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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

25 yıl önceden de mi 
ders çıkarmadınız?
Tam 25 yıl önce Nurettin Sözen, 
İstanbul seçimlerini kazanan Recep
Tayyip Erdoğan'a tüm bürokratlarını

toplayarak iktidarı teslim etti.
Hatta görev teslimde tüm he-

sapları, raporları ve de isti-
falarını da Erdoğan'a
sundu. Aradan tam 25
yıl geçmiş. Görev teslim
töreninin ertesinde tüm
üst düzey büro-
krat kadrolar,
iştiraklerin 
yöneticileri istifa

etmeleri gerekir-
ken direniyorlar. 

SAYFA 4Mehmet Remzi TANIŞ

Derneklerdeki
zübükler...

SAYFA 5Fakir YILMAZ

Yaranamamak
ve direnmek!

Gazeteci Hırant Dink’n öl-
dürülmesi davasında zaman

aşımı ihtimaline ilişkin dosyası 
ayrılan 9 sanık hakkındaki davada
karar açıklandı. Dosyaları ayrılan
Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Yasin Hayal 
7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 
6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erhan Tuncel’in hükümle birlikte
tutuklanması da talep edildi.
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Dink davasında 
karar açıklandı

Üç üniversiteden akade-
misyenlerin hazırladığı 

makalede İstanbul ve çevresinde
beklenen olası depremin büyüklü-
ğüne dair senaryolar hazırladı. Ta-
rihsel ve günümüz verileri ışığında
hazırlanan araştırma kapsamında
Marmara Bölgesinde Kuzey Ana-
dolu Fayı'nın geçtiği segmentlerin
yer aldığı Batı Tekirdağ havzası,

Merkez Kumburgaz havzası ve
Doğu Çınarcık Havzası olmak
üzere bölgenin tarih boyunca 
yaşadığı depremler incelendi.
1766'da iki ve 1509'da bir olmak
üzere 7.2, 7.4 ve 7.5 büyüklükle-
rinde depremlerin yaşandığı bu üç
bölgede gelecekte potansiyel olarak
yaşanabilecek deprem büyüklü-
ğüne dair senaryolar geliştirildi.

ç Araştırmaya katılan Boğa-
ziçi Üniversitesi Kandilli

Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı
öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut,
bu çalışmada fayların en son ne
zaman kırıldığı, kırıldıktan sonra
yılda ne kadar enerji biriktirdiği ve
biriken enerji tamamen açığa çıktı-
ğında nasıl bir büyüklük oluştura-

cağı konusunda sonuçlara ulaşıldı-
ğını kaydetti. 1766 ve 1509 kırıkları-
nın günümüzde 7.2, 7.4 ve 7.5
büyüklüğünde depremler üretme
potansiyeline sahip olduğunun be-
lirten Bulut, “Son 1500 yıllık zaman
dilimini yedi zaman aralığına ayı-
rınca görülüyor ki her bir küme en
az dört en fazla altı depremi kapsı-
yor” bilgisini verdi.  I SAYFA 4

ç
EN AZ İKİ EN FAZLA DÖRT DEPREM BEKLENİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) 15 Temmuz darbe

teşebbüsünde, Atatürk Havalima-
nı'nı işgal girişimi ve burada çıkan
olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine
ilişkin 159 sanığın yargılandığı da-
vada karar açıklandı. Mahkeme,
'anayasayı ihlal etme' suçundan 
10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 
43 sanığı da müebbet hapis cezasına
çarptırdı. 85 sanığa ise 'anayasal dü-
zeni ortadan kaldırmaya teşebbüse
yardım' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay
hapis cezasına çarptırıldı. I SAYFA 5
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İşgal davasında
ceza yağdırıldı

Delta Plaza  Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Çakır, takım tutar

gibi particilik yapılmaması gerektiğini
belirterek, “Oyumu kullanır-
ken ülkemin çıkarlarını gö-
zetirim. Bu fanatiklik veya
tutku değil. Bu vatan aşkı.
Aynı zamanda eleştiri ya-

pacağım zaman da eleştirebilmeliyim.
Eleştiri önemlidir, özellikle gelişmeniz
ve doğruyu görebilmeniz açısından”
dedi. “Abdülhamit’i tahttan indirin de ne
olursa olsun!” düşüncesinin de 
yanlış olduğunu belirten Çakır, “O 
dönemdeki gibi bir yol izlenmemeli.
Mevcut iktidarın o durumda kalmasına
üzülürüm” ifadelerini kullandı. 

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

ç

SiYASET FANATiZM

BArIŞ KIŞ’IN SöYLeŞİSİ SAYfA 8’De

DEGiLDiR!

Hepinizin güzel
bir yüreği var!

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, 6 Tem-

muz'da Kadıköy'de denize
düşen bir vatandaşı kurtaran
zabıta memuru ile 15 Tem-
muz'da Pendik'te bir aracın
motoruna saklanan yavru 
kediyi uzun uğraşlar sonucu
bulunduğu yerden çıkaran 
üç İETT çalışanını ödüllen-
dirdi. Dört çalışana birer 
çeyrek altın hediye eden İma-
moğlu, “Hepinizin güzel bir
yüreği var” dedi. I SAYFA 5
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HABERİN DEVAMI 
SAYFA 7’DE

İBB Genel Sekreteri Hayri
Baraçlı ve genel sekreter yar-

dımcılarının istifalarının ardından
yerlerine yapılan atamalar devam
ediyor. Son olarak İBB Genel 
Sekreter Yardımcılığına Yeşim
Meltem Şişli getirildi. Böylelikle

1984 yılından
beri “Büyükşe-
hir” unvanını
kullanan İstan-
bul Belediye-
si'nde ilk kadın
genel sekreter
yardımcısı ata-
narak bir ilke
imza atılmış
oldu. 

ç

İstanbul’da bir
ilke imza atıldı

Yeşim Meltem Şişli

Çatalca Belediyesi Kültür
Hizmetleri Başkanlığı bünye-

sinde hizmet veren yüzme kursları
kayıtları başladı. Belediye Başkanı
Mesut Üner kayıt yaptırmaya gelen
aileler ile sohbet etti. Kursa katılmak
için gelenlerin ilk kaydını kendisi
yapan Başkan Üner, bütün çocuk-
lara başarılar diledi. Üner daha
sonra kayıt yaptıran çocuklarla 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

ç

İlk kaydı Başkan 
Mesut Üner yaptı

Anayasa Mahkemesi (AYM),
YÖK başkanına öğretim ele-

manları hakkında doğrudan soruş-
turma açabilme yetkisi veren kuralın
iptaline karar verdi. Öğretim ele-
manlarının disiplin sorumluluğu
kapsamına 657 sayılı Kanun'da 
sayılan fiillerin tamamını dahil eden
kuralan iptaline ilişkin karar, 9 ay
sonra yürürlüğe girecek. I SAYFA 5
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YÖK başkanının
yetkilerine tırpan

İklim değişikliğinin 
İstanbul üzerindeki olumsuz

etkilerini ortaya koyan “İstanbul
Çevre Durum Raporu” yayımlandı.
TMMOB Çevre Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi tarafından
hazırlanan raporda, İstanbul'da 11
yıl sonra ciddi bir su kıtlığı yaşanabi-
leceğine dikkat çekildi. Raporda halk
sağlının risk altında olduğuna da
dikkat çekilidi.   I SAYFA 6
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İstanbul 2030’da
susuz kalabilir!

ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN BİLİM İNSANLARI GEÇMİŞİ İNCELEYEREK
İSTANBUL DEPREMİ İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO HAZIRLADI

7.5 7.4 7.2

Boğaziçi Üniversitesi, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) ve
Ankara Üniversitesi'nden
bilim insanları, son 1500
yılın deprem verilerini
inceleyerek İstanbul ve
çevresi için olası 
depremin büyüklüğüne
dair senaryo hazırladı.
Hazırlanan senaryoya
göre, doğudan batıya
doğru sırasıyla 7.5, 7.4
ve 7.2 büyüklüğünde 
depremler bekleniyor

TARİH BOYUNCA YAŞANAN DEPREMLER İNCELENDİ

Irak’ın Erbil
kentinde Türk 
konsolosluk
çalışanlarının da
olduğu bir
lokantada
gerçekleşen silahlı
saldırıda 1 Türk
diplomat şehit
düştü. Saldırıda
2 Iraklının da
yaşamını yitirdiği
açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkenti
Erbil’den kahreden bir haber geldi.

Yerel saatle 14:30 sularında Erbil’deki Türkiye
Başkonsolosluğu’nda görevli diplomatların da
olduğu bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi
açıklamada 1 Türk diplomatın şehit düştüğü
saldırının faillerinin bulunması için girişimlerin
başlatıldığı belirtildi. 

ç
SALDIRGANLAR MUTLAKA BULUNACAK

Saldırının yaşandığı mekanın bir Türk
lokantası olduğu öğrenildi. Restoran

sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk
çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve
üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan
konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş
açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da “Konsolosluk çalışanlarımıza yapılan 
saldırıyı kınıyorum” açıklamasını yaptı. 
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SİVİL OLARAK GİRDİ, İKİ SİLAHI VARDI

YEMEK YERKEN
SEHiT ETTiLER!

Dışişleri’nden 
yapılan 

açıklamada
saldırının 

3 kişi 
tarafından 
yapıldığı 
belirtildi.

YAŞAM VADİSİ

NOTAYLA
ISINDI

5. Beylikdüzü
Klasik Müzik

Günleri, ‘Vadide Vals
Adımları’ konseri ile
başladı. Yaşam Va-
disi’nde gerçekleşen
konserde, dünyaca
ünlü keman virtüözü
Cihat Aşkın ve Aşkın
Ensemble, İstanbullu
müzikseverlere büyülü
bir gece yaşattı. 
I SAYFA 4
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Kıbrıs gazisi
için son görev

Minibüs şoförü
taksiciyi dövdü

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Delta Plaza Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Çakır

Doç. Dr.
Fatih Bulut

Ekrem
İmamoğlu

Nurettin
Sözen

Recep 
Tayyip 

Erdoğan

BU SENARYO
BIR FELAKET
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Uzman Diyetisyen Cansu Alpaslan, Ame-
rika’da kişi başına yılda ortalama 24 kilogram, Av-
rupa’da 15 litre dondurma düştüğünü, Türkiye’de

ise bu sayının kişi başı 1,5-2 kilogram olduğunu söy-
ledi. Dondurmayı az tüketen bir toplum olduğumuzu

belirten Alpaslan, “Dondurma aynı zamanda ekstra kilo
almayı engeller. Tatlı tercih edeceğinize bir porsiyon
dondurma tercih edebilirsiniz. Bir kase puding ya da
sütlü tatlı tercih ettiğinizde yaklaşık 300 kalori civarı

alırken dondurma tercih ettiğinizde bu, 150-200
kalori arasında değişir. Yani yarı yarıya dü-

şürür, dondurma zayıflatmaz ama kilo
almanızı engeller” şeklinde 

konuştu. 

dondurma kilo
almanızı engeller

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 Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM
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YIL  :  14 SA YI  : 4311 18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE

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

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

En güzEl ağrı kEsici

dondurma
V anilyalı, kakaolu, limonlu, karamelli...

Daha sayamadığımız birçok lezzeti
barındıran dondurma, aslında bin

derde deva... Yaz aylarının vazgeçilmezi don-
durmanın adet sancılarına iyi geldiği açık-
landı. Bunun sebebinin dondurmadaki
"yüksek kalsiyum içeriği" olduğunu söyleyen
beslenme ve Diyetetik Uzmanı Cansu Alpas-
lan, şunları kaydetti: "Şekerin yüksek olu-
şuyla da serotonini artırıyoruz ve tatlı
ihtiyacımızı gideriyoruz. Dondurma kas ka-
sılmalarına da iyi geliyor. Menopoz, büyüme
ve gelişme dönemlerinde artan kalsiyum ihti-
yacı için muhakkak günde bir öğün don-
durma yenilmesini öneriyorum." Yaz
aylarında tüketimi daha da artan dondurma-
nın kış aylarında da tüketilebileceğini hatırla-
tan Cansu Alpaslan, “Dondurma A,B,C ve
düşük miktarda da olsa D vitamini içerir.
Fosfor, magnezyum ve potasyum açısından
da zengindir. Kalsiyumla beraber, fosfor
kemik ve diş yapısını güçlendirirken vitamin-
ler de bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağ-
lar” diye konuştu.

Süt yerine donrudma verin

Alpaslan, dondurmanın içeriğine göre besin
değerlerinin değişmesine rağmen ortalama

100 gram dondurmada 120 ila 180 miligram
arasında kalsiyum olduğunu söyledi. Don-
durmanın kalsiyum oranını sütle kıyaslayan
Alpaslan, “Bir bardak sütte 100 ila 115 gram
kalsiyum bulunur, dondurmada bulunan kal-
siyum daha fazla. Aileler çocuklarına süt içir-
mek yerine bir öğünde de dondurma
yedirebilirler. Dondurma ara öğünler için
güçlü bir alternatiftir, kilo vermek için tatlı
ataklarını engeller, kan şekerini düzenler,
dondurmanın soğuk oluşu da vücudun çalış-
masına sebep olur” diye konuştu. Boğaz en-
feksiyonlarından dolayı birçok annenin
çocuklarına dondurmayı yedirmediğini dile
getiren Alpaslan, “Aileler çocuklarını 2 yaşın-
dan sonra herhangi bir besin alerjisi yoksa
dondurmayla tanıştırmalılar bunun için özel-
likle ev yapımı dondurmayı kullanabilirler.
Daha küçük yaştaki çocukların canı don-
durma çektiğinde bunu yoğurt ve meyveyle
dondurarak da verebilirler” şeklinde konuştu.

Diyabetli çocuklar ne yapacak?

Evde yapılan dondurmanın hazır alınan
dondurmalara kıyasla daha düşük kalorili ol-
duğunu vurgulayan Cansu Alpaslan, “Ev ya-
pımı dondurmaları diyabetli çocuklar da
rahatlıkla tüketebilirler. Sadece meyve şekeri
içerir ve içerisindeki posadan dolayı da kan
şekerini belli bir seviyeye kadar yükseltip den-

gelemeye yardımcı olur. Dolayısıyla diyabetli
çocuklar ev yapımı dondurmayı rahatlıkla yi-
yebilecekken paketli dondurmalarda içerisine
eklenen glikoz ve früktoz şurubu yüzünden
diyabetli çocuklara önermiyoruz” dedi.

