temsilen gidecekler arasında
benim adım da akredite edilmişti ben katılama-
dım. 

İnsanların genel kanısı "doğaya bir şey olmaz"
bu yanlış düşünceyi silip doğal varlıkların tehlike
altında olduğunu, bu durumda da ekosistemleri,
insanların geçim, yaşam kaynakları olduğunu,
havayı, suyu, toprağı kirletmemeyi, kaynakları-
mızı doğru kullanmayı eğitimlerle, görsel kısa
filmlerle, hazırlayıp yapıp ücretsiz dağıttığımız
kitaplarla öğrencilere ve halka hiçbir karşılık
beklemeden anlatmaya çalışıyoruz. 2-3 yıldır
onun da önü kapandı. Biz yine bir yolunu bulup
halka ve öğrencilere ulaşacağız. Sağlıklı kalma-
nız dileklerimle. 

Ülkemizde ve dünyamızda hızla azalan canlılar
Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan enfeksiyon olma
özelliği taşıyan genital siğil, hem kadınlara hem de 

erkeklere zor süreçler yaşatabiliyor. Memorial Hastanesi
Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Emrah Yakut, genital siğiller,

tedavi yöntemleri ve HPV aşısı ile ilgili bilgi verdi; “Cinsel
ilişki esnasında bu tarz nedenlerle riske girmeyin” dedi

aaa

Yüksek tansiyon
kalbinizi Yorar

Uzmanlar efor sonucu ortaya çıkan çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısının cidi bir belirti olduğunu söyledi.
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avcılar'da 7 kişinin yara-
landığı silahlı kavgayla ilgili
gözaltına alınan 5 kişi adli-

yeye sevk edildi. Avcılar Yeşilkent Ma-
hallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada
aralarında yoldan geçen bir kadının da

bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay ye-
rinde çok sayıda boş kovan bulunurken
kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözal-
tına alındı. Kavganın iki grup arasında
davalık olan arazide iş makinesiyle ça-
lışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. Öte yandan yoldan geçerken kur-
şunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının
tedavisinin ardından taburcu olduğu
kaydedildi.

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

O lay, dün  Sultangazi İsmet-
paşa Mahallesi 74. So-
kak'ta bulunan bir düğün

salonunda yaşandı. Aile zoruyla ev-
lendirilmek istenen 17 yaşındaki kız
çocuğu A.Ö, durumu arkadaşına
bildirerek yardım istedi. Arkadaşının
ihbarı üzerine, Sultangazi İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirli-
ği'ne bağlı ekipler saat 16.30
sıralarında salona gelerek düğünü
durdurdu. Düğünde, 17 yaşındaki
kız çocuğu A.Ö'nün, 21 yaşındaki
İ.D. ile zorla evlendirilmek istendiği
tespit edildi. Ekipler, taşkınlık çıkma-
ması için güvenlik önlemleri alarak
düğüne gelen kalabalığı dağıttı. Sivil
polisler de gelin ve damadı düğün
arabasıyla polis merkezine götürdü.

Okuyup meslek sahibi olmak
istiyorum

Kız çocuğu A.Ö'nün arkadaşına ev-
lenmek istemediğini, okuyup meslek

sahibi olmak istediğini ancak ailesi-
nin kendisini zorla evlendirdiğini
söylediği öğrenildi.

15'inde zorla nikah kıyılmış

Emniyette alınan ifadelerin ve yapı-
lan çalışmanın ardından gerçek or-
taya çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce A.Ö ile
akrabası İ.D arasında aile zoruyla
imam nikahı kıyıldı. Kız çocuğunun
evlenmemek için düğün tarihinden 4
ay önce polise giderek ailesini ihbar
etti ve çocuk yurduna yerleştirildi.
Annesinin evlenmeyeceği üzerine
söz vermesiyle kız çocuğunun eve
geri döndüğü ancak ailenin tekrar-
dan ikiliyi zorla evlendirmeye çalış-
tığı tespit edildi. İfadelerin
alınmasının ardından kız çocuğu-
nun annesi ve iki amcası hakkında
idari işlem başlatıldı. 18 yaşından
küçük kız çocuğu A.Ö de savcılık ta-
limatıyla Bahçelievler İlk Adım
Çocuk Yurdu'na yerleştirildi.DHA

Sultangazi'de aile zoruyla evlendirilmek 
istenen 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö, arkadaşının
ihbarı sayesinde kurtuldu. Çocuk Büro Amirliği
ekipleri, çocuk gelin ve damadı düğün 
arabasıyla emniyet müdürlüğüne götürdü

Çatışma bitti şimdi adliye koridorlarına!
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Fabrikada 
milyonluk soygun

Esenyurt'ta bir plastik fabrikasına girerek
kasada bulunan 425 bin dolar ile toplam

piyasa değeri 1 milyon dolar olduğu 
belirtilen 12 kol saatini çalarak kaçtıkları

iddia edilen 5 şüpheli polis tarafından
yakalandı. Tuzla'da bir araç kiralama

şirketinden de 100 bin lira çaldıkları ortaya
çıkan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anları

ise güvenlik kameralarına yansıdı

EsEnyurt'ta 18 Mayıs
2019 tarihinde bir plastik
fabrikasına bahçe çitle-

rini aşarak giren hırsızlar, içerde
bulunan kasayı, yanlarında getirdik-
leri malzemelerle açmışlardı. Şika-
yetçinin ifadelerine göre şüpheliler
kasadaki 425 bin dolar ile toplam
piyasa değeri 1 milyon dolar değe-
rinde olduğu bildirilen 12 saati ça-
larak kaçtı. asayiş şube müdürlüğü
tarafından olayla ilgili başlatılan so-
ruşturmada polis yaptığı teknik ve
fiziki takibin ardından şüphelilerin
kimliklerini tespit etti. 3 Eylül 2019
tarihinde düzenlenen operasyonda
Bursa ve İstanbul'un Büyükçek-
mece, Küçükçekmece ve Beyoğlu
ilçelerinde eş zamanlı olarak dü-

zenlenen operasyonda 5 şüpheli
gözaltına alındı.

Çok sayıda mermi çıktı

Hırsızlık Büro amirliğine getirilen
rıdvan a.(32), yılmaz B.(43), Murat
C.(34); Mehmet D.(33) ve Mehmet
K.(25)'nın kaldıkları evde yapılan
aramalarda 60 adet tabanca mer-
misi, 1 adet pompalı tüfek, 80 adet
av fişeği, 2 adet el telsizi ve 8 adet
cep telefonu ele geçirildi. Çalındığı
bildirilen saatlere ise rastlanmadı.
Şüphelilerden rıdvan a.'nın daha
önceden 7 kez, Mehmet D.'nin ise 4
kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Sabıkalı çıktılar

Polis soruşturması sonucunda

şüphelilerin 11 Mayıs 2019 tari-
hinde tuzla'da bir araç kiralama
şirketini de soydukları tespit
edildi. Şüphelilerin şirketten 100
bin lira çaldıkları öğrenildi. Şüp-
helilerin gerçekleştirdiği olaylar
sırasında kameralara yakalandık-
ları tespit edildi. Esenyurt'ta fabri-
kanın bahçesine tel örgülerden
atlayarak girdikleri görülen şüphe-
lilerin bir süre sonra aynı yerden
hızla kaçtıkları görüldü. tuzla'daki
hırsızlık olayında da şüphelilerin
araç kiralama şirketinin bulun-
duğu binada dolaşmaları güvenlik
kamera görüntülerine yansıdı. Po-
liste işlemleri tamamlanan 5 şüp-
heli tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHa

89 hükümlü yakalandı
İstanbul'da 749 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda haklarında
kesinleşmiş hapis cezası verildikten sonra aranan 89 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek, cinsel istismar, dolandırıcılık
yaralama, hırsızlık suçlarından ceza almış kişiler bulunuyor. Gözaltına
alınlardan 6'sının 10 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla arandığı öğrenildi

asayİş Şube Müdürlüğü
tarafından 15 Eylül 2019
tarihinde 319 ekip, 746 per-

sonelin katılımıyla büyük bir operas-
yon düzenlendi. Gün boyu devam
eden operasyonlarda daha önceden
tespit edilen 912 adrese polis baskını
yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amir-
liği koordinesinde yapılan çalışma-
larda mahkemeler tarafından
haklarında hüküm verilmiş 89 kişi
gözaltına alındı. Yakalanan şüphelile-
rin hüküm giydikleri suçlar ise şöyle
sıralandı, Hırsızlık suçundan 17 kişi,
Yaralama suçundan 13 kişi, Dolandı-
rıcılık ve Sahtecilik suçlarından 9 kişi ,
Yağma/Gasp suçundan 7 kişi, Cinsel
İstismar/Cinsel Saldırı suçlarından 6
kişi, Adam Öldürmek suçundan 3 kişi
, Kaçakçılık suçundan 2 kişi ,
Şantaj/Silahla Tehdit suçlarından 2
kişi, Uyuşturucu Madde Ticareti
Yapma suçundan 1 kişi, Kişiyi Hürri-
yetinden Yoksun Kılma suçundan 1
kişi , Terör suçundan 1 kişi, Zimmet

suçundan 1 kişi ve diğer suçlardan 
26 kişi.

Evlerde arama yapıldı

Operasyon sırasında baskın yapılan
evlerde yapılan aramalarda ise 10
Gram Esrar, 20 Adet Uyuşturucu
Hap, 1 Adet Kurusıkı tabanca ve ta-
bancaya ait 77 adet fişek ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden 6'sının 20
yıla kadar hapis cezasıyla, 13'nün 10
yıla kadar hapis cezasıyla, 31 şahsın 5
yıla kadar hapis cezasıyla, 26 şahsın 2
yıla kadar hapis cezasıyla , 13 şahsın
ise Gıyabı Tevkifli olarak arandığı öğ-
renildi.  DHA

Önce gasp
sonra dayak

İstanbul'da yaşayan
İranlı iş adamı Alıreza Ag-
hajanı Namını, Ankara'da

önce kaçırıldı, sonra darp ve gasp
edildi ve en sonunda da bir otomo-
bilin bagajında elleri ve ayakları bağlı
şekilde İstanbul'da otomobil baga-
jında terk edildi. Hayatının en kötü
gününü yaşayan iş adamı bagajda
havasızlıktan fenalaşmış bir halde
polis tarafından bulundu. İş adamını
gasp eden 4 kişiden 2'si  andarmanın
titiz çalışması sonucu kısa sürede ya-
kalandı. Zanlılar çıkarıldığı mahke-
mede tutuklandı.

Polisler kurtardı

İstanbul Havalimanı yolu üzerinde
yaklaşık 2 saat bagajda kapalı kalan
iş adamı, polislerin dikkati sayesinde
kurtuldu. Havalimanında görevli po-
lisler, yol kenarında park etmiş oto-
mobili görerek yanına geldikleri
otomobilin bagajından ses geldiğini
farkettiler. Bagajı açtıklarında İranlı
iş adamı Alıreza Aghajanı Namını'yi
elleri ve ayakları bağlanmış bir şe-
kilde gören polis ekipleri, durumu
bölgenin güvenliğini sağlayan Arna-
vutköy Jandarma ekiplerine bildirdi.
Otomobilin bagajında havasız kal-
dığı için fenalaşan iş adamına polis
ve jandarma görevlileri yardım etti.
Ankara'dan İstanbul'a kadar elleri ve
ayakları bağlı bir şekilde getirildiğini
söyleyerek başından geçenleri Jan-
darma ekiplerine anlatan Alıreza Ag-
hajanı Namını, eski sekreterinin de
aralarında bulunduğu bir şebekenin
kendisini darp ve gasp ettiklerini söy-
leyerek şikayetçi oldu. DHA

Sahte içkiye
geçit yok

İstanbul'da düzenlenen
sahte içki operasyonla-
rında, çok miktarda sahte

içki ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına
alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir sa-
nayi sitesinde ve Fatih'te metruk bina-
larda sahte içki üreten, matbaalarda
sahte TAPDK bandrolleri ve içki şişesi
etiketi yapan şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı. Sahte içkileri res-
toranlar üzerinden piyasaya dağıtan
şüpheliler polisin belirlenen adreslere
düzenlediği baskınlarda yakalandı.
Emirhan Ü. (23), İsmail S. (26), Ali
K. (42) ile Özbekistan uyruklu Gulso-
rakhon A. (42) ve Kırgızistan uyruklu
Gukhekhra I (40) yakalandı. Yapılan
aramalarda 8 bin 750 satışa hazır içki
şişesi, 5 ton metil alkol, 159 bin sahte
TAPDK ve yabancı menşeli bandrol,
235 bin çeşitli markalara ait içki şişesi
etiketi, 9 bin boş içki şişesi, 312 bin bil-
yeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda içki
imalat malzemesi ele geçirildi. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen şüphelilerden Emirhan Ü,
Gulsorakhon A. ve Gukhekhra I. adli
kontrol şartıyla serbest bırakılırken İs-
mail S. ve Ali K. tutuklandı.

EsEnyurt'ta bir kişi tar-
tıştığı eşi ile kayınvalidesini
bıçakladı. Zanlı evinin ya-

nındaki markete giderek marketçiden
aldığı telefonla polisi aradı. Kendini
ihbar eden zanlı olay yerine gelen
polis ekiplerine teslim oldu. Olay dün
sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt
Çınar Mahallesi 1452 Sokak'ta bulu-
nan bir evde yaşandı. İddiaya göre;
Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti henüz
bilinmeyen bir nedenle tartışmaya

başladı. Tartışmaya kendileri ile bir-
likte kalan Güllü G.'nin annesi Fikriye
Ş. de katılınca Abdulkafur G. mutfak-
tan aldığı bıçakla önce karısı Güllü
G.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ardından
aynı bıçakla kayınvalidesi Fikriye Ş.'yi
de yaralayan Abdulkafur G. evden
çıktı. Evinin karşısındaki markete
giden zanlı orada marketçiden tele-
fonu istedi. Zanlı marketçiden aldığı
telefonla 155 polis imdat hattını ara-
yarak karısını ve kayınvalidesini öl-

dürdüğünü,
teslim olmak
istediğini 
söyledi.

Cezaevine
gönderildi

Olay yerine
gelen polis ekiplerine teslim olup su-
çunu itiraf eden Abdulkafur G. gözal-
tına alınarak polis merkezine
götürüldü. Esenyurt İlçe Emniyet

Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardın-
dan mahkemeye sevk edilen zanlı
mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

EsEnyurt’ta dEhşEt



E senyurt Belediyesi, Kültür İşleri Mü-
dürlüğü bünyesindeki Sürekli Eğitim
Merkezi’nde eğitim alarak üniversi-

teyi kazanan 400 genci ücretsiz olarak
boğaz turuna çıkardı. Otobüslerle belirli
noktalardan alınıp Avcılar iskelesine gelen
gençler iskeleden kalkan vapura binerek, İs-
tanbul Boğazı'nda yaklaşık 6 saat süren bir
yolculuğa çıktı. Boğaz turunda, canlı müzik
ve çeşitli eğlenceler eşliğinde eğlenen gençler
bütün bir yılın stresini atarken, İstanbul’un
tarihi ve turistik mekanlarını boğazdan
görme fırsatı da yakaladı.

Bu umut sizsiziniz

Türkiye’nin çeşitli illerinde, prestijli üniversi-

teleri kazanan gençleri boğaz turuna uğurla-
maya gelen Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, "Çok önemli bir yola
girdiniz sizi tebrik ediyorum. Yeni bir hayata
başlıyorsunuz, hem sizin için, hem Esenyurt
için hem de Türkiye için önemli bir yol bu.
Ülkemizin daha çok üretmesi lazım. Bunun
için de bilgiye ve çalışmaya ihtiyacımız var.
Bunların hepsinden önemlisi de ahlaka ihti-
yacımız var. İyi bir insan olarak bir şeyleri
öğrenip hayata geçirmemiz lazım. Bunu en
iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Seçim
kampanyasında Esenyurt’a boşuna umu-
dun şehri demedik. Bu umut sizsiziniz.
Esenyurt’un en önemli kaynağı gençleri. Bu
işi dönüştürecek, değiştirecek kitle varsa o
da sizsiziniz. Bizim işimiz sizin elinizden
tutmak, hayata tutunmanız için gerekli ola-

nakları sağlamak" dedi.

Birbirinizi lütfen sevin

Gençlerin üniversiteyi kazanmakla bir adım
öne çıktığını belirten Başkan Bozkurt, "Bundan
sonra yapacağınız davranışlar bütün topluma
örnek olacak. Birbirinizi lütfen sevin. Farklı kül-
türler inançlar olabilir, çünkü insanlık tarihinin
tamamını konuk etmiş bir coğrafyada yaşıyo-
ruz. Bu yüzden birbirimizi anlamaya çalışarak
ve bu anlayışı, birliği, beraberliği topluma yan-
sıtarak yaşamak zorundayız. Ben inanıyorum
ki, bundan sonraki yıllarda Esenyurt’tan çok
daha fazla üniversiteye giden genç çıkacak. Yo-
lunuz açık olsun. Bugün doya doya gezin, eğ-
lenin sonrasında da yine beraber olacağız. Ben
elde ettiğiniz başarı için size teşekkür ediyo-
rum" diye konuştu. 
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Esenyurt Belediyesi bünyesindeki kurslara katılarak üniversiteyi kazanma başarısı gösteren gençler, beledi-
yenin organizasyonuyla boğazda tekne gezintisi yaparak güzel bir gün geçirdi. Belediye Başkanı 

Bozkurt, "Bilgiye ve çalışmaya ihtiyacımız var. Bunların hepsinden önemlisi de ahlaka ihtiyacımız var" dedi
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H ep şöyle hissetmişimdir; Bir anne öl-
düğünde arkasında hayırlı bir evlat
bırakırsa mekanı cennettir...

Bir hayrat, bir okul, bir ibadet evi, bir has-
tane yaptırmak gibi. Hayrattan gelip geçenler
kana kana su içer.. Okul, öğrencileri faydalı
bilgilerle geleceğe hazırlar. İbadet evlerinde
cemaat toplanır dualar semaya ulaşır ve has-
tanelerde de hastalar şifa bulur.

Siz de bu satırları okurken topluma fayda
listesini çoğaltabilirsiniz.

Yararlı olacak ne üretirseniz onu miras bı-
rakırsınız aslında arkanızda.

Bir ananın da en büyük mirası çevresine

fayda üreten bir evlattır.
Evladına gözü gibi bakar. Rahmine düştü-

ğünü öğrendiği ilk anda heyecanı başlar. Rab-
biyle en büyük bağı kurulmuştur artık. Bir
armağan gönderilmiştir öte alemden. Bede-
nine daha iyi bakması için bir sebebi, bir imti-
hanı başlamıştır. Çünkü artık iki canlıdır.
Karnında ilk tekmesini hissettiği anda kendin-
den vazgeçercesine hayatının merkezine yer-
leştirir o içindeki mucizeyi. Dünyaya getirdiği
anda ise ‘eli yüzü düzgün sağlıklı bir evladınız
oldu’ cümlesiyle dünyalar bahşedilir anaya.
Ve asıl macera gözlerini açtığı anda başlar..
Annesinin karnından annesinin kucağına terfi

etmiştir artık o küçücük mu-
cize. Koruyup kollar, uyumaz uyutur, doymaz
doyurur, gezmez gezdirir, yaşamaz yaşatır
adeta. Kendi ayakları üstünde dursun, bir
meslek sahibi olsun, iyi yerlere gelsin ister
ana. Bunun içindir tüm bu kendinden vazge-
çiş. Uzakta da olsa, aylarca göremese de se-
sini duymak ister ana.. Görünmez bir göbek
bağıyla bağlıdır evlat anayla. Haber almak
ister dokunamasa da evladına. Bilir ki evladı
hayatta. Bilir ki mutlu. Bilir ki tüm mücade-

lesi fayda sağlayacak, hayırlı bir insan olma
yolunda.

Bir annenin huzuru, mutluluğu, sevinci,
üzüntüsü, gururu, kaygısı kısacası tüm insani
duygularının toplamıdır evlat. Doğanın değiş-
meyen, değiştirilemez kuralıdır bu aslında.
Evlat varsa anne var olur şu hayatta. Evladını
yitiren annelerse işte o sebepten yaşayan bir
ölüden farksızdır. O evde pişen yemeğin tadı
yoktur mesela, duyamazsınız içten atılan bir
kahkaha. Bayramlar matemle karşılanır, soh-
betler boğazlarda düğümlenen hıçkırıkla
yarım kalır. O evde duvarda asılı saat hep
aynı zamanı gösterir. Hep aynı kahreden ha-
berin tez duyulduğu anı. Böyle olur anaların
yüreği.

Peki bir anaya sorulur mu hiç;

‘Siz Cumartesi Annesi mi yoksa evladı
dağa kaçırılan anne misiniz?’ diye.

Son zamanlarda içimizi acıtan bir haberle
daha karşı karşıyayız toplum olarak. İşin iç
yüzünde neler olduğu belki de tam olarak hiç-
bir zaman aydınlanamayacak ancak her ne
sebepten olursa olsun bir evlat kolay 
yetişmiyor!

Gelinen bu noktada cezalandırılacak, duy-
mazdan gelinecek, taraflılıkla suçlanacak en
son kişidir analar.

Geçmişte de bugünde yarında öncelikle 
duyulması gereken ses, ‘anaların yüreğinin

feryadı’ değil midir?
İlkeli Sözün Kısası; ‘Gözün gördüğüne dil-

siz olursan yarın canın yandığında bağırsan
da sesin çıkmaz!’

Anneliğin coğrafyası
İlke DUYAN

İLKELİ KÖŞE

ilkeduyan@gmail.com

AHLAKLI OLMAYA
IHTIYACIMIZ VAR

BOZKURT’A TEŞEKKÜR ETTİLER
Üniversiteyi kazanan gençler, Esenyurt Belediyesi’nin üniversite hazırlık
kurslarından aldıkları eğitimin üniversiteyi kazanmalarında etkili olduğunu 
belirterek, yapılan keyifli boğaz turundan dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür ettiler. 

küçükçekmece Belediyesi
Göl Şenlikleri Karadeniz
müziğinin güçlü sesi Niyazi

Koyuncu konseri ile sona erdi. Küçük-
çekmece Göl kenarında gerçekleşen
konsere Küçükçekmeceliler büyük ilgi
gösterdi. Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi de Küçükçekmeceli-
lerle birlikte konseri izledi. 2005 yılında
kaybettiğimiz ağabeyi Kazım Koyun-
cu'nun Gidiyorum, Gelevare Deresi,
Ben Seni Sevdiğimi, Hayde ve Yol gibi
sevilen şarkılarını seslendiren Niyazi
Koyuncu, 2 saat boyunca sahnede Ka-
radeniz fırtınası estirdi.

Çok pozitif bir beyefendi

Hayranlarıyla buluşmanın mutluluk verici oldu-
ğunu belirten Niyazi Koyuncu, "Kemal Başkanı-
mızla yeni tanıştık, çok pozitif bir beyefendi.
Böyle başkanlara çok ihtiyacımız var. Çok da tak-
dir ediyorum kendisini. Kısa bir sürede çoğu in-
sanın gönlünü kazandı, İnşallah böyle devam
eder. Ben kültür sanat tarafından bakıyorum işe.
Küçükçekmece'ye ikinci gelişim daha önceki
dönem gelmemiştim hiç. İnsanların sevdiği sa-
natçıları getirmeliler bence. Sadece biz değil,
farklı farklı gruplar gelmeli. İste o zaman böyle
güzel atmosferler yaşayabiliriz. Küçükçekmeceli-
ler inanılmaz enerjik, muhteşemler" dedi. 

Çebi'ye 61 numaralı forma

Konserden sonra Niyazi Koyuncu ve ekibine te-
şekkür ederek çiçek veren Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi ise "Çok değerli
kardeşim Niyazi Koyuncu ve ekibine çok teşekkür
ediyorum. Çok sağolun iyi ki geldiniz, benim kar-
deşlerimi, hemşehrilerimi eğlendirdiniz. Değerli
hemşerilerim sizlerle de gurur duyuyorum. 15
gün boyunca burayı doldurdunuz. Bu etkinliğe
renk kattınız. Sizlerin yüzünden bu gülücükler,
yüreginizden bu sevgi eksik olmasın. Sizlerin baş-
kanı olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu organi-
zasyonda emeği geçenlere çok teşekkür
ediyorum. Başka başka organizasyonlarda hep
beraber olmayı diliyorum. Her şeyin en güzeli
sizin olsun" diye konuştu. Başkan Çebi'nin ko-
nuşması ise 'En Büyük Başkan Bizim Başkan' te-
zahüratlarıyla sık sık kesildi. Ayrıca
Küçükçekmece Spor taraftarları, Kemal Çebi'ye
61 numaralı forma hediye etti.

Kıyasıya bir 
mücadele oldu

Büyükçekmece Belediyesi
Spor İşleri Müdürlüğü ve
Büyükçekmece Bisiklet Ali

Hüryılmaz İhtisas Kulübü işbirliğiyle
düzenlenen “2’inci Uluslararası Ali
Hüryılmaz Yol Bisiklet” etkinliği on-
larca bisikletçinin katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Yarışma; Erkekler Yıldızlar,
Gençler, Elitler, Master (36 – 39 yaş),
Master (40 – 49 yaş), Master (50 yaş
ve üzeri), Genç Bayan, Elit Bayan,
Master Bayan olmak üzere dokuz ka-
tegoride düzenlendi. Yarışmaya katılan
Büyükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcıları Ömer Kazancı ve Adem
Yazır, kategorilerde ilk üçe giren bisik-
letçileri tebrik ederek kupa ve madalya

takdim etti.

Başarılı bir performans

Yarışmada ilk üçe giren bisikletçilere
madalyasını takdim eden Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ömer Kazancı, “Spor-
cularımıza başarılar diliyorum. Her
kategoride her yaştan bisikletçiler çok
başarılı bir performans sergilediler. Ali
Hüryılmaz bisiklet yarışmasına katılan
herkesi tebrik ediyorum. Nefesleri kesen
bir mücadeleye tanıklık ettik. Etkinlikte
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bisikletçilerimize spor hayatlarında ba-
şarılar diliyorum” dedi. 60 kilometre
süren yarışın sonunda dereceye giren bi-
sikletçilere para ödülü hediye edildi.

Festival kalıcı olacak
Bahçelİevler Belediyesi ta-
rafından düzenlen “Kadın El
Emeği Festivali” Tuğçe Kande-

mir konseri ile final yaptı. Festival Milli
Egemenlik Parkı'nda 6 gün devam etti.

Etkinlikte Bahçelievler Belediyesi üretici
kadınları bir araya geldi.  Konser önce-
sinde festivale katılımda bulunan kadın-
lara teşekkür eden Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yoğun ilgi
gören festivalin bundan böyle kalıcı hale
getirmeyi planladıklarını kaydetti. 

Hep birlikte oluşturacağız

Yaptıkları her işte önceliklerinin gönül be-
lediyeciliğini Bahçelievler’de sergilemek
olduğunu belirten Başkan Bahadır, 'Ka-
dınlarımız, annelerimiz bizim baş tacı-
mızdır' diyerek, Diyarbakır’da evlat
nöbeti tutan annelere de selam gönderdi.
Kendilerine oy versin, vermesin herkese
hizmet etmek etmenin boyunlarının
borcu olduğunu söyleyen Bahadır, "Her-
kesin başımızın üzerinde yeri var, hiç kim-
seye ayrım yapmadan önümüzdeki 5 yıl
boyunca herkese hizmet etmekle yüküm-
lüyüz, bunun sözünü veriyorum. Geçtiği-
miz 5 ayda bunu ispatladığımızı
düşünüyorum. Bundan böyle de çocukla-
rımız, engellilerimiz, gençlerimizle, kadın-
larımız, erkeklerimiz, yaşlılarımızla
birlikte daha güzel bir Bahçelievler’i hep
birlikte oluşturacağız" dedi. 

Küçükçekmece Belediyesi 
Göl Şenliği son gününde, 

Karadeniz ezgileri, kemençe
ve tulum sesleri ile yankılandı.

Sevilen sanatçı Niyazi
Koyuncu' nun sahne aldığı 

geceye çok sayıda kişi katıldı

Şenlik kemençe 

ile sona erdi
Şenlik kemençe 

ile sona erdi
Şenlik kemençe 

ile sona erdi
Şenlik kemençe 

ile sona erdi
Şenlik kemençe 

ile sona erdi
Şenlik kemençe 

ile sona erdi
Şenlik kemençe 

ile sona erdi
Şenlik kemençe 

ile sona erdi
Şenlik kemençe 

ile sona erdi

Kadıköy iklim için grevde
İklİm krizine çözüm üretmek
amacıyla “Sıfır Gelecek” adı al-
tında bir araya gelen çevre ör-

gütleri “Ya Sıfır Karbon Gelecek Ya Sıfır
Gelecek” sloganıyla seslerini yükseltecek.
Kadıköy Belediyesi’nin ve Sıfır Gelecek
Platformu üyesi Kent Konseyi’nin de des-

teklediği etkinliğin İstanbul ayağı 20 Eylül
Küresel İklim Grevi Günü’nde Kadıköy
Yoğurtçu Parkı’nda saat 14.00’de başlıyor.
Aynı gün 14.00'de Kadıköy İskelesi'nde
genç iklim aktivistleri iklim krizi ve neden
harekete geçtiklerine yönelik bir basın açık-
laması gerçekleştirecekler.

MUSTAFA DOLU
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E senyurt Doğa Hastanesi'nin ev sahipliğinde
gerçkleşen Sporun İnsan Sağlığı Üzerindeki Etki-
leri isimli söyleşiye katılan efsane futbolcu Tanju

Çolak, futbolculuk geçmişine ilişkin ve sporcu sağlığı
üzerine bilgiler verdi. Hastanenin sahibi Nabi Kırmızı ta-
rafından ağırlanan Çolak, Doğa Hospital'e gelmekten
mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bugün burada oldu-
ğum için çok mutluyum. Buraya sevinç içerisinde gel-
dim. Nabi ağabeyin dostluğu, kardeşliği beni buraya
getirmeye yetti de arttı. Futbolcular için sporcular için
sağlığın önemine değinmek bizim için en önemli şeyler-
den birisi” diye konuştu.

Az ye sağlıklı kal

Söyleşide gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tanju
Çolak, sağlıklı bir sporcu olmaktan önce sağlıklı bir
insan olmanın şartının her zaman az yemek yemekten
geçtiğini söyledi. Çolak, “Eskiden insanlar ne yapardı?
Acıktığı zaman giden avcılık yapardı. Vururdu yerdi. Vu-
ramazsa aç kalırdı. İnsanların aç kalma süreci çok daha
uzundu. Şimdi nasıl? Adam sabah dokuzda kahvaltı ya-

pıyor üç saat sonra öğle yemeği yiyor. Vücut bunu nasıl
hazmetsin? Bu mümkün değil. Mideyi çöplüğe çevirme-
mek lazım her zaman az yemek lazım. Az yiyen bana
göre çok yaşar. Çok yiyen de tahtalı köye doğru hider”
diye konuştu.

Antrenman yapmak şart

Sporcuların her zaman antrenman yapması gerektiğini
de belirten Çolak, “Ben mesela her sabah düzenli bir şe-
kilde uyurdum. Önce uykumu alırdım akabinde antren-
manlarımı aksatmazdım. Futbolculuk kariyerim
boyunca sadece 1 kere sakatlık yaşadım o da 20 gün
sürdü. Çok çalışana bir şey olmaz arkadaşlar. Antren-
man dediğiniz maçın provasıdır. Orayı aksatmayan,
güçlü duran ayakta kalmayı her zaman başarabilir”
dedi.

Gençlere değer vermek gerekiyor

Çolak'ı ağırladıkları için mutluluk duyduklarını ifade
eden Doğa Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Nabi Kır-
mızı ise sporda gençlerin varlığının önemine dikkat çekti.
Kırmızı, “Bizim çok yetenekli genç çocuklarımız var.
Bunların tamamını doğru yönlendirmek gerekiyor. Me-

sela Sercan Yıldırım diye bir çocuğumuz
vardı. Yıldız bir oyuncuydu. Kendisini kafa-

sını futbola verse çok büyük yıldız olurdu
ama en büyük düşmanı babasıydı. Sürekli
ağabey babama para lazım derdi verirdik.
Öbür hafta yine aynı şeyi yaşardık. Yöne-
ticilerden bu kadar büyük paraları kısa sü-

rede alan futbolcu da dejenere olurdu.
Bunlara değer vermek önüne geçmek gereki-

yor” ifadelerini kullandı.

A hmet Kaya dinliyorum;
“Kimse bu yangını görmüyor, duymuyor”
diyor...

Türkiye'yi adeta özetleyen bu şarkı tümcesi zihni-
min içinde dönüp duruyor. Ve Ahmet Kaya devam
ediyor; “Henüz yolun başında solup giden baha-
rım...”

Yitip giden gençlikler, yaşanan hayal kırıklıkları,
olmamış mutlulukların yarım kalmışlığı ve daimi
bir yanımız eksik günlerimiz, zamanlarımız. 

Ahmet Kaya devam ediyor; “Ay ışığı vurmuş,
yurdum kanıyor. Bu kaçıncı bahar, başlamadan 
bitiyor...” 

Şöyle bir gündeme dönüp bakıyoruz da; Açlık,
geçimsizlik, sefalet, kadın cinayetleri, atanamadığı
için intihar eden üniversite öğrencileri, borçları yü-
zünden intihar eden aile babaları, gencecik yaşında
uyuşturucunun pençesine düşmüş insanlar, evsizler,
sokak ortasında 5 lira için böğründen bıçaklanan-
lar, farklı cinsel tercihleri nedeniyle yakılarak öldü-
rülenler ve attığı bir tweet nedeniyle cezaevinin
yolunu tutanlar!

Okuyunca pek hafif, yazınca pek hafif geliyor
ama aklınızda canlandırdığınızda her birini daha
bir zor yutkunuyor daha bir zor nefes alıyorsunuz.
Bir yumru gelip oturuyor boğazınıza. İnsanın canı
yanıyor. Neden bu kadar kötülük, neden bu kadar
hasetlik neden bu kadar sevgisizlik? Oysa tek arzu-
muz tek istediğimiz gülümsemekti. Mutluluk dedi-
ğimiz sevdiklerimizle birlikte dört duvarın içinde
kimseye ve hiçbir şeye boyun eğmeden helal lokma-
lar yiyerek yaşam mücadelesi verebilmekti...

Lakin ne zor şimdi mutluluk? Sokağa çıkın in-
sanlarla konuşun. Kimse saraylarım olsun, yatlarım
olsun demiyor. Sevdiğim yanımda olsun, huzurlu
olayım, kararınca geçinebileyim, kimseye muhtaç
olmayayım demekle yetiniyor... Fakat bu ne kadar
mümkün?

Ve gelip geçen zaman sonra. Ahmet Kaya'nın 
dediği gibi; “Henüz yolun başında solup giden 
baharlarımız...” 

Hayal ettiklerimizin günü geldiğinde yanımızdan
bile geçmediği karanlık günler. Buna rağmen “yol
belli eğ başını yürü” deyip sizi tüm bu cehennemde
sessizliğe davet eden şükürcü insanlar. Cehennemin
kapısında zebaniler ve biz alevlerin arasında bir
parça yaşamak umudu arayan sefil günahkarlarız.

Ataol Behramoğlu'nun bir şiiri çalınıyor 
kulaklarıma şimdi de;

“Sağ yanımda bir sızı var sol yanımda dağlar
duman,

Altı patlar, altı patlak bu dert beni bu dert beni
verem eder...”

Sahi bunca silahların içinde bunca kavgaların
içinde bunca umutsuzluğun içinde verem olmuşuz,
kanser olmuşuz, bir kalp krizi gelip çökmüş göğsü-
müzün üzerine kim şaşırır?

Gece gündüz düşündüğümüz tenhalarda menha-
larda, hiçbir mana bulamadığımız bu evrende bir
yaşamak savaşı verirken hangi bir derdimize sigara
yakalım şaşırıyoruz. 

Adalet mesela...
Mekanda bir adamın eşini taciz eden ünlü bir

futbolcu akabinde elinde silahla hastane basıyor ve
serbest kalıyor. Buna karşılık Çorlu'da tren facia-
sında evlatlarını, sevdiklerini kaybeden insanların
isyanı susmakla öğütlendiği gibi sorumlular hiçbir
cezaya layık görülmüyor... 

Anaların bile acısı yarıştırılır olmuş. Evladını
PKK kaçırdıysa gözyaşı döken ananın yanına varıp
koşan iktidar elleri var. Evladı bir ihmal sonucu
ölmüş veya birileri tarafından “kaybedilmişse” ve
analar buna ağlıyorsa bütün bunlara kör kalan bir
güç sarhoşluğu da diğer yanda var.

Hangisini sayalım, hangisine yanalım bilmiyo-
rum ki. Sevgisizlik, umutsuzluk, geçimsizlik, ayrı-
lıklar, ölümler, olmamış mutlu günlerin hayal
kırıklığı. Heybemizde gitgide ağırlaşıp omuzları-
mıza bir yaşamak ağrısı gibi çöken dertler...

Ve tüm bu cehenneme rağmen bir şarkı da Suavi
söylüyor;

“Kapkara geçiyor günler.
Hesabı yok.
Ekmeğin az;
Tuzun tadı yok.
Çocuklar,
Belki gülmüyor.

Kayalık sevdalar dikenli yollar;
Pusu kurulmuş dinmez ağıtlar.
Yüzüne kapanıp ağlamak vardı;
Oysa ben seni bulmaya geldim.
Kalbine güneşi asmaya geldim.
Tükenme...”

Tükenme!

Esenyurt Doğa Hastanesi'nde düzenlenen Sporun İnsan Sağlığı
Üzerindeki Etkileri isimli söyleşiye katılan efsane futbolcu Tanju

Çolak, herkese az yemek yemeyi tavsiye etti. Çolak, “Az yiyen çok
yaşar, çok yiyen de tahtalı köye doğru gider” dedi

çoK yiyen tahtalı
Köye doğru gider!

BARIŞ KIŞ

Hastanede tedavi görmekte olan
hastaları da ziyaret eden tanju Çolak,
nabi Kırmızı ve beraberindekilerle bir-
likte geçmiş olsun dileklerinde bu-
lundu. İnsan sağlığının her şeyden
önemli olduğunu anlatan Çolak, “Her
şey çok daha güzel olsun, sağlığımıza
dikkat edelim” uyarısında bulundu.

Hastalara
moral
vErdi

Avcılar Haseki Koleji'nin düzenlediği yemeğe katılan İzmir Vali Yardımcısı
Hulusi Doğan, Haseki Koleji'nin Avcılar'a yakışan bir kolej olduğunu söyledi

Avcılar’a yakışan bir okul

AVCILAR Haseki Koleji,
2019-2020 Eğitim Öğre-
tim Yılı'nın açılışı için etli

ekmek ziyafeti düzenledi. Daha
önce Avcılar İlçe Kaymakamlığı ve
İstanbul Vali Yardımcılığı görevle-
rini üstlenen İzmir Vali Yardımcısı
Hulusi Doğan, Avcılar İlçe Emni-
yet Müdürü Bülent Yeşilyurt ve Av-
cılar Belediye Başkan Yardımcısı
Ender Balaban'ın katıldığı etkin-
likte, yeni eğitim döneminin hayırlı
olması dileklerinde bulunuldu. Et-
kinliğe ev sahipliği yapan okulun

sahibi Aslan Çelikhan, “Avcılar için
ilçemizdeki ve çevre ilçelerimizde
bulunan çocuklarımız için kaliteli
bir eğitim imkanı sunmak adına
canla başla çalışıyoruz. Bilimsel,
laik ve Atatürk değerlerine inanan
bir eğitim anlayışını sürdürerek ya-
rınlarımıza ışık tutacak, geleceği-
mizi güzelleştirecek nesiller
yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu. 

Her şey eğitimden geçer

Etkinlikte konuşan İzmir Vali Yar-
dımcısı Hulusi Doğan ise yeniden

Avcılar'da olmaktan mutluluk duy-
duğunu belirterek, “Avcılar'da uzun
zaman ve güzel günler geçirdim.
Burada kaymakam olarak hizmet
verdiğim için oldukça gururluyum.
Şimdi bu güzel ilçemizde önemli
işlere imza atacak değerli ve güzel
bir okulumuz var. Haseki Koleji,
Avcılar'a yakın güzel bir okul
olmuş. Yeni eğitim öğretim döne-
minin şimdiden hayırlı olması di-
leklerinde buluyorum. Tüm öğrenci
ve öğretmen arkadaşlarımıza başa-
rılar diliyorum” ifadelerini kulladı.

Kadıköy Belediyesi
Süreyya Operası yeni

sezonu İstanbul 
Devlet Opera ve 

Balesi'nin (İDOB)
çeşitli ülkelerden

sanatçıların katıldığı
gala konseriyle

perdelerini açacak. 
28 Eylül’de

başlayacak sezonda,
büyük besteci

Beethoven’in 250’inci
doğum yılı vesilesiyle
birçok eseri dinleyici

ile buluşacak

2020 yılı büyük besteci
Ludwig van Beethoven’ın
250. doğum yılı. Bütün dün-

yada olduğu gibi Süreyya Sahne-
si’nde de bestecinin eserleri oda
müziği konserlerinde ve İDOB'un
temsil ve konser programlarında sah-
nelenecek. İDOB, Beethoven’ın 9.
Senfonisi ile orkestra, solistler, koro ve
piyano için yazdığı çok özel bir yapıt
olan ‘Koral Fantezi’yi de programına
aldı. Geniş bir müzik kadrosuna ihti-
yaç gösterdiği için sıklıkla icra edile-
meyen ‘Koral Fantezi’, farklı dallarda
yetkin müzisyenlerden oluşan bir kad-
roya sahip olan İDOB tarafından ses-
lendirilecek.

Don Kişot bu perdede

İstanbul’un tek opera sahnesi olan

Süreyya Operası’nda bu yıl Don
Kişot, Falstaff, Aleko, Faust, The
Rakes Progress, Don Pasquale opera-
ları ile Mançalı Adam müzikali sah-
nelenecek. İzleyicilerin ilgiyle
karşıladıkları Don Kişot, Uyuyan
Güzel ve Üç Silahşör baleleri ile
Yunus Emre oratoryo/balesi oynan-
maya devam edecek. İDOB, bu tem-
sillerin ve yeni bale eserlerinin yanı
sıra Verdi’nin Requem’ini de seslendi-
recek.

Müzisyenler sinemada

Opera ve bale temsillerinin yanı sıra,
her yıl olduğu gibi bu yıl da Pazartesi
akşamları düzenli olarak Kadıköy Be-
lediyesi'nin düzenlediği Oda Müziği
Konserleri dinleyicilerle buluşacak.
Serinin açılış konseri 30 Eylül’de flüt

virtüözü Şefika Kutluer ile Ankara
Yaylılar Topluluğu tarafından 
sunulacak.
Önde gelen Türk müzisyenlerin yanı
sıra, Süreyya Operası sezon boyunca
yabancı grup ve virtüözleri de ağırla-
yacak. 6 ve 7 Ekim tarihlerinde İdil
Biret ile İrina Nikotina (keman) ve
Julya Krepak (çello) Çaykovski ile
Mendelssohn’un triolarını dinletecek.
Macaristan’dan Szigetti Yaylı Kuartet
ve klarnetçi Gabor Varga dörtlü ve
beşli eserlerden bir program seslendi-
recek. İngiltere’den piyanolu Leonore
Trio, Almanya’dan Leipzig Yaylı Trio,
çellist Alexander Hülsoff, ABD’den
piyanist J. Watson, İtalya’dan flütist
Trevisani, Avusturya'dan Fedor Rudin
Süreyya Operası Pazartesi konserleri-
nin misafir virtüözleri.