Dondurmanızı evde yapın

Paketli dondurmaların sadece meyve şekeri
değil ekstra glikoz ya da fruktoz şurubu ek-
lendiği için şeker oranını daha da yüksek ol-
duğunu ifade eden Alpaslan, “Herkese
dondurmasını evde yapmasını öneriyorum.
Evde yapılan dondurmanın kalorisi daha
düşük hale geliyor. İçerisine ne koyduğunuzu
biliyorsunuz ve taze meyve kullanıyorsunuz.
Pek çok paketli gıdada meyve yerine meyve
aroması da kullanılıyor. Bu yüzden dondur-
mayı taze meyveyle, süt, yoğurt grubuyla ka-
rıştırabilirsiniz. Yaklaşık bir su bardağı süzme
yoğurt ve dondurulmuş muzla dondurma
yapmayı tercih ediyorum. 4 tane olgun muzu
dilimleyerek buzlukta dondurup mümkünse
1 gün, değilse 4-5 saat dondurulması yeterli
olacaktır. Bunun üzerine dondurucudan çı-
karttığımız muzla beraber süzme yoğurdu 1-
2 yemek kaşığı bal ve yaklaşık 7-8 tane fındık,
ceviz ve badem ekleyebilirsiniz. Muzu biraz
daha ana malzeme olarak kullanarak diğer
meyve ve kuruyemişlerle dondurmanızı süs-
leyebilirsiniz” dedi. 

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurma birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Uzmanlar,
dondurmanın yüksek kalsiyum içeriği sayesinde adet sancılarına iyi geldiğini belirtti

TÜRKAN ERVAN

Havuz suyu

yutmayın
Yaz sıcaklarında
serinlemenin en 

etkili yollarından
biri de havuza

girmektir. 
Fitoterapist Dr.

Buğra Buyrukçu,
halka açık 

havuzlarda özellikle
çocukları bekleyen

tehlikelere karşı
anne-babaları

uyardı
Hava sıcaklığının artmasıyla bir-
likte havuzlara akın edenleri bo-
ğulma riski dışında çeşitli

hastalıkların beklediğini söyleyen Dr. Buy-
rukçu, “Steril olmayan havuzlar tehlike saç-
maktadır. Havuza girenlerin hijyen
kurallarına uymaması sonucu klorlu da olsa
mikropların, hastalıkların bulaşması engelle-
nememektedir. Bu durum özellikle çocukla-
rın sağlığını tehdit etmekte; ishal, idrar yolu
enfeksiyonu, kulak, burun, boğaz veya göz
enfeksiyonu, cilt hastalıkları bu dönemde en
sık görülen hastalıklar olarak karşımıza çık-
maktadır” diye konuştu.

Havuz suyu yutulursa

Haberturk.com'un haberine göre, Dr. Buğra
Buyrukçu; havuza giren çocukları bakteri,
virüs ve mantarlara karşı korumak için alı-
nacak tedbirleri de sıraladı. Dr. Buyrukçu,
şunları söyledi: “Havuza mutlaka duş alın-
dıktan sonra girilmeli, havuzdan sonra da
temiz su ve sabun ile banyo yapılmalıdır.

Çocuklara, havuz suyunu yutmamaları ge-
rektiği çok iyi anlatılmalıdır. Zira yutulan
havuz suyu tifodan kolibasiliye, dizanterin-
den criprosporidyum ve shigellaye kadar sa-
yısız mikrobun vücuda girmesine neden
olabilir. Yine çocuğın vücudunda kesik, sıy-
rık veya yara varsa, havuza sokulmamalıdır.
Alınacak en temel tedbir ise temiz olduğun-
dan şüphe ettiğiniz havuza kesinlikle
girmemektir.” 

Bu belirtiler varsa dikkat!

Dr. Buğra Buyrukçu, havuzdan bakteri veya
virüs bulaşması sonucu görülen hastalık be-
lirtisi ve tedaviye ilişkin de şu bilgileri verdi:
“Sindirim sisteminde başlayan enfeksiyonlar
sonucu genelde çocukta karın ağrısı, ishal,
kusma ve hafif ateş görülür. Bol sıvı tüketimi
ve diyet ile hastalığa müdahele edilmeli, iler-
lemesi durumunda ise hekie başvurulmalı-
dır. Yine havuz kaynaklı kulak ve göz
enfeksiyonu ve mantar hastalıklarına karşı
da mutlaka tıbbi destek alınmalıdır…” 

3 boyutlu röntgen artık mümkün
Yeni Zelandalı bilim insanları-
nın, ilk kez renkli ve 3
boyutlu röntgeni

insan üzerinde denediği
bildirildi. Phys.org.
adlı internet sitesi-
nin haberine
göre, görüntü-
leme teknoloji-
sine, Avrupa
Nükleer Araş-
tırma Merkezi
(CERN) fizik
laboratuvarı
katkı sağladı.

Parçacık izleme
teknolojisi

Geleneksel siyah-beyaz rönt-
gen tekniğini temel alan, bünyesinde
parçacık izleme teknolojisini barındıran
renkli ve 3 boyutlu röntgenin, tıbbi teşhis
alanında önemli gelişme kaydedilmesini

sağlaması ümit ediliyor.

Daha doğru teşhis

CERN'den yapılan açıkla-
mada, "Bu renkli, 3 bo-

yutlu görüntüleme
tekniği, daha net film-
lerle doktorların has-
talara daha doğru
teşhisler koymasına
yardım edebilir" ifa-
desi kullanıldı. "Me-
dipix" adı verilen

tekniğin, objektifin
kapağı açıldığında pik-

sellerle çarpışırken her
atom-altı parçacığı tespit

eden bir kamera gibi çalıştığı
belirtildi. Röntgenin, kemik, kas ve

kıkırdak arasındaki farkı, aynı zamanda
kanserli tümörlerin boyutu ve yerini çok
net gösteren görüntüler elde edebileceği
kaydedildi.



K adıköy, Rasim Paşa mahallesinde 11
Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen
olayda Azeri uyruklu mağdur A.A.'nın

evine giren hırsızlar içerde bulunan bilgisayar ve
televizyonla birlikte buldukları 8 bin lira nakit pa-
rayı çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
olayla ilgili yaptıkları çalışmada evde bulunan
güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler,
hırsızların 3 kişi olduklarını tespit etti. Polis, kim-
liğini tespit ettiği şüpheliyi Barış H.'yi Taksim'de
bir kafeteryada 15 Temmuz 2019 tarihinde dü-
zenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Asayiş
Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha ön-
ceden de birçok kez hırsızlık suçlamasıyla gözal-
tına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı
mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ince eledi sık dokudu

Öte yandan şüpheliler güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheliler
evden çıktıktan sonra sokakta yürüyor. Hırsızla-
rın elebaşı olduğu değerlendirilen Barış H.'nin
evde bulduğu 8 bin lira paranın yarısını arkadaş-
larına göstermeden başka bir cebine koyuyor.
Şüphelinin arkadaşlarına evde 4 bin lira para
bulduğunu söyleyerek bu parayı bölüştürdüğü
geri kalan parayı kendine ayırdığı değerlendirildi.
Görüntülerin devamında ise diğer şüpheli evden
çaldığı televizyonla sokaktan geçiyor. DHA
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Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Kadıköy'de bir eve girerek bilgisayar, televizyon ve çeşitli elektronik
aletlerle beraber 8 bin lira para çalan 3 hırsızdan Barış H. yakalandı

Hırsızlık yaptı
ama kaCamadı

Korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı
arnavuKöy'de minibüs ile
kamyonetin çarpışması sonucu 1
kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Ar-

navutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna
Köprüsünde meydana gelen kazada Sertif
Başak (39) yönetimindeki 59 ZF 627 plakalı
minibüs, karşı yönden gelen Yusuf Çetintaş
yönetimindeki 34 EZ 9628 plakalı kamyo-
netle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın et-
kisi ile minibüs şoförü Sertif Başak araç
içerisinden fırlayarak yola savruldu. Olay
yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müda-

halesinin ardından iki yaralı da hastaneye
kaldırıldı. 

Kurtarılamadı

Kamyonet sürücüsünün durumunun iyi ol-
duğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü 3
çocuk babası Sertif Başak hastanede yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
madı. Kaza sonrası Hadımköy -
Arnavutköy yolu bir süre trafiğe kapatılırken
kaza yerindeki temizleme çalışmalarından
sonra trafik kontrollü bir şekilde açıldı.

Minibüs şoförü
taksiciyi dövdü

Şişli'de cadde üzerinde seyir halinde olan taksici, minibüsün önüne
direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Taksicinin “üstüme çıktın” sözünü
küfür olarak anlayan şoför, tekme ve tokatlarla saldırdı

ŞiŞli Merkez Mahallesi Darü-
laceze Caddesi üzerinde geçtiği-
miz günlerde akşam saatlerinde

meydana gelen olayda, cadde üzerinde
seyir halinde olan 34 TBK 77 plakalı oto-
mobil sürücüsü sinyal vermeden sağ şe-
ride geçmek istedi. O esnada sağ şeritten
süratli bir şekilde seyreden minibüs şo-
förü, önüne kıran taksiciyi korna basarak
uyardı. Bunun üzerine sol şeride geri
dönen taksici, “üstüme çıktın” diyerek şo-
före tepki gösterdi. Taksicinin tepkisini
küfür olarak anlayan minibüs şoförü,
yolcu dolu aracından yol ortasında inerek
taksicinin üstüne yürüdü.

Tekme ve tokat darp etti

Taksici adamın koşarak üstüne geldiğini
görünce camı kapatarak kapıları kilitle-
mek istedi. Ancak minibüs şoförü kapıyı
açarak taksiciye saldırmaya başladı. Bir-
kaç tekme ve tokat atarak taksiciyi darp
eden şahıs, sürücünün “küfür etmedim”
demesine rağmen bir türlü sakinleşmedi.
Öfkeden deliye dönen ve küfürler savuran
minibüs şoförünü çevredeki vatandaşlar
sarılarak uzaklaştırdı. Olayın ardından
minibüs şoförü aracına binerek uzaklaştı.
Korku dolu anlar ise bir motosikletlinin
kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İtfaiye
hızır gibi

yetişti
Beyoğlu'nda evin mutfağında mahsur kalan 1 buçuk yaşındaki
bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp ailesine teslim edildi

Olay Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi
Geçici Sokak'taki 3 katlı binanın bi-
rinci katındaki dairede meydana

geldi. ailesi salonda oturan 1 buçuk yaşındaki
Sefa Saruhan mutfağa girdi. Evin mutfağında
oynamaya devam eden Sefa bebek kapının ar-
kasındaki yer sofrasını devirince içeride mahsur
kaldı. Gürültüyle mutfağa yönelen bebeğin an-
nesi devrilip kapının kapanmasına neden olan
yer sofrası nedeniyle kapıyı açamadı. Baba ve
diğer kişilerin tüm çabasına rağmen kapıyı
açmak mümkün olmadı. ailenin yardım talebi
üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gön-

derildi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekibi itfaiye
aracının merdiveni ile açık olan mutfak pence-
resinden girip bebeği kurtarmak istedi. 

Bebeği kurtardılar

Sokaktaki elektrik telleri itfaiye merdiveninin
pencereye ulaşmasına engel oldu. Bunun üze-
rine eve giren bir itfaiyeci mutfak kapısını açıp
içeride mahsur kalan Sefa bebeği kurtarmak
için bir süre çaba gösterdi. Bebeğin korku
içinde ağlaması üzerine itfaiyeci omuz atarak
kapıyı kırdı. Kurtarılan Sefa bebek annesine tes-
lim edildi. DHa

Ev değil zehir deposu
Fatih'te polisin düzenlediği uyuş-
turucu operasyonunda evinde hint
keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 şüp-

heli tutuklandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Molla Gürani Caddesinde bulunan bir
evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine
operasyon başlattı. 11 Temmuz'da eve yapılan
baskında evde özel ışık düzeneği ile Hint ken-
eviri yetiştirdiği belirlendi. Evde bulunan Sen-

cer Y. ile birlikte Muhammed Selim K. ve
Hasan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. 

Çok sayıda kenevir ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda 3 bin 800 gram Hint
keneviri, bin 410 gram kurutulmuş Hint ken-
eviri, 0,6 gram esrar, 1 adet hassas terazi, hint
keneviri yetiştirmekte kullanılan sıvı gübre, sıvı
hormon ele geçirildi. 

kıbrıs gazisi için son görev
KıbrıS Gazisi
Dursun Türkmen,
Kartal Cem-

evi'nde kılınan cenaze nama-
zının ardından yapılan askeri
törenle ve dualarla son yol-
culuğuna uğurlandı. Törene
Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel'in yanı sıra

Kartal Kaymakamı Abdullah
Demir, Kartal Askerlik Şube
Müdürü Albay Salih Çiçek,
Belediye Başkan Yardımcı-
ları, yakınları ve vatandaşlar
katıldı. Türkmen'in cenazesi,
törenin ardından defnedil-
mek üzere memleketi Erzin-
can'a uğurlandı.

Yavru kedi
seferberliği

Sultangazi'de işyerinin
havalandırma bacasına
girip, mahsur kalan yavru

kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. 50. Yıl
Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin
havalandırma bacasında kedi sesinin
geldiğini duyanların ihbarı üzerine
olay yerine itfaiye ekibi geldi. Ekipler,
bacayı kesici alet yardımıyla keserek
yavru kediyi kurtardı. Kurtarma çalış-
malarını
izleyenler
kediyi kur-
taran it-
faiye
ekibini al-
kışladı.
Yavru ke-
dinin kur-
tarılma
anı vatan-
daşlar ta-
rafından
görüntü-
lendi. 