KadıKöy içinizi açacaK

Eğitim için yürek birliği
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi tarafından Kum-
burgaz’a yaptırılan Kuvayı Milliye İlkokulu
açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyük-

çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşma yapan
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Büyükçekmece Belediye
Başkanımız Sayın Hasan Akgün beye söz vermiştim. Ne
olursa olsun geleceğiz dedik. 2019 – 2020 eğitim ve öğre-
tim yılına geçen hafta büyük bir coşkuyla başladık.
Hasan başkan en kıdemli belediye başkanımızdır. Hasan
başkan devamlı okul yapıyor. Sadece yapmakla kalmıyor
aynı zamanda okullarımızın ihtiyaçlarıyla da ilgili kay-
makamımızla beraber el birliği ve yürek birliği yaparak
çalışıyor. Kendisinden razıyız, teşekkür ediyorum. Oku-
lumuz Kumburgaz mahallesine çok yakıştı” diyerek Baş-
kan Akgün’le birlikte okulu gezdi. 

Akgün şükretti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise
şu şekilde konuştu: “2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılı
ülkemize, çocuklarımıza ve velilere hayırlı olsun. Büyük-
çekmece Belediyesi 1984 yılından beri eğitime desteğiyle
ön plandadır. Bu şehirde yapılan okulların yarısından
fazlası belediye ve vatandaş işbirliğiyle yapılmıştır. 50
dershanelik büyük bir alanda çok güzel bir ilkokulu yap-
mayı Allah bize nasip ettiği için şükrediyorum.”
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Bütçe yine açık verdi!

Halk Bank 
kredideki faiz 

oranlarını indirdi

Halkbank, Merkez Bankası ka-
rarının ardından faiz indirimine
gittiğini duyurdu. Ticari, ihtiyaç
ve konut kredilerinde aşağı yönlü
düzenlemeler yaptıklarını belir-
ten Halkbank Genel Müdürü
Osman Arslan, “Finansman ma-
liyetlerindeki iyileşmeleri kredi
faiz oranlarına yansıtmaktan
memnunuz. Müşterilerimizin
her türlü nakit ihtiyacına düşük

faiz oranlarıyla yanıt vermeyi
sürdüreceğiz" dedi.

60 aya kadar vade imkanı

Bugünden itibaren kullandıra-
cağı ticari kredilerin faiz oranla-
rını yıllık yüzde 13 - 15,5
aralığına indirdiğini açıklayan
Halkbank, 60 aya kadar vade
imkânı sunduğu ihtiyaç kredile-
rinde faiz oranını maaş müşteri-

leri için aylık yüzde 1,25’e, maaş
dışı müşterileri için ise aylık
yüzde 1,35’e düşürdüğünü du-
yurdu. 500 bin TL ve üzerindeki
konut kredilerinde faiz oranını
aylık yüzde 1,19’a indiren Halk-
bank, 500 bin TL’nin altındaki
konut kredilerinde ise faiz ora-
nını aylık yüzde 0,99 olarak uy-
gulamaya devam edeceğini
açıkladı. DHA

İ stanbul’da yaklaşık 20 gün önce taksi-
lere yüzde 25 zam geldi. Taksimetre
açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa me-

safe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı. Tak-
siciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,
taksilerin toplu taşıma gibi olduğunu, daha
ucuz seyahat imkanı tanıdığını ifade etti.
Aksu, en son zammın iki yıl önce yapıldı-
ğını, yeni zammın taksicilerin giderlerini kar-
şılamadığını belirterek 2020 yılı için zam
taleplerini ocak ayında görüşmelere başla-
yacaklarını söyledi.

Esnaf mağduriyet yaşıyor

24 ay zam alamadıklarını söyleyen Aksu,
“Taksilerde taksimetre ücret tarifelerinin iyi-
leştirmesi en son 2017 yılında oldu. Taksi,
taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerinde
iyileştirme yapıldı. 24 ayda ticari araçların
sürekli gideri olan akü, lastik, arabanın
kendi finansmanı gibi şeylere yüzde 110
oranında zam yapıldı. Esnafımız bu zam
karşısında bir mağduriyet yaşadı. Ağustos
ayının 27’sinde de bizim talebimiz, yüzde
30’du. Ekonomiye biz de katkıda bulunalım,
enflasyon oranları ortada, tefe tüfe rakam-
ları ortada. 24 aydır zam alamıyorduk. Yıla
göre hesapladığımızda yıllık yüzde 12,5 zam
yapılmış oldu” diye konuştu.

Bizim gelirimize zam yapılmalı

Eyüp Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’ndan her yılın temmuz
ayı için söz aldıklarını belirterek, “Giderleri-
mize çok zam yapılınca bizim de gelirimize
zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz.
İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok. Biz bir
toplu taşıma aracı gibi hareket ediyoruz. 4
kişi taksi kullandığı zaman gideceği yer orta-
lama 5-10 kilometre olarak düşünürseniz 4
kişi metroyu, tramvayı, halk otobüsünü kul-
lanmaz da taksiyi kullanırsa biz daha ucuz
seyahat şansı tanıyoruz ve daha ucuz tari-
feyle çalışıyoruz. İstanbul halkında taksiyi
kullananlarda hep ucuz taksimetre tarifesi
olduğunu söylüyor. Giderlerimiz nedir bun-
ların bir matematik hesabını yapıyoruz. Her
yıl giderlerimize yapılan zam oranında, en-
flasyon oranında zam hakkımız, almak da
zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Ekrem Beyin her yıl temmuz ayında ta-
şıma ulaşım sektörüne zam yapılacak,
tarifeler değişecek diye sözü var. Her yıl
ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu ko-

nuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyo-
ruz. Yılın belirli bir ayı takvim olarak netle-
şirse her yılın o ayında da zam yapılır diye
düşünüyorum. Bu konuda da söz verdiler.
Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor.
Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle gö-
rüşüyoruz” diye konuştu.

Müşterilerimiz azaldı

Ancak yeni tarife taksicileri ikiye bölmüş du-
rumda. Kimi yeni yapılan zamdan mem-
nun, kimisi de müşterilerin azaldığını
söylüyor. Taksi şoförü Gökhan Çilesiz,
müşterilerin azaldığını daha fazla zam ya-
pılmaması gerektiğini dile getirdi. Çilesiz,
“Halk açısından baktığımız zaman insanlar
çok para harcayamıyorlar. Bir zam daha ge-
lirse işlerimiz daha da düşecek diye düşünü-
yorum. İşlerimizde düşüşler var. İki hafta
öncesinde bir yoğunluk vardı turistlerden
kaynaklı. Zam yapıldıkça bizim verdiğimiz
para artıyor. Ben bir şoförüm bu arabaya
para veriyorum. Tekrar zam gelirse benim
verdiğim para da artacak. Benim için bir de-
ğişiklik olmayacak yani. O yüzden gerek

yok. Bence şu an ideal” ifadeleri kullandı.

Olay enflasyonla alakalı

Taksi şoför Mustafa Çakır ise zamların nor-
mal olduğunu ifade ederek, “Enflasyona
göre zamlar yapılıyor. Bize de yapıldı. Nor-
mal karşılamak lazım. Benzin, mazot hep-
sine zam geliyor. Artık maliyetler artıyor.
Enflasyonla ilgili bir şey, bizimle değil” dedi.
Şoför Cemal Kartufan da zamdan mem-
nun olduğunu ancak özellikle kısa mesafe-
deki artışın müşterilerini azalttığını ifade etti.
Kartufan, “Zamdan mem-
nunuz ama müşteri yok.
Müşterilerimiz azaldı. Es-
kiden 7-8 liraya gidecek
müşteriler 13 lira vermi-
yorlar. Minibüse binen
çok. Her yıl zam olursa
olur. Ama birden böyle
yüzde 25 olursa sıkıntı olu-
yor. İnsanlar memnun
değil. Benim ailemde in-
sanlar taksiye binmiyor
açıkçası” dedi.

Taksiciler Yine
zam isTiYor

Korsana yönelim
ArTıyOr
Vatandaşlar ise fiyatın artmasından şikayetçi.
Fiyat artışının vatandaşların korsan taksiye yö-
nelmesine sebep olabileceğini söyleyen Ekrem
Harputlu, “Taksi fiyatları daha önce de pahalı
geliyordu. Şimdi daha da pahalandı. İnsanlar
başka alternatif arayabilirler. Korsan taksilere
yönelebilirler. 2020 değil, 6 ayda bir muhteme-
len zam olacak bundan sonra. Benim en büyük
temennim İstanbul Belediyesi’nin yeni taksi

plakalarını ücretsiz veya
tekrar kurayla çıkarması.
Taksiler çok yetersiz. Taksi
plakası ile ilgili bir rant ol-
maması lazım. Bu hizmet-
tir çünkü” şeklinde
konuştu. Akın Koçak ise
“Ben genelde işim gereği
çok fazla kullanıyorum.
Onlara da bir yandan hak
veriyorum ama tüketici
için kötü. Yakın mesafeler
çok fazla oldu” dedi.

Bütçe ağustos ayında 576 milyon lira fazla, ağustos döneminde 68,1 milyar lira açık verdi.
Merkezi yönetim bütçesinde ise, ocak- ağustos diliminde 576 milyon lira fazla tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağus-
tos 2019'a ilişkin bütçe uygulama
sonuçlarını açıkladı. Buna göre,

ağustosta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 34,1 artarak 94,3 milyar lira, bütçe
giderleri de yüzde 23,2 artışla 93,7 milyar lira
oldu. Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6
yükselerek 590,7 milyar lira, bütçe giderleri de
yüzde 22,8 artarak 658,8 milyar lira olarak ka-
yıtlara geçti. Böylece, merkezi yönetim bütçesi
ağustosta 576 milyon lira fazla, ocak-ağustos
döneminde ise 68,1 milyar lira açık verdi.
Geçen yıl ağustosta bütçede yaklaşık 2,5 milyar
lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında
11,4 milyar liralık faiz dışı fazla oluştu. Merkezi
yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam
960 milyar 976 milyon liralık ödenekten geçen
ay 93 milyar 712 milyon lira harcama yapıldı.
Geçen yılın aynı ayında bu rakam 76 milyar 94
milyon lira olmuştu.

Personel giderleri dikkat çekti

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörü-
len toplam 843 milyar 659 milyon lira ödene-
ğin yüzde 9,8'i kullanılarak 82 milyar 847
milyon lira harcandı. Ağustosta personel gider-
leri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arta-
rak 20 milyar 88 milyon lira olarak gerçekleşti.
Personel giderleri için bütçede öngörülen 247

milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i
kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 20,9 artarak 3 milyar 475 milyon
lira oldu ve bütçede öngörülen 43 milyar 375
milyon lira ödeneğin yüzde 8'i harcandı. Mal
ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen
67 milyar 551 milyon liralık ödeneğin yüzde
8,7'si geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda mal
ve hizmet alımı gideri, geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 32,5 artışla 5 milyar 867 milyon lira
olarak gerçekleşti.

Prim hisserlerini hazine ödedi

Cari transferler geçen ay Ağustos 2018'e göre
yüzde 27,6 artarak 44 milyar 324 milyon lira
oldu. Bütçede öngörülen 391 milyar 337 mil-
yon lira ödeneğin yüzde 11,3'ü harcandı. Söz
konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım
giderleri için 27 milyar 966 milyon lira transfer
yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin
5 puanlık kısmının Hazine tarafından öden-
mesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 mil-
yar 376 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Cari 

transferler içinde yer alan tarımsal destekleme
ödemeleri 1 milyar 447 milyon lira, mahalli
idare payları 6 milyar 715 milyon lira olarak
gerçekleşti. Ağustosta 6 milyar 804 milyon lira
sermaye gideri oluşurken, 1 milyar 72 milyon
lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme gi-
derleri ise 1 milyar 216 milyon lira oldu. Faiz
giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 31,7 artarak 10 milyar 866 milyon lira
olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Geçen yılın ağustos ayında 70 milyar 293 mil-
yon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında
yüzde 34,1 artarak 94 milyar 288 milyon lira
olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri
tahsilatı yüzde 9,3 artışla 66 milyar 620 milyon
lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri
ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde
231,9 artarak 25 milyar 783 milyon lira olarak
hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri
geçen ay 1 milyar 529 milyon lira, düzenleyici
ve denetleyici kurumların gelirleri 356 milyon
lira olarak kaydedildi. Vergi türleri itibarıyla ger-
çekleşmelere bakıldığında, ağustosta geçen
yılın aynı ayına göre, banka ve sigorta muame-
leleri vergisi yüzde 30,3, gelir vergisi yüzde 20,1,
harçlar yüzde 19,3, özel tüketim vergisi yüzde
15,8, damga vergisi yüzde 14,8, kurumlar ver-
gisi yüzde 9,2 arttı.

Kırtasiye ürünlerine

güven yok
Ticaret Bakanlığınca, bu yıl 31 bin
870'i yerli, 172 bin 706'sı ithal
olmak üzere 204 bin 576 kırtasiye
ürünü ve tamamı yerli olan 2 bin
130 okul kıyafeti denetlendi

TicareT Bakanlığınca, bu yıl 31 bin
870'i yerli, 172 bin 706’sı ithal olmak
üzere 204 bin 576 kırtasiye ürünü ve

tamamı yerli olan 2 bin 130 okul kıyafeti denet-
lenirken, kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı
yüzde 2,49 olarak belirlendi. Bakanlıktan yapı-
lan açıklamaya göre, 2011'de kırtasiye ürünle-
rinde yüzde 54 olan güvensizlik oranı 2016 ve
2017 yıllarında gerçekleştirilen denetimlerde
yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Geçen yıl denetle-
nen 115 bin 16 üründen 3 bin 598'i güvensiz
bulundu. Bu yılki denetimlerde, 31 bin 870'i
yerli, 172 bin 706’sı ithal olmak üzere 204 bin
576 kırtasiye ürünü ve tamamı yerli olan 2 bin
130 okul kıyafeti kontrol edildi. Güvensiz ol-
duğu tespit edilen 5 bin 97 kırtasiye ürününün 4
bin 59'unun yerli, bin 38'inin ise ithal olduğu
belirlendi. Kırtasiye denetimleri sonucunda gü-
vensizlik oranı yüzde 2,49 olarak tespit edildi.
Tekstil ürünlerinde herhangi bir güvensizliğe
rastlanmazken, 380 ürün için firma sahiplerine,
etiketlerdeki elyaf içeriği bilgilerinin uygunsuzlu-
ğunu düzeltmeleri için süre verildi.

Ürün güvenliği denetimleri

Bakanlık tarafından ürün güvenliğinin sağlan-
masında denetim faaliyetlerine ek olarak taraf-
ların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine de
önem veriliyor. İç piyasa ve ithalat aşamasın-
daki ürün güvenliği denetimleri ve kırtasiye
ürünlerine yönelik ilk uygulama 2011'de başla-
tıldı. Bu denetimlerde kırtasiye ürünlerinde kı-
sıtlama getirilen azo boyar maddeler ve
fitalatlar yönünden kontroller yapıldı. Türki-
ye'de 2017'de tehlikeli kimyasallarla ilgili Reach
Tüzüğü'nün ve Oyuncak Yönetmeliği'nin Av-
rupa mevzuatına uyumlu hale getirilmesiyle de-
netimin kapsamı genişletildi.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminin
yüzde 35'inin, işlenmesinin ise yüzde
90'ının yapıldığı Osmaniye'de fiyatlar-

daki artış üreticiyi rahatlattı. Kentte birinci ürün
yer fıstığının toplanmasına elle ve makine yardı-
mıyla başlandı. Topraktan sökülen yer fıstıkları,
bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra tesislerde
işlenerek yurt içine ve dışına gönderiliyor. Os-
maniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim
Sağlam,  yer fıstığının Osmaniye için ayrı bir
öneme sahip olduğunu, ürünün en az 10 bin ki-
şiye istihdam sağladığını söyledi.

Fiyatlar memnuniyet verici

"Geçtiğimiz yıl 129 bin dekar alanda 47 bin ton
ürün elde ederken bu sezon 130 bin dekar
alandan 51 bin ton ürün elde edeceğimizi tah-
min ediyoruz. Alış fiyatları da oldukça mem-
nun edici. Geçtiğimiz yıl kilogramı 4,5-5
liradan alınan yer fıstığı bu sezon 7,5 ile 8 lira-
dan alınıyor. Girdi maliyetlerinin geçen seneye
göre yükseldiği bir gerçek ancak fiyatın da
geçen seneye göre artış göstermesi üreticimizin
yüzünü güldürecek." Sağlam, yer fıstığının iş-
lenmesi için kentte 350 fabrikanın bulundu-
ğunu, draje, krema gibi farklı ürünlere
dönüştürülmesi amacıyla da 23 yeni tesis ku-
rulduğunu söyledi. Yer fıstığı üreticisi Mehmet
Arslanözer ise 70 dönümlük bir alana yer fıstığ
ekimi yaptığını, dönüm başına 400 kilogram
gibi bir verim beklediğini aktardı. Üretici Vahit
Karadağ da bu yıl yer fıstığının fiyatıyla kendi-
lerini mutlu ettiğini belirtti.

Aksu, taksicilerin ekonomik anlamda zor durumda olduğunu ve zama ihtiyaç olduğunu söyledi.
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açıkladı. 2020 için zam
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Aksu, "Giderlerimize çok zam
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Yer fıstığı yüzleri

güldürdü

Osman
Arslan
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c HP'li Öztrak, parti genel merke-
zinde basın toplantısı düzenledi.
Öztrak, Türkiye İstatistik Kuru-

mu'nun (TÜİK), bugün Haziran 2019'a
ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladığını
hatırlatarak, işsizliğin yüzde 13’e yük-
seldiğini söyledi. İşsiz sayısının 938 bin
kişi artarak, 4 milyon 253 bin olduğunu
belirten Öztrak, "İşsiz sayısı son 7 aydır
her ay 900 binin üzerinde artıyor. As-
lında biz bu durumu hiçbir krizde gör-
memiştik. Gerçek işsiz sayısı ise son 1

yılda 1 milyon 120 bin kişi artarak 7
milyon 724 bine ulaşmış. İşsizlik mille-
tin canını gerçekten çok yakıyor. Ülke-
nin geleceği, gençlerin işsizliği son 1
yılda tam 5,4 puan artmış; yüzde 24,8
olmuş. İş arayan her 4 gençten biri iş
bulamıyor. Ne eğitim de ne işte olan
gençlerin sayısı ise 5 milyonu geçmiş.
Son 1 yılda işini kaybeden yurttaşların
sayısı ise 802 bin kişi olmuş. İşsizler
ordusuna son 1 yılda katılan her 100 iş-
sizden 85’i daha önce işi olup da işini

kaybedenlerden olmuş" dedi.

Ülkenin dış borcu arttı

Öztrak, çiftçilerin Ziraat Bankası'na öde-
yemediği borçlarda ciddi artış olduğunu
ve bu borçlarda yapılandırma beklediğini
kaydederek, şöyle konuştu: "Ülkenin dış
borcu iktidarları boyunca 3,5 kat artmış;
453 milyar dolar olmuş. Devletin iç
borcu da 4,5 kat artarak 700 milyar li-
rayı aşmış. Cumhuriyeti kuranlar eko-
nomi politikalarını oluştururken

'ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi
bağımsızlık olmaz' ilkesini düstur edindi-
ler. Bu yolda şeker, un, uçak fabrikalarını
dışarıdan tek kuruş borç almadan kurdu-
lar. Çünkü Osmanlı'nın son günlerinde
enflasyon belasının da ne olduğunu  gör-
dük. Cumhuriyet'i kuranlar da bunu
gördü. Cumhuriyet'i 90 yıllık reklam
arası olarak görenler bunu göremedi.
Cumhuriyet'e 'reklam arası' diyenlerin ik-
tidarı 17 yıldır el atına binip sağa sola
çalım satıyor."  DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İşsiz sayısı son 7 aydır her ay
900 binin üzerinde artıyor. İşsizlik milletin canını gerçekten çok yakıyor” dedi

İşSİzlİk mİlletİn
canını yakıyor

DEMiRTAş’A 
özgürlük istedi!

Kişisel Twitter hesabından, Kandıra Ce-
zaevi’nde bulunan Sırrı Süreyya Önder ile
Demirtaş’ın BDP milletvekili oldukları

dönemde, Abdullah Öcalan’ın mektubunu Kandil’e
ulaştırmalarının ardından yaptıkları açıklamaya dair
bir video paylaşan Bekaroğlu, şunları söyledi: “De-
mirtaş’ı serbest bırakın, TBMM’de bir komisyon
kurun, çözüm süreci tekrar başlasın. Annelerin acıları
ancak böyle diner. ‘Son terörist öldürülene kadar’
yöntemi yanlış, ‘sivil toplum’ yürüyüşleri ile de bir
yere gidilemez.”

Avukatları da açıklama yaptı

Demirtaş’ın, dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) Büyük Daire’de görüleceği 18

Eylül’e günler kala, Ankara 19. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruş-
masında (2 Eylül) eski HDP Eş Genel Baş-
kanı hakkında tahliye kararı verilmişti.
Savcılığın tahliye kararına itirazı An-
kara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
reddetmesinin ardından Demirtaş
için verilen karar kesinleşmişti. Avu-
katlar cumartesi günü yaptıkları
basın açıklamasında kanunların
açık olduğunun altını çize-
rek, Demirtaş’ın bir an
önce serbest bırakıl-
ması gerektiğini 
söylemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yaklaşık 3 yıldır
Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu

3 PARTi 3 EYLEM
Geçtiğimiz günlerde evlatları PKK'lı teröristlerce kaçırılan annelerin HDP önünde başlattığı eylem
sürerken, 'parti önü' eylemlere yenileri de eklendi. İBB iştiraki şirket tarafından işten çıkarıldığını
iddia eden bir grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde eyleme başladı. KHK'yla işten atılan bir kişi
ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparken gözaltına alındı

ÇocuKlArının
dağa kaçırılma-
sından HDP’yi

sorumlu tutarak Diyarbakır
İl Başkanlığı önünde oturma
eylemi yapan ailelerin acılı
bekleyişi sürüyor. 3 Eylül’de
partinin il başkanlığı binası
önünde başlayan eyleme ka-

tılan aile sayısı her geçen gün
daha da artıyor. Bugün parti
binası önünde yapılan ey-
lemlere AK Parti ve CHP ile
birlikte yenileri de eklendi. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye-
si’nden (İBB) çıkarıldığını
söyleyen bir grup işçi CHP
İstanbul İl binası önünde

oturma eylemine başladı. İş-
çiler yeniden işlerine dönene
kadar eylemi sürdürecekle-
rini söyledi.

Gözaltına alındı

Öte yandan; 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından
677 sayılı KHK ile Maliye

Bakanlığı Defterdarlık Mu-
hasebe Müdürlüğü'nden
ihraç edilen ve bugünden iti-
baren beş gün boyunca AKP
Ankara İl Binası önünde
oturma eylemi yapacağını
duyuran Cemal Yıldırım, ey-
lemine başlar başlamaz göz-
altına alındı.

Erdoğan'sız
bir hiçiz

AK PArti Grup Başkanvekili ve
Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan, Habertürk'te Kübra Par'ın

Açık ve Net özel programına katıldı. Prog-
ramda yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili
konuşan Turan, Erdoğansız bir AK Parti’nin
yeni kurulan partiler gibi “bir hiç”olduğunu
söyledi. Turan bu konuda, “Erdoğansız Bü-
lent Turan Çanakkale’de bir hiçtir. O yüzden
Erdoğan ile yürürsek bir kıymetimiz var. O
yüzden bizim vekillerimizin hepsi de bu ko-
nuda aynı kanaattedir diye düşünüyorum”
ifadeleri kullanması dikkat çekti. Turan’ın
sözlerinin AKP içerisinde ayrılması beklenen
milletvekillerine yönelik bir “uyarı” olduğu
yorumları da yapıldı.

Özdağ, Suriye
uyarısı yaptı

türKiye’nin Suriye politikasını başın-
dan bu yana eleştiren İYİ Parti İstanbul
Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ basın

mensuplarına konuştu. Suriye’nin kuzeyinde PKK-
YPG ile gerçek an-
lamda mücadele
edilmediğini söyleyen
Özdağ, aksine 
“Güvenlikli bölgenin
amacı, ABD’nin 
Suriye’deki varlığının
PKK devleti kuru-
lana kadar sürmesine
kurumsal çerçeve
oluşturmasıdır.
Güvenlikli bölge
PKK’nın Suriye’de
devlet oluşturma 
sürecini Türkiye ile
görüşerek ve onayla-
tarak gerçekleştirmesidir” ifadelerini kullandı.

Orduda planlar var

Ümit Özdağ, son YAŞ toplantısında generallerin
emekliliklerini isteyerek TSK’dan ayrılma kararlarına
ilişkin de “Erdoğan önce FETÖ’ye orduyu teslim et-
meyi denedi. Onlar darbe yaptı. Şimdi orduyu
AKP’lileştirmeye çalışıyor. Bunu yaparken ordunun
bütün geleneklerini elinden alıyor, tahrip ediyor” diye
konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
güvenli bölgede Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara
bahçeli ev yapılmasıyla ilgili sözlerini de değerlendi-
ren Özdağ, “Herhalde şaka yapıyor diye düşünüyo-
rum” dedi.

Davutoğlu’na
yakındı kovuldu!

AK PArti'den istifa eden eski başba-
kanlardan Ahmet Davutoğlu'na yakın-
lığıyla bilinen Milat gazetesi yazarı ve

Ankara Temsilcisi Bayram Zilan, Milat gazete-
sindeki görevinden alındığını duyurdu. Bir za-
manlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın
isimlerden olan Zilan , görevden alınmasını
Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı: “Milat
Gazetesi ile bugün yolları ayırmak zorunda kal-
dık. Gazetedeki köşe yazarlığım ve Ankara Tem-
silciği görevim bugün itibariyle sona erdi
Hayatım boyunca doğru olanın yanında dur-
dum. Hakk ve Dava için mücadele ettim Bundan
sonra da ‘doğru olanın’ yanında olmaya devam
edeceğim.

Faik
Öztrak

Ümit
Özdağ

Bayram
Zilan

Bülent
Turan

Mehmet
Bekaroğlu
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü tarafından

bu yıl da düzenlenen ve
yoğun katılımın olduğu

“Yaza Veda Sağlıklı Okula
Merhaba” etkinliği renkli 

görüntülere sahne oldu

B eylikdüzü Belediyesi tarafından, ilçe-
nin minik öğrencilerinin okula sağlıklı
bir şekilde başlaması adına gerçekleş-

tirilen “Yaza Veda Sağlıkla Okula Merhaba”
etkinliği büyük ilgi gördü. Sağlık ve eğlenceyi
bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü tarafından Yaşam Vadi-
si’nde düzenlenen programda, çocuklar özel
okulların düzenlediği atölye, oyun ve spor et-
kinlikleri ile doyasıya eğlenirken alanda yer
alan özel hastane ve sağlık kuruluşları okul
öncesinde velilerin sorularını yanıtladı.

Uzmanlarla bir araya geldiler

Eğlenceli atölye ve aktivitelerle başlayan gün
içerisinde çocuklara; Göz - İşitme ön tanı
muayenesi, Ağız ve Diş bakımı bilgilendir-
mesi ve Persantil Gelişimleri (boy kilo ölçüm-
leri ve birbirine orantıları) bilgilendirmesi
yapıldı. Sağlık kontrollerinin ardından çocuk-
lar; Ebru Atölyesi, Kil Atölyesi, Boya ve Oyun
Hamuru Atölyesi ve el becerileri aktiviteleriyle
hem eğitici hem de keyifli anlar yaşadı.  Etkin-

likte aynı zamanda, "Okul Öncesi İçin Anne,
Baba ve Çocukların En Çok Merak Ettiği So-
rulara Doğru Cevaplar” konulu psikolojik da-
nışmanlık hizmeti verildi. İki gün süren
etkinliğin ilk gününde çocuklar adeta şenlik
havasında bir gün geçirerek eğitici ve öğretici
bilgiler aldı.

Fiziksel ve ruhsal kontrol

“Yaza Veda Sağlıklı Okula Merhaba” etkinli-
ğinin oldukça ilgi gördüğünü ve her geçen yıl
içeriğini daha da zenginleştirmeyi hedefledik-
lerini belirten Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü yetkilisi Ali Onur Baştuğ,
etkinliğin amacının çocukların okul öncesinde
fiziksel ve ruhsal durumlarının kontrolünü uz-
manlar eşliğinde sağlamak olduğunu belirtti.
Alanda tüm stantları gezen ve vatandaşlarla
bir araya gelen Beylikdüzü Belediyesi 1.Baş-
kanvekili Serdal Mumcu ise, “Beylikdüzü Be-
lediyesi olarak çocuklarımızın mutlu ve zinde
olduğunu görmek bizleri oldukça mutlu edi-
yor.  Çünkü sağlıklı nesillere, ihtiyacımız var.
Bunu noktada da biz olarak elimizden gelen
tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

YAZA VEDA
okula merhaba

Birlikte çöp topladılar
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Dünya Çöp Toplama Günü’nde 

anlamlı bir sosyal farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve 350 öğrenci, 

Küçükçekmece Göl Kenarı’ndaki çöpleri topladı, çöplerini yere atanları uyardı
küçükçekmece Belediyesi ta-
rafından 15 Eylül Dünya Çöp
Toplama Günü’nde çevre te-

mizliğine karşı farkındalık yaratmak için
Küçükçekmece Gölü etrafında çöp top-
lama etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsa-
mında yaşları 8 ile 14 arasında değişen
yaklaşık 350 öğrenci,öğle saatlerinde baş-
langıç noktası olan Küçükçekmece Amfi
Tiyatro’da toplandı. Öğrenciler burada
“Küçükçekmece Evimiz”, “Bize Temiz Bir
Çevre Borçlusunuz”, “Evimizi Temizliyo-
ruz”, “Temiz Bir Gelecek Bize Mirasınız
Değil Borcunuz” yazılı pankartları açarak
farkındalık oluşturmayı amaçladı. Kü-
çükçekmece Bilgi Evleri ve Spor Okulla-
rından etkinliğe katılım gösteren
öğrenciler, Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi ile birlikte çöp toplama-
nın heyecanını yaşadı. Öğrenciler
toplama noktasından başlayarak Küçük-
çekmece Gölü etrafındaki çöpleri topladı.

Temizlemek için uğraşıyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, temiz bir çevre çağrısında buluna-
rak, “Daha temiz bir Küçükçekmece için
ve çevreyi korumak için önce kirletmeyi
bırakmamız gerekiyor. Biz öyle bir iş ya-
pıyoruz ki kirletiyoruz sonra temizlemek
için uğraşıyoruz. Biz insanlar doğanın
sahibi değil sadece onun bir parçasıyız.
Bu dünyayı çocuklardan emanet aldık.
Doğada yaşayan tüm canlılara güzel bir
dünya bırakmanın ilk adımı doğayı kirlet-
memek… Çocuklar ve gençler bu bilinçle
büyüsün istiyoruz. Bunun için ilk adım
farkındalık. Temiz bir ilçe, kent, dünya 

için beraber mücadele edeceğiz. Bilboard
ve afiş çalışmalarımızın yanı sıra farkın-
dalık artırıcı diğer faaliyetlerimizle çevre
koruma bilinci oluşturmayı hedefliyo-
ruz. Küçükçekmeceli hemşerilerimi çev-
reyi temiz tutmaya davet ediyorum ve
duyarsız kalmayacaklarını biliyorum. Ço-
cuklarımızın çok daha temiz bir çevrede
yaşamalarını istiyoruz. Etkinliği önce ço-
cuklarımızla yapıyoruz ki onlarda böyle
bir bilinç oluşsun" dedi.

Doğamız kirleniyor

Etkinliğe katılan çocuklardan Zeynep
Kandemir, arkadaşları ile birlikte etkinliğe
katılmaktan mutluluk duyduğunu söyle-
yerek, “Bugün Başkan Amca, arkadaşla-
rım ve kuzenlerim ile birlikte rada çöp
toplayacağız . Bence insanlar yere çöp at-
masınlar. Hayvanlar ölüyor. Doğamız
kirleniyor” şeklinde konuştu. Etkinlik ala-
nındaki Melisa Kurt ise çöp toplamanın
kendisini çok iyi hissettirdiğini söyledi.

Miniklerle birlikte çöp toplayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
“Her zaman çocuklarımıza çevre bilinci aşılamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sayıştay'dan 
emsal karara

Sayıştay bu tür ödemelerine imza
atanların Harcırah Kanunu'ndaki
belirtilen miktarın üzerindeki tutarı

ceplerinden karşılayacağına karar verdi. Ka-
rarla birlikte belediyeler kanalıyla yapılan
keyfi harcamaların önüne geçilmesi bekleni-
yor. Emsal nitelikteki karara Sayıştay 5. Dai-
resi imza attı. Bir belediye adına şehir
dışındaki fuara giden belediye personelinin
konaklama gideri belediyenin 'Temsil, Tören,
Ağırlama ve Tanıtım Giderleri'nden ödendiği
tespit edildi.

Faizi ile geri ödenecek

Konuyla ilgili açılan soruşturmaya son nok-
tayı Sayıştay 5. Dairesi koydu. Kararda, "Ya-
tacak yer temini için ilgili kişilere ödenecek
gündelik tutarının da ilk 10 gün için günde-
liklerinin yüzde 50 artırımlı miktarı olan tu-
tarı geçmemesi gerekmektedir. Ancak yapılan
incelemede bu tutarın oldukça üzerinde ko-
naklama gideri ödemesi yapıldığı anlaşıl-
maktadır. Sorumlular savunmalarında
harcamaların il dışında yapılan belediyenin
katıldığı fuarlarda organizasyon, personel ve
benzeri giderler olduğunu ve bu ödemelerin
Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri
kapsamında yapıldığını belirtmişlerdir. Fuara
görevli olarak gönderilen belediye persone-
line harcırah ödemesinin yapılmadığını ifade
etseler de belediye personelinin il dışındaki
konaklama bedellerinin fuar organizasyonun
giderleri arasında sayılması mümkün görün-
memektedir. Nitekim İçişleri Bakanlığı tara-
fından yayımlanan Belediye Bütçesinden
Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Gider-
leri Yönergesi'nin 5 inci maddesinde konuya
açıklık getirilmiştir. Fuar organizasyonuna
katılım amacıyla il dışında geçici görevlendi-
rilen belediye personelinin konaklama bedel-
lerinin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım
Giderleri kapsamında ödenmesi mümkün
değildir. Bu durumda, geçici görevlendirme
ile il dışına gönderilen personelin konaklama
bedellerinin ödenmesinde Harcırah Kanunu
hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Bu itibarla, adı geçen personel için mevzu-
atta öngörülen sınırın üzerinde konaklama
gideri ödemesinde bulunulması sonucu olu-
şan kamu zararının, Harcama Yetkilisi ve
Gerçekleştirme Görevlisine müştereken ve
müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu-
nun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri
ile birlikte ödettirilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir" denildi. 

UFUK ÇOBAN

AŞK OLSUN ARTİSTLERE
Büyükçekmece Belediyesi, Kaynarca Belediye
Tiyatrosu’nun “Aşk Olsun Artistlere” adlı oyu-
nuna ev sahipliği yaptı. Büyükçekmece Atatürk
Kültür Merkezi’nde sahne alan Kaynarca Belediye
Tiyatrosu ekibi sergiledikleri performansla izleyici-
ler tarafından büyük beğeni topladı. 

Muhteşem bir performans

Büyükçekmece Belediyesi Siyasi İşler Koordina-
törü Hasan Akkuş, "Oyuncularımız Kaynarca’dan

Büyükçekmece’ye gelerek muhteşem bir perfor-
mans sergiledi. Büyükçekmece Belediyesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen tiyatro oyununu ke-
yifle izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Başkanımız Dr. Hasan Akgün sizlere sevgi ve
saygılarımı iletmemi istedi. Büyükçekmecelilerin
sanata olan ilgisini görmek bizleri mutlu ediyor.
Oyuncularımıza başarılar diliyorum" diyerek Kay-
narca Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer’e
teşekkür plaketi takdim etti.  

Çocuk parkına heykel
16. İstanbul Bienali kapsamında kuşağın en
yaratıcı sanatçılarından Monster
Chetwynd’in masallardan ve mitolojiden
esinlenerek yarattığı oyun alanı formundaki
heykel Nişantaşı Sanat Parkı’nda açıldı.
Chetwynd’in İstanbul’un Sokak kedilerinden,
Yerebatan Sarnıcı’nda yer alan Medusa hey-
kelinden ve İtalya’daki Bomarzo Bahçele-
ri’nden esinlenerek 16. İstanbul Bineali’ne

özel hazırladığı "Gorgon Oyun Alanı" Şişli
Belediyesi’nin desteğiyle Nişantaşı Sanat
Parkı’na yerleştirildi. Açılışa İngiltere Baş-
konsolosu Judith Siater, sanatçı Monster
Chetwynd, Şişli Belediyesi yetkilileri ve çok
sayıda çocuk katıldı. Hayata geçen proje
kapsamında Chetwynd, MSGSÜ öğrencile-
riyle birlikte  parkı ziyaret eden herkese 
etkileyici bir performans sundu.
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GÜNDEM

I nsanlık tarihinde, dinlerin tümünde ve
her yerde Anneler çok önemlidir. Anne,
“yuvayı dişi kuş yapar” deyişiyle ger-

çekten yuvasını yapar. Yuvasında ekonomist,
öğretmen, doktor, yönetici, emekçi velhasılı
aklınıza gelen her şeydir anne.

Bu nedenledir ki dinimizde, "Cennet anala-
rın ayakları altındadır" denilerek onlara hak-
ları olarak kutsallık verilmiştir.

Koruyucu, kollayıcı, özleyici ve hak arayıcı
olarak son yıllarda öne çıkan anneler hak
aramaya başladılar.

Önce Cumartesi anneleri bir araya geldi.
Onların amacı hak, hukuk adaletten başka çe-
şitli dönemlerde faili meçhul olan, gözaltına
alınıp sorgu sırasında kaybolan evlatlarına ne
olduğunu öğrenmek istiyor ve bunun çığlığını
atıyorlardı.

Bunların çoğu haber alamadığı ve nerede
olduğunu bilmedikleri evlalarının en azından
mezar yerin ya da bir kemiğini istiyorlardı.

Bu talepleri yıllar önce başlamıştı. Hedefe
ulaşılamadığı için, idare izin verdiği sürece
devam ediyorlar. Sürekli gaz yiyip, gözaltılar
olmasına rağmen hedeflerine ulaşırlar mı
bilmem.

Cumartesi annelerine şimdilerde Diyarba-
kır Anneleri eklendi. Geç kalınmış bir talep
olmasına karşın, bir anneyle başlayan hare-
ken kısa sürede çeşitli yörelerden katılımla
hızla çoğalmayı sürdürüyor.

Cumartesi Anneleri kaybolan evlatlarının
mezarının yerini, kemiğini isterken, Diyarba-
kır Anneleri Halkların Demokrasi Partisi
(HDP) önünde, onların terör örgütü PKK ile
bağlantısı olduğu sanısıyla bu örgüt tarafın-
dan kaçırılıp, terörist olarak yetiştirilen evlat-
larını istiyorlar.

Evlat acısı ve hasreti kolay mı?
Karga bile kartal’a, “Benim evlatlarıma

dokunma” dediğinde, Kartal, “Ne bileyim se-
ninki hangisi olduğunu” deyince.

Karga, “Gördüğün en güzel yavrular be-
nimkidir” dememiş miydi.

Evlat acısı ve hasreti çeken bu anneler ey-
lemlerini sürdürürken üçüncü bir anne gurubu
çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, as-
keri okullarda olup gözaltına alınan çocukla-
rın annesi. Yeniçağ gazetesinin haberine göre,
bunlar Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde
toplanıp, “Bizim çocuklarımızın FETÖ terör
örgütü ile alakası yok. Onlar öğrenci olduğu
için emir komuta gereği boş tüfeklerle gitmiş-
ler. Çocuklarımızın tahliye olması için Cum-
hurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz.
Adalet gelene kadar burada olacağız” diyen
anneler de var.

Ayrıca kocaları tarafından insafsızca katle-
dilen annelere ve onların annelerinin ızdı-
rap’ına ne demeli?

Daha dünlerde kızının yanında kocası tara-
fından bıçaklanan annenin, “Ölmek istemiyo-
rum” feryadına karşılım, Anne ölme” diye
haykıran evladın sesleri kulaklarımızda hala
çınlamıyor mu?

BU DAVAYA NE DEMELİ?

12 Eylül faşist darbesinin 39. Yıl dönü-
münde hiçbir dahlim olmayan bir haber yü-
zünden Bakırköy Adliyesinde yargılandığım
davanın duruşması vardı.

Davanın müştekileri yani şikayetçiler kıs-
mında. FETÖ’nün sağ kolu olduğu ve bir za-
manlar Fuat Avni olarak ta bilinen, eski
Emniyet Müdürü ve taraf yazarı halen firari
ve Kırmızı Bültenle aranan Emre Uslu.

Yanında CHP Genel Başkanlığı yapmış,
Genel başkanlığa aday olmuş Umut Oran.

Diğer kişi ise yine CHP Genel Sekreterliği
yapmış halen Milletvekili olan Mehmet Akif
Hamzaçebi.

Bu kişiler yayınlanan haberle hiçbir dahlim
olmadığı halde, dört dönem CHP Kurultay
Delegeliği, Milletvekili Adaylığı ve aday
adaylığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Adayı
olmuş ve halen delege olan ben Mustafa
Dolu..

Konuşup görüşüyoruz. Bana, “Ağbi seninle
bir işimiz olmaz seni tanıyoruz” diyorlar ama
beni dahlim olmayan bir suçtan yargılanmamı
sürdürüyor.

Hayırlısı ve sabırla savunmamızı yaparken
meşhur Avukatlarının mahkemeyi yönlendir-
mek ve etkilemek için ileri sürdüğü tezleri
bir,  bir çürütmeyi sürdürüp adaletin tecelli
edeceği günü bekleyeceğim.

O kmeydanı Şark Kahvesi'nde nal-
bur dükkânı işleten 45 yaşındaki
Aydın Halat, 12 yıl önce araba-

sıyla halı saha maçı için Alibeyköy Spor
tesislerine gitti. Arabayı üzerindeki anah-
tarla birlikte spor tesisleri yakınında bulu-
nan bir oto yıkamacısına bırakan Halat,
maç bitiminde ise aracını almaya gitti-
ğinde büyük bir şok yaşadı. Aracını ye-
rinde bulamayan Halat, oto yıkamacısına
aracını sorduğunda ise aracının başka biri
tarafından götürüldüğünü öğrendi. Aracın
çalındığını anlayan Halat, polise müra-
caat etti. Aracın bulunacağından ümidi
kesilen Halat'ı geçtiğimiz günlerde Yedie-
min Otoparkından bir kişi arayarak aracın
otoparkta bulunduğunu söyledi. Aldığı
haberle sevinen Halat'ın sevinci ise kısa
sürdü. 2007 yılında çalınan aracının yıllar-
dır Eyüp Yediemin Otoparkı'nda bulundu-
ğunu öğrenen Halat, 2000 model aracına
32 bin lira otopark ücreti ödeyeceğini du-
yunca ikinci bir şok yaşadı.

Bütün otoparkları dolaştım

Aracının çalındıktan sonra hemen hemen
İstanbul'daki bütün otoparklara baktığını
ancak bulamadığını belirten Aydın Halat,
"2007 yılında Alibeyköy'de aracımla halı
saha maçına gitmiştim. Aracımı halı saha-
nın hemen yanında bulunan bir oto yıka-
macısına verdim. Maç oynadıktan sonra
aracımı almaya gittiğimde aracımın ye-
rinde olmadığını çalındığını fark ettik. Oto
yıkamacısına aracımı sorduğumda ara-
cımı bir kişinin aldığını söyledi. Bende ta-
nıdığım birisinin benim arabamı
almadığını söyledim. Oto yıkamacıları da
bu bölgede hırsızların çok olduğunu ve
aracın çalınmış olabileceğini söylediler.