İhmalkarlığın bedeli
Şişli'de seyir halindeki motosikletli kurye, önündeki panelvana
çarptı. Kaskı olmayan kurye motosikletle birlikte yere düşerken
kafasını asfalta çarparak ağır şekilde yaralandı

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Halil Rıfat
Paşa Mahallesi mevkiinde saat
17.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgeye göre, bir restoranda çalışan
motosikletli kurye, orta şeritten Kasımpaşa yö-
nüne giderken henüz belirlenemeyen bir ne-
denle yolun sağına manevra yaptı. Kurye, bu
sırada, otobüs durağından yolcu aldıktan
sonra yola çıkan bir panelvana arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürü-
cüsüyle birlikte devrildi. Kaskı bulunmayan
kurye, kafasını asfalta vurarak ağır şekilde ya-
ralandı.

Sağlık durumu ciddi

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekip-
leri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis,
başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi
aldı. Sağlık ekipleri, bir ayağı motosikletin al-
tında kalan yaralıya ilk müdahaleyi olay ye-
rinde yaptı. Vatandaşların da yardımıyla
motosiklet kaldırıldıktan sonra kurye, ambu-
lansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen
kuryenin sağlık durumunun ciddi olduğu belir-
tildi. İsmini vermek istemeyen panelvan sürü-
cüsü, bir akrabasını duraktan aldıktan sonra
yola çıktığını ifade ederek "Ben buradan sol
sinyalimi verdim, gidiyordum. Geldi, arkadan
çarptı" dedi.

İş yeri yandı
kül oldu

Fatih'te çanta imalatı yapan
bir iş yerinde yangın çıktı. İş
yerinde çalışan bir kişi yarala-

nırken, yangına müdahale eden bazı it-
faiye erleri ise dumandan etkilendi.
Yangın, Demirtaş Mahallesi, Firuze So-
kak'ta bulunan bir çanta imalathane-
sinde saat 17.15 sıralarında henüz
bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden
dumanların yükseldiğini gören çevrede-
kiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine
bildirdi. Yangında iş yerinde çalışan bir
kişi yaralanırken, bazı itfaiye erleri ise
dumandan etkilendi. Yaralı sağlık ekip-
lerinin olay yerindeki müdahalesinin ar-
dından çevredeki bir hastaneye
kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir
saat süren müdahalesiyle kontrol altına
alındı. Yangında sonucu iş yerinde
hasar oluştu.

300 bin dolar zarar var

İş yeri sahibi Mehmet Bengi, “İçeride
kemer imalatı yapılıyor. Plastik türü
malzemeler olduğu için uzun sürdü.
Elektrikli bisikletle başlamış. Ben yok-
tum da eleman öyle söylüyorum. Burası
hem imalat hem depo, içerideki malze-
meler tamamen yanmışsa 300 bin dolar
zararımız vardır" dedi. 

Polisten bilişim operasyonu
İstanbul’da 33 ilçede bilişim yo-
luyla suç işleyenlere yönelik ope-
rasyon düzenlendi. Haklarında 3

yıl ve üzerinde kesilmiş hapis cezası bulunan
24 kişi yapılan eş zamanlı operasyonla yaka-
landı. Mahkemeye sevkedilen 23 kişi tutuk-
landı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından geçtiğimiz cumartesi günü 33 ilçe
de eş zamanlı operasyon yapıldı. 750 polisin
katıldığı operasyonda, bilişim yoluyla suç işle-
miş ve haklarında tutuklama kararı bulunan
24 kişi gözaltına alındı. 
DHA

Polis ekiplerince adliyeye götürülen Barış H. polis aracına binmemek için güçlük çıkardı.



D ernekleri benimsemek demek, kişi-
nin içinde yaşadığı toplumun deği-
şim sürecinde bir seyirci olmaktan

çıkıp, toplumsal değişim olgusuna aktif kat-
kıda bulunmaya karar vermesi anlamını taşır. 

Toplumsal başarıya bilinçli olarak katkıda
bulunabilmek için öncelikle sosyal sorumlu-
luk hissetmek gerekiyor.

Dernek siyasetle uğraşmaz? Bu madde her
derneğin tüzüğünde yer alır. 

Dernekler her siyasetin üstündedir; çünkü,
her siyasi görüşten insanı içinde barındıran,
toplumun tüm problemlerini tarafsız bir du-
ruşla rahatlıkla görebilen ve yeri geldiğinde
savunmasını yaparak çözüme giden 
kurumlardır. 

Bir derneğin tek bir siyasi görüşün taraf-
tarıymış gibi durması farklı görüşteki insan-
lara saygısızlık anlamını taşıyabileceği gibi
derneğin tarafsız kalabilmesini, gelişmesini
engelle ve derneğin kuruluş amacı dışında bir

yol izlemesine neden olur. 
Özellikle dernek yöneticilerinin kendi si-

yasi görüşlerini ön plana çıkarmaya çalış-
ması; başta dernek tüzüğüne aykırıdır. Daha
önemlisi fikirlere saygı, eleştirilere açık ola-
bilmek, adalet ve dürüstlük gibi kavramlar
zaten dernekçiliğin de temel ilkelerindendir.
Bunun aksine olan davranışlar derneğe de
dernekçiliğe ve topluma zarar verir. 

Sivil toplumun örgütlenmesini amaçlayan
derneklerde olmasa olmazlarını şöyle 
sıralıyabiliriz

-İnsan ilişkileri önemlidir ve yapılan işlerde
insana değer verilir, kişilerin onurları gözetilir.

-Faaliyetlerde ve projelerde güven uyandır-
maya önem verilir.

-Amaç ve kaynaklarda şeffaflık önemli
dir, hesap verebilir olma ilkesi ön plandadır. 
- Dernek yöneticilerinin gizli saklı beklen-

tileri veya dernek başkanlığı etiketiyle kendi-
sine çıkar sağlaması kabul edilemez,-İnanç,

etnik köken, siyasi düşünce, cinsi-
yet, sosyal konum farklılıkları gözetilmeksi-
zin her kişi ve kesime eşit yakınlık amaçlanır.
Herkese eşit olanaklar sunulur.-Sorunlara
çözüm aranırken profesyonellik ve objektiflik
ön planda tutulur.-Asıl olan konuyla ve
amaçla ilgili olarak sunulan hizmetin kalitesi
ve etkinliğidir.-Toplumsal adalet hedef alınır.
Hizmet edilen birey ya da kesimin yasal hak-
ları gözetilir.-İdeolojik veya siyasi etkilerden
bağımsızlık, bireysel çıkarlardan uzak dur-
mak esastır.-Temel amaç derneğin (STK)
misyonu doğrultusunda toplumsal bir sorunu
çözümleyebilmek amacıyla hizmet etmektir.

Buraya kadar her şey tamam. Bir
STK'da olması gerekenleri ve dünyadaki
yapılanma şekillerinden bahsettik. Peki

bizdeki yapılanma, yönetim, amaç ve faali-
yetler gerçekten öylemidir.

-Başkanlık etiketi ile  şan-şöhret ama-
cında olanlar.

-Hiçbir partinin arka bahçesi olmayacaz
söylemleriyle kurulan dernekleri siyasi bek-
lentileri nedeniyle bağlı bulundukları parti-
nin ön bahçesi yapan başkan ve yönetim
kurulları

-Hemşehri derneklerinde memleketlerine
hizmet, dayanışma ve yardımlaşma hedef-
lenmesi gerekirken kendilerine memleket-
lerinin ismiyle ün, itibar sağlamaya çalışan
zübükzadeler.

Aklı fikri 3-5 ünlü ile resim çektirme
derdinde olan yarım akıllı yöneticiler.

Dayanışma ve birlikle güçlü bir irade
olabilecekken ihtiyaç sahiplerine gurbette
okuyan öğrencilerine sahip çıkma yerine
yemeklerde veya medyada boy göstermeyi
amaç belleyen kompleksli yöneticiler. 

Sahip olduğu parasından başka hiçbir
vasfı olmayan, sosyalleşmekten uzak, top-
lum menfaatlerini umursamayan sonradan 

görmeler
Anlayacağınız kentlerine hizmet etme-

leri gerekirken kentlerinin isimlerini sömü-
rerek kendi çıkarları ve amaçlarını ön
planda tutan kişilik erezyonuna kapılmış
şahsiyetler, yada mesleki derneklerin siyasi
anlayış içinde görevlendirilen yöneticiler
olduğu sürece birlik, beraberlik,dayanışma
ve yardımlaşma bekleyen toplulukların her
zaman hayal kırıklığı yaşaması kaçınıl-
mazdır. 

Aziz NESİN’in yazdığı, kemal SU-
NAL’ın oynadğı “Zübük” filmini hatırlar-
mısınız? final sahnesinde Kemal SUNAL’ın 

"Aslında hepimiz birer zübüğüz, zübük
olmaya zorlanmışız. Zübüklerden kurtul-
manın birinci çaresi önce kendimize bak-
mak, kendi zübüklüğümüzden kurtulmaya
çalışmaktır."  Demesini ben hiç unutmadım
o kadar doğruydu ki tespit…

Ne diyeyim ki  şimdi… “Allah bizi zü-
bükzadelerden ve zübükleşmekten korusun,
onları da ıslah etsinden başka."

VESSELAM
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Derneklerdeki zübükler

B oğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Jeo-

dezi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr.
Fatih Bulut, Doç. Dr. Aslı Doğru, İTÜ Jeoloji
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Cenk Yaltırak ve Ankara Üniversitesi Jeofizik
Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Bahadır
Aktuğ'un yazarları arasında yer aldığı makalede
araştırmacılar son 1500 yılın deprem verilerini
inceleyerek İstanbul ve çevresinde beklenen
olası depremin büyüklüğüne dair senaryolar
hazırladı. Tarihsel ve günümüz verileri ışığında
hazırlanan araştırma kapsamında Marmara
Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği seg-
mentlerin yer aldığı Batı (Tekirdağ havzası),
Merkez (Kumburgaz havzası) ve Doğu (Çınar-
cık Havzası) olmak üzere bölgenin tarih bo-
yunca yaşadığı depremler incelendi. 1766'da iki
ve 1509'da bir olmak üzere 7.2, 7.4 ve 7.5 bü-
yüklüklerinde depremlerin yaşandığı bu üç böl-
gede gelecekte potansiyel olarak yaşanabilecek
deprem büyüklüğüne dair senaryolar geliştirildi.

2.5 m'lik bir yerdeğiştirme 

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Boğa-
ziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Dep-
rem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim Dalı

öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut, bu çalış-
mada fayların en son ne zaman kırıldığı, kırıl-
dıktan sonra yılda ne kadar enerji biriktirdiği ve
biriken enerji tamamen açığa çıktığında nasıl bir
büyüklük oluşturacağı konusunda sonuçlara
ulaşıldığını kaydetti. Bulut, tarihi açıdan özel-
likle son 500 yılın depremlerini ayrıca inceledik-
lerini belirterek, "Bu parametreleri bulmak için
tarihsel depremlere, Marmara Denizi'ndeki fay-
ların yapısına ve GPS yoluyla da yeryüzünün
yanal olarak yılda ne kadar hareket biriktirdi-
ğine baktık; çünkü Kuzey Anadolu fayı yanal
bir sistem. Bu bulguları birleştirdiğimizde şöyle
bir sonuç ortaya çıkıyor: Bir fay segmentinin
oluşturacağı deprem büyüklüğü o segmentin
uzunluğu, derinliği ve üzerinde biriktirdiği hare-
ket miktarının bir fonksiyonudur. Örneğin hare-
kete geçecek segmentin uzunluğunu ve
derinliğini yaptığımız jeolojik ve sismolojik ça-
lışmalar ışığında biliyoruz. Jeodezik verilere
göre, 250 yıl önce kırılan bir fay segmenti yılda
yaklaşık 1 cm hareket biriktiriyorsa, şu anda ha-
rekete geçse deprem anında fay üzerinde orta-
lama 2,5 m'lik bir yerdeğiştirme oluşturur.
Bunun da karşılık geldiği "manyitüd" dediğimiz
bir deprem büyüklük değeri var. İşte deprem
büyüklük kestirimlerimizi size bu yaklaşık sayı-
larla aktardığım yaklaşımla çok daha detaylı bir

şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Süreçlere hakim olunmalı

Doç. Dr. Fatih Bulut, "Son 500 yıl özellikle
önemli, çünkü Marmara Denizi'ndeki bütün
fayların en son kırıldığı periyodun tamamını
kapsayan bir zaman aralığı. Marmara Deni-
zi'nin doğu kesimindeki Çınarcık Havza'sında
bulunan fay en son 1509'da hareket etmişti.
Orta ve batı kesimlerindeki Kumburgaz ve Te-
kirdağ Havzaları'nda bulunan fay segmentleri
ise 1766'da hareket etmişti. Bunların tamamını
hesaplamalarımızda sağlıklı bir şekilde kapsa-
yabilmek için yaklaşık 500 yıl önceye giderek
1509 depreminden bu yana tüm süreçlere
hakim olmak zorundayız" dedi. Yıllık hareket
biriktirme miktarını Marmara Bölgesi'nde
100'e yakın GPS istasyonundan aldıkları veri-
lerle hesapladıklarını aktaran Bulut, yıllık orta-
lama 2,5-3 cm arası bir hareket gözlediklerini
kaydetti. Bu hareketin sürtünmenin yüksek ol-
duğu yerlerde fay yüzeyinde birikme olarak kal-
dığını; bazı yerlerde ise daha hızlı hareket
ettiğini ve sürtünme olmadığı için çok fazla bi-
rikmediğini belirten Doç. Dr. Fatih Bulut, Mar-
mara Bölgesi'ndeki GPS istasyonlarının
sayısını önemli ölçüde artırmaya çalıştıklarını
da belirtti. DHA

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara 

Üniversitesi'nden bilim insanları, son
1500 yılın deprem verilerini 

inceleyerek İstanbul ve çevresi için
olası depremin büyüklüğüne dair 
senaryolar hazırladı. Hazırlanan 

senaryoya göre, İstanbul'un hemen
güneyinde yer alan Kuzey Anadolu

Fayı'nda doğudan batıya doğru 
sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde

depremler bekleniyor
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3 ÜNİVERSİTENİN BİLİM İNSANLARI İSTANBUL İÇİN UYARI YAPTI, DEPREM TAHMİNİNDE BULUNDU

KORKUNC SENARYO

1766 ve 1509 kırıklarının gü-
nümüzde 7.2, 7.4 ve 7.5 bü-
yüklüğünde depremler üretme
potansiyeline sahip olduğunun
altını çizen Doç. Dr. Bulut, söz
konusu kestirimlere, biriken
hareket miktarı, fayın uzunluğu
ve fayın derinliği verileri üze-
rinden yapılan aritmetik he-
saplama sonucu ulaştıklarını
aktardı. Bulut şöyle devam
etti: "Son 1500 yıllık zaman di-
limini yedi zaman aralığına
ayırınca görülüyor ki her bir
küme en az dört en fazla altı
depremi kapsıyor. Şu an biz 7.
zaman aralığını henüz tamam-
lamadık ve yakın tarihlerde bu
kapsamda sadece iki deprem
yaşadık. Dolayısıyla 7. zaman
aralığını tamamlamak için
istatistiki olarak en az iki en
fazla dört deprem daha yaşa-
yacağımız görülüyor." Doç. Dr.
Bulut, "Kuzey Anadolu Fayı
yılda 2-3 cm kayma ile dep-
remi çok hızlı hazırlayan bir
sistem. Anadolu'da da irili
ufaklı pek çok fay var, ama
bunlar Kuzey Anadolu Fayı'na
göre hareketi daha yavaş bi-
riktiriyorlar ve deprem hazırlık
süreçleri oralarda elimizdeki
kayıtlara göre çok daha uzun
sürdüğü için biz onların ne-
rede ve ne büyüklükte deprem
üreteceğini öngöremiyoruz.
Örneğin bir fay 2000 yıldır
suskun gibi görünüyor ama
her yıl az da olsa 1-2 mm'lik
bir hareket biriktirdiği için bir
gün beklenmedik bir anda
büyük bir deprem meydana
getirebiliyor. Depremi Marma-
ra'da beklerken Van'da ya da
Kütahya'da olabiliyor, çünkü
orada bu süreç gözle rahat gö-
rülemeyecek yavaşlıkta ve çok
uzun bir sürede yaşanıyor. As-
lında Türkiye'nin birçok yeri
için bu tehlike mevcut ama İs-
tanbul nüfusunun fazla olması
olası kayıp risklerini artır-
makta" ifadelerini kullandı.

YILDA 2-3 CM
KAYIYOR

YAŞAM VADİSİ NOTAYLA ISINDI
5. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, ‘Vadide Vals Adımları’ konseri ile başladı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen
konserde, dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble, İstanbullu müzikseverlere büyülü bir
gece yaşattı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu serin yaz akşamını notalarınızla ısıttınız” dedi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından dü-
zenlenen ve bu yılki teması ‘Türk Beste-
cileri’ olan 5. Beylikdüzü Klasik Müzik

Günleri, Cihat Aşkın & Aşkın Ensemble’ın ‘Vadide
Vals Adımları’ adlı konseriyle açılış yaptı. Yaşam
Vadisi’nin eşsiz atmosferinde rüzgarın kanadına ta-
kılıp uçuşan notalar, dinleyicilerin kalplerine Türk
valslerinin en tatlı melodilerini taşıdı. Genç bir çif-
tin sahnede vals yaptığı, dinleyicilerin seslendirilen
eserlere hep birlikte eşlik ettiği renkli görüntülere
sahne olan konserin sonunda, Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, sanatçılara plaket
ve çiçek takdim etti. 

Ayakta alkışladılar

Konsere, Dede Efendi’nin Yine Bir Gülnihal adlı
parçasını icra ederek başlayan Cihat Aşkın &
Aşkın Ensemble, Soprano Görkem Ezgi Yıldı-
rım’ın eşliğinde ‘Samanyolu, Kuş Olup Uçsam,
Hayal Ufkunda, Bir Deniz ki Gözlerin, Pervane,
İkinci Bahar, Nazende Sevgilim, Unutulmaz, Ha-
tırla Sevgili, Bekledim de Gelmedin’ adlı vals par-
çalarını başarıyla icra ederek dinleyicilere yıllarca
unutamayacakları bir gece yaşattı. Fikrimin İnce
Gülü adlı valsi, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk için seslendiren Cihat Aşkın &

Aşkın Ensemble’ı dinleyiciler, konser sonunda
ayakta alkışladı. 

Notaların dansı güzel

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konser so-
nunda yaptığı konuşmada “Biz festivalimizin
5.’sini düzenliyoruz bu yıl. Yaşam Vadisi’nde nota-
ların dansı çok daha güzel oluyor. Beylikdüzü, her
zaman farkını gösteriyor. Biz, Beylikdüzü Klasik'i
yaparken aslında İstanbul’un sanat damarlarını da
biraz daha genişletmeyi arzulamıştık. Onun için

yola çıkmıştık. Şimdi, inşallah 39 ilçede benim
güzel başkanım Ekrem İmamoğlu sanat damarla-
rını daha da genişletecek. Her şey çok güzel olacak.
Dört gün boyunca Beylikdüzü Klasik’e bütün sa-
natseverleri bekliyoruz.” şeklinde konuştu.  

Sanat bir toplumun kimliğidir

Konserde yaptığı konuşmada, Türk kültürünün
çok köklü bir kültür olduğunu vurgulayan dünyaca
ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ise,“Sanat eği-
timi toplumumuz için en önemli eğitimlerden biri
olmalı diye düşünüyorum. Çünkü sanat, bir toplu-
mun kimliğidir. Sanatımızı, kültürümüzü yaşatır-
sak aslında kendi kimliğimizi yaşatmış oluruz.”
dedi. Beylikdüzü Klasik’te yer almaktan büyük
mutluluk duyduklarını da söyleyen Cihat Aşkın,
“Bir halk festivali bu. Müzik, sanat halkın içinde
yaşıyor. İşte Beylikdüzü, işte Beylikdüzü farkı…
”şeklinde konuştu. 

BGSO muhteşem bir orkestra

Konuşmasında, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Or-
kestrasına da yer veren Aşkın, “Muhteşem bir or-
kestra dinledim. Beylikdüzü Gençlik Senfoni
Orkestrası, muhteşem bir orkestra; onlarla ne
kadar gurur duysanız azdır” diye konuştu.

Denizcilerden 
hala haber yok

Nijerya'da korsanlar tara-
fından saldırıya uğrayan
Paksoy 1 isimli gemiden ka-

çırılan 10 Türk denizciden hala haber
alınamıyor. Kadıoğlu Denizcilik yetkili-
leri ise korsanlardan bir fidye talebi gel-
mediğini ve mürettebata ulaşmak için
gerekli tüm girişimlerin gerçekleştirdikle-
rini belirtti.

Kontak olur diye bekledik

Nijerya açıklarında deniz korsanları ta-
rafından saldırıya uğrayan Paksoy-1 ge-
misinin şirketinden açıklama yapıldı.
Kaçırılan 10 mürettebat için bir fidye ta-
lebi gelmediğini söyleyen Kadıoğlu De-
nizcilik A.Ş Operasyon Müdürü Numan
Paksoy, "Dün gece geç saatlere kadar
buradaydık. Telefonlarımız açık. Kontak
olur diye bekledik. Henüz daha gelen bir
talep yok. Bir gelişme olduğunda tekrar
bildireceğiz. Sağsalim kurtulmaları için
hükümetimiz, bütün birimler uğraşıyor.
Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bize
çok detay vermiyorlar bir şeyler yapıldı-
ğını söylüyorlar ama bize ulaşmış net bir
şey yok. Detayları paylaşmıyorlar" dedi.

En son 13'ünde görüşüldü

Denizcilerle kaçırılmadan önce Douala
Limanı'nda irtibat kurduklarını söyleyen
Paksoy, "Ayın 13'ünde en son görüşmüş-
tük. Ondan sonra bir daha görüşeme-
dik. Açık denize çıkınca genelde
yazışmayla oluyor sesli görüşmüyoruz.
Mesaj gelmediği için şüphelenip olayı
araştırınca vakıf olduk" diye konuştu.
Deniz korsanlarından henüz bir talebin
gelmediğini söyleyen Paksoy, "Psikolojik
baskı oluşturmak için bekletiyorlar böyle
talepleri. Herhalde o süreci yaşıyoruz şu
anda. Çok kısa bir süre içinde geleceğini
ümit ediyoruz" dedi. DHA

Çocukların 
taleplerini dinledi

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, hafta sonu
mesaisinde Mimarsinan Ma-

hallesi’nde incelemelerde bulundu. Ma-
halledeki düğün ve toplantı salonunu
inceleyen Başkan Yılmaz, daha kullanışlı
hale getirileceğini belirtti. Futbol saha-
sında eksiklerin giderileceğini ve iyileş-
tirme çalışmaları yapılacağını da aktaran
Başkan Yılmaz, mahalleli miniklerin
sevgi dolu kucaklaması ile karşılandı.
Çocukların isteklerine kulak veren Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni bir
çocuk parkı yapılabilmesi için de fikir
alışverişinde bulundu. Başkan Yılmaz,
yapılacak hizmetlerle kısa bir süre içeri-
sinde Mimarsinan Mahallesi’ndeki deği-
şimlerin dikkat çekeceğini ifade etti.

Uzmanlar beklenen büyük İstanbul depremine
çok az bir süre kaldığını belirterek, yetkili

isimleri bir an önce önlem almaya çağırdı.

Mehmet
Murat
Çalık

Cihat
Aşkın



Aradan tam 25 yıl geçmiş. 
AK Parti İstanbul'u teslim etmemek için

yerel seçimleri siyasi baskı yaparak YSK'ya
iptal ettirdi. 23 Haziran seçimlerini ise 806
bin farkla kaybetti. Görev teslim töreninin
ertesinde tüm üst düzey bürokrat kadrolar,
iştiraklerini yöneticileri istifa etmeleri gere-
kirken direniyorlar.

Kamuoyu açıklamaları yaparak da İstan-
bul halkını yanlış bilgilendiriyorlar. Temayül

gayet açık. Hemen istifa. Direnmeye de, mil-
let iradesini işgal etmeye de gerek yok.

84 bin 500 çalışanın, 55 binin çalıştığı iş-
tiraklerin başında bulunan, İstanbul bütçesi-
nin en az yarısından fazlasını yöneten
bütçelerin başında bulunanlar milli iradeyi
gasp ediyorlar.

Söylenecek olan; "Derhal İstanbul'un ira-
desini sahiplerine teslim edin, iştiraklerde
işgal ettiğiniz koltukları boşaltın" demektir.  

Millet iradesini teslim edin, koltukları boşaltın!

İstanbul'da CHP tam 25 yıldır iktidar ol-
saydı ve 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini
kaybetseydi ve AK Parti'nin adayı kazansaydı,
CHP'nin üst düzey bürokratları hem yönetim
üst düzey kadroları, hem iştiraklerin yönetim
kurulu üyeliklerini, başkanlıklarını işgal et-
meye devam etselerdi. AK Parti merkezi ikti-
darı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neler söy-
lerdi.

Yetmez, emniyet güçleri ve savcılar hare-
kete geçer miydi? O koltukları işgal edenlerin
başlarını neler gelirdi?

Yetmez, iktidarın kontrol ettiği görsel, ya-
zılı, internet medyası nasıl başlık atarlardı ve
nasıl bir kampanya yürütürlerdi?

****
Açık ve seçik yazalım. İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu ka-
zanmıştır ve AK Parti'nin atadığı bürokratlar,
partili militanlar tarafından işgal altında tu-
tulmakta ve millet iradesi gasp edilmeye
devam etmektedir.

Millet iradesine engel olanlar, işgal ettik-
leri koltukları derhal boşaltmalıdır. Millet
iradesi gaspı sona erdirilmelidir. 

İstanbullu iradesine sahip çıkmalı, iktidar
sahibine teslim edilmelidir.

Son söz: İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkını
iradesine sahip çıkmaya çağırmalıdır. Büyük-
şehir Belediyesi'nin en büyük iştirakinin
önünde büyük bir toplantı düzenlenerek İstan-
bullu bilgilendirilmelidir. Koltukları işgal
eden; yönetim kurulu üyeleri ve başkanları
isim isim ilan edilmelidir.  

Aynısını CHP yapsaydı, neler olurdu?

PERŞEMBE 18 TEMMUZ 2019

Y ıl 1994. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı'na Recep Tayyip Erdoğan seçilmiş. İs-

tanbul iradesini aynen 31 Mart ve 23
Haziran'da olduğu gibi Erdoğan'dan yana yap-
mış. 1989 - 1994 arasında İstanbul Büyükşehir
Belediye başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Nu-
rettin Sözen, tüm yöneticilerini devir teslim tö-
reninde istifa dilekçeleri ile tüm raporları ve
hesapları hazırlamış Erdoğan'a devir teslim ya-
pıyor.

İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez ve
İstanbul Refah Partisi Belediye Başkanları da
görev teslim töreninde hazır. 

****
Prof. Dr. Nurettin Sözen, mührü Recep 

Tayyip Erdoğan'a teslim etmiş ve konuşmasını
yapıyor: "Çalışma arkadaşlarım bütün hesapları
ve raporları takdim edecekler. İstifa dilekçele-
rini de ben takdim ediyorum, kendi ekibinizle
çalışmanız en doğal hakkınızdır." diyerek devir
teslim törenini gerçekleştiriyor.

ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Sariye Reşit.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Muho.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Narin Muho.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Hamgin Muho.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Nur Ertavil. 99371013610.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Abdullatif İlşeyhömer. 99871583774

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Hısham Alshash. 99242517032

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Segıd Abdullah. 99101118948.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Albaroudı. 99578531344.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Emced Halebi. 99240014144.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Amer Elhac Elsemali. 98821677874.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Milla Muhammed. 99104965766.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Azad Rumi.

İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Temmuz'da Kadıköy'de denize düşen bir vatandaşı kurtaran
zabıta memuru ile 15 Temmuz'da Pendik'te bir aracın motoruna saklanan yavru kediyi 
uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkaran üç İETT çalışanını ödüllendirdi. Dört 
çalışana birer çeyrek altın hediye eden İmamoğlu, "Hepinizin güzel bir yüreği var" dedi

HEPINIZIN GUZEL
BIR YUREGI VAR!
İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)

Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuo-
yunda kurtarma operasyonuyla gün-

deme gelen İETT Kartal İşletme
Şefliği’nde görevli İşletme Amiri Veli
Bursa, şoförler Ömer Tüfekçi ve Murat
Kuyucu ile zabıta memuru Mustafa Gül’ü
Saraçhane’deki makam odasında misafir
etti. İmamoğlu, “Sorumluluk sahibi olan
arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Vatandaşı hisseden çalışanlarımızdan
Allah razı olsun” diyerek, görevlilerden
olayı anlatmalarını istedi.

Çocuğumu hatırladım

İBB Kartal İşletme Şefliği’nde şoför ola-
rak çalışan Murat Kuyucu, olayı “15 Tem-
muz günüydü. Hava yağmurluydu.
Pendik Güney Yanyol Keresteciler Durağı
yakınında bir araç gördük. Duruyordu.
Önünde yavru bir kedi gördük. Arkada-
şıma, ‘Ömer, şunu alır mısın’ dedim. O da
atladı hemen bir hamleyle ezilmesin diye.
O esnada üşümüş kedi aracın altına girdi.
Oradan da motorun sıcaklığıyla, motorun
içine girdi. Veli Bey de sağ olsun yolu kesti
kediyi almak için. Ömer de yağmur,
çamur demeden arabanın altına girdi. Biz
de Ömer kardeşimiz ıslanmasın diye şem-
siye tutuyorduk. Arabanın sürücüsü aracı-
nın içinde şaşkınlıkla bizi izliyordu. Böyle
bir şey olacağını hiç düşünmedik. Ömer
arkadaşımızın da bu kadar yürekli oldu-
ğunu ben bilmiyordum. Arabanın altın-
dan, ‘Ben, bunu çocuklarıma
götüreceğim’ dedi” sözleriyle anlattı. Ara-

cın motoruna saklanan yavru kediyi bu-
lunduğu yerden çıkaran Kartal İşletme
Şefliği şoförlerinden Ömer Tüfekçi de
“Dört çocuğum var. Kediyi kurtarmak is-
terken benim küçük çocuk geldi gözümün
önüne. Kedi de bebek. Girdim arabanın
altına. Motorun içine kadar soktum elimi.
Her yanım yağ, pas oldu ama olsun”
dedi.

Direkt koşup denize atladım

İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli
zabıta memuru Mustafa Gül de 6 Tem-
muz’da yaşadığı olayı, "Kadıköy’de görev-
liyim. O gün saat 15.30’da görevi
devraldım. Resmi araçla bölgemize gidi-
yorduk. Seyir halindeyken bağırtılar duy-
duk. Denizde bir vatandaşı çırpınırken
gördüm. Arkadaşa yavaşlamasını söyle-
dim. Yavaşlayınca direkt koşup atladım
denize. Çırpınan vatandaşı tek başıma kı-
yıya çıkartamadım. Sivil bir vatandaş da
denize atlayıp bana yardımcı oldu, sağ
olsun. Onunla beraber kıyıya çıkardık. Çı-
kardığımızda baygındı hanımefendi. Yan
yatırdım, ilk müdahalesini yaptım. O sı-
rada bir vatandaş, ‘Ben doktorum’ diyerek
geldi. O da müdahale etti. Kurtardığım
vatandaşla konuştuk. Yürürken başı dön-
müş, direkt denize düşmüş. Daha sonra
ambulans geldi" sözleriyle anlattı. 

Hepiniz yol arkadaşlarımızsınız

"Bu tabii hem vicdan hem sorumluluk"
diyen Ekrem İmamoğlu ise "Bizim bir ça-
lışanımızın olması ayrı bir değer, örnek ol-

ması açısından. Bunlar bazen spontane
gelişir, bazen de sorumluluğun gereği ya-
parsın; ama güzel bir davranış. Daha ön-
ceki görev alanımızda da bu işi
önemsiyorduk. Bizim çalışanlarımızın bu
ilgisi yayılsın. O yüzden gerçekten teşek-
kür ederim sizlere. Hepinizin güzel bir yü-
reği var. Bu yürekler birleşirse memleketin
huzuru büyür. İnsanlar da kendini temi-
nat altında hisseder. İyi ki varsınız. 
Hepiniz bizim buradaki yol arkadaşları-
mızsınız. Hem sizleri tanımak hem sarıl-
mak hem de kutlamak için davet ettim"
dedi. İmamoğlu, İBB personelini, birer
çeyrek altınla ödüllendirdi.
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SESLİ DÜŞÜNCELER

Tam 25 yıl önce Nurettin Sözen, İstanbul
seçimlerini kazanan Recep Tayyip

Erdoğan'a tüm bürokratlarını toplayarak
iktidarı teslim etti. Hatta görev teslimde

tüm hesapları, raporları ve de 
istifalarını da Erdoğan'a teslim etti.

25 yıl önceden de mi
ders çıkarmadınız?
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Vatandaşın yardımına koşan çalışanları tebrik eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbullular sizlerle gurur duyuyor” dedi.
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ANAYASA Mahkemesi, YÖK başka-
nına öğretim elemanları hakkında
doğrudan soruşturma açabilme yetkisi

veren kuralı, 'bilimsel özerkliği zayıflattığı, YÖK'ün
denetim yetkisini aştığı' gerekçesiyle iptal etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre CHP,
2547 Yükseköğretim Kanunu'na eklenen bazı dü-
zenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkeme-
si'ne başvurdu. Dava dilekçesinde, devlet ve vakıf
yükseköğretim kurumlarının personeline uygula-
nabilecek disiplin cezalarını gerektiren fiillere 657
sayılı Kanun'daki fiil ve hallerin de ilave edildiği,
bu şekilde 657 sayılı Kanun'da sayılan fiil ve halle-
rin 2547 sayılı Kanun kapsamına alındığı belirtildi.

Anayasa'ya aykırı 

Dilekçede, üniversite öğretim elemanlarının
memur statüsünde olmadığı halde bu statüye iliş-
kin disiplin hükümlerine tabi tutulmalarının amacı
aşan bir düzenleme olduğu savunuldu. Dava di-
lekçesinde ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu'nun, 'disiplin cezası verme yetkisini'
düzenleyen maddesine eklenen ve öğretim ele-

manları hakkında doğrudan YÖK Başkanı tara-
fından soruşturma açılmasını öngören kuralın da
Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek, iptaline
karar verilmesi istendi. 

9 ay sonra uygulanacak

Anayasa Mahkemesi, her iki düzenlemeyi de Ana-
yasa'ya aykırı bularak iptal etti. Öğretim elemanla-
rının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı
Kanun'da sayılan fiillerin tamamını dahil eden ku-
ralan iptaline ilişkin karar, 9 ay sonra yürürlüğe gi-
recek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesinde,
yükseköğretim kurumları personeline uygulanabi-
lecek disiplin cezalarına yer verilen kuralda, bu ku-
rumlarında çalışan kamu görevlilerinin herhangi
bir ayrım gözetilmeksizin aynı disiplin hükümle-
rine tabi tutulduğu belirtildi. Gerekçede, "Anaya-
sa'da üniversiteler, bilimsel ve idari özerkliğe sahip
kılınarak diğer kamu kurumlarından farklı değer-
lendirilmiştir. Buna göre öğretim elemanları hak-
kında yapılacak düzenlemelerde de söz konusu
farklılığın dikkate alınması gerektiği açıktır" 
tespitleri yer aldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında
doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline karar verdi

İşgal davasında ceza yağdırıldı
FETULLAHÇI Terör
Örgütü'nün (FETÖ)
15 Temmuz darbe te-

şebbüsünde, Atatürk Havalima-
nı'nı işgal girişimi ve burada
çıkan olaylarda 2 kişinin şehit
edilmesine ilişkin 159 sanığın
yargılandığı davada karar açık-
landı. Mahkeme, 'anayasayı
ihlal etme' suçundan 10 sanığı
ağırlaştırılmış müebbet, 43 sa-
nığı da müebbet hapis cezasına
çarptırdı. 85 sanığa ise 'anayasal
düzeni ortadan kaldırmaya te-
şebbüse yardım' suçundan
12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına
çarptırıldı. Davanın karar du-
ruşması, İstanbul 34. Ağır Ceza

Mahkemesince Silivri Ceza
İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşı-
sında bulunan salonda yapıldı.
65 tutuklu sanık ile 30 tutuksuz
sanığın katıldığı duruşmada
mahkeme kararını açıkladı.
Sanık ve müşteki avukatları ile
sanık yakınları da duruşma sa-
lonunda yerlerini aldı. Mah-
keme, eski Kurmay Albay
Mustafa Kol, eski Kurmay
Albay Barbaros Akça, eski
Hava Harp Okulu Destek Grup
Komutanı Albay Yusuf Özde-
mir Tank Tabur Komutanı eski
Kurmay Yarbay Serbülent
Eken, eski Kurmay Albay Ömer
Korkut, eski Binbaşı Yusuf Ye-

nihayat, eski Binbaşı İsa Öz-
türk, eski Piyade Üsteğmen
Mehmet Duman, eski Başçavuş
Aslan Özkan ve eski sözleşmeli
er Muhammed Ömer Saldan-
lı'yı 'Anayasayı ihlal etme' su-
çundan ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına çarptırdı.

17 yaşında şehit oldu

Eski Başçavuş Aslan Özkan ise
17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın
şehit edilmesini azmettirme su-
çundan ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına çarptırıldı. Mu-
hammed Ömer Saldanlı'ya
ağırlaştırmış müebbet, Metin
Uçar'a ise müebbet cezası verdi. 

Ekrem
İmamoğlu



İ nsan hayatı boyunca en güzeli yapmak
için verdiği mücadelesinde göremediği
destek ardından içerlenip, 'Ne yapsak

yaranamıyoruz' diyerek üzülse de şevk kır-
malara karşın doğru bildiğini yapmaktan
geri kalmamaya çalışır.

Hemen hepimizin hayatı boyunca içinde
mücadelesini verdiği amacı en iyi yere taşı-
mak, bu amaçla birlikte etrafını mutlu
etmek çabasına karşın zaman zaman karşı-
sına çıkan olumsuzluklara yenilip, 'Of' çeke-
rek ve 'Ne yapsam yaranamıyorum' diyerek
içerlenirken bu duyguyu en kısa sürede aşıp,

yoluna devam etmesi de bir o kadar önemli-
dir.

Çünkü hedefe ulaşma mücadelesi verilir-
ken önümüze bu tür şev kıran bir çok ola-
yında çıkacağını da hesaba katmak ve asıl
hedefllerden bir diğerininde bu engelleri aş-
maktır.

İşte bunun için tüm şevk kırmalara, cay-
dıran çıkış ve adımlara karşın ısrarla bildiği-
niz yolda yol almak birinci görevimiz olduğu
ilkesiyle yol alan bir olarak; 'Ben tüm sami-
miyetimle o yolda yürüdüm, yürüyorum an-
layan anlar, anlamayan ve şevk kırmak için

çabalayanın da canı cehenneme' diyerek er
yada geç hedeflenen yolu tamamlamaktır
asıl hedef..

Evet yaranma adına kendinizi, canınızı,
beyninizi, ekonomik imkanlarınızı ortaya
koysanız da yaranamadıklarınızı da gözden
geçirip, ona göre adım atmanın gerektiğini
de bizlere hatırlatan bu tür şevk ve zevkler
kıran olumsuzluklara teslim olmamak için

kalan gücünüzle son bir çıkışta olsa o çıkış
yapmanız teslim alınmak istenen kalenizi is-
teyerek değil elden olmayan şartlarla yara,
bere içinde teslim etmekte önemlidir.

Yani sizi ve kalenizi, hedefinizi teslim
almak isteyenlere hemen teslim olmak yok
daha çok bilevlenip, direnmek sen doğrusu-
dur.

Bu ülke yöneticiliğiniz de, özel hayatınıza
da, şahsi ilişkileriniz de hep var olacak olan
bir durum olduğunu unutmadan ve en
önemli yorulsanız da, anlatamazsanız da,
bıksanız da son kalan bir dirençle teslim
bayrağını çekmeden 'yenildim ama teslim ol-
madım' demek sizin hayatınız en önemli
ödülü olduğunu unutmamak gerekir.

Bu aşkta, bu sevda da yada çok karlı çık-
mak istediğiniz alış/verişte de olsa 'evet bun-
larda olacak ama benim var olan hedeflerim
de olacak' diyerek yol almak mücadelenin
tah kendisi olduğunu unutmadan yaranmaya
çalıştıklarınızı değil sizden beklentileri olan
ve size güvenenleri düşünerek yolunuza
devam etmeniz sizi de, size umut bağlayan-
ları da mutlu edecektir.

Bilmem ama siz mi kendimi mi anlatım
ama hepimiz yaşadığı bir durumu anlat-
maya çalıştığım bir gerçek olarak 'Haydi kı-
rılmak, yorulmak yok yolumuza devam'
diyerek yazımı anlayan anlar diyerek umu-
dun yenden yeşerdiği bir gün olması umu-
duyla bitiriyorum..

Yorulmak, yaranamamak ve direnmek!..

İSTANBUL
PERŞEMBE 18 TEMMUZ 20196

İ stanbul için korkutan raporda,
2018’in İstanbul’un son 47 yılda
karşı karşıya kaldığı en sıcak

dönem olarak ölçüldüğü, 2100 yılın-
daki yaz sıcaklık ortalamasının 27.4
dereceden 33.7 derece seviyesine çı-
kacağı vurgulandı. Milliyet Gazete-
si'nin haberine göre; küresel
ısınmanın, İstanbul’un bulunduğu
bölgedeki sıcaklıkları 4-5 derece ban-
dında artırabileceği aynı zamanda,
iklim değişikliği kaynaklı afetlerin İs-
tanbul için önemli bir tehdit unsuru
oluşturduğu ifade edildi.