Daha sonra polis merkezine giderek aracı-
mın çalındığına dair şikâyette bulunduk.
Bunun için işlem yapılmasını ve çalan kişi-
lerden şikayetçi olduk. İstanbul'daki
hemen hemen bütün otoparkları gezdim
ama aracımı bulamadım" dedi.

32 bin lirayı duyunca şok oldum

Aracını yıllar sonra Yediemin Otopar-
kı'nda bulunduğunu söyleyen Halat, 32
bin lira otopark borcu olduğunu duyunca
şok yaşadığını belirtti. Aydın Halat, "Ara-
cım çalındıktan sonra aracım bulunur
ümidiyle 2007 yılından 2015 yılına kadar
tüm vergilerini ödedim . Artık aracımdan
ümidimi kesmiştim. Trafikten de çektir-
dim. Geçen Pazar günü bir telefon geldi
bana aracımın Trafik Vakfı Yediemin Oto-
parkı'nda olduğunu söyledi. İlk önce inan-
mak istemedim. Daha sonra Yediemin

otoparkına gittim ve aracımın orda oldu-
ğunu gördüm. Daha sonra Trafik Vakfı
Yediemin Otoparkı'ndan aracımı almak is-
tediğimi söyledim. Onlar da bu aracın 12
yıldır otoparkta olduğunu ve 32 bin lira
gibi bir otopark borcu olduğunu söyledi-
ler. Ücreti duyunca şok oldum. Bende bu
aracın çalıntı olduğunu ve hiçbir ücret
ödemeyeceğimi ve mağdur olduğumu
söyledim. Ben bu araçla ilgili suç duyuru-
sunda bulunacağımı bildirdim. Benim
aracım 10 yılı aşkın bir süredir bulunmuş,
bu otoparkta yatıyor. Bulan da polis, jan-
darma veya trafik vakfı her kim bulduysa
bilmiyorum Aracımın bulunup da bana
bildirilmemesi beni maddi ve manevi ola-
rak mağdur etti. Bugün aracımın sadece
15 bin lira hurda bedeli var. Ben bunlar
hakkında suç duyurusunda bulunacağım"
ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

İbb Meclisi, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından hazırlanan, 'Nitelikli Zabıta Destek Hiz-
meti Alımı' alımıyla ilgili teklifi görüştü. Söz konusu

teklif, 2017 yılında 30 aylığına yapılan ihale süresi, 30 Eylül’de
dolacağı için hazırlandı. Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar
Komisyonu’nun ortak raporuyla Meclis gündemine gelen
teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Oy birliğiyle alındı

Oy birliğiyle kabul edilen raporun sonuç bölümünde, "Beledi-
yemiz Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta müdürlükleri-
nin görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesinde,
kamu gücü ve otorite yetkisinin kullanılmasını gerektiren işle-
rin dışında kalan, yıkım hizmetleri, iş makinesi ve araç gereç
kullanma, taşıma, teknik hizmetlerin yapılması gibi yardımcı
hizmetlerin görülmesi, zabıta iş ve işlemlerinin yürütülmesine
yardımcı olmak üzere, ilgili mevzuatındaki sınırlamalara ve
usule riayet edilmesi kaydıyla, Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta
Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılması planlanan 36 ay
süreli 'Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı' işi için gelecek
yıllara yaygın ihaleye çıkma yetkisi verilmesi talebi uygun gö-
rülmüştür" ifadelerine yer verildi. 

Psikolog da var terzi de

İBB’nin 2017 yılında yaptığı ve aralarında psikologdan ter-
ziye kadar pek çok meslek sahibinin bulunduğu ihale kap-
samında, 447 personel ve 144 araçlık hizmet alımı yapıldı.
30 aylığına yapılan ihale, 178 milyon 992 bin 590 TL’ye mal
edildi. İhale kapsamında 131 zabıta destek hizmetleri per-
soneli, 84 motosiklet ve ATV sürücüsü, 48 yardımcı hizmet
personeli, 48 çekici şoförü, 48 vinç operatörü ve diğer per-
sonelin alımı yapılmıştı. Diğer personeller arasında iş ana-

listi, hukuk personeli, uzman psikolog, bilgisayar program-
cısı, kaptan, editör, spor eğitmeni, fotoğrafçı, yıkım işçisi,
marangoz, berber, boyacı, kuru temizleme, oto tamircisi ve
terzi de bulunuyor. DHA

Personel ihalesi için yetki aldı

Anneler, anneleeerr ve
hak, hukuk, adalet…

Alibeyköy'de oto yıkamacısında aracı çalınan Aydın Halat, 12 yıl sonra aracının Eyüp Yediemin Otoparkı'nda
olduğunu öğrendi. Aracının bulunma sevinciyle otoparka giden Halat, 32 bin lira otopark borcu olduğunu

öğrenince şok oldu. Aydın Halat, "Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi

İstanbul'da milyonlarca öğrencinin okula
başlaması, tatilcilerin dönmesiyle toplu
ulaşımda yoğunluk arttı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi'nin kış tarifesine
geçmesine rağmen özellikle metro-
büslerde yoğunluk yaşanıyor. İstan-
bul'da haftanın en yoğun gününde
metrobüs ve duraklardaki durum ha-
vadan da fotoğraflandı.

Yoğunluk uzun süre bitmedi

Özellikle Cevizlibağ metrobüs durağından
tramvay, İETT veya halk otobüslerine ak-
tarma yapan vatandaşlar iniş ve binişlerdeki yoğunluk-
tan şikayetçi. Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt
ve Beylikdüzü'nden İETT veya halk otobüsleri ile ak-
tarma yapanların toplanma noktası konumundaki Avcı-
lar'da ise İstanbul Üniversitesi Metrobüs İstasyonu'nda
peş peşe hareket eden araçlara rağmen yoğunluk uzun

süre bitmedi. Metrobüs kullanan vatandaşlar
ise yaşadıkları zorlukları anlattı. Öğrencile-

rin gelmesi ile birlikte metrobüslerde yo-
ğunluğun arttığını ifade eden Cahit
Göç, “İnanılmaz bir yoğunluk var. Ha-
kikaten nefes alamaz hale geldik. Ha-
zırlıksız yakalandık. Servisler olmasına
rağmen otobüsler inanılmaz kalabalık
ve öğrenciler çok etkiliyor. Artık İstan-

bul nüfusunun kaldıramayacağı şekilde
göç almış durumda. Artık durdurulmalı"

dedi.

Öğrenciler çok yoğunlaştırdı

Her gün Beylikdüzü yönünden Cevizlibağ'a geldiğini
söyleyen Halil Temel ise “Metrobüsler çok sıkıntı. Çabuk
gelmiyor boş gelmiyor. Hep dolu geliyor, hiç oturarak gi-
demiyoruz. Bunun azalması için altyapı yapılması lazım.
Tren yapılmazsa bu iş çözülmez" diye konuştu.

CiFTE MAGDURiYET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 36 ay süreli 'Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı' ihalesi açmak için
İBB Meclisi’nden yetki aldı. 2017 yılında yapılan 447 personel ve 144 aracı kapsayan hizmet alım ihalesinin süresi 30 Eylül’de dolacak
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Yusuf Bahbouh

ZAYİ İLANLARI
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ÇALINAN ARACINI 12 YIL SONRA OTOPARKTA BULDU, 32 BİN LİRALIK BORCU ÖĞRENİNCE İSE ŞOK YAŞADI

Pazarlıklar sonucu aracı 3 bin
500 liraya aldığını anlatan Halat,
"İlk önce benden 32 bin lira gibi
bir bedel istediler ama aracımın
buraya giriş evraklarını bulama-
dılar. Uzun zaman olduğu için
evrakların kaybolabileceğini,
yanmış olabileceğini söylediler.
Yediemin Otoparkı yetkilileri ve
Trafik Vakfı yetkilileriyle görüş-
tüm evrakları bulamayınca bana
32 bin lira değil aracın hurda be-
deli olan 15 bin lira üzerinden 5
bin lira verirsen aracı alabilece-
ğimi söylediler. Ben de 12 yıl
sonra bulduğum aracı bırakmak
istemedim. Avukatım aracılıyla 3
bin 500 lira bir bedel ödeyerek
aracımı aldım. Aracımı aldıktan
sonra güvenli bir yere çektim
yasal sürecin işlemesini bekleye-
ceğim" dedi.

KENDi ARACIMI 
3 BiN 500 

LiRAYA GERi
ALDIM

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Ekrem
İmamoğlu

Metrobüs çilesi yeniden başladı
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İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii,
başkent Tahran'da düzenlediği
basın toplantısında, gündemdeki

konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesin-
den sonra uygulanan tüm yaptırımların
kalkmasının yapıcı görüşmelerin başlayabil-
mesi için şart olduğunu belirten Rebii, mev-
cut durumun devam etmesi halinde İran ile
ABD liderleri arasında herhangi bir görüş-
menin mümkün olmadığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Birleş-
miş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplan-
tıları için New York'a gideceğini hatırlatan
Rebii, Ruhani'nin burada bölgesel ve küresel
meseleleri görüşme fırsatı bulacağını ancak
İran Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Do-
nald Trump arasında herhangi bir görüşme-
nin olmayacağını kaydetti. ABD tarafından
hiçbir şekilde bir tutum değişikliği ve güven
verici adım görmediklerini dile getiren Rebii,
"Daha önce bir kere baskı altında müzakere
yaptık. Bundan sonra baskı altında müza-
kere yapmayacağız. Halkımızın sorunlarının
çözüleceğine dair bir güven oluşursa gö-
rüşme yapabiliriz. Şimdi yapılacak bir gö-
rüşmede halkın hangi sorunu hallolacak?"
görüşlerini paylaştı. Ruhani'nin, görüşme
şartını halkın menfaatinin sağlanmasına
bağladığını hatırlatan Rebii, hâlihazırdaki
şartları iyileştirecek bir gelişme göremedikle-
rini ifade etti.

Türkiye ile ilişkiler iyi

Açıklamalarında Suriye meselesine de deği-
nen Rebii, Suriye'de istikrar ve barışın sağ-
lanması için yapılan Astana
müzakerelerinin bölgedeki krizlerin çözül-
mesi yönünde iyi bir örnek olduğunu söy-
ledi. Ruhani'nin Ankara ziyaretinde İran ile
Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin bölgesel
diğer konularla ilgili olarak da derinleştiril-
mesinin hedeflendiğini belirten Rebii,
"İran'ın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri tarihin
en iyi döneminde. Dış siyasetteki temel stra-
tejimiz komşularla ilişkilerimizi derinleştir-
mektir. " dedi.

Aramco açıklaması algı operasyonu

Yemen'de barışın sağlanması için BM ile iş
birliğine hazır olduklarını ve bölgedeki gü-
vensizliğin hiçbir ülkenin çıkarına olmadı-
ğını dile getiren Rebii, Suudi Arabistan'daki
petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili
olarak ise şunları söyledi: "Bazı kötü niyetli-
ler, asılsız ithamlarla tefrika oluşturmaya ve
komşular arasındaki güvensizlik ortamını
artırmaya çalışıyor. Bunu son günlerde atı-
lan tahrip edici adımlarda ve Suudi Aram-
co'ya yönelik saldırıda gördük." Yemen'deki
bilim adamlarının imkan ve kapasitelerini
geliştirdiklerini ve bölgesel diğer hareketlerle
ittifak halinde olduklarını savunan Rebii,
İran'a yönelik suçlamalarla ilgili olarak da
"Yanıltıcı açıklamalar ABD'nin algı operas-
yonlarının bir parçası." ifadelerini kullandı.

İran kapıyı
kapattı!

K uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başba-
kanı Ersin Tatar, bayrağın, bağımsızlığın ve öz-
gürlüğün sembolü olduğunu belirterek,

"Dolayısıyla ne KKTC bayrağını ne de Türk bayrağını
asla ellettirmeyiz." dedi. Başbakan Tatar ile Milli Eğitim
ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2019-2020 eğitim-
öğretim yılının ilk gününde Gazimağusa'ya bağlı Akdo-
ğan Köyü'nde bulunan ve geçen hafta bir Rum
provokatör tarafından Türk bayrağının çalındığı Dr.
Fazıl Küçük İlkokulu'nu ziyaret etti. Tatar, burada yap-
tığı konuşmada, bir ayin dolayısıyla Güney Rum Kesi-
mi'nden gelen gruptan bir kişinin, okulun direğindeki

Türk bayrağını ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Raif Denktaş’ın fotoğrafını çaldığını söyledi. Okulu zi-
yaret ederek bu olayı kınadıklarını vurgulayan Tatar,
"Alınan bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanımızın res-
mini iade ediyoruz. Biz kendi değerlerimize, bayrağı-
mıza ve KKTC’nin hassasiyetlerine sahip olma adına
bu mesajı veriyoruz." dedi.

Kıbrıs'ta barıştan yanayız

Tatar, "Bayrağımız, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümü-
zün sembolüdür, KKTC'nin varlığının bir simgesidir.
Dolayısıyla ne KKTC bayrağını ne de Türk bayrağını

asla ellettirmeyiz." diye konuştu. Bölge ve KKTC halkı-
nın olaya büyük tepki gösterdiğini anımsatan Tatar, "Biz
her zaman Kıbrıs'ta bir anlaşma ve barıştan yanayız
ama KKTC’nin değerlerine ve bayrağımıza asla başka-
larının bu şekilde hakaret etmesini kabul etmeyiz." dedi.
Başbakan Tatar, Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet'e
bir Türk bayrağı takdim ederek, "Bayraklarımızı getir-
dik, sizlere tekrar iade ediyoruz. Gönderde KKTC ve
Türk bayrağının beraber dalgalanması en büyük temen-
nimizdir." diye konuştu. Başbakan Tatar ve Bakan Ça-
vuşoğlu, daha sonra sınıfları gezerek, öğretmen ve
öğrencilerle bir süre sohbet etti. DHA

İngilizler ikiye bölündü
İngİltere'nİn Avrupa Birli-
ği'nden (AB) ayrılması (Brexit)
tartışmaları ülke basınını ciddi şe-

kilde bölerken, İngilizlerin devam eden tar-
tışmalar nedeniyle medyaya güveni de
azalıyor. İngiltere'de Brexit konusu, sadece
siyasette değil aynı zamanda medyada bö-
lünmeye yol açtı. Daily Mail, Daily Teleg-
raph, Daily Star, The Sun ve Daily Express
Brexit yanlısı, Daily Mirror, The Guardian
ve Financial Times ise Brexit karşıtı tavır ta-
kınmış durumda. Diğer gazeteler ve BBC ise
iki tarafa da eşit mesafede yayın politikası
sürdürmeye çalışıyor. Brexit yanlısı gazete-
ler, AB'de kalmayı isteyen isimleri hedef ala-
rak zaman zaman onları hainlikle suçluyor.
Örneğin, hükümetin parlamentonun onayı
olmadan Brexit'i gerçekleştirme yetkisini
mahkemeye taşıyan iş kadını Gina Miller ve
lehte karar veren hakimler, Daily Mail tara-
fından doğrudan hedef gösterildi. 2016'daki
dava sonrası hakimler, fotoğrafları ve öz
geçmişleriyle gazetenin manşetinde "halk
düşmanları" olarak yer aldı.

İhanet suçlaması

Daily Mail, Muhafazakar Parti üyesi olup
parti kararına uymayan parlamenterler hak-

kında "kötü niyetli" yorumu yaparak, bu ki-
şilerin 17 milyon Brexit yanlısı seçmene iha-
net ettiğini savundu. Hükümetin kararına
karşı gelen Muhafazakar Parti üyelerinden
Anna Soubry, sık sık "asılması gerektiği" yö-
nünde mesajlar aldığını ve bu nefretin esa-
sen medyadan kaynaklandığını söyledi.
Soubry, gazetelerin kendileri hakkında "asi"
ifadesi kullandığına dikkati çekerek, "Hepi-
miz, asilere ne olduğunu biliyoruz. Seni bir

elektrik direğine veya bir ağaca asılı görü-
rüz." yazılı bir elektronik posta aldığını 
aktardı.

Şeytanlar ve kahramanlar

Sadece AB yanlısı Muhafazakar Parti üye-
leri değil aynı zamanda İşçi Partisi lideri Je-
remy Corbyn, AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker ve AB Brexit Müzake-
recisi Michel Barnier de sağ basın tarafın-

dan "şeytanlaştırılan" isimler arasında yer
aldı. Başbakan Boris Johnson'ın yanı sıra
ağırı sağcı Nigel Farage ile David Davis,
Liam Fox ve Iain Duncan Smith gibi muha-
fazakarlar ise kahramanlaştırılıyor. Brexit
yanlısı siyasetçilerin kullandığı "ülkenin
kontrolünü ele almak" yaklaşımının med-
yada aynen kullanıldığı görülüyor. Londra
King's College tarafından yapılan bir araş-
tırma, Brexit meselesinin medyada "sert ve
bölücü" bir hal aldığını ortaya koydu. Araş-
tırmada Brexit yanlısı haberlerde genelde
"öfke, "saldırı", "fırçalamak", "korku tellallığı"
ve "korku projesi" ifadelerinin kullanıldığına
dikkat çekildi.

Brexit karşıtı medya da korku
pompalıyor

Brexit yanlıları kadar AB'de kalınmasına
destek veren gazetelerin de korku pompala-
dığının altı çizilen araştırmada, haberlerde,
AB'den anlaşmalı ya da anlaşmasız çıkışın
felaket getireceğinin iddia edildiğine vurgu
yapıldı. Araştırmada, "Çoğu basın kuruluşu,
bir tarafın diğerinin fikrine adil şekilde mey-
dan okuyacağı bir alan yaratmaya çalışmak
yerine tarafgirliği tahrik edip cesaretlen-
dirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-
un'un, ABD Başkanı Donald
Trump'ı Pyongyang'a davet ettiği

bildirildi. Joongang Ilbo gazetesinin diplo-
matik kaynaklara dayandırdığı haberinde,
Kim Jong-un'un, Trump ile bir zirvede daha
buluşmak istediği ve ABD Başkanını Pyong-
yang'a davet ettiği belirtildi. Haberde, Kim'in
davetinin ağustos ayında bir mektupla ABD
tarafına iletildiği kaydedildi. Kim Jong-un
buluşma isteğine Trump'ın bunun "bu yıl
içinde olabileceği" cevabını verdiği ileri
sürüldü.

Kapsamlı müzakereler sürüyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe
Son Hui de ABD ile "kapsamlı müzakereler"
yapmak istedikleri ancak ABD'nin de "yeni
bir yaklaşımla gelmesi
gerektiği" açıklamasını
yaptı. Liderler, Haziran
2018'deki Singapur zir-
vesinden bu yana
Kuzey Kore'nin füze ve
nükleer programını
müzakere etmek için üç
kez buluştu. 

KKTC Başbakanı Tatar, "Bayrağımız, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolüdür, KKTC'nin
varlığının bir simgesidir. Dolayısıyla ne KKTC bayrağını ne de Türk bayrağını asla ellettirmeyiz." dedi

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, ABD ile
müzakere yapabilmeleri için
yaptırımların kalkmasının şart olduğunu
ve bundan sonra baskı altında herhangi
bir görüşme yapmayacaklarını söyledi

Kore'ye davetli

BayraGa asla
ellettirmeyiz

Akdoğan'daki bayrak krizi
KKTC'nin izniyle 8 Eylül tari-
hinde Akdoğan Köyü'nde bulu-
nan Panagia Kilisesi'nde

Rumlarca düzenlenen ayine katılan Savvas
Koulendoru isimli Rum provokatör, kilise-
nin yakınındaki Dr. Fazıl Küçük İlkoku-
lu'nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti
bayrağını ve okul koridorunda bulunan
cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhur-
başkanı Denktaş'ın fotoğrafını çalmıştı.
KKTC Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan yazılı açıklamada, ola-
yın failinin Koulendoru olduğunun tespit
edildiği ve hakkında tutuklama emrinin çı-
karıldığı belirtilmişti. Açıklamada, KKTC
makamlarının Birleşmiş Milletler Barış
Gücü nezdinde bir girişimde bulunarak,
çalınan Türkiye bayrağı ve Denktaş'ın fo-
toğrafının KKTC'ye ivedilikle iade edil-
mesi talebinde bulunulduğu bildirilmişti.
KKTC yönetimi, ayrıca, Koulendoru'nun
iadesini de talep etmişti.

İsraİl Başbakanı Binyamin
Netanyahu, İsrail radyo-
suna verdiği röportajda
yarın yapılacak erken seçim-
ler öncesi sağ seçmenin
oyunu almaya yönelik yeni
bir vaatte bulundu. İsrail
Başbakanı, seçimi kazanıp
koalisyon hükümeti kurması
halinde El-Halil'de yasa dışı
Yahudi yerleşimcilerin yaşa-

dığı yerleri de "İsrail'e ilhak"
edeceğini söyledi. İşgal al-
tındaki Batı Şeria'da yer
alan Ürdün Vadisi ve yasa
dışı Yahudi yerleşim birim-
lerini "İsrail'e ilhak" edeceği
vaadinde bulunan Netanya-
hu'nun El-Halil açıklaması
da seçim yatırımı olarak yo-
rumlandı. Netanyahu, 4 Ey-
lül'de El-Halil'e gitmiş ve

yaptığı konuşmada, "Bura-
dan kimseyi (Yahudi yerle-
şimcileri) çıkarmayacağız.
El-Halil'in yabancısı değiliz
ve burada sonsuza kadar
var olacağız." demişti. El-
Halil'deki Eski Şehir bölge-
sinde 400 kadar Yahudi
yerleşimci yaşıyor. Yerleşim-
ciler, bin 500 İsrail askeri ta-
rafından korunuyor.

Netanyahu gözünü Filistin'e dikti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da
yer alan El-Halil kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı

bölgeyi "İsrail'e ilhak" edeceği vaadinde bulundu
İsrail Başbakanı,
despot anlayışını
sürdürmeye
devam ediyor.
Netanyahu’nun
şimdi ki hedefi de
El-Halil kenti.