Halk sağlığı risk altında

Raporda halk sağlının risk altında ol-
duğuna da dikkat çekilirken şu ifade-
lere yer verildi; “Önümüzdeki
dönemde sıcak hava dalgaları, orman
yangınları, kuraklık, sel, fırtına, dolu
gibi olumsuz hava olayları İstanbul’u
vuracak. İstanbul’un ana sorunların-
dan olan hava kirliliğine karşı kesin
bir mücadele başlatılması ve bu hu-
susta planlamalar yapılmalıdır. Ayrıca
hava kirliliğinin azaltılması için,
orman alanı vasfını kaybetmiş alanla

rın yeniden ormanlaştırılması, ulaşım
için taşıt trafiğinin düzenlenerek özel-
likle toplu taşıma hizmetlerinin özel-
likle metro ve tramvay gibi kalitesinin
artırılarak toplu taşımaya teşvik edil-
mesi, bisiklet gibi emisyon üretmeyen
ulaşım araçlarının ve yollarının artırıl-
ması, kent planlaması için binalarda
enerji verimliliğinin sağlanması, yeşil
alanların oluşturulması, gerekli iyileş-
tirme ve planlamaların bir an önce
hayata geçirilmesi halk sağlığı ve şeh-
rin geleceği açısından çok ciddi bir ih-
tiyaca sahiptir.” 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş
ücretlerine zam yaptı.Buna göre bakan-
lığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Mer-

kez Müdürlüğü’nde yer alan tarifeye göre
Türkiye'nin en eski antik kentlerinden, UNESCO
Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl or-
talama 2 milyona turistin ziyaret ettiği, Topkapı Sa-
rayı ve Ayasofya Müzesi’ne giriş 60 TL'den 72 TL'ye
çıktı.

Açıklama yapıldı

Topkapı Sarayı Müzesi’nden yapılan duyuruda şu
ifadeler kullanıldı: “Topkapı Sarayı Müzesi giriş üc-
retleri, 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aşağıda
belirtilen şekilde uygulanacaktır.
Topkapı Sarayı Müzesi : 72 TLHarem : 42 TLAya
İrini Anıtı: 36 TL
ESKİ FİYATI
Topkapı Sarayı Müzesi : 60 TLHarem : 35 TLAya
İrini Anıtı: 30 TL.”

KALABILIR
ISTANBUL SUSUZ 

İklim değişikliğinin İstanbul 
üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya

koyan “İstanbul Çevre Durum Raporu” 
yayımlandı. TMMOB Çevre Mühendisleri 

Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan 
raporda, İstanbul'da 11 yıl sonra ciddi 

bir su kıtlığı yaşanabileceğine 
dikkat çekildiSu kıtlığı kapıda

Raporda
İstanbul’un tarih
boyunca su sorunu yaşa-
dığı, 2030’dan itibaren kent ge-
nelinde su kıtlığı yaşanabileceği, elde
kalan su havzalarının mutlaka korunması
gerektiğine dikkat çekildi. Marmara Deni-
zi’ndeki biyoçeşitliliğin yok olmak üzere ol-
duğu aktarılan raporda, “Geçtiğimiz sene 1
milyar 223 milyon 815 bin metreküp atık
suyun yüzde 65 (778 milyon 587 bin met-
reküp) gibi çok büyük bir kısmı, sadece fi-
ziksel arıtma kullanılarak alıcı ortama
deşarj edildi. Bu yetersiz arıtma yaklaşımı
dışında ise, 15 milyon 374 bin metreküp
atık su hiçbir arıtma işlemine girmeden di-
rekt olarak Marmara Denizi’ne deşarj
edildi. Bu atıklar deniz ekosistemini boz-
makla kalmayıp, sudaki oksijeni azaltıyor.
Bu arıtmama yaklaşımı devam ederse
Marmara Denizi geri dönülmez bir yola
girmiş olacak” uyarıları sıralandı. Daporda
ayrıca megakentte gözden kaçan en önemli
sorunlardan birinin de gürültü kirliliği 
olduğuna dikkat çekildi. 

5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 28. mad-
desinde, “Belediye baş-

kanı görevi süresince ve görevinin
sona ermesinden itibaren iki yıl sü-
reyle, meclis üyeleri ise görevleri sü-
resince ve görevlerinin sona
ermesinden itibaren bir yıl süreyle,
belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı
doğrudan doğruya veya dolaylı ola-

rak taahhüde giremez, komisyon-
culuk ve temsilcilik yapamaz”
hükmü yer alıyor. 

Yasal bir durum değil

Söz konusu kanuna göre, belediye
başkanları ve meclis üyelerinin
görevi süresince görevlerinin sona
ermesinden itibaren belli bir sü-
reyle belediye ve bağlı kuruluşla-

rına karşı doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak taahhüde girmeleri
engellenmiş durumda. Odatv’nin
haberine göre; İBB Meclis Üyesi
ve AKP’li Kağıthane Belediyesi
Başkan Yardımcısı Murat Şahin,
İBB’ye bağlı olan İmar A.Ş. ile
2019 yılının ilk gününden son gü-
nüne dek sürecek olan bir söz-
leşme imzaladı.

Hem meclis üyesi
hem ücretli avukat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi
Murat Şahin’in yasaya aykırı olarak belediyeye bağlı

İmar A.Ş.’ye ücretli avukatlık yaptığı ortaya çıktı

Müzeye gitmek
el yakıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş 
ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yaptı.
Buna göre, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na
giriş ücreti 60 TL'den 72 TL'ye yükseldi

Yerli yabancı ziya-
retçilerin ve dünya
turizminin popüler

şehri megakent İstanbul, tu-
ristlerin uğrak noktası olmaya
devam ediyor. İstanbul İl Kül-
tür ve Turizm Müdürlüğü ve-
rilerine göre, İstanbul'u ziyaret
eden yabancı sayısı yılın, ilk 5
ayında 2018'in aynı dönemine

göre yüzde 11 artarak 5 mil-
yon 415 bin 906'ya ulaştı.
Şehri ziyaret eden turist sayısı
söz konusu dönemde ilk kez 5
milyonu aşarak, bu alanda ta-
rihi bir rekor kırıldı. Yılın ilk 5
ayının her birinde de geçen
yılın aynı ayına göre artış gö-
rüldü. Bu dönemde havayo-
luyla İstanbul'a 5 milyon 400

bin 283 kişi gelirken, denizyo-
luyla şehri ziyaret edenlerin
sayısı ise 15 bin 623'te kaldı.
Hava yolunda yüzde 11, de-
nizyolunda ise yüzde 5,7'lik
artış yaşandı.

Almanlar başı çekti

İlk 5 ayda İstanbul'a gelen ya-
bancılar arasında başı 395 bin

turistle Almanlar çekti. Geçen
yılın aynı dönemine göre
Alman ziyaretçi sayısı yüzde
4,8 artarken, toplam ziyaretçi
sayısının yüzde 7,3'ünü Al-
manlar oluşturdu. Söz konusu
ülkeyi, 337 binle İranlılar, 291
binle Ruslar, 204 binle Iraklı-
lar, 187 binle Fransızlar, 177
binle İngilizler takip etti.

Megakent İstanbul turizm rekoru kırdı

Hastaneler
akıllanacak!

Son dönemlerde hastanelere yönelik
artan otomasyon yatırımları dikkat
çekiyor. Düşük maliyet avantajıyla tek

bir ağ üzerinden anlık takiple hastanelerde hiz-
met kalitesi ve verimlilik yükseltebiliyor. Hasta-
nelerde ısı, hava ve aydınlatma seviyelerini
ölçerek hasta konforunu artırılabiliyor.

Verimli alınacak

Türkiye'de sağlık sektörü teknolojinin de geliş-
mesiyle beraber bir dönüşümden geçiyor. Enerji
verimliliği yüksek, dijitalleşmeyle birlikte insan-
ların hayatını kolaylaştıran uygulamalara olan
yönelim sağlık sektöründe de kendini gösteriyor.
Sağlık sektöründe artan otomasyon yatırımları,
hizmet kalitesini ve verimliliği yükseltiyor, olası
risklerin önüne geçiyor. IoT çözümleri ile hasta-
nelerde tek bir sistem üzerinden uygun mali-
yetle, zahmetsiz ve verimli bir yönetim imkanı
sağlanabiliyor.

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var
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Galatasaray yolculuğa çıktıSpor Toto Süper
Lig'i geçtiğimiz

sezon şampiyon
olarak tamamlayan

Galatasaray'ın
kamp yolculuğu

başladı

Dün saat 11.00'de Almanya'nın
Münih kentine uçacak olan sarı kır-
mızılı kafile ardından karayoluyla
Avusturya'nın Seefeld kasabasına
geçecek ve 28 Temmuz Pazar gü-
nüne dek hazırlıklarını burada sür-
dürecek. Galatasaray burada iki
Almanya Bundesliga takımı ile ha-
zırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılı-
lar 19 Temmuz Cuma günü TSİ
19.00'da Leipzig ve 25 Temmuz Per-
şembe TSİ 20.00'de Augsburg ile

karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda
Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan
Babel ve Ryan Donk kafileye yurt dı-
şında katılacak. Milli takım kamp-
ları için uluslararası turnuvalarda
mücadele eden Uruguaylı Fernando
Muslera ve Faslı Younes Belhanda
izinli durumda yer alıyor. ülkelerini
2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde
temsil edecek olan Senegalli Mbaye
Diagne ve Cezayirli Sofiane Feghouli
ise kamp kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın Avusturya kampı ka-
filesinde şu oyuncular bulunuyor:
Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz
Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen,
Berk Balaban, Emre Taşdemir, Eren-
can Yardımcı, Gökay Güney, İsmail
Çipe, James Ozornwafor, Jimmy
Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano
Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza
Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan,
Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, 
Yuto nagatomo.  DHA

Fikret Orman
ates püskürdü
Fikret Orman, "Sezon başında bir avans ödemesi
yapılıyor, 15 günlük süreci vardı ve yapılmadı. 
Biz de yayıncı kuruluşun sözleşmede geçerli olan
maddeleri yerine getirmesini istiyoruz" dedi

K ulüpler Birliği Vakfı 
Başkanı Fikret Orman,
Kulüpler Birliği toplantı-

sının ardından basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu.
Önemli bir toplantı yaptıklarını
dile getiren Orman, "2-3 hafta
içerisinde birçok toplantı ger-
çekleştirdik. Bu da son toplan-
tıydı. Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz
sezonun ortasından beri Tür-
kiye Futbol Federasyonu'ndan
finansal olarak talepte bulun-
maktadır. 18 kulübümüz ve
Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetimi kararı değerlendirdik.

18 kulüp olarak hiçbir gerekçe
olmadan yapılmayan ödeme-
lerin yerine getirilmesini, TFF
aracılığıyla kendilerine ilettik.
Biz Kulüpler Birliği içerisinden
oluşturduğumuz komite ile ya-
yıncı kuruluşla görüşüyorduk.
Artık TFF ile görüşecekler. Bun-
dan sonraki görev TFF Başkanı
ve Yönetim Kurulu'nundur”
dedi.

Herkes para bekliyor

Bütün kulüplerin transfer için
ödeme beklediğini anlatan
Orman, “Bir gerçek var ki ligler

başlıyor. Takımlar kuruluyor ve
bu yayın geliri, bütün takımlar
için en önemli gelir. Sözleşme-
lerin çoğu Euro üzerinden. Biz
bunları kendilerine
ilettik.  Süreç artık TFF ile ya-
yıncı kuruluş arasında yürütü-
lecek. Biz Kulüpler birliği
olarak konumumuzu, durumu-
muzu konuştuk. Sezon başında
bir avans ödemesi yapılıyor, 15
günlük süreci vardı ve yapıl-
madı. Biz de yayıncı kuruluşun
sözleşmede geçerli olan mad-
deleri yerine getirmesini istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı. DHA

Transfer sezonunun en gözde isimlerinden biri olan Halil Dervişoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Genç futbolcu için Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da teklif yaptı ancak gideceği takıma karar verdi.
HOLLANDA'DA Sparta Rotter-
dam forması giyen Halil Dervi-
şoğlu için Galatasaray, Beşiktaş ve
Trabzonspor devreye girmişti. Üç
büyük takımın adeta savaşına
dönen transferde önemli bir gün
yaşandı. Sarı kırmızılılar kısa bir
süre önce Hollanda ekibi ile otur-
duğu pazarlık masasından kalktı.
Ardından da Halil Dervişoğlu gi-
deceği takımın kararını verdi.

İki seçenek sundular

Trabzonspor Başkanı Ahmet
Ağaoğlu basın mensuplarına ver-
diği demeçte "Şartlar 300 bin eu-
rodan 2 milyon euroya çıktı"
ifadelerini kullanmış ve bir an-
lamda vazgeçtiklerini açıkla-
mıştı. Transfer sürecinde en ilgili

ekiplerden biri olan Cimbom
bugün Rotterdam kulübünden iki
öneri aldı. İlki 1.7 milyon euro ve
bonuslarla 2.5 milyon euroya
çıkan bir senelik Hollanda'da
kalma opsiyonu ikincisi de 2.3
milyon euro ve bonuslarla 3 mil-
yon euroyu bulan satılık teklifi. İki
öneriyi de kabul etmeyen sarı kır-
mızılılar Hollanda'dan eli boş
döndü.

Trabzonspor'a geliyor!

Halil Dervişoğlu'nu elinde tutmak
isteyen Spartalı yöneticiler genç
futbolcuya 250-300 bin euroluk
zam teklifinde bulundu. Ancak bu
öneri reddedildi. Gelecek
sezon sonu sözleşmesi sona ere-
cek olan Halil Dervişoğlu Trab-

zonspor'a gelmek için gemileri
yaktı. Geçen hafta Galatasaray ve
Beşiktaş'ın Sparta Rotterdam'ın
istediği rakama çıkmamasıyla bir-
likte ibre Fırtına'ya döndü. Kara-
deniz temsilcisi milli oyuncuya
gelecek ocak ayından itibaren
imza attırabilecek. İsterse bu dö-
nemden daha ucuz bir bonservisle
haklarını satın alabilecek.

Türk kulüplerinden bıktım

Sparta Rotterdam forması giyen
19 yaşındaki Türk santrfor Halil
Dervişoğlu için Trabzonspor ve
Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın
da transfer teklifinde bulunduğu
ortaya çıktı. Hollanda kulübünün
ekibinin futbol A takım direktörü
Henk van Stee, Algemeen Dagb-

ladg gazetesine yaptığı açıkla-
mada Sarı Kırmızılılar'ın genç
golcüyü istediğini doğrularken
şunları kaydetti: "Galatasaray'la
transfer görüşmesi yaptığımız
doğru. Ancak daha önce söyledi-
ğim bir şeyi tekrar etmek istiyo-
rum: Ciddi bir görüşme
yapabilmemiz için kabul edebile-
ceğimiz bir teklifin gelmesi lazım.
Şimdiye kadarsa böyle şey ol-
madı. Açıkçası Türk kulüplerin-
den bıktığımı itiraf etmek
zorundayım. Öyle tekliflerle karşı-
mıza geliyorlar ki hiçbir şey yapa-
mıyoruz. Halil bizden ancak
uygun bir bonservis bedeli karşılı-
ğında ayrılabilir. Şu an için yal-
nızca Premier Lig'e gidebileceğini
öngörebiliriz."

Dervişoğlu savaşı

Filede tarihi fırsat
VakıfBank'ın yeni transferi Brezilyalı smaçör 
Gabriela Braga Guimaraes (Gabi), ''Bana teklif 
geldiğinde bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini 
düşündüm. Çünkü VakıfBank'ta kendimi ve 
voleybolumu ileri taşıyabileceğim bir ortam var.
Guidetti ve takım arkadaşlarımdan öğreneceğim
çok şey olacak, bunun için çok heyecanlıyım'' dedi

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler
Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şam-
piyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçün-
cülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor
Kulübü'nün yeni transferi Gabriela Braga
Guimaraes (Gabi), kulübün resmi Youtube
kanalına açıklamalarda bulundu. VakıfBank
forması giyeceği için heyecanlı olduğunu
ifade eden 25 yaşındaki smaçör, CEV Şam-
piyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak
istediğini dile getirdi.

Futbol geçmişi de var

Çocukluğundan beri spor yapmayı çok sev-
diğini, voleyboldan önce de birçok spor dalı
ile uğraştığı belirten Gabi, "Voleybola doğ-
duğum şehir olan Belo Horizonte'de
okulda başladım. Öncelikle spor yapmayı
çok seviyorum. Voleyboldan önce birçok
spor dalıyla uğraştım. Futbol ve tenis oyna-
dım, yüzücülük yaptım. Başlangıçta voley-
bolu bilmiyordum ve profesyonel
voleybolcu olmayı düşünmemiştim. Arka-
daşlarım okuldan sonra voleybol oynuyor-
lardı ve ben de onlarla daha fazla vakit
geçirmeye başladım. Voleybola karşı büyük
bir tutku duydum ve profesyonel voley-
bolcu olmaya karar verdim. 15 yaşındayken
Brezilya Genç Milli Takımı'nda oynamak
için davet edildim. Profesyonel olarak ilk
burada oynamaya başladım ve genç milli
takımda birçok fırsat elde ettim. 18 yaşında
da ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet
edildim. Ardından büyük bir voleybolcu ol-
mayı, olimpiyatlarda altın madalya kazan-
mayı ve voleybolda başarmak istediklerimi
hayal etmeye başladım. Kariyerimde her
şey çok hızlı gelişti ve şimdi VakıfBank gibi
büyük bir takımda ve harika oyuncularla
oynama fırsatım olacak" dedi.

Köklü bir tarihimiz var

VakıfBank'ın dünyanın en başarılı takımla-
rından biri olduğunu ve bu kulüp ile ken-
dini, voleybolunu daha da geliştireceğini
düşündüğünü söyleyen Brezilyalı smaçör,
"VakıfBank köklü tarihi olan ve dünyanın en
başarılı kadın voleybolcularının oynadığı
bir kulüp. Onlardan bir tanesi de benim
idolüm olan Sheilla Castro'ydu. Sheilla,
kulüp hakkında çok olumlu ve güzel ko-
nuştu. VakıfBank'tan teklif geldiğinde de bu
fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm.
Çünkü burada kendimi geliştireceğimi ve
voleybolumu daha iyi hale getireceğime
inanıyorum. Guidetti ve takım arkadaşla-
rımla çalışacağım için çok heyecanlıyım.
Guidetti dünyadaki en iyi antrenörlerden
bir tanesi. Daha önce çok iyi antrenörler
olan Bernardinho ve Ze Roberto ile çalış-
tım. Benim için Guidetti de aynı...Ondan ve
takım arkadaşlarımdan öğreneceğim çok
şey olacak" açıklamasında bulundu.

Vakıfbank harika bir kulüp

VakıfBank'a karşı oynadığı maçlardaki duy-
guları ve düşünceleri sorulan Gabi, "Evet
daha önce VakıfBank'a karşı üç defa FIVB
Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda final oy-
nadım ve hepsini de kaybetmiştik. Çin'de ki
maçı çok iyi hatırlıyorum. Sahaya her şeyi-
mizi koymamız gerekiyordu. Bunu yapsak
bile zor bir maç olacağını biliyorduk. Üze-
rinde düşündüğümüz ve çok çalıştığımız
zor bir maçtı. Sahada elimizden geleni yap-
tık ancak 3-0 kaybettik. VakıfBank'a karşı
kazanmak çok zor. Giovanni harika bir koç,
maçla ilgili her şeyi biliyor. Maç boyunca
bizim için işleri her zaman zorlaştırdı.
Şimdi bu takımla birlikte oynayacağım ve
bu ailenin bir parçası olacağım için çok
mutluyum. Umarım tüm hedeflerimize 
ulaşırız" diye konuştu. DHA

10 numara transfer
Palmeiras'ta forma giyen Lucas Lima'nın adı, yaz transfer
döneminde Fenerbahçe'nin gündemini uzun bir süre
boyunca meşgul etmişti. 29 yaşındaki 10 numarayla ilgili
olarak ülkesi Brezilya'dan çok çarpıcı bir iddia geldi
Palmeiras'ta forma giyen Lucas
Lima'nın adı, yaz transfer döne-
minde Fenerbahçe'nin gündemini
uzun bir süre boyunca meşgul et-
mişti. Avukatı ve Palmeiras
CEO'sunun Sarı Lacivertli kulüple
anlaştığına yönelik iddiaları bizzat
yalanladığı Brezilyalı futbolcuyla
ilgili olarak ülkesinden çok çarpıcı
bir iddia geldi. Globo Esporte adlı

internet sitesinin haberine göre
Suudi Arabistan'dan bir kulüp,
Palmeiras yöneticileriyle temasa
geçerek oyuncunun durumunu
sordu. Haberde serbest kalma be-
deli 20 milyon euro'dan 8 milyon
euro'yadüşen 29 yaşındaki 10 nu-
maranın takımdan ayrılma ihti-
malinin çok yüksek olduğu ifade
edildi.

FENERBAHCE’YE Berkay Özcan
Türkiye'ye geliyor
Bundesliga 2. ekiplerinden Hamburg'da forma giyen 21 yaşındaki
Berkay Özcan'la ilgili Alman basınından gündeme bomba gibi düşen
bir transfer iddiası geldi. Genç 10 numaranın önümüzdeki sezon 
Spor Toto Süper Lig'de oynamaya çok yakın olduğu ifade edildi

Bundesliga 2 ekiplerinden
Hamburg'da top koşturan
21 yaşındaki Berkay Öz-
can'la ilgili Alman bası-
nından gündeme bomba
gibi düşen bir transfer id-
diası geldi. Ül-
kede yayın
yapan spor ka-
nalı SPORT 1'in
haberine göre
genç 10 numara,
önümüzdeki
sezon Spor Toto
Süper Lig'de
forma giymeye
çok yakın. Ha-

berde Beşiktaş, Galatasa-
ray, Fenerbahçe veTrab-
zonspor'un yıldız ismin
peşinde olduğu ifade edi-
lirken Hamburg'un da
sözleşmesi 2023 yılında

bitecek olan futbol-
cuyu satmaya sıcak
baktığı kaydedildi.
Güncel piyasa de-
ğeri 2,5 milyon
euro olarak göste-
rilen Berkay, geçti-
ğimiz sezon forma
şansı bulduğu 20
maçta 2 gol ve 3
asist kaydetmişti.

Fikret
Orman



14yıldan beri Delta
Plaza  Yönetim 
Kurulu Başkanlığı

görevini yürüten Erol Çakır 
Damga'ya konuştu. 2002 yılında
fotoğrafçılığı bıraktığını ve 
Beylikdüzü'ne yerleştiğini ifade
eden çakır, işini severek yaptığını
belirterek, "Tek taraflı memnuni-

yet yeterli değildir. Her şeyi maddi açıdan 
düşünmeden bir hizmette bulunmalısınız. Se-
verek yapmalısınız ki karşı tarafı da mutlu ede-
bilesiniz" diye konuştu. Tekrarlanan İstanbul
seçimini değerlendiren ve 'sandıktan çıkan so-
nuca saygı duyulmalı' diyen Çakır, Abdülhamit
döneminden örnek vererek, “Siyasetten daha
öte, bütünleşmeli ve kenetlenmeliyiz. 'Abdül-
hamit’i tahttan indirin de ne olursa olsun' dü-
şüncesi de çok yanlış” uyarısında bulundu. 

nÖncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Delta Plaza Yönetim Kurulu Başkanıyım. 12

Kasım 1957 Kayseri doğumlu-
yum. Bugüne kadar birçok yerde
uzun seneler fotoğrafçılık yaptım.
2002 senesinde fotoğrafçılığa son
verdim. Delta Plazada önce bir
yönetim oluşturuldu. İlerleyen
zamanlarda şartlar olgunlaştı ve
insanların teveccühüyle genel ku-
rulda yönetim kurulu başkanı
oldum. 2005 senesinden beri de
yönetim kurulu başkanlığını sür-
dürüyorum. En son 29 Haziran
2019'da gerçekleşen genel kurul
toplantısında tekrar Yönöetim
Kurulu Başkanı seçildim. Tüm
kat maliklerinin ortak uyumu ile
Delta Plaza'yı ayakta tutmak için
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
İnşallah kat maliklerimizin de
katkılarıyla bu işin üstesinden ge-
leceğiz.

nDelta Plaza’nın Genel Kuru-
lu’nda yeniden yönetim başkanı
seçildiniz. Başarılı olmanızı 
neye bağlıyorsunuz?
Öncelikle bir işi severek yaparsa-
nız başarılı olursunuz. Severek
yaptığınız zaman, etrafınızdaki
değerli insanlar da sizin sevginizi
hissettiğinde, o sevginize ortak
olurlar. Geçmişte yapmış oldu-
ğum meslekte de bu böyleydi.
Fotoğrafçılık mesleğimi çok se-
verek yaptım. Müşterilerim
olsun, işletmecilerim olsun bunu
fark edip, sözleşmem bitmeden
yeni sözleşme yapmak isterlerdi.
Ben de şartlar ne gerektiriyorsa
ya da benim yapmam gereken
ne varsa proje dahilinde ortaya
koyardım. Neler yapmamız ge-
rektiği konusunda, daha iyi hiz-
met verebilmek için karşılık
diyaloglar kurardık. Böylece söz-
leşmeyi yenileyip yenilemeyece-
ğimize karar verirdim. Çünkü
burada sadece işletmenin değil,
hizmet verdiğiniz insanlarında
memnuniyeti önemlidir. Tek ta-

raflı memnuniyet yeterli değildir. Her şeyi
maddi açıdan düşünmeden bir hizmette
bulunmalısınız. Severek yapmalısınız ki
karşı tarafı da mutlu edebilesiniz. Neticede
bir topluma, bir insan kitlesine hizmet edi-
yorsunuz. Onların tamamını memnun et-
melisiniz. İşinizi en iyi şeklide yapmalısınız.
Böyle olduğu takdirde en güzel sonucu alır-
sınız. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum;
yapmış olduğunuz veya yapacağınız her iş
örnek olmalı. Ayrıca ben hep şunu düşün-
müşümdür; her işte birinciyi kovalamışım-
dır. Birinci kimdir diye sorarsanız ben
olamam, çünkü ben olursam orada zirve
olur ve zirveden sonra bir üst nokta yoktur.
Hep o zirveyi kovalamanız için her şartta
en fazla ikinci olabilirim. Birinci olabilmek
için çok zaman var, ömür yetmez. Birinciyi
yakalayabilmek için kendinizi kovalayıp,
kendinizi yakalamaya çalışıyorsunuz. Bunu
idrak edebildiğimiz zaman başarının sınırı
yok. Yönetimler olsun, mesleki kurumlar
olsun bir süre sonra insanlarda belli bir
oranda yıpranma olabiliyor. Bu durumda
kendinizi tazeleyerek insanlara adapte ol-
malısınız. Sizden beklenen hizmetin ne ol-
duğu konusunda çalışmalarına dikkatle
sarılacaksınız. Geçtiğimiz dönemde yapmış
olduğumuz genel kurulu örnek verecek
olursam, her zaman düşüncelerimize katı-
lanlar olduğu gibi katılmayanlarda olabilir.
Böyle bir durumda şöyle bir yol izlerim,
sizin görüşünüze uzak fikirler sunulduğu
zaman ve eleştirildiğiniz zaman, onları an-
lamaya çalışıp ortak paydada buluşmalısı-
nız. Zıt fikirler ve algılar oluştuğu vakit
kabul etmeyip reddetmek yerine, uzlaşmacı
olumlu davranıp orta yolu bulmalısınız.
Böyle olduğu zaman inanın başarı sizinle
olacaktır.

nFotoğrafçılık yaptığınız günlerden bu 
bölgeye geliş serüveniniz nasıl oldu?
Bu bölgeye 1999 senesinde geldim. İl il gel-
diğim zaman buralar elbette böylesine ge-
lişmemişti. Kendime hem yazlık hem kışlık
bir bölge arıyordum. Birçok yer gezdim o
dönem fakat hiçbir yeri istemedim. İstan-
bul’a yakın olmasını düşündüm ve burayı
gezerken çok beğendim. Benim işlerim Eti-
ler, Ulus ve Beşiktaş gibi İstanbul’un çok
merkezi yerlerinde olduğu için daha uzak
bir seçmemeliyim diye burası aklıma yattı.
Beylikdüzü'nün havası başta olmak üzere
her şeyi gerçekten çok güzeldi. Sakin ve
dingin bir ortamı olduğu için etkilendim.
İnsanlar ileri ki yaşları için kendilerine yaşa-
yabilecekleri bir yer ararlar, benimki de
böyle oldu ve buraya yerleşme kararı aldım.
Daha sonra burada işletme kurarak haya-
tımı geçirmeyi ve bir takım sosyal aktivite-
lerde bulunarak zaman geçirmeyi
planlamıştım. İnsanlarla iç içe ve iletişim
içinde olduğunuz zaman hayat sizi bir yer-
den başka bir yere siz plan yapsanız dahi,
başka yerlere götürebiliyor. Benim gayri-
menkul merakım da vardı ve çalıştığım dö-
nemlerde bu bölgede yatırım yapmaya
başlamıştım. 2003 yılında emekli olunca
içinde yer aldığım bir kooperatifin yöneti-
ciye ihtiyacı vardı ve 2004 yılında benden
rica edildi. Ben de bu şekilde buralı oldum. 

nO yıllar da ilişkiler daha 
samimiydi sanırım...
Eski dönemlerde bu işler komşuluk ilişkile-
riyle yürürdü. Şimdilerde resmi bir şekilde
tamamen hukuki durumlar eşliğinde yürü-
yor. Böylelikle iş profesyonelliği doğurdu.
Bugün bu işi yapabilmek için donanımlı ol-
manız şart. Yapılan işi takip edebilmeniz için
bilgili ve bu anlamda kendinizi yetiştirmiş ol-
manız lazım. Ben eskiden bu mesleğin üni-
versitelerde bir alanı olması gerektiğini
düşünürdüm. Günümüzde okullarda ders-
leri verilmeye başlandı. Nitekim kendim
hemen yöneticilik alanında sertifika progra-
mına yazılarak özel bir üniversiteye kayıt
yaptırdım. İşimi daha iyi yapabilmek için
sertifika aldım ve etkilerini mesleğimde gör-
mekteyim. Bir işi iyi yapabilmek için o ko-
nuda bilginiz olmak zorundadır. Benim işim
sadece aidat toplamak değil, yöneticinin işi
bulunduğu toplumu ayaklandırmak, bulun-
duğu yere değer katmak ve bunlarla beraber
toplumla iç içe olabilmektir. Toplum ile ilgili
ve istişare içinde olması gerekiyor. Bir muh-
tarı düşünün, işi sadece gelen vatandaşa is-
tediği evrakı vermek mi? Hayır değil. Gelen
vatandaş ile yakından ilgilenir ve onların
temel sorunları için yardım etmeye çalışır.
Yani bende kendimi bu noktada çözüm nok-
tası olarak görüyorum.

nYaptığınız iş büyük sorumluluk gerektiren
bir iş. Bu kadar sorumluluk almanın 
zorlukları olmuyor mu?
Elbette zorlukları var. Önemli olan bu zor-
lukları nasıl aştığınızdır. Siz düşüncelerinizi
kafanızın içinde saklamayıp insanlarla bunu
paylaştığınızda, ortak noktayı bulduğunuz
zaman işler daha kolay hale gelir. Ben Erol
Çakır olarak şuna hep öncelik veriyorum;
karşımdaki insanın benimle ilgili kafasında
soru işareti olmamalı. Bu soru işaretleri or-
tadan kaldırdığım zaman her şey çok daha
kolaylaşıyor. Dolayısıyla önceliğim bunu çö-
zümlemekten geçiyor. Sonrasında aşılama-
yacak hiçbir sıkıntının ortada olduğunu
görmüyorum. Herkes düşüncesini şeffaf bir
şekilde açıkladığı vakit, çözüm odaklı hareket
ederek sorunları yok edebileceğimizin inan-
cındayım. Yol haritanızı ortak payda üzerine
çizerseniz sorunlar konusunda sıkıntı yaşa-
nacağına inanmıyorum. 

nBulunduğunuz lokasyon çok güçlü bir yer.
Bu alanı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben hep şunu düşünmüşümdür; lokasyon
olarak belli noktaların kesiştiği şanslı bir
bölge. Bir tarafınız Avcılar, bir tarafınız Bey-
likdüzü, bir tarafınız Büyükçekmece. Burası
tam ortada kalmış bir iş merkezi. ‘Yüzük
taşı’ benzetmesi yapıyorum. Bunun değerini
toplum ve yönetici birlikte verir, kimse tek
başına bir şey yapamaz. Bulunduğumuz yeri
ben hep buna benzetirim. Etrafımızda bir-
çok ticaret merkezi var. Bizde bunlara ayak
uydurabilmeliyiz diye düşünüyorum. 

nSiyasete ve Sivil Toplum Örgütleri’ne 
bakış açınız?
Her vatandaş gibi bende oyumu kullanı-
yorum. Oyumu kullanırken de ülkemin,
vatanımın çıkarlarını gözetirim. Benim

için önemli olan ülkem. Bu tuttuğunuz ta-
kıma dair hissettiklerinize benzeyen bir
his değil. Fanatiklik veya tutku değil. Bu
vatan aşkı. Yani milli bir duygu ve his.
Toplumun geleceğini hatta İslam alemini
düşünerek karar vermeliyiz. Siyaset bu
kadar incedir. Parti tutmaksızın ülkeye
kimin faydası olacaksa, onun yönetmesini
isterim. Siyasete olan bakış açım bu. Kim
doğru çalışıyorsa o yönde seçim yapmaya
çalışırım. Aynı zamanda eleştiri yapaca-
ğım zaman da eleştirebilmeliyim. Eleştiri
önemlidir, özellikle gelişmeniz ve doğruyu
görebilmeniz açısından. Siyasette de, si-
yasilerde de bir yorgunluk söz konusu
olabilir. Mental yorgunluk yaşamaları ol-
dukça normal. Ancak her şeye rağmen
Türkiye ve Türk vatandaşları için hangi
parti doğru işler yapacaksa, o parti ol-
malı. Burada bir siyasi partiden söz etmi-
yorum. Genel düşüncem bu yönde. Bu
işin en son yeri sandıktır. 

nDemokrasi ortamını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? İstanbul seçimleri hakkında 
ne söylemek istersiniz?
İlk seçimlerin birtakım sebeplerden ötürü
tekrarının yapılması için karar alındı. Bir
vatandaş olarak oy kullanma aşamasında
düşüncemizi sormuş oldular. Bunu da
sandıkta yansıttık. Arada bu kadar çok
fark olmasını beklemiyordum. Demokrasi
diyorsak sonuca saygı duymak zorunda-
yız. Eksik veya yanlış görünen ne varsa,
tespit edilmeli ve düzeltilmelidir. Üstteki
idarecilerimiz meseleleri anlayabilmeli ve
anlatabilmeliler. Siyasetten daha öte, bü-
tünleşmeli ve kenetlenmeliyiz. 'Abdülha-
mit’i tahttan indirin de ne olursa olsun'
düşüncesi çok yanlış. Geçmiş tarihimizde
buna benzer bir hikayemiz var. Aynısının
günümüzde olmasını hiç istemem. O dö-
nemdeki gibi bir yol izlenmemeli. Onu
hain olarak tanıttılar. Ben mevcut iktida-
rın o durumda kalmasına üzülürüm. İkti-
darın kendisini ve etrafını yenilemesi
gerektiğine inanıyorum.

nYönetimler zaman geçtikçe yıpranmaya
başlarlar. Siz yıpranmamak için ne 
yapıyorsunuz?
Daha önce söz ettiğim gibi, önce kendi-
nizi seveceksiniz. Her şeyden önemlisi bu.
Kendinizi severseniz, evinizden huzurlu
bir şekilde çıkar ve iş yerinize huzurlu bir
şekilde gelirsiniz. Böylelikle insanlara po-
zitif yaklaşımlarda bulunabiliyorsunuz.
İnsanların sıkıntıları dinleyip, onlar için
elinizden geldiğince çözüm üretebiliyorsa-
nız, karşılıklı diyalog sağlayabiliyorsanız
yıpranmanız için ortada sebep kalmaz.
Kısacası ben sıkıntılı zamanlarda, çözüm
odaklı düşünürüm ve bu şekilde yıpran-
manın önüne geçmiş olurum. Karşılıklı
iletişim, çözüm odaklı olabilme yıpran-
manıza engel olur. Birbirimizi dinlemeli,
empati yapabilmeli ve çözüm odaklı dü-
şünmek zorundayız. Eğer bunları yapa-
mazsam, bırakın yıpranmayı asla başarılı
olamam bile. Bu ticarette de, siyasette de
hatta yaşamın her alanında böyle
olmalıdır. 
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Delta Plaza  Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çakır, takım 
tutar gibi particilik yapılmaması gerektiğini belirterek,
“Oyumu kullanırken ülkemin çıkarlarını gözetirim.
Bu fanatiklik veya tutku değil. Bu vatan aşkı”
dedi. “Abdülhamit’i tahttan indirin de ne olursa
olsun” düşüncesinin de yanlış olduğunu 
belirten Çakır, “O dönemdeki gibi bir yol 
izlenmemeli” ifadelerini kullandı
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nİnsanların size bunca yıldır güvenmesini 
neye bağlıyorsunuz?

Önce kendinize güvenmelisiniz. Ben buraya yö-
netime girdiğim zaman o kadar çok sorun vardı
ki, hepsini zaman içerisinde kurduğum diyalog-
lar sayesinde halledebildim. Çalıştığınız kişiler
ve oluşturduğunuz ekip bu noktada önemli bir
rol oynar. İnsanların sesini duymalı ve gerçekten
yanlarında olmalıyım düşüncesiyle bu zamana
kadar yol aldım. Gelen seslere ve yapılan yo-
rumlara açık olmam dolayısıyla belki de birço-
ğunun güvenini bu şekilde kazandım.
Yanınızdaki insanlar size güvenemiyorsa ortada
muhakkak problem vardır. Öncelikle insan ilişki-
leriniz kuvvetli olmalı. Dürüst düşünüp, dürüst
davranmalısınız. Böyle yaparsanız çevrenizin
güvenini kazanırsınız. Ben bu yolculuğa bu dü-
şüncelerle çıktım, halen de böyle devam ediyo-
rum. Bu yüzden insanların bana olan güvenleri
her geçen gün artıyor. Dümenini elime verdikleri
bir geminin kaptanıyım. Amacım gemiyi en gü-
venli ve en kısa yoldan limana yanaştırmak.
Bunu düşünüp, bu yönde hareket ettiğiniz
zaman insanların size olan güveni artar. Ben
hiçbir şeyi tek başıma başaramam. Ortada masa
düşünün, herkes bir ucundan çekeceğine hep
birlikte havaya kaldırabiliriz. Şahsi çıkarlarını
gözetmeyip, birlik sağlayıp başarı ivmeniz daha
yükseğe çekerseniz, insanlar size güvenmeleri
gerektiğini bilirler. Bulunduğunuz makama değil
de, kendinizi hizmetkar olarak düşünerek doğru
katkılarda bulunmalısınız. Toplumdan kopma-
yarak, talepleri önemseyerek ilerlerseniz yükseliş
kendiliğinden gelir. Hep derim; herkesin, hepimi-
zin bir diğer alternatifi vardır. Herkes işini doğru
yaptığı müddetçe başarı kaçınılmaz bir son olur.

nİstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Esenyurt Belediyesi’nden bir beklentiniz
veya onların size katkıda bulunacağı 
unsurlar var mı?

İBB’den veya Esenyurt Belediyesi’nden bu
alana yapılacak her yatırım bize yansıyacak-
tır. Bu noktada şunu
söylemeliyim; ‘Ben
yokum, biz varız,
Büyükşehir ile bera-
beriz.’ Yapacakları
her proje ve düşünü-
len her iyi şey bize
avantaj sağlayacak-
tır. Bunun için kendi-
lerine şimdiden
buradan teşekkürle-
rimi sunuyorum. Bu
konu siyasi düşünce-
lerden çok öte bir
şey dolayısıyla bir
talep ve beklentimi-
zin olmasına gerek
yok. Zaten sağlanan
her yeni proje, bölgemizin yükselişine kat-
kıda bulunacak. Esenyurt Belediye Başkanı
sayın Kemal Deniz Bozkurt kendisini siyasi
olarak değil de, bu bölgenin hizmetkarı ola-
rak düşünürse, toplum tarafından kucakla-
nacaktır. Bizler de üstümüze düşen,
yapmamız gereken bir şey olduğunda gönül-
den destek oluruz. Keza Büyükşehir için de

aynı sözlerim geçerli. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu belki Beylikdüzü Belediye Başka-
nıyken yapmak isteyipte yapamadıklarını
daha kolay yapabilecektir. Burası Beylik-
düzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece.
Biz bir bütünüz. Dolayısıyla atılacak her
yeni adım katkı sağlayacaktır.

ÖNCE KENDİNİZE 
GÜVENMELİSİNİZ

BEN YOKUM BİZ VARIZ

nBölgenize ekonomik anlamda
katkı sağlayan iş adamları

veya siyasiler var mı?

Delta Plaza’yı ben küçük
bir ülke olarak kabul edi-
yorum. Burada her ke-
simden ticaret yapan
insan var. Siyasetçiler,
dış ticaret yapanlar,
ekonomiye bire bir
katkı sağlayanlar var,
dernekler ve vakıflar
var. Yani burası bir
mozaik gibi. Her ülke-
nin her kesiminden bu-
rada kendi bölgesini
temsil eden kişi veya ki-
şiler var. Hepsiyle bir
noktada buluştuk.
Amacımız bayrak taşı-

mak. Karşılıklı olarak bir-
birimize eleştiri, beklenti ve
taleplerimizi geçirebiliyoruz.
Önemli olan şey bu.

DELTA PLAZA
MOZAİK GİBİ

Delta Plaza’nın konum
itibariyle çok değerli bir
yerde olduğunu anlatan
Çakır, “Bir tarafımız
Avcılar, bir tarafımız
Beylikdüzü ve Büyükçek-
mece. Bölgemiz değerli
bir yüzük gibi. Biz de
Delta Plaza olarak bu
yüzüğün nadide bir
taşıyız” diye konuştu.

Erol Çakır, gerçekleştirdiği
bütün işlerde sorumluluk
bilinciyle hareket ettiğini 
ve başarının sırrının da
bu olduğunu söyledi.