Ali
Rebii

Ersin
Tatar
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leme. 3. Kamu ile ilgili. 4. Eğilmiş olma durumu. 
- “Suç ve ...” (Orijinal ismi Prestupleniye i Nakaza-
niye olan Dostoyevski’nin bir romanı). 5. Sıralan-
mış. 6. Sarkaç. 7. Dağın veya tepenin herhangi bir 
yanı. - Amma, lakin. 8. İhsas. - Yazar. 9. Giysilerde, 
omuzların dik durmasını sağlamak amacıyla içine 
konulan parça. - Hitit.
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TürKiye’den 
TarıK aKan 
geldi geçTi
O ynadığı filmlerle bir döneme damgasını vuran sinema

oyuncusu ve yazar Tarık Akan, vefatının üçüncü yılında
anılıyor. Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan sanatçı, 13 Ara-

lık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Subay olan babası Yaşar
Üregül'in görevi dolayısıyla Erzurum Dumlupınar İlkokulu'nda baş-
ladığı eğitimini Kayseri'de tamamladı. Babası emekli olduktan
sonra ailesiyle Bakırköy'de yaşamaya başlayan ve Yıldız Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Akan, eği-
timi süresince cankurtaranlık ve işportacılık yaptı. Tarık Akan,
1970'te "Ses" dergisinin açtığı "Sinema Artist Yarışması"nda bi-
rinci olunca, Makine Mühendisliği bölümünden ayrıldı ve Gazete-
cilik Yüksek Okulu'na girdi.

Çok sayıda ödül aldı
Sinemaya geçmeden önce bir süre düğün salonlarında müdürlük,
sandal kiralama gibi işlerle uğraşan Akan, "Solan Bir Yaprak Gibi"
adlı film ile 1971'de sinemaya adım atıp Tarık Akan adını kullan-
maya başladı. Sanatçı, aynı yıl Sadık Şendil'in kaleme aldığı,
Orhan Aksoy'un yönettiği "Emine" filminde ise Filiz Akın ile baş-
rolü paylaştı. Türkiye'nin Altın Portakal'da 7 ödüle sahip tek erkek
oyuncusu olan Akan, ilk ödülünü "Suçlu" adlı filmdeki rolüyle
1973'de aldı.
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1973 yapımı "Canım Kar-
deşim" ile 1974 yapımı "Hababam Sınıfı"nda başrol oynayan sa-
natçı, 1970-1975 arasında, yılda 12 filmde rol alarak Türk
sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

Politik filmleri de var
Filmlerinde sıklıkla "Ferit" adını kullanan başarılı sanatçı, bu dö-
nemde Türk sinemasının ünlü kadın sanatçıları Gülşen Bubikoğlu
ile "Ah Nerede", Emel Sayın ile "Mavi Boncuk", Hülya Koçyiğit ile
"Sev Kardeşim", Hale Soygazi ile "Gece Kuşu Zehra" filminde rol
aldı. 1978'de Cüneyt Arkın ile "Maden" filminde rol aldı Tarzıyla
1970'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın jönleri arasına giren
Akan, 1977'de Zeki Ökten'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Sürü"
filminin ardından politik filmlerde rol almaya başladı.

maden filmi unutulmaz
Tarık Akan, 1978'de Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı "Maden"
filminin sonrasında, 1979'da zorunlu askerlik görevini yedek
subay olarak Denizli'de tamamladı. "Maden" filmini bir söyleşide

anlatan Akan, yapımında da emek harcadığı filmden şu sözlerle
bahsetti: "O dönemde Türkiye'nin en çok seyredilen filmi ve benim
de o dönemde en çok para kazandığım filmdir. O dönemde tüm
sendikaların, işçi sendikalarının her yerinde, dağ başlarına kadar
çıkartılıp oynatılan bir filmdir. Görevini çok güzel yerine getirmiştir.
Sendikacılık, işçilik, işçi olmak, emek, sermaye nedir, açık ve net
olarak altı çizilmiş olarak veren filmlerden biridir." Senaryosunu
Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören ile Güney'in yönettiği 1982
yapımı Altın Palmiye ödüllü "Yol" filminde de rol alan Akan,
1990'da Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan "Karartma
Geceleri"nde başrolde yer aldı.

kitaPları da var
Sanatçı Akan, 1985'te Berlin Uluslararası Film Festivali'nde man-
siyon, 1992'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Erkek
Oyuncu", 1996'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam
Boyu Onur Ödülü", 2006'da Sinema Yazarları Derneği "Onur
Ödülü", 2007'de ise Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nde "Si-
nema Emek Ödülü" kazandı. Tarık Akan, 12 Eylül 1980 askeri dar-
besinin ardından 1981'in başlarında, Almanya’da yaptığı bir
konuşma yüzünden Türkiye'ye dönüşünde tutuklandı. 12 yıl hapis
istemiyle yargılanarak 2,5 ay hücre hapsi cezası alan sanatçı, ha-
pishane günlerini ve darbe sürecini 2002'de yayımlanan "Anne
Kafamda Bit Var" kitabında kaleme aldı. Barış Zeki, Yaşar Özgür
ve Özlem isimli üç çocuğu bulunan usta oyuncu, 16 Eylül 2016'da,
akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

türk sineması adına büyük bir kayıP
Akan'ın vefatının ardından Ediz Hun, "Çok çok üzücü bir haber. Çok
kıymetli ve çok başarılı bir aktördü. Hem komedi türünde hem aşk
türünde hem macera türünde çok değerli filmlere imza attı. Tarık'ı,
çok genç sayılabilecek bir yaşta kaybettik, üzüntümüz çok büyük.
Aramızdan ayrılması, gerek biz arkadaşları gerekse Türk sine-
ması adına çok büyük bir kayıp." açıklamasında bulundu.
Türkan Şoray'ın hakkında "Sinemaya ve ülkesine aşık, onurlu bir
duruşu olan" biri olarak tarif ettiği Akan için Filiz akın ise "Öğren-
diğimde resmine bakakaldım. Hiç ihtimal vermiyordum. O savaş-
çıdır, tedavi süresinde kendini göstermek istemedi ama kısa
zamanda sağlığına kavuşacaktır diye düşünürken. Bu habere
halen inanamıyorum. Nurlar içinde yat. Mekanın cennet olsun."
ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 120'den fazla yapımda rol alan Yeşilçam'ın
unutulmaz ismi Tarık Akan, vefatının 3'üncü yılında anılıyor

Sanat hayatı boyunca
120'den fazla filmde rol
alan Tarık Akan'ın yer al-
dığı yapımlardan bazıları
şöyle: "Solan Bir Yaprak
Gibi", "Beyoğlu Güzeli ",
"Sev Kardeşim", "Mavi
Boncuk", "Delisin", "Ha-
babam Sınıfı", "Hababam
Sınıfı Sınıfta Kaldı",
"Leyla ile Mecnun", "Deli
Deli Olma", "Ahh İstan-
bul", "Vizontele Tuuba",
Koçum Benim", "Abdül-
hamit Düşerken", "Aşk
Üzerine Söylenmemiş
Herşey", "Çözülmeler",
"Yolcu", "Bir Kadın Düş-
manı", "Devlerin Ölümü",
"Bir Küçük Bulut", "İkili
Oyunlar", "Kimlik",
"Çark", "Skandal", "Hal-
kalı Köle", "Beyoğlu'nun
Arka Yakası", "Adem ile
Havva", "Paramparça",
"Kan", "Bir Avuç Cennet",
"Pehlivan", "Kayıp Kız-
lar", "Damga", "Kuduz /
Çocuklar Çiçektir",
"Beyaz Ölüm", "Arkada-
şım", "Yol", "Herhangi Bir
Kadın", "Adak", "Sürü",
"Maden", "Şeref Sözü",
"Nehir", "Babanın Evlat-
ları", "Kader Bağlayınca",
"Aşk Dediğin Laf Değil-
dir", "Çapkın Hırsız", "Ev-
cilik Oyunu", "Ateş
Böceği", "Ah Nerede",
"Memleketim", "Esir
Hayat", "Yalancı Yarim",
"Oh Olsun", "Canım Kar-
deşim, "Bebek Yüzlü",
"Tatlı Dillim", "Aşkların En
Güzeli"

120'den fazla

filmde 
rol aldı

Festivalden Oscar
adayları çıkacak
El Cezire Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali'nin
organizatörleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivalden ciddi Oscar adayları çıkmasını bekliyor

EL Cezire Balkanlar tarafından
Bosna Hersek'in başkenti Saray-
bosna'da 20-24 Eylül'de düzen-

lenecek 2. Uluslararası Belgesel Festivali'nin
(AJB DOC) organizatörleri, festivalden bu
yıl da ciddi Oscar adayları çıkacağını düşü-
nüyor. El Cezire Medya Ağı (Al Jazeera
Media Network) ve El Cezire Medya Ens-
titüsü (Al Jazeera Media Institute) ile or-
taklaşa düzenlenen ve Anadolu Ajansının
(AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu festi-
valde bu yıl 23 belgesel film izleyici ile bulu-
şacak. Bu yıl 21 ülkeden 400'ün üzerinde
belgesel filmin başvurduğu festivalin ya-
rışma bölümü için 12 film belirlenirken, ya-
rışma bölümü dışında da 11 belgesel film
gösterilecek. Festival Direktörü Edhem

Foco, yaptığı açıklamada, festival hazırlık-
larında sona yaklaştıklarını belirterek, festi-
vale bu yıl Bosna Hersek dışından da
önemli isimlerin katılacağını duyurdu.

Sloganın adı değişim

Festivalin bu yıl "değişim" sloganıyla düzen-
lenmesine karar verdiklerini aktaran Foco,
"Yarışma bölümündeki filmlerin birçoğu
değişim odaklı filmler. Bu filmlerde, yaşa-
nan veya yaşanması gereken değişimler iş-
leniyor. Sloganımız da buradan geliyor."
ifadelerini kullandı. Foco, bu yıl ikincisini
düzenledikleri festivalde daha çok kadın yö-
netmen, yapımcı ve oyuncuların ortaya
koydukları eserlere yer verileceğini belirte-
rek, "Bu filmler genellikle daha duygusal

oluyor, daha derin anlamlar taşıyor. Yine
savaş belgesellerine de yer vereceğiz." dedi.

Kolay bir şey değil

Festivalin açılışını İngiltere ve Amerika'da
yoğun ilgi gören "For Sama" isimli belgesel
filmle yapacaklarını dile getiren Foco, festi-
valdeki bir diğer savaş temalı filmin ise
Bosna savaşını konu edinen "Light-Footed"
olduğunu söyledi. Foco, belgesellerin ucuz
ekipmanlarla da çekilebileceğinin altını çi-
zerek, "Bu yıl gösterilecek filmlerden biri de
cep telefonuyla çekilmesine rağmen ulus-
lararası festivallerde ödüller alan 'Midnight
Traveler' olacak. Bu kolay bir şey değil ama
istediği zaman herkesin yapabileceği bir
şey." ifadelerini kullandı. DHA

GEÇEN yıl ilki düzenle-
nen festivalde ödül alan
iki filmin Oscar ödülle-
rine aday olduğunu
anımsatan Foco, "Bu
yılki festivalden de ciddi
Oscar adayları çıkabilir.
Bu yıl seçtiğimiz filmleri
izlediğinizde çok kaliteli
yapımların söz konusu
olduğunu göreceksiniz."
diye konuştu. Saraybos-
na'nın film festivalleriyle
ön plana çıktığını kay-
deden Foco, bu festival
heyecanını diğer bölge
ülkelerine de yaymak is-
tediklerini söyledi. Bu yıl
Filistinli yönetmen
Rawan Damen'in de
konuk olacağı festivalde,
"Ana Ödül", "Program
Ödülü" ve "İzleyici
Ödülü" olmak üzere 3
ödül verilecek. Genç ye-
tenekler için çeşitli
atölye çalışmalarının da
yapılacağı festival kap-
samında gösterilecek
filmler, başkent Saray-
bosna'daki Cinema
City'de izlenebilecek.

Oscar
adaylığı
beklentisi

Orhan Kemal
unutulmadı
"Ekmek Kavgası", "Hanımın Çiftliği", "Murtaza", "72. Koğuş" ve
"Gurbet Kuşları"nın da aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz
esere imza atan Orhan Kemal, 105’inci doğum gününde anıldı

ORHAN Kemal'in oğlu
araştırmacı, yazar Işık
Öğütçü, "Çok acıdır, ba-

bamın hiçbir zaman doğum gününü
kutlamadık. İşte bu günlerde kutla-
mamız aslında onun o hak ettiği
doğum günlerini yapamamanın bir
karşılığı." dedi. "Ekmek Kavgası",
"Hanımın Çiftliği", "Murtaza", "72.
Koğuş" ve "Gurbet Kuşları"nın da
aralarında olduğu çok sayıda unutul-
maz esere imza atan, roman, şiir ve
oyun yazarı Orhan Kemal'in doğu-
munun üzerinden 105 yıl geçti. Ke-
mal'i doğum gününde anmak için
çocukları Işık Öğütçü, Şen Yıldız
Öğütçü, Kemali Öğütçü, ailesi, dost-
ları ve sevenleri Orhan Kemal Müze-
si'nde bir araya geldi.

Önümüze bakacağız

Etkinlikte açıklamada bulunan Işık
Öğütçü, "Biliyorsunuz sanatçıların sı-
fırlı ve beşli yaşları çok önemlidir. Bir
100'üncü yaşını kutlamıştık. Şimdi de
105. Bir daha geri dönüşü yok. 100'e
de dönemeyeceğiz, 105'e de. Önü-
müze bakacağız. Bizler 110'da var
olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum
ama gerçekten Türk edebiyatının bu
çok önemli ismini ne kadar ansak
onun için neler yapsak hala eksik
kalır." diye konuştu. Bu sebeple bütün
okurlarıyla hep birlikte kutlayacakları
bir doğum günü yapmak istediğini
aktaran Öğütçü, "Bu aniden gelişti.
Herhangi bir program, konuşma yok.
Gün içerisinde ailemizden ben varım,
ablam var, ağabeyim, eski komşuları-
mız var. Hem hasret gidiyoruz hem
de babamı anıyoruz." dedi.

Sevenler ve değer bilenler

Öğütçü, Orhan Kemal'in hiç doğum
günü kutlamadığını anlatarak, "Çok
acıdır, babamın hiçbir zaman doğum
gününü kutlamadık. İşte bu günlerde
kutlamamız aslında onun o hak ettiği
doğum günlerini yapamamanın bir

karşılığı. Şimdi yapıyoruz. İnanıyo-
rum ki şimdi bu müzede onun eşyala-
rıyla birlikteyiz. O da burada,
okurlarıyla, onu seven ve değerini
bilen kişilerle birlikte." ifadelerini 
kullandı.

Yaşasaydı çok severdi

Babasının kendisi ile ilgili bir anısın-
dan yola çıkarak "Çikolata" öyküsünü
yazdığını belirten Öğütçü, o anısını
paylaştı: "Müzede de yer alan çalışma
odasındaki yatağın üzerinde siyah bir
Siirt battaniyesi var. Ben 5-6 yaşların-
dayken babam bana seslenirdi oda-
sında çalışırken. 'Oğlum, koş gel. Kuş
sana ne getirdi?' derdi. Ben hızla içeri
girerdim. Babamın o siyah battaniye-
nin üzerine koyduğu gofreti gördü-
ğümde havalara uçardım. Çünkü o
çikolatayı biz bayramdan bayrama
görür yerdik. Çocukları çok sevdiği
için böyle sürprizler yapardı ve onu
çok daha estetik bir şekilde 'kuş ge-
tirdi' diyerek sunardı. İşte büyük ede-
biyatçı olmak, gerçekçi edebiyatçı
olmak böyle bir şey. Çocuğunu izle-
yen ve onun her hareketini hafızasına
kaydeden bir yazardan söz ediyoruz.
Ben o gofreti yer, sonra o parlak kağı-
dındaki çikolata bulaşıklarını yalar-
dım. Ben bütün bu hasreti,

çikolatasızlığı
bir gün okudu-
ğum 'Çikolata'
öyküsünde kar-
şımda görünce
çok duygulan-
dım. Çocuğu-
nun bir
hareketinden
muhteşem bir
öykü yazmıştı."
DHA



Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen
Vedat Muriqi, bu akşam Alanya’da
Fenerbahçe’nin en önemli gol
silahı olacak. Çok formda
olan Kosovalı forveti
tribünde ayrıca, Manches-
ter United’ın izleme 
ekibinden Kilibarda da
takip edecek

Sezon başında Rizes-
por’dan transfer edilen
Vedat Muriqi, bu akşam Alan-
yaspor deplasmanında takımının
en önemli kozlarının başında gelecek. Son dönemin en formda
isimlerinden biri olan Vedat, yeni sezondaki başarılı performansını
milli maç döneminde de sürdürmüştü. 25 yaşındaki futbolcu, Ko-
sova formasıyla Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya karşı-
laşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de
2 asist ve 1 golle oynamıştı. Süper Lig’de de Kanarya adına 3 maçta
iki kez fileleri sallayan tecrübeli futbolcu, bir anda İngiliz devlerinin
radarına girmişti.

Solskjaer’e verecek

İngiltere maçında Tottenham’ın tribünden takip ettiği yıldız oyuncuyu
bu akşam ise Alanya maçında Manchester United’ın gözlemci eki-
binden Krsto Kilibarda izleyecek. Kilibarda, Alanya karşısında da gol-
lerine devam etmek isteyen Kosovalı forvet hakkında izlenimlerini
Kırmızı Şeytanlar’ın hocası Ole Gunnar Solskjaer’e iletecek.
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Türkiye Tekvando Milli Takımı, Balkan Şampiyo-
nası'nda 15'i altın olmak üzere toplam 31 madalya
kazandı. Balkan Tekvando Şampiyonası, Bulgaris-
tan'ın Samokov kentinde 9 ülkeden 753 sporcunun
katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye, şampiyonaya

gençler kategorisinde 24, büyükler kategorisinde ise
12 sporcu ile katıldı. Türkiye, şampiyonayı 15 altın, 9
gümüş ve 7 bronz madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı
sporcular gençler kategorisinde 9'u altın, 7'si gümüş
ve 3'ü bronz olmak üzere 19, büyükler kategorisinde
ise 6'sı altın, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 12
madalya elde etti. Böylece Türkiye, hem büyüklerde,
hem de gençlerde takım halinde şampiyon olmayı
başardı.

G alatasaray’da büyük infiale neden
olan ve Tahkim Kurulu’nun üç maça
indirdiği Fatih Terim’in cezası, ka-

muoyunda tartışmalara neden olurken,
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de
kendi içinde bu konuyu gündemine aldı.
Courtyard by Marriott Chisinau Otel’de ger-
çekleşen toplantıda ilk sözü alan Başkanve-
kili ve Hukuk İşleri sorumlusu Mehmet
Baykan konuya şöyle bir giriş yaptı: "Bili-
yorsunuz sezon başından bu yana bir takım
açıklamalar yapıldı ve yapılıyor. Başkanla-
rın yöneticilerin, geleceği satın almaya yö-
nelik, hakem ve kurulları etkilemeye
yönelik bir takım açıklamaları oldu. Ne
yazık ki bu eylemler sezon başında başladı.
Ve mevcut talimatname ile bunun önü alı-
namıyor. Konuşuluyor, ceza veriliyor, sonra
yine konuşuluyor, yine ceza veriliyor. Buna
bir çözüm bulalım. Cezaları artıralım.”

TeRim ve cezalaR
Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre,
bu konuşma sonrasında sözü Galatasaraylı
olduğu bilinen, Engelli Federasyonları So-
rumlusu olan yönetici İsmail Erdem aldı.
Terim’e verilen cezayla ilgili konuşan
Erdem, “Fatih Terim’e bu ceza Galatasa-
raylı diye verildi. Ben böyle bir şeye karşı-
yım. Fatih Hocama nasıl ceza vereceğiz?
Ne cezası vereceğiz? Ben bu olayın Fatih
Terim’e karşı kullanılmasına ve cezaların
katlanmasına karşıyım” dedi. Araya gir-
meye çalışan arkadaşlarına fırsat verme-
yen İsmail Erdem, “Terim’e verilen cezayı
destekleyenler var. Hayır. Ben sonuna
kadar bu cezaların karşısındayım” ifadele-
rini kullandı.

Soğuk RüzgaRlaR eSTi
Bu durum toplantıda şok etkisi yaratır-

ken, Başkanvekili Servet Yardımcı“Bu-
rada konu Fatih Terim değil. Gündemi-
miz o değil. Gündemimiz cezalar”
demesi üzerine Erdem bir kez daha çı-
kıştı: “Bize bir şey anlatmayın. Fatih
Hoca canımız, ciğerimiz. Herkese ceza
veriliyor. Ama en ağır ceza hep Fatih Te-
rim’e veriliyor. Bu cezalarla 28 Şubat’a
döndü burası. Tıpkı o dönemdeki darbe-
ler gibi."İsmail Erdem’in sözlerine diğer
Galatasaraylı üye Nuri Akın da destek
verdi. Akın’ın, “Biz konu mankeni miyiz.
Biz de konuşacağız. Hep siz konuşuyor-
sunuz. Öyle olacaksa atın bizi buradan”
demesi, toplantıda bir kez daha soğuk
rüzgarlar estirdi.

Ne oluR Selim ağabey
Bunun sonrasında söz alan Fenerbahçeli
eski futbolcu ve A Milli Takım Sorumlusu
Selim Soydan’ın, “Bunların suçlusu eski
yönetim. Bundan sonra MHK’de, disiplin
de ahlaksız olmayacak” dedi Soydan'ın
bu sözlerine Mustafa Çağlar itiraz etti.
Çağlar, “Ne diyorsun sen Selim Ağa-
bey... Sözlerine dikkat et. Ben de, arka-
daşlarım da, eski yönetimde
namusumuz ve şerefimizle çalıştık. Kaldı
ki Genel Kurulda hepiniz eski yönetimi
ve uygulamalarını alkışlayıp ibra etmedi-
niz mi?” diye konuştu.

içeRi de caSuS mu vaR?
Nihat Özdemir, üyelerin arasını bularak
ortamı yumuşatırken, o sırada söze
giren Mustafa Hacıkerimoğlu, “Arkadaş-
lar sakin olun. Biz buraya Fatih Terim’i
konuşmaya gelmedik. Bu nedir Allah aş-
kına?” dedi.
Cezanın açıklanmasının ardından attığı,
“Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat

19.05’de yapılması, her açıdan topluma
izah edilmelidir” tweetiyle gündeme
gelen Ercan Bahçıvan, “Arkadaşlar o
tweeti attım. Ama ben federasyonun ku-
rullarını hedef alarak atmadım o tweeti...
Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Cezalar
19.05’te sosyal medyadan açıklandı.
Fatih Terim’in kızları saat 19.07’de o
açıklamaya tepki gösteren tweet attı. Fe-
derasyondan önce, bizden önce haber-
dar oluyorlar. Bu nasıl oluyor? Bizi mi
takip ediyorlar. Benim o tweeti atma ne-
denim budur” sözlerini kullandı. Bunun
üzerine sosyal medyanın etkisi ve bura-
daki yansımalar konuşulunca, TFF Baş-
kanı Nihat Özdemir, toplantıya son
noktayı dikkat çeken bir cümle ile koydu.
Doğu bölgelerine yaptığı yatırımlar kar-
şısında bölücü terör örgütünün hedefi
haline gelen Özdemir, “Ben PKK’dan
korkmadım, bir twetten mi korkacağım”
diye konuştu.

TalimaT değişecek
TFF Yönetimi’nde rahatsız olunan en
önemli konu, bir suçun korkusuzca tek-
rarlanması. Özellikle “tekerrür” madde-
sinin işletilmesi ve tekrarlanan cezaların
araştırılmasına yönelik düşünceleri bu-
lunan yöneticiler, cezaların caydırıcı ola-
bilmesi için artırılması gerektiğini
düşünüyor. Ancak yaşanan tartışmalar
nedeniyle bu konu gündeme bile gele-
medi. En büyük eleştiriyi Galatasa-
ray’dan alan 15 kişilik TFF Yönetimi’nde,
sarı-kırmızı kökenli 5 idareci yer alıyor.
Başkan vekili Erdal Bahçıvan ile birlikte
Hamit Altıntop, Alkın Kalkavan, İsmail
Erdem ve Nuri Akın ile birlikte yedek yö-
netimde Mehmet Serdar Binnet’in de
Galatasaray kimliği bulunuyor.
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Moldova’da yapılan TFF yönetim toplantısında TFF Başkanı Nihat
Özdemir, sosyal medya baskılarının kendisini yıldırmayacağını belirterek

“PKK'dan korkmadım, bir tweetten mi korkacağım?” dedi

PKK’dan bile
KorKMadiM!

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, milli
takımın Davis Cup'ta takım halinde zirveye çıkışını değerlendirirken,
"Tenisin dünya kupasında birinci olmak gurur verici" dedi

130 ülkenin katıldığı ve 'tenisin dünya ku-
pası' olarak bilinen 119 yıllık tarihe sahip
Davis Cup'ta, Türkiye takım halinde birinci
oldu. TTF Başkanı Cengiz Dur-

muş, Danimarka'nın Aarhus
kentinde düzenlenen

Davis Cup'ta ka-
zanılan başarıyı
ve milli tenis-

çilerin
2020 Tokyo
Yaz Olimpi-
yat Oyunları
yolundaki
hazırlıklarını
Demirören

Haber Ajan-
sı'na (DHA)

değerlendirdi.
Başkan Durmuş,

"Oyuncularımız çok gurur duyacağımız bir
sonuç elde ettiler. Hedeflerimize adım adım
yaklaşmamız bizi mutlu ediyor" dedi.
Dünya Grubu'nda play off'lara çıkma şansı

elde ettiklerini belirten Cengiz Dur-
muş, "Gerçekten çok heyecanlı bir

hafta geçirdik. 2 gün üst üste 5 maç yap-
mamız gerekiyordu. 5 maçın sonucunda be-
raberliği olmayan, en iyi sonuçla 3-2 veya
3-0 almamız gereken 3 maç oynadık. Rakip-
lerimiz çok iyiydi. Gençlerde Roland Garros
şampiyonu olmuş, diğer rakibimiz de dünya
17 numarasını yenmiş bir oyuncu ile karşı
karşıyaydık. Oyuncularımız, çocuklarımız
çok gurur duyacağımız bir sonuç elde etti-
ler" diye konuştu.

Dünya Grubu 1'deyiz

Milli tenisçilerin çok iyi performans sergile-
diğini vurgulayan Durmuş, "Çok büyük bir
mücadelenin sonucunda genç sporcumuz
Altuğ Çelikbilek'in son maçı kaderimizi be-
lirleyecekti. 2-2 maçlar berabereydi. Nor-
malde tahminlerde şansımız yok gibi
görünüyordu ama muhteşem bir oyunla üs-
telik 2 sette çok güzel bir hediye verdi bize.
Bugün onun heyecanıyla güne başladık.
Çok mutluyum tabii, Dünya Grubu'nda
play-off'lara çıkma şansı elde ettik. Tahmin
ediyorum Mart'ta bir play-off maçımız ola-
cak. Onu da alırsak Dünya Grubu 1'deyiz.
'Dünyanın en iyi takımları arasındayız' diye-

biliriz. Bu Davis Cup, tenisin dünya kupası
anlamına geliyor. Biz de milli takım olarak
gittikçe yükselen bir çizgide olmayı hedefli-
yorduk. Hedeflerimize adım adım yaklaş-
mamız bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızla
birlikte bunu başardığımızı görmek sorum-
luluğumuzu da, Spor Bakanlığımızın bize
verdiği hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi
de gösteriyor" dedi.

Olimpiyat hedefimiz var

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, kamp prog-
ramları düzenleyeceklerini de belirterek söz-
lerini şöyle tamamladı: "Biz tenisçilerin işi
hiçbir zaman kolay olmadı. Bugün şampi-
yon olsak, yarın antrenmanla başlayıp
başka bir maça giriyoruz. 2020 Olimpiyat
hedefimiz var. Çocuklarımız, aynı zamanda
olimpiyatları zorlayan Cem İlkel, Altuğ Çe-
likbilek, Yankı Erel de Davis Cup'ta olan
sporcularımızdı. 3'ü de olimpiyat kapsa-
mında desteklenen sporcular. Şimdi bu
sporcularımız olimpiyatlara gitmek için ayrı
turnuvaları zorlayacaklar. Kamplar yap-
maya çalışacağız. Bu hedefler doğrultu-
sunda bizde yeni gelişen bir olay; yarın
teknik heyetimizle toplanacağız. Oyuncula-
rımız ve antrenörleriyle birlikte boşluk ol-
duğu haftalarda Davis Cup kampları
planlayıp turnuva yaptıkları yerlerde topla-
maya çalışacağız, ya da ülkemizde belli yer-
lerde hazırlanmaya çalışacağız." DHA

Teniste zirvedeyiz

Gözler Vedat
Muriqi’de

Jahovic yüzleri
güldürüyor
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
Adis Jahovic, attığı gollerle takı-
mını sırtlıyor. Yaz transfer döne-
minde sarı-siyahlıların
Konyaspor'dan renklerine bağla-
dığı Makedon forvet, sezona iyi
başladı. UEFA Avrupa Ligi ve
Süper Lig'de forma giydiği 8
maçta da 90 dakika sahada kalan
Jahovic, gösterdiği performansla
dikkatleri üzerine çekti. UEFA Av-
rupa Ligi 2. eleme turunda Slo-
venya ekibi Olimpija Ljubljana ile
oynanan iki maçta birer gol atan
Jahovic, 3. eleme turunda Malat-
ya'da Sırbistan temsilcisi Partizan
ile yapılan karşılaşmada da bir kez
ağları havalandırdı. Süper Lig'de
ise sezonun ilk maçında Medipol
Başakşehir karşısında takımını 2-0
öne geçiren golü atan Jahovic, Ay-
temiz Alanyaspor ve MKE Anka-
ragücü karşılaşmalarında da
fileleri birer kez havalandırmayı
başardı. Jahovic, böylece resmi
maçlarda gol sayısını 6'ya yük-
seltti. Attığı goller ve performan-
sıyla göz dolduran Makedon
forvet, sadece UEFA Avrupa Ligi
3. eleme turunda deplasmanda
Partizan ile yapılan karşılaşmanın
yanı sıra Süper Lig'in 2. hafta-
sında dış sahada Trabzonspor ile
oynanan müsabakada fileleri ha-
valandıramadı.

15 golün 6'sında 
Jahovic'in imzası var

Geçen sezon Süper Lig'de göster-
diği performansla UEFA Avrupa
Ligi elemelerine katılma hakkı ka-
zanan, 2. eleme turunda Slovenya
temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı
kupanın dışına iten ancak 3.
eleme turunda Sırbistan temsilcisi
Partizan'a elenerek Avrupa mace-
rası sona eren Yeni Malatyas-
por'un hem Avrupa'da hem de
ligde gol yükünü Jahovic sırtlıyor.
Sarı-siyahlı takımın iki kulvarda
oynadığı maçlarda attığı 15 golün
6'sını Jahovic kaydetti ve başarılı
bir grafik çizmeyi başardı.

Nihat
Özdemir
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Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olan Beşiktaş,
son 18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet serisini yaşıyor

İlk 4 haftada birer galibiyet ve
beraberlik ile 2 mağlubiyet
gören siyah-beyazlı takım, son

15 yılın en kötü sezon başlangıcını
yaptı. İki yenilgiyi de dış sahada ya-
şayan Beşiktaş, ligde geçen sezonun
son 2 deplasman maçının da katıl-
masıyla 4 müsabaka üst üste mağ-
lubiyet görmüş oldu. Ligde geçen
sezonun 31 haftasında deplas-
manda Galatasaray'a 2-0, 33. hafta-
sında dış sahada Trabzonspor'a 2-1
mağlup olan Beşiktaş, bu sezonun
ilk haftasında rakip sahada Demir
Grup Sivasspor'a 3-0, 4. haftasında
ise deplasmanda Gazişehir Gazian-
tep'e 3-2 yenildi. Süper Lig'de son
olarak dış sahada böyle bir mağlu-
biyet serisini 2000-2001 sezonunda
yaşayan Beşiktaş, 18 yıl sonra bu
kötü istatistiğini tekrarladı. Söz ko-

nusu sezonun 20. haftasında dış sa-
hada sırasıyla Çaykur Rizespor (5-
1), Fenerbahçe (3-1),
Gaziantepspor (3-1) ve Galatasa-
ray'a (2-0) yenilen siyah-beyazlı
takım, 18 yıl sonra ilk kez deplas-
mandaki 4 maçtan mağlubiyetle
dönmüştü.

Deplasmanda savunma 
alarm veriyor

Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda
yaptığı maçlardaki kötü savunma
performansı dikkati çekiyor. Voda-
fone Park'taki 2 maçta 4 gol atıp sa-
dece 1 gol yiyen siyah-beyazlı takım,
dış sahada bu performansının uza-
ğında kaldı. Rakip sahadaki 2 maçta
2 gol atan Beşiktaş, kalesindeki 6
gole de engel olamadı. Beşiktaş'ın
bu sezon kalesindeki 7 golün 6'sını

deplasmanda gördü.

İki sezonda 10 mağlubiyet 
dış sahada

Beşiktaş, son 2 sezonda deplasman
performansıyla şampiyonluğun uza-
ğında kaldı. Siyah-beyazlı takım,
teknik direktör Şenol Güneş yöneti-
minde üst üste şampiyon olduğu
2015-2016 ve 2016-2017 sezonla-
rında toplamda 34 dış saha ma-
çında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6
mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip
sahadaki müsabakalarda 32 puan
kaybeden Beşiktaş, sonrasındaki 2
sezonda ise dış sahada bu perfor-
mansını yakalayamadı. Ligde 2017-
2018 ve 2018-2019 sezonlarında
deplasmanda 34 maça çıkan siyah-
beyazlı takım, 14 galibiyet, 10 bera-
berlik ve 10 yenilgi yaşadı. 

Beşiktaş, son 18 yıldaki en kötü deplasman
performansını 2011-2012 sezonunun son 10 maçı ve

2012-2013 sezonunun ilk maçında yaşadı. Siyah-

beyazlı takım, söz konusu süreçte arka arkaya 11 dış
saha maçını kazanamadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda

6 beraberlik görürken, 5 maçı da kaybetti.

11 deplasman maçını kazanamadı

Golcü almamak hataydı
Beşiktaş’ta yönetim ve teknik heyet, Gazişehir yenilgisinin ardından santrfor
transferi yapılmaması konusunda hatalı oldukları itirafında bulundu
Siyah-beyazlılar,
Domagoj Vida’nın
henüz 6. dakikada
gördüğü acemice
kırmızı kart ve sebep
olduğu penaltıyla
maçtaki tüm denge-
leri alt üst ettiği gö-
rüşünde birleşirken,
Burak Yılmaz’ın sa-
halara dönüşünün
ardından gol yolla-
rındaki sıkıntıların
sürmesi halinde
devre arasında yeni
forvet transferi yapıl-
masına karar verdi.
Abdullah Avcı ile
beyaz bir sayfa açan
ancak yeni sezona
deyim yerindeyse
zincirleme kazayla
başlayan Beşiktaş’ta
hem teknik heyet hem de yönetim kurulu
golcü transferi yapılmamasının pişmanlı-
ğını yaşıyor. Ligin henüz 4. haftasını ge-
ride bırakmasına rağmen 8 puan
kaybeden siyah-beyazlılar, futbol açısın-
dan olmasa da skor olarak taraftarını
hayal kırıklığına uğrattı.

Fikir birliğine varıldı

Burak Yılmaz’ın uzun süreli beklenmedik
sakatlığına karşın hücum bölgesindeki
diğer oyuncularla bu sorunun çözülece-
ğine inanan teknik heyet ve yönetim, ge-
rekirse devre arasında golcü transfer
edecek. Gazişehir Gaziantep maçında alı-
nan mağlubiyetin en önemli nedeninin

henüz 6. dakikada kırmızı kart gören ve
penaltı yaptıran Domagoj Vida olduğu
konusunda herkes fikir birliğine vardı.
Ancak Beşiktaş gibi bir takımın 10 kişi
kalsa da sahadan puan veya puanlarla
ayrılması gerektiği düşüncesi de siyah-be-
yazlılar tarafından paylaşıldı. Süper
Lig’de üst üste oynanacak Medipol Ba-
şakşehir ve Trabzonspor maçlarında da
puan kaybedilmesi halinde zirve yarışında
çok geride kalınacağını düşünen yönetim
ve teknik heyet bu nedenle işi şimdiden
sıkı tutacak. Siyah-beyazlı yönetim, Şenol
Güneş sonrası teknik direktörlük görevine
getirilen Abdullah Avcı’ya da sonuna
kadar destek verecek. DHA

3 yılda 15 madalya
Konya'da hobi amaçlı kick boks sporuna

başlayan 17 yaşındaki Zeliha Çavuşoğlu, gece
gündüz çalışarak 3,5 yılda 15 madalya elde etti

Beyşehirli lise öğrencisi Zeliha Çavu-
şoğlu, 14 yaşındayken kick boks spo-
ruyla ilgilenmeye başladı. Önceleri
hobi olarak yaptığı bu sporla boş za-
manlarını değerlendiren
Çavuşoğlu, okuldaki beden
eğitimi öğretmeninin Tür-
kiye şampiyonluğu derece-
sine sahip başka bir
öğrenciyle daha fazla ilgi-
lenmesi üzerine hırs yaptı.
Yaklaşık 3,5 yılda 15 ma-
dalya kazanan genç
sporcu, milli takım forması
altında ilk kez katıldığı,
Macaristan’da yapılan Av-
rupa Gençler Kick Boks
Şampiyonası'nda Avrupa
üçüncüsü oldu.Çavuşoğlu,
yaptığı açıklamada, azim ve hırsı sa-
yesinde başarılı olmanın gururunu ya-
şadığını söyledi. Kick boksta bu kadar
ilerleyebileceğini tahmin etmediğini
anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Onuncu sınıfta öğrenciydim ve bu
sporu yapan 3 arkadaştık okulda. Ara-
mızdaki bir arkadaşımızın 'Türkiye
şampiyonluğu' derecesi vardı, bizim

ise herhangi bir başarımız ve derece-
miz yoktu. Beden eğitimi öğretmenimi-
zin bizden daha ziyade Türkiye
şampiyonu olan sporcu arkadaşımızla

ilgilenmesi, bizi bir kenara
ayırması benim üzerimde
çok farklı bir etki oluş-
turdu. Bundan büyük
üzüntü duydum, ağladım.
Beni çalıştıran antrenö-
rüme bu yaşadıklarımı an-
lattım. Bu olay sonrasında
artık daha çok hırs yaparak
çalıştım ve bu branşta iler-
leyişim devam etti." Çavu-
şoğlu, sporun kendisini her
konuda geliştirdiğini belir-
terek, "Önceleri çok sessiz-
dim ve içime kapanık

birisiydim. Çevremdeki herkes, bu
sporla uğraştığımı ve dereceler yaptı-
ğımı görünce bayağı bir şaşırıyordu,
beklemiyorlardı benden. Sonra ilerle-
diğimi görünce onlar da benimle gu-
rurlandı ve mutlu oldular." diye
konuştu. Spor yaşamımın okul haya-
tına herhangi bir olumsuz katkısı 
olmadığını dile getirdi.

Süper Lig'de
Gençlerbirliği

ile 2-2 be-
rabere kalan

Trabzonspor'un
ilk golünü atan
Çek savunma
oyuncusu Filip

Novak, bordo-
mavi takımda
3. sezonunda

da golcü
kimliğini 

gösteriyor

Bordo-mavİlİ kulübe
2017-2018 sezonu ara trans-
fer döneminde Danimar-

ka'nın Midtjylland Kulübünden 1
milyon 900 bin avro bonservis bedeli
ile alınan 29 yaşındaki futbolcu, 48 lig
maçında 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda
3 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4
maçta 1 kez olmak üzere toplam 55
maçta 11 gol kaydetti. Trabzonspor'da
ilk sezonunda 15 lig maçında 3 gol
atan başarılı savunma oyuncusu, geçen
sezon da 29 lig maçında 5, 3 kupa ma-
çında 1 gol atarak 32 maçta 6 kez rakip
fileleri havalandırdı. Novak, bu se-
zonda ligde 4 maçta 1, UEFA Avrupa
Ligi'nde de 4 maçta 1 gol attı.

15 puanlık katkı

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda
Novak'ın gol attığı maçlarda Osmanlıs-
por ile 3-3 berabere kalırken Kasımpa-
şa'ya 5-2 mağlup oldu. Çek futbolcu,
geçen sezon ise Karadeniz ekibinin 2-2
berabere kaldığı Ankaragücü maçının
yanı sıra galip geldiği 3-1'lik Akhisars-

por, 2-1'lik Fenerbahçe, 4-2'lik İstikbal
Mobilya Kayserispor, 2-1'lik Beşiktaş
maçlarında rakip fileleri birer kez hava-
landı. Novak, bu sezon da ligin 4. haf-
tasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere
kaldığı maçta ilk golünü kaydetti. Ka-
radeniz ekibi, Novak'ın gol attığı 7 lig
maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1
mağlubiyet alarak 15 puan elde etti.

Hem ayak, hem kafa golleri

Novak, Trabzonspor'da ilk sezonun-
daki 3 golünü ayakla kaydederken,
geçen sezon 5 golünün 4'ünü kafa,
2'sini de ayakla attı. Bordo-mavili fut-
bolcu bu sezon ise 1 kez ayakla, 1 kez
de kafayla rakip fileleri havalandırdı.
Çek oyuncu, gollerin 6'sını ayakla, 5'ini
de kafayla rakip filelere bıraktı.

Centilmen savunmacı

Novak, Trabzonspor'da 55 maçta cen-
tilmenliği ile dikkatleri çekerken cezalı
konumuna düşmedi. Bordo-mavili fut-
bolcu, hiç kırmızı kart görmezken top-
lam 3 sezonda 5 sarı kart yedi.

Hem defans hem golcü

Getafe beklemeye geçti

İspanyol teknik adam,
Trabzonspor'da Jose
Sosa ve antrenmanda sa-
katlanan ve Getafe ma-
çında oynayamayacak
Caleb Ekuban'ın isimle-
rini öncelikli olarak sıra-
ladı. Bordalas ayrıca "çok
büyük bir yetenek" dediği
20 yaşındaki Abdülkadir
Ömür'ün sol dizinden sa-
katlanarak 6 ay kadar sa-
halardan uzak
kalmasının "üzücü oldu-
ğunu" vurguladı. "Avru-
pa'daki en iyi taraftarlar
Türkiye'de" diyen Borda-
las, takımlarına sonuna
kadar destek veren taraf-
tarlara özel bir hayranlığı
olduğunu kaydetti. Bor-
dalas, Getafe'de olduğu
gibi Trabzonspor'da da
sakat futbolcu sorunu ol-
duğunu ancak perşembe
günkü maçta her iki takı-
mın da iyi bir futbol or-
taya koyacağına
inandığını dile getirdi.
Eşit düzeyde takımlarız
Trabzonspor karşısında
kazanmanın anahtarının

"iyi oynamak ve hata
yapmamak" olduğunu
ifade eden Bordalas,
"Rakibimizin bireysel
olarak tehlikeli olabilecek
futbolcuları var. Takım
olarak da güçlü. İyi oy-
namazsak çok zorlanı-
rız." şeklinde konuştu.
Teknik direktör olarak
kariyerindeki ilk Avrupa
maçını Trabzonspor'a
karşı oynayacak olan
Bordalas, "Bundan çok
memnunum ve heyecan-
lıyım. Takımımın iyi bir
imaj vermesini istiyorum.
İlk maçı taraftarınızın
önünde oynamak her
zaman iyidir." yorumunu
yaptı. Trabzonspor ve
Getafe'nin dışında Basel
(İsviçre) ve Krasnodar'ın
(Rusya) olduğu UEFA
Avrupa Ligi C Grubu'nu
değerlendiren Bordalas,
"Karışık, zor bir grupta
olduğumuzu söylemeli-
yim. Herkes birbirini ye-
nebilir. Eşit düzeyde
takımlar olduğunu düşü-
nüyorum." dedi.

UNUTULDU
DEPLASMAN ZAFERLERi

Getafe Teknik Direktörü Bordalas "Trab-
zonspor iyi ve tecrübeli bir takım. En yük-

sek düzeyde saygı göstermeliyiz" dedi

Fikret
Orman
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1 993 yılında kuaför çırağı
olarak iş hayatına atıldı.
İlk dükkanını Büyükçek-

mece'de açtı. Sonrasında Gü-
zelce'de açtığı Summer Fit Club
Fitness salonu hizmete girdi.
Kuaförlükte istediği amaca ve
hedefe ulaştığını belirten Cev-
det Eroğlu, "Dünyaya göre

Türk milleti daha sınırlı beğenileri olan bir
toplum. Kuaför olarak siz kendinizi geliştir-
seniz de uygulama alanınız oldukça kısıtlı"
ifadelerini kullandı. İnşaat sektörüne de giren
Eroğlu, bu sektörün de son yıllarda durağan-
laştığını belirtti. 31 Mart'ta yapılan yerel se-
çimlerini değerlendiren ve AK Parti'nin
İstanbul'u kaybetmesini "Ak Parti'nin solmuş
yapraklarını döktüğünü düşünüyorum" şek-
linde yorumlayan Eroğlu, son yıllarda Türk
insanının beklentilerinin yükseldiğini söyledi. 

Siz genç yaşınızda girişimlerinizle
birçok kişiye örnek olabilecek çalış-
malarda bulundunuz. Kendinizden ve
yaptığınız işlerden bahseder misiniz?

1993 yılında İstanbul'a geldim. Aslen Sam-
sunluyum. O yıllarda kuaförlük yapmaya çı-
raklıkla başladım. O dönem maddi
durumum parlak değildi. Hem ekonomik ba-
kımdan, hem de ilgim olması bakımından
kuaförlükle ilgilenmeye başladım. Zamanla
bu sektörde kendimi fazlasıyla geliştirerek
kuaför salonları açmaya başladım. Önce Bü-
yükçekmece’de bir kuaför salonu açtım, ar-
dından şuan  Güzelce'de yine işletmesinde
olduğum, içerisinde kapalı havuz, bayanlar
ve erkekler için ayrı hamamları, sauna masaj
salonu olan Summer Fit Club Fitness salo-
numuzun içerisinde de bir kuaför salonumuz
mevcut. Kuaförlük benim çekirdekten yetişti-
ğim meslek. Aynı zamanda ailemizin mesleği
olan inşaat sektöründe çalışmalarım var.
Samsun’da tarım aletleri satan bir işletme-
miz ve bunun yanı sıra Hadımköy yolu üze-
rinde ‘Çıtır’ isimli bir restoranımız var.

'Çekirdekten yetiştim' dediğiniz kua-
förlükte, bölgenizde güzellik sektö-
ründe tercih edilen salonlardan
birisiniz. Kuaför salonları açmak ha-
yaliniz miydi?

Her yıl insanın farklı bir hayali olur. O za-

manlar 19 yaşındaydım. Fırsat yakaladım ve
kendi iş yerimi açabildim. Zamanla işlet-
memi büyütmeye, seçenek ve koşullarımı art-
tırmaya başladım. Büyükçekmece'de kaliteli
hizmet veren bir bay ve bayan salonu oldu.
Ardından kendime çok uzak bulmadığım Fit-
nes salonumu açarken, bir bay ve bayan kua-
för salonuna burada da yer vermek istedim.
Kapsamlı bir Fitnes salonu açtık. İçerisinde
demin söylediğim gibi birçok alternatif bu-
lunduran bir işletme oldu.

Peki inşaat sektörüne çok eski yıllar-
dan beri yakınsınız. Ailenizin mesleği
olduğunu söylediniz, çok küçük yaş-
lardan beri sektör hakkında oldukça
fikir sahibi olmalısınız. Nedir düşün-
ceniz inşaat sektörüne dair? Son za-
manlarda yaşanan krizin etkisiyle
sektörün durumunu nasıl 
görüyorsunuz?

İnşaat benim baba mesleğim. Ailemizin mes-
leği. Çok küçük yaştan beri dediğiniz gibi bu
sektörün içinde büyüdüm. Güzelce'de inşaat
projelerimiz var, villalar, konutlar üretiyoruz.
Daha önce Büyükçekmece'de bir çok proje
yaptık. Şuan bu bölgede devam ediyoruz.
Aynı zamanda Mimarsinan ve Mimaroba'da
yine projelerimiz var. Sektör eskiye oranla sı-
kıntılı günlerden geçiyor. Biraz daha hareketli-
lik yakalamak için piyasaların daha normale
dönmesi gerektiğini düşünüyorum. İhtiyaç
olan her yerde konut, villa, dükkan, ofis hep
satılır. Ama insanların ilgi göstermediği yer-
lerde konutlar üretirseniz, olumlu sonuçlarla
karşılaşamazsınız. Örneğin Bahçeşehir bu an-
lamda son 7-8 yıldır hep aynı değerde kalarak
hiç yukarı çıkamadı. Çok inşaat yapıldı, seçe-
nek çoğaldı, sektörde uygun fiyata satışlar
yapan firmalar oluştu. Bu da konutların yarı
fiyatına düşmesine veya konut değerinin hiç
artmamasına sebep oldu. Bu biraz da seçene-
ğin çok olmasıyla alakalıydı bence. Mesele
Kayaşehir 60 bin konut projesiyle, İstanbul'u
başka bir yere aktarma projesi gibi bir şeydi.
Güzel bir projeydi. İstanbul'un yoğunluğunu
farklı bölgelere aktarmak istediler ama fiyatlar
son 3-4 yıldır yukarı çıkamadı. Biz inşaatları-
mızı yaptığımız bölgede, Güzelce'de sektörel
açıdan pek sıkıntı yaşamıyoruz. Piyasalar kötü
ama, bölgemiz açısından şanslıyız diyebilirim.

Projelerimizin yüzde 60'ını sattık. Kalanını da
kısa sürede alıcısına ulaştıracağımızı düşünü-
yorum.

Yabancı yatırımcılarınız oluyor mu?

Bu bölgede yabancı yatırımcı pek olmuyor.
Burası yabancı vatandaşlar için çok rağbet
görecek bir yer değil. Daha çok Beylikdüzü,
Esenyurt, Yakuplu, Bahçeşehir gibi bölgeleri
tercih ediyorlar. Kimi yatırım için, kimi vatan-
daşlık almak için geldi ama Arap kökenli va-
tandaşların ülkemiz emlak sektörüne ilgisi
oldukça fazla. Buranın yabancı yatırımcıya da
pek ihtiyacı yok. İlçenin kapasitesi kadar in-
şaat yapılıyor. Bizim bölgemiz için, alıcı seg-
mentimizden söz ediyorsak, yabancı
yatırımcımız yok diyebilirim. 

Siz Güzelce bölgesini neden 
tercih ettiniz?

Güzelce gelişen ve gelişmeye devam edecek
nezih bir bölge. Denizi ve doğasıyla İstan-
bul'un merkezine uzak kalsa da, dingin bir
yaşam alanı olan bir yer. Çok katlı binanın ol-
madığı, villaların bulunduğu bir bölge. Bu
bölgeye yerleşen insanların trafik, gürültü, ka-
labalık gibi dertleri yok. Denize mesafesi
yakın. Ulaşım sıkıntısı olmayan bir yer. Bu-
rada inşaat kalabalığı yok. İnsanlar buraya
yerleştikten sonra başka bir yerde yaşamak is-
temiyorlar. 

Siyaset ile olan bağınızdan 
söz eder misiniz?

Şuan için resmi olarak aktif bir rolüm yok
fakat, Ak Parti ile olan siyasi bağım halen sü-
rüyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı sevip sayan ve
destekleyen biriyim. Kendisinin iyi bir siyaset
adamı olduğunu düşünüyorum. Son 17- 18
yılda nerelerden nerelere ülke olarak geldiği-
miz çok açık bir şekilde ortada. Yapılan hiz-
metleri görmemiz gerekiyor. Bir ailenin
içerisinde bile sorunlar yaşanırken, siyasetin
içerisinde de yaşanması oldukça normal bir
şey. Başa geldiğinde bir enkazı devralmış, ül-
kesi için çalışmalar ve hizmetlerde bulunmuş
bir Cumhurbaşkanına sahibiz. 1999 yılı dep-
remini bile hatırlamamız gerektiğine 
inanıyorum. 

Türkiye olarak son zamanlarda
içerisinde bulunduğumuz siyasi
atmosferi ve ülkemizin genel duru-
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de sıkıntılar yaşansa da, iyiye yönelik
büyük çabalar gösterildi ve bence halen gös-
teriliyor. Eski yıllarda insanların halk otobüs-
lerine, dolmuşlara binemediği dönemlerden
geçtik. Annelerimizin ve babalarımızın hiç
sahip olamadığı olanaklara sahip olabildik.
Bunları mevcut iktidar sayesinde yaşadığı-
mızı düşünüyorum. Neticede her şey mü-
kemmel olacak diye bir şey yok. Bizler de
vatandaş olarak ılımlı ve olan iyi şeyleride
konuşmak zorundayız. Şuan bir ekonomik
sıkıntıların var olduğu günleri geçirsek de
hatta inşaat sektöründe olan biri olarak 1 yıl-
dır bu anlamda sorunlar yaşasak da tüm
bunların sebebi için tamamen devletimizi ve
iktidarımızı sorumlu tutmak bana göre
doğru değil. Bir ülkeyi iç ve dış tehlikelerden
korumak ve yönetmeye çalışmak çok zor bir
şey. Her yaşanan sıkıntıyı baştakilere ve hü-
kümete yormak, her canımızı sıkan olayla
karşılaştığımızda sert eleştiriler sarf etmek ve
suçlamak yanlıştır. Elbette insanlar hata
yapar. Recep Tayyip Erdoğan da bir insandır
ve hata yapmış olabilir. Şöyle bir geçmişe,
dedelerimizin, babalarımızın yaşadığı dö-
nemlere bakacak olursak, şuan ki hayatları-
mıza ve  içinde bulunduğumuz döneme
sevinmeli, şükretmeliyiz. Birçok insan eskiye
oranla zenginleşti. 2002 yılında hane başına
düşen konut sayısı yüzde 23’tü. Şuan bu

oran yüzde 78. 2002-2003 yılında herkes ki-
racıydı. Mesele insanların artık hiçbir şeyi
beğenmiyor olmamaları ve şikayetçi tavırları.
Lüks düşkünü bir dönem başladı. Herkes
halinden şikayetçi. Kimse yaşadığı evden,
kullandığı arabadan ve sahip olduğu işten
memnun değil. Bir kere lüks tüketim var. O
yüzden herkes kendine vatandaş olarak aya-
ğını yorganına göre uzatmalı. ,

Son seçimler üzerine düşünceleriniz
nelerdir? AK Parti’nin kaybetmesini,
CHP’nin kazanmasını nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

AK Parti'nin solmuş yapraklarını döktüğünü
düşünüyorum. Böyle şeyler siyasette olur.
Belki daha sonrası için büyük kazançlar geti-
recektir. Verilen mesajlar kavranırsa, titiz çalı-
şılırsa, yanlış tutumlar baştan
değerlendirilierek, yeniden kazanmaya yöne-
lik çalışmalar yapılır ve sahip oldukları eski
güce tekrar kavuşulur. Dediğim gibi siyaset
dünyasında bunlar normal şeyler. Cumhur-
başkanımız bu ükeye bir asır sonra bile denk
gelmeyecek bir adam. Eksikler, hatalar var.
Sonuçta bir baba bile kendi hanesinde 3-4
çcocuğu varken hepsine adaletli yaklaşamı-
yor. 80 milyonluk bir Türkiye'yi yönetmek,
ülke için dünyaya karşı mücadele vermek
kolay bir şey değil. Türk milleti zenginleş-
meye, lüks yaşamaya alıştı. Son zamanlarda
elindekini kaybetmeye başlayınca, kriz orta-
mıyla karşılaşınca sanırım kafa karışıklığı ya-
şamaya başladı. Birçok şeyi çabuk unutan
bir toplum. Hastane kuyruklarını, ekonomik
dar boğazları unuttular. Siyasette yorulmak
normaldir. Onlarda yorulmuş olabilirler.
Fakat bu kaybettiği anlamına gelmiyor. Şim-
diki gençler en başından beri AK Parti ile bü-
yüdüğü için geçmişimizde yaşananları ve o
zamanlardaki sıkıntıları bilmiyorlar. Elbette
çok daha iyisini düşünerek bir başka partiye
oy vermelerine saygı duyuyorum. Sonuçta
tarihte birçok örneği var; Ciddi bir farkla ka-
zananlar ciddi bir farkla kaybedebilirler. Si-
yaset dünyası böyle bir şey vatandaş bu
süreçte seçileni izler, bakar ve daha sonra ka-
rarını verir. Olaya sağcı, solcu veya idealist
yaklaşımlarla bakmaya gerek yok. Örneğin
ben mesela Eskişehir Belediye Başkanı Yıl-
maz Büyükerşen’i çok beğenirim. Onu çok
başarılı buluyorum. Yani demem o ki, bunun
şahıslarla ve partiyle bir alakası yok. Ekrem
İmamoğlu'nun başarılı olmasını dilerim. Ba-
şarılı bir ekiple Ekrem Bey de çalışmalarıyla
örnek olabilir. Hizmetlerini bekliyoruz. Belki
becerir, belki becermez. Bunu beş yıl içeri-
sinde göreceğiz. Her şeyi zaman gösterecek.
Umarım Sayın İmamoğlu hizmetleriyle va-
tandaşı memnun eder.

Sizce Büyükçekmece için Mevlüt
Uysal doğru bir aday mıydı?

Bu beni aşan bir soru aslında. Cumhurbaşka-
nımızın taktiridir. Mevlüt bey yetenekli bir
insan ve siyasetçidir. Sonuçta bir seçim ola-
caktı ve kendisi aday gösterildi. Seçimlerde ya-
şananlar için yargı süreci halen devam ediyor.
Seçmen taşıma olayı ile ilgili nedense her se-
çimde burada bunu yaşıyoruz. 

Peki AK Parti’nin İstanbul’u geri al-
ması için sizce ne yapması gerekiyor?

Özlerine dönmeleri gerekiyor. Bu cümleyi biz-
zat Erdoğan söylemiştir. Başladıkları 
günlere dönmeleri lazım. Kibirli hareketlerden
ve lüks masalardan kalkması lazım.

VATANDAS 
VAATLERE 
KANMIYOR
Berber çırağı olarak başladığı iş hayatına inşaat sektörüne de girerek devam

eden Cevdet Eroğlu, Türkiye'de her geçen gün beklentilerin arttığını söyledi. 31
Mart seçimlerini değerlendiren Eroğlu, "Artık vatandaş siyasetçinin vaatlerine

kanmıyor. Hizmete ve ne yaptığına bakıyor. Verilen sözler yerine
getirilmediğinde vatandaş bunun cevabını muhakkak verir" dedi

HATASIZ SiYASETÇi OLUR MU?
Sizce İstanbul seçmeni sandıkta neden
CHP’yi görmek istedi ve neden
İmamoğlu dedi?

En çok gençlerin geçmişi bilmemelerin-
den kaynaklandığını ve yaşanan ekono-
mik sıkıntıları sebep görüyorum.
Gençler yeni bir oluşum görmek istedi-
ler. Teknoloji çağında yaşadığımız ve
ciddi algıların yaşandığı bir dönem.
Bu bir akım mı bilmem ama
çok sayıda kişi tüm bu algı-
lardan etkilenip, gerçek-
leri hatırlamaz ve
göremez oldu. Hatası
olmayan parti, bele-
diye, siyasetçi veya bir
insan olabilir mi, ola-
maz.  Elbette yaşanan
ve yaşatılan hatalar
oldu. Bunlardan ders
çıkarmak gerekiyor.
İçeride ve dışarıda yaşa-
nan kırılmalar, var olan
çatlaklar onarılarak yeniden
atağa geçirilebilir. Şunu da ekle-
mek istiyorum. İstanbul’da oturmuş bir
sistem var. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin başına kim gelirse gelsin yöne-
tilebilecek durumda. Çünkü hazır
tezgah gibi sistem kurulmuş. Beylikdüzü
Belediyesi’ni üç kat borçlandırarak gitti-
ler. Yüz elli trilyonluk borç, dört yüz elli
trilyon oldu. İBB için de aynı şeylerin ol-

masından kaygılıyım. Bizim ülke olarak
borçlanmaya ihtiyacımız yok. Büyükşe-
hir Belediyesi bu memlekette beş yıl kriz
anında hiçbir şey yapmadan, çalışanla-
rın maaşlarını ödeyebilecek bütçeye
sahip. Bunu bu duruma getirenlere bak-
mak ve bu kazanımın elde ederek ba-
şarı katanlara teşekkür etmek lazım.
Yemek pişirmek ile yemek yemek aynı

şey değildir. Dolayısıyla bu saat-
ten sonra İBB’yi bu zamana

kadar oluşturduğu kaza-
nımları sayesinde yö-

netmek kolay
olacaktır. Belediyeci-
lik  şirket sistemiyle
yönetilirse batmaz.
Krizler yaşasalar
bile kendilerini ge-
liştirirler. Belediyeler
iştiraklar sayesinde

ayakta durular. Örne-
ğin Kültür A.Ş, İSPAK

gibi. Belediyeye asıl para
kazandıranlar bunlardır.

Büyükşehir Belediyesi buraya
bir yol yaptığında kendi şahsi bütçesiyle
yapmıyor. İştiraklerin sayesinde yapıyor.
Bu sistemi kazandıranda sayın Erdo-
ğan’dır. Anlatmaya çalıştığım şey bu.
Belki İmamoğlu da bu sistemi geliştirir.
İştirak şirketlerini arttırır. Belki farklı yol-
lar izler. Tüm bunlar zaman içinde göre-
ceğimiz şeyler.

BUYUKÇEKMECE'DE
KENARA ÇEKiLDiLER

KUAFÖRLÜKTE 
AMACIMA ULAŞTIM

Ak Parti Büyükçekmece’yi neden 
kazanamıyor?
Karşısında güçlü bir rakip olduğundan
değil, bir araya gelinemediğinden kaza-
namıyor. Adayların tamamı birbirini
desteklese büyük bir farkla kazanacak-
lar. Adayın kim olduğunun önemi yok.
Yeter ki herkes elini taşın altına koyabil-
sin. Seçimler yaklaştığı vakit bir-
çok aday kenara çekildi.
Dolayısıyla ikilemler yaşa-
narak, parçalanmalar
oluştu. Eğer parçalan-
masalardı kesinlikle
büyük bir farkla kaza-
nırlardı. CHP beledi-
yecilikte sosyallikten
yana olabilir, fakat
AK Parti ve Erdoğan
gibi bir faktör olma-
saydı belediyecilik kül-
türü gibi bir şey

olamazdı. Vatandaş siyasetçinin vaatle-
rine kanmıyor. Hizmete ve ne yaptığına
bakıyor. Artık diğer siyasi parti adayları
bile skor yükseltti. Türkiye’ye belediyeci-
lik anlayışını AK Parti kazandırmıştır.
Toplum artık bunun bilincinde. Söz veri-
lenler yerine getirilmediğinde vatandaş
bunun cevabını muhakkak verir. Örne-

ğin bizler burada 20 yıldır tele-
ferik bekliyoruz. Temeli

atılmadı bile. Belediye bi-
nası 10 yılda bitti. Tüm

bu olumsuzluklar
bize umutsuz hisset-
tirse bile, beklenti-
miz hizmet alma
yönünde. 10 yılda
biten belediye bi-
nası olurken Mar-
maray, Osmangazi

Köprüsü, 3. köprü
oldu ve bitti bile.

Kendinizi hangi sektöre daha yakın
hissediyorsunuz?
İnşaat benim ailemden tanıdığım ve
küçük yaşlarda daha benimsediğim
bir meslek dalı olduğu için kendime
daha yakın hissettğim bir sektör. Bir
çok kişiye zor gelsede, benim yorul-
madan yapacağım bir iş. Kuaförlükte
öyle tabi ama önceliklı cevabım inşaat
olur. Kuaförlükte istediğim amaca ve
hedefe ulaştım. Kuaförlük için birçok
eğitim aldım. Dünyaya göre Türk mil-
leti daha sınırlı beğenileri olan bir top-
lum. Kuaför olarak siz kendinizi
geliştirseniz de uygulama alanınız ol-
dukça kısıtlı. Ben yıllar içinde bunu
anladım. Kadınlar radikal değişiklik-
lere çok sıcak bakmıyorlar. Erkekler
ise, çocukluğundan itibaren bildiği
modeller üzerinde kalmayı seçiyor.
Öğrendiğinizi uygulayacak müşteri
pek bulamıyorsunuz yani. İnsanlar
bizim ülkemizde belli başlı kalıba sığ-
mışlar. Kadınlar için 20-25 saç kesim
tekniği varken, erkeklerde bu sayı 3-
5'tir herhalde. Genelde ünlüleri örnek
alarak gelip saç yaptıran bir toplumu-
muz var. Bir de hedef kitle olayınız var.
Nişantaşı'nın müşterisiyle Büyükçek-
mece'nin müşterisi arasında çok fark
var. Bir örnek vermem gerekirse lo-
kasyonun etkisi önemli. Dolayısıyla
kuaförlük anlamında içimde kalan
hiçbir şey yok. Zaten salonlar hizmet
vermeyi sürdürüyor. Bu bölgenin in-
sanı Boğaz'da veya Bakırköy'de yaşa-
yan insanlardan çok farklı. Onlar
neredeyse Cumhuriyetin ilanından
beri oradalar. Buraya sonradan gelip
yaşamış ve yeniliğe çokta açık olma-
yan insanlar yerleşti. 

Cevdet
Eroğlu

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ


