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ulaşabilirsiniz

Beylikdüzü Spor Kulübü Baş-
kanı Metin Aydın, günümüzde

spor kulüplerine çok önem verilmedi-
ğini belirterek, “Ama bizim bir şansı-
mız var; Sporun ve sporcunun dostu
olan Ekrem İmamoğlu. Onun 
desteği çok büyük. Sadece futbol 
için değil, diğer spor dallarına ver-
diği önemle de herkesin yanında
oluyor” diye konuştu. Galatasaray,

Beşiktaş, Başakşehir ve Kasım-
paşa'ya altyapıdan sporcu
gönderdiklerini belirten
Aydın, “Sabırlı davranıp
büyük başarılar elde 
edeceğiz. Çünkü doğru
adım için sabır şart”
açıklamasını yaptı. 
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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davanın duruşması 10:00’da

başladı. Duruşmaya 17 yıla kadar hapsi iste-
nen Canan Kaftancıoğlu avukatları ile birlikte
katıldı. Duruşmayı CHP milletvekilleri Enis
Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Seyit Torun,
Muharrem Erkek, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve
çok sayıda gazeteci takip etti. 
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MiLLETVEKiLLERi DE TAKiP ETTi

Kaftancıoğlu savunmasında, 7 yıl önce
attığı tweetlerin o gün suç kabul edil-

mediğini belirterek, “Bu dava bir cezalandırma
davasıdır. Neymiş suç aygıtım? Top, tüfek,
silah değil. 7 yıl önce attığım tweetler” ifadele-
rini kullandı. Kaftancıoğlu’nun avukatlarının
tüm taleplerini reddeden mahkeme, duruş-
mayı 6 Eylül saat 10.00’a erteledi. I SAYFA 5
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SAYFA 4Onur Karakoç

Sekülerizm
hastalığı

12 Temmuz tarihinde, “İstanbul'da
yaşıyor, İzmir’de iştirake başkan
atanıyor!” başlığı ile 10 yıl Silivri
Belediye Başkanlığı yapan, 

31 Mart seçimlerinde
Ekrem İmamoğlu'nun 
Binali Yıldırım'a 11 bin
oy fark atmasına rağ-

men, 3 bin oyla seçimleri
kaybeden Özcan Işık-

lar ile ilgili yazdım...

Ali Tarakcı‘nın köşe yazısı sayfa 5’te

Kılıçdaroğlu, Soyer,
İmamoğlu ve

Akgün'e çağrımdır!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa

Kemal Atatürk’ün anısını Büyük-
çekmece’de yaşatmak adına bir
adım atan Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, Büyükçek-

mece’ye Atatürk
Evi inşa edece-
ğini açıkladı.
Akgün, “Her
yüzyılda bir
dahi doğar, 20.
yüzyılın dahisi
Mustafa Kemal
Atatürk’tür”
diye konuştu. 
I SAYFA 4

ç

Her yüzyılda 
bir dahi doğar

Hasan Akgün

Kapalıçarşı'da Süleyman Cinci
(57), 40 yıldır önce el araba-

sıyla çikolata ve bisküvi satarak, şim-
dilerde ise tartıyla insanları tartarak

geçimini sağlıyor.
Doğuştan görme
engelli olan
Cinci, okuma
yazma bilmese
de turistlerle 
hem İngilizce
hem de Arapça
konuşarak anla-
şabiliyor. I SAYFA 6
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Ümmi ama iki 
lisan biliyor!

Süleyman Cinci

Doğu Akdeniz bölgesinde ya-
şanan gerilimle ilgili AK Parti,

CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri
yayınladı. Bildiride, “Siyaset yürüten
çevrelerin politikalarına her hal ve
şartta karşı olduğumuzu en açık
ifade ile ortaya koyuyoruz” ifadele-
rine yer verildi. Bildiride, Kıbrıs
Türk'ünün ve Türkiye'nin meşru
hak ve çıkarlarını görmezlikten 
gelinemeyeceğine vurgu yapıldı. 
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Siyasi partilerden
Akdeniz bildirisi

Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Cumhurbaşkanı

olduktan sonra Başbakanlık ve
AK Parti Genel Başkanlığı’na ta-
şıdığı ilk isim olan ve yeni parti
kuracağı konuşulan Ahmet 
Davutoğlu, önemli açıklama-
larda bulundu. Başbakanlık gör-
evinden ayrılışına neden olan
bildiri, Pelikan Grubu ve trol or-
dusuna dikkat çeken Davutoğlu,

“Bu bildirinin arkasındakileri 
biliyorum, kimlerden talimat 
aldıklarını, kimlerin finanse 
ettiğini biliyorum. İstifaya zorla-
mak üzerine yayımlanan bu şey
beni Alman ajanı ilan ediyordu.
3 yıl susmadım aslında, cum-
hurbaşkanımıza bütün o düşün-
celerimi defaten bildirdim, parti
içindeki o arkadaşlarımıza 
bildirdim” diye konuştu. 

ç

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Milliyetçi Hareket

Partisi (MHP) Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.
Görüşmede Silivri’deki çalışmalarını
anlatan Yılmaz, MHP lideri Devlet
Bahçeli’yi geleneksel 58. Yoğurt Fes-
tivali’ne de davet etti. Yılmaz, “Sayın
Genel Başkanımıza davetiyemizi
takdim ettik” açıklamasını yaptı. 
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Devlet Bahçeli’yi 
festivale davet etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampa-
şa'daki otogarın alt katlarını gezdi. İma-

moğlu, “Böyle bir yere çocuğum girmez. Eşim
girmez. 16 milyon İstanbullunun eşini, çocuğunu
buraya ben nasıl yollayayım?” dedi. Otogar yöneti-
cileriyle görüşen İmamoğlu, “Mutlaka otogardaki
aktörlerle ortak masamız olacak. Buranın ve İstan-
bul'un şehirlerarası geleceğini beraber üreteceğiz.
Bunda çok netiz. Hiç kimse bu konuda bir tereddüt
duymasın. Var olan yapının büyük bir revizyona ih-
tiyacı var. Bütün bunları yerine getirerek kendi
içinde değerli bir ekosistem oluşturmak istiyoruz.
Bu ekosistem aynı zamanda Bayrampaşa, Esenler,
hatta Güngören'i pozitif etkileyecek bir yatırım ola-
cağını şimdiden görüyorum” ifadesini kullandı.
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Gezi Parkı olaylarına ilişkin
aralarında işadamı Osman

Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella
Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da
bulunduğu 16 sanığın 'TC Hükü-
metini ortadan kaldırmaya teşeb-
büs' suçundan
yargılandığı da-
vanın üçüncü
duruşması ya-
pıldı. Ara kara-
rını açıklayan
mahkeme, Kava-
la'nın tutukluluk
halinin oy çoklu-
ğuyla devamına
karar verdi. 
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Tutukluluk hali
devam edecek

Başbakanlık yapıtığı
dönemde Erdoğan ve 

AK Parti MKYK'nın 
kendisinden, “Sen

başbakan gibi görün ama
başkan olma, başbakanmış
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BENi ALMAN AJANI iLAN ETTiLER

Başbakanlığı döne-
minde kendisiyle 

çalışmış 16 kişinin dahi hedef
alındığını sözlerine ekleyen
Davutoğlu, “Beni hedef alın
ama devlete hizmet etmiş olan
insanların benimle birlikte
çalışmış olmaktan başka ne
suçları var? Beni hedef alın
ama 15 Temmuz gecesi so-
kağa inip, hainlere karşı beyaz
gömlekleriyle direnmiş İstan-

bul, Ankara, Konya il başkanı-
mızı 'sadece Davutoğlu döne-
minde atandı' diye, hocacı
deyip, görev teslimlerinde 
konuşmalarına bile izin verme-
yip görevden almak nedir?
Beni gönülden yaralayan bir
şeydir bu. Devletin itibarını 
koruyun” dedi. Bütün bunları
kimin yaptırdığının sorulması
üzerine Davutoğlu, “Arife tarif 
gerekmez” dedi. I SAYFA 5
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ARiFE TARiF GEREKMEZ HER ŞEY AŞiKAR

Barış Kış söyleşi
sayfa 8’de

EN BUYUK
SANSIMIZ
EKREM iMAMOĞLU

Metin
Aydın

Böyle bir yere çocuğum girmez!

NEDEN BERABER DEĞiLiZ BiLMiYORUM!
Abdullah Gül ve Ali Babacan'la neden birlikte hareket etmediğinin sorulması

üzerine, “Sayın Gül ve Babacan'ın parti kurma konusunda bir irade 
beyan ettiklerini ben duymadım” diyen Davutoğlu, “Ali Babacan ve Abdullah

Gül ile neden beraber olmadığımızı bilmiyorum” ifadelerini kullandıAhmet Davutoğlu

TOP TUFEK Mi 
KULLANDIM?

CHP İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu,

bazı sosyal medya
paylaşımları nedeniyle

ikinci kez hakim
karşısına çıktı.

Kaftancıoğlu, “Bu 
dava bir cezalandırma

davasıdır. Neymiş suç
aygıtım? Top, tüfek,

silah değil” dedi
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Müdürler 
istifa etti!

İBB iştiraklerinin genel
müdürlerinin, Ağaç ve

Peyzaj A.Ş.'nin genel müdürlü-
ğünde gerçekleştirdikleri
toplantının ardından istifalarını
kurumlarına sunduğu öğrenildi.
İBB bütçesinin yüzde 60’ını yö-
neten 29 iştirakın genel müdür-
lerinin yönetim kurullarındaki
görevlerinden ise bugün istifa
edecekleri iddia edildi. İştirakle-
rin yönetim kurulu başkanları
ve üyelerinin ne zaman istifa
edeceği ise merak konusu oldu. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na otogar ziyareti sırasında 
Bayrampaşa Belediye Başkanı AK Partili Atila Aydıner de eşlik etti

İstanbul Rumeli Üniversitesi Esenyurtlu gençler 
için özel bir kampanya başlattı. “Esenyurt'un 

harika çocuğu! Rumeli seni çağırıyor” başlığı al-
tında başlatılan kampanya kapsamında, Esen-

yurt'a özel ilçenin gençlerine yüzde 45
yöre bursu verileceği açıklandı. Yöre

bursu ilk üç tercihte yerleşen
öğrencilere veriliyordu.
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Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!
Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!
Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!
Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!
Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!
Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!
Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!
Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!

Osman Kavala

Irak’ın Erbil kentinde silahlı 
saldırıda şehit olan Türkiye’nin

Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli
diplomat Osman Köse için Ankara’da
cenaze namazı kılındı. Şehidin cena-
zesi ikindi namazına müteakip Ahmet
Hamdi Akseki Camisi’nde düzenle-
nen törenle son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehit diplomat Osman
Köse’nin cenaze namazına CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ve çok sayıda bakan katıldı. 
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Şehit diplomat
için son görev

Boru patladı yol çöktü
D-100 Ka-
rayolu Bü-

yükçekmece TÜYAP
mevkiinde su borusu-

nun patlaması sonucu
yolda çökme oluştu. Sızan

su ve çökme nedeniyle D-100
Karayolu Ankara istikametine

trafiğe kapatıldı. Araçlar yan
yola yönlendirildi. Çökme ve
su sızıntısının meydana geldiği
alan iş makinesiyle kazılırken
yapılan incelemenin ardından
tehlikeli bir durumun olmadığı
anlaşıldı. Bunun üzerine diğer
2 şerit trafiğe açıldı. 
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HABERİN DEVAMI 
SAYFA 7’DE

BU BiR CEZALANDIRMA DAVASI
O bizim
takımın 
vites

koludur!

Esenyurt’a özel
YÖRE BURSU!

BASBAKAN GIBI GORUN
AMA BASBAKAN OLMA!

Başbakanlık yapıtığı
dönemde Erdoğan ve 

AK Parti MKYK'nın 
kendisinden, “Sen

başbakan gibi görün ama
başkan olma, başbakanmış

gibi yap ama yetki 
kullanma” talebinde

bulunduğunu ifade eden
Ahmet Davutoğlu, 

“Benden her şey 
olur da düşük profilli

olmaz” dedi
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Ş ekersiz şeker hastalığı 3 tipte gö-
rülmektedir. En yaygın görülen
“santral diabetes insipidus” adı

verilen tipte beyindeki hipofiz bezin-
den salgılanan ve suyun böbreklerde
tutulmasında görev alan antidiüretik
hormonda (ADH) eksiklik varsa şe-
kersiz şeker hastalığı görülmektedir.
İkinci tip şekersiz şeker hastalığı böb-
rek kaynaklı olmaktadır. ADH hor-
monu hipofiz bezinde üretilir fakat
böbrekte etki gösteremez. Üçüncü tip
şekersiz şeker hastalığı ise gebelerde
görülmektedir. Genellikle gebeliğin
son 3 ayında yaşanabilmektedir. Pla-
sentada üretilen bir enzim ADH hor-
monunun parçalanmasına neden
olarak geçici şekersiz şeker hastalığına
sebep olmaktadır. Büyük oranda ha-
mileliğin sona ermesiyle şekersiz şeker
hastalığı da iyileşmektedir. Şekersiz
şeker hastalığı bazen hastada hiçbir

sorun olmamasına rağmen çok sık su
içme dolayısıyla çok sık idrara çıkma
belirtileri olan psikojenik polidipsi adı
verilen hastalıkla karıştırılabilmektedir. 

Çok sık idrara çıkılıyorsa dikkat

Günde 4-5 litrenin üzerinde su içilirse
böbrek fazla suyu atmak için idrara çı-
kacaktır. Problem çok su içmekten
kaynaklanır ve psikolojik temellidir.
Hipofiz kaynaklı şekersiz şeker hasta-
ları geceleri çok idrara çıkarlar. Psiko-
jenik olanlar ise geceleri idrara
çıkmazlar. Ayrıca aşırı soğuk ya da
buzlu su, susama merkezini daha iyi
kontrol altına aldığı için hipofiz kay-
naklı şekersiz şeker hastaları, soğuk ve
buzlu su içmek ister. Hipofiz kaynaklı
şekersiz şeker, en sık çocuklarda ve
genç erişkinlerde görülmektedir. Bu
nedenle ailelerin; çocuk çok susu-
yorsa, çok sık idrar yapıyorsa, gece

idrar kaçırıyorsa, kilo kaybı ve gelişme
geriliği varsa mutlaka uzmana başvur-
maları gerekmektedir.

Günde 3 litrenin üzeri tehlikeli

Şekersiz şeker tanısı konması için ye-
tişkinlerde günde en az 3 litre idrar çı-
kışı görülmelidir. Bu miktar bazı
hastalarda 20 litreye kadar çıkabil-
mektedir. Yüksek derecelerdeki su
kaybı neticesinde vücudun susama
merkezi devreye girmekte fakat ne
kadar su alınırsa alınsın böbrek suyu
tutamadığı için aynı oranda idrar çı-
kışı olmaktadır. Hastada 3-4 litre civa-
rında idrar çıkışı olduğunda aynı
oranda su alarak dengelenebilmekte-
dir. Ancak idrar çıkışı yüksek oldu-
ğunda hasta kaybettiği sıvıyı geri
alamaz ve buna bağlı olarak tansiyon
düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, vü-
cutta sodyum değerlerinin düşüşü ile

baş dönmesi, komaya varan, ölüme
sebebiyet veren durumlara yol açabil-
mektedir.

Kanser belirtisi de olabilir

Granülomatöz hastalıklar denilen tü-
berküloz, sarkoidoz gibi rahatsızlıklar
hipofizdeki ADH hormonu üretimini
engelleyebilmektedir. Bazı beyin tü-
mörleri de bu bölgede oluşarak
ADH’yi etkileyebilir ya da akciğer,
meme gibi kanserler yayılım göstere-
rek bu merkezde problem oluşturabi-
lir. Bu hastalıklar ADH hormonunun
üretilmemesine ya da az üretilmesine
neden olarak aşırı idrara sebep olmak-
tadır. Dolayısıyla aşırı idrar şikayetle-
rinde hipofiz kaynaklı şekersiz şeker
hastalığından şüphelenildiğinde has-
taya MR çekilerek o bölgede tümör,
tüberküloz, sarkoidoz gibi hastalıklar
olup olmadığına bakılmaktadır. DHA

sekersız seker
hastalıgına 
dıkkat
Halk arasında şekersiz şeker hastalığı olarak bilinen “diabetes insipidus”
tıpkı diyabet hastalığı gibi çok su içme ve çok idrara çıkma şeklinde 
belirti veriyor. Ancak diyabetten farklı olarak kan şekeri seviyesiyle 
ilgisi bulunmuyor. Nadir görülen bir hastalık olsa da, erken yaşlarda
daha sık görüldüğü için çocuklara dikkat edilmesi gerekiyor

Tedavi iyileştirebilir
ŞEKErSİz şeker tanısı için 24
saatlik idrar miktarına bakıl-
maktadır. normal sağlıklı bir
erişkin günde ortalama 1,5-2
litre civarında idrar çıkar-
maktadır. Erişkinlerde idrar
miktarı 3 litrenin üzerindeyse
şekersiz şekerden şüphelenil-
mektedir. Bu hastalarda idrarı
konsantre etme yeteneği bo-
zulduğu için açık renkli su
gibi idrar çıkmaktadır. Kan ve
idrar testlerine bakılıp şeker-
siz şeker hastalığından şüp-
helendikten sonra ikinci
aşamada hastaya susuzluk
testi uygulanmaktadır. Bu
hastalar su almasa da idrar

çıkarmaya devam eder. So-
nuçta vücut sıvı kaybına
uğrar. Kilo kaybı, tansiyon dü-
şüklüğü olur. Bu süreçte has-
tanın kilosuna, tansiyonuna,
kan ve idrarına bakılmaktadır.
Bütün bunlar yaşanıyorsa
hastaya diabetes insipidus
tanısı konulur ve eksik olan
aDH hormonu dilaltı tabletler
ya da sprey olarak verilir.
İlaçlar 30 dakika içerisinde
etkisini göstermeye başlar.
Hastanın değerlerine göre ila-
cın dozu ayarlanır. İlaç teda-
visiyle hasta normal
yaşantısına kısa sürede geri
dönmektedir.

Yaz alerjisi çocuklara uğramasın
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı

Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmü-
noloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya

Ercan Sarıçoban, yaz aylarında
en sık deri ile ilgili alerjilerin
görülmesiyle birlikte, saman
nezlesi ve yaz nezlesinin de

çocukların hayatını etkiledi-
ğini anlatarak, polenler

kadar güneş ve klorun da
önemli bir tetikleyici 
olduğuna işaret etti

Yapılan çalışmalar 2050 yılında her iki
kişiden birinin alerjik yapıya sahip olaca-
ğını gösteriyor. Ülkemizde toplam nüfusun
yüzde 20’sinde alerjik rinit, astım, besin
alerjileri ve diğer alerjik hastalıklara sahip
olduğu biliniyor. En sık rastlanan tetikle-
yici faktörlerden biri olan polen alerjileri
daha çok büyük çocukların ve ergenlerin
sorunu olarak görülüyor. Bununla birlikte,
deri ve böcek alerjilerinde bir yaş sınırla-
ması bulunmuyor. alerjilerin ortaya çıkma-
sında genetik etkinin önemli olduğunu
belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı
Hastanesi Çocuk alerji ve İmmünoloji Uz-
manı prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, çev-
resel etkenlerle birlikte hastalığın
geliştiğini anlatıyor. İstatistiklere göre,

anne ya da babadan birisi alerjikse çocu-
ğun alerjik olma olasılığı yüzde 40, her
ikisi de alerjikse yüzde 60 oranlarına çıka-
biliyor. ancak alerji anne ve babası alerjik
olmayan çocuklarda da görülebiliyor. prof.
Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, bunun en
önemli nedeninin yaşam şekli olduğunu
söyleyerek, daha steril koşullarda yaşa-
mak, endüstriyel ürünleri daha fazla tü-
ketmek ve daha fazla temizlik maddesi
kullanmanın alerjik hastalıkların oluşu-
munu artırdığına işaret ediyor.

Yaz boyu devam eder

Çayır ve ot polenlerinin neden olduğu tep-
kiler genelde ilkbaharın son dönemlerinde
başlıyor ve yaz boyu devam ediyor. polen-

lere alerjisi olan çocuklarda burun akıntı-
sının ilk belirti olduğunu anlatan prof. Dr.
Hülya Ercan Sarıçoban sözlerine şöyle
devam ediyor: “Çocuklarda şeffaf, durdu-
rulması zor burun ve geniz akıntısı vardır.
Burunda kaşıntı ve art arda hapşırık şek-
linde görülür. Bu halk arasında saman
nezlesi-yaz nezlesi olarak bilinen tipik bir
alerjik rinittir. Benzer tepkiler gözde de or-
taya çıkabiliyor. Genelde göz nezlesi,
saman nezlesiyle beraber de görülebiliyor.
Gözlerde kızarma, batma, kaşıntı, sulanma
ile kendini gösteriyor. Sürekli elle gözler
kaşındığı için giderek enfekte de olabilir.
Dikkat edilmezse enfektif konjoktiviite de
dönebilir. 
TaYlan DaŞDÖĞEn



O lay, Sultançiftliği Mahallesi'nde
meydana geldi. Bir binanın
ikinci katında oturan Aysun İm-

repaşahan, yakınlardaki bir telefon bayi-
sine gitmek için evden çıktı. 10 dakika
sonra eve gelen İmrepaşahan, dairenin
kapı kilidinin yerinden oynatıldığını
gördü. İmrepaşahan, komşusundan yar-
dım istedi. Komşusu durumu polise
haber verdi. "Evde hırsız var" ihbarı ile
alarma geçen polis ekipleri, kısa sürede
olay yerine geldi. Binanın çevresini kont-
rol eden ekipler, evin kapısını açmaya ça-

lıştı. Binanın arka kısmını kontrol eden
ekipler, evin arka penceresinin açık oldu-
ğunu gördü. Tüm uğraşlara rağmen ka-
pıyı açamayan ekipler, çilingir çağırdı.
Çilingir kapıyı açınca içeri giren polis,
evde hırsız aramaya başladı. Eve girildi-
ğinde bütün eşyaların dağınık bir şekilde
yerde olduğu görüldü. Yapılan araştırma-
larda hırsızın evin arka penceresinden at-
layarak kaçtığı anlaşıldı.

Gitti geldi ev soyuldu

Polislerle birlikte eve giren ev sahibi

Aysun İmrepaşahan, polise, evde bulunan
elektronik eşyaların çalındığını söyledi.
İmrepaşahan'ın evde bulunan ziynet eş-
yalarını bir gün önce annesine bıraktığı
ortaya çıktı. Yaşanan olayı anlatan Aysun
İmrepaşahan, "Telefoncuya gidip, geldim.
Kapının göbeği çıkmış bir şekildeydi."
dedi. İmrepaşahan'ın komşusu ise, "Alt-
taki komşum geldi beni çağırdı. Bende
aşağı indim. Kapının göbeği yoktu. Gün-
düz vakti. 10 dakika içerisinde olay ya-
şandı. Polise ben haber verdim." diye
konuştu.  DHA
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Taksim’de ‘para üstü’ 
vermedin kavgası
Taksim'de bakkaldan alışveriş yapan
müşteriyle esnaf arasında para üstü
nedeniyle kavga çıktı. esnafın müşte-
riye yumruk atarak, yere düşürdüğü o
anlar cep telefonuyla saniye saniye
kaydedildi. Olay, 16 Temmuz salı günü
Taksim'de meydana geldi. Bakkaldan
alışveriş yapan müşteri para üstünü al-
madığını iddia ederek esnafla tartış-
maya başladı. Tartışmanın büyümesi
üzerine ikili arasında kavga çıktı. Yaşa-

nan kavgada aldığı darbe sonrası yere
düşen kişinin yüzü kanlar içinde kaldı.
kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar
müdahale etti.Öte yandan kavga anları
cep telefonuyla saniye saniye kayde-
dildi. Görüntülerde ikili dükkanın içinde
kavga etmeye başlıyor. esnaf müşteriye
yumruk atıyor. müşteri kaldırıma düşü-
yor. daha sonra ayağa kalkan müşteri,
sokaktaki bir kişi tarafından olay yerin-
den uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Sultangazi'de gündüz saatlerinde eve giren hırsız, elektronik eşyaları çalarak, evin arka tarafından
kaçtı. Ev sahibinin evde bulunan ziynet eşyalarını bir gün önce annesine bıraktığı ortaya çıktı
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Ekmek teknesi göle düştü
Silivri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör kapanan kum ocağında oluşan göle düştü. Son anda
traktörden atlayarak kurtulan çiftçi Hasan İşcan, traktörünün çıkarılması için yetkililerden yardım istiyor

Olay,Değirmenköy
Mahallesi'nde 3 Hazi-
ran günü meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçi-
lik yapan Hasan İşcan, hayvan-
larına ot toplamak için
traktörüyle tarlaya gitti. İşcan'ın
kullandığı traktör kontrolünden
çıkarak kapanan kum ocağının
açtığı göle düştü. İşcan, traktör-
den atlayarak kurtuldu.

Yardım bekliyorum

Traktörün gölden ancak vinç
yardımıyla çıkabileceğini ancak
vince verecek parası olmadığını
belirten İşcan, "Hayvanlarıma ot
biçmek için motorumu şu ram-
paya çektim. Motoru çalıştırmak
istedim, vitesin çıkmasıyla bir-
likte motoru kaçırdım. Arife gü-

nünden beri traktörüm burada
yatıyor. Komutanlardan yardım
istedim, 'burası özel mülk' dedi-
ler. Silivri Kaymakamlığına mü-
racaat ettim. İtfaiye gönderdiler,
fakat 23 metre derinlik olduğu
için 'çıkartamayız' dediler. Ben
emekli bir adamım, bir hasta
babam var, onun yanındayım.
Bir saat dahi köyümden ayrıla-
mıyorum. Yevmiye iş bulduğum
zaman gidiyorum oralara. Özel
vinç çağırdık orası da bize 23
bin lira hesap çıkarttı. Benim
motorum zaten o kadar para
yapmaz. Benim o kadar gücüm
yok. Tüm yetkililerden yardım
istiyorum. O benim ekmek tek-
nem. O da elimden gidince sağa
sola yevmiye gitmeye başladım."
dedi. DHA

İSKİ çalıştı evlerini su bastı
Ümraniye'de İS-
Kİ'nin yaptığı ça-
lışma sırasında

bazı binaları atık su bastı.
Ümraniye İkbal Caddesi
Bozok Sokak'ta geçtiğimiz
hafta İSKİ tarafından atık su
bakım onarım çalışmasına
başlandı. Çalışmalar sıra-
sında dairelerin gider borula-
rından gelen suyla birlikte çok
sayıda ev suyla doldu. Eşya-
ları zarar gören 5 dairenin
sakinleri duruma tepki gös-
terdi. Daire sakinleri koku-
dan evlerine giremediklerini
belirterek yetkililerden yar-
dım istedi.

Hepimiz hasta olduk

Evine kanalizasyon suyu dol-
duğunu belirten Remzi Gün-
düz, "Kanalizasyon
çalışmasından dolayı evimi
atık su bastı. Ne yapıyorsu-

nuz nerede kalıyorsunuz
diyen kimse yok. Evlere gire-
miyoruz. Eşim hamile, ne ya-
pacağımız şaşırdık" diye
konuştu. Hasta olduğunu ve
tedavi gördüğünü söyleyen
daire sakinlerinde Kübra
Akcan ise, "Hastayım, çocu-
ğum da hasta. Eve giremiyo-

ruz. İşçiler geliyor ama yetkili
gelip görmesi lazım. 4 gün
oldu bu şekilde. Dava açaca-
ğım" dedi. Daire sakinleri, it-
faiye ve kendi imkanlarıyla
evlerindeki suyu boşaltıp eş-
yalarını dışarı çıkardı. Ekiple-
rin ise sokakta çalışmaları
devam ediyor.

Sahte paraya geçit yok
istanbul'da dü-
zenlenen operas-
yonda gözaltına

alınan bir kişinin evinde 67
bin 400 dolar ve 21 bin 500
TL sahte para ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.U.T’nin
babasının da sahte para su-
çundan cezaevinde olduğu
öğrenildi.İstanbul Fatih’de
Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler tarafından sahte
para operasyonu düzen-
lendi. Operasyonda, dolan-
dırıcılara sahte para temin
ettiği belirlenen H.U.T göz-
altına alındı. H.U.T’nin
evinde arama yapan ekipler,
67 bin 400 dolar ve 21 bin
500 TL sahte para ele ge-
çirdi.

Komisyonla para
satıyordu

H.U.T’nin sahte paraları,
bankamatik önlerinde para

bozdurma bahanesiyle va-
tandaşlara sahte para verip
gerçek para alan ve ticari
araçlarda müşterilerine
sahte para veren dolandırı-
cılara sattığı bildirildi. Şüp-
helinin dolandırıcılara
yaptığı satışlardan yüzde
25 komisyon aldığı tespit
edildi. Emniyetteki işlemleri
tamamlanan H.U.T, sevk

edildiği mahkeme tarafın-
dan tutuklanarak cezaevine
gönderildi. H.U.T’nin ba-
bası H.T’nin de sahte para
operasyonunda gözaltına
alındığı ve halen ceza-
evinde olduğu bildirildi.
H.T geçtiğimiz yıl düzenle-
nen operasyonda 1 milyon
dolar sahte parayla 
yakalanmıştı.

Hem suçlular hem güçlüler!
Sultangazi'de sahte ayakkabı imalathanesine yapılan baskında
imalathane sahipleri polis ekiplerine direnince arbede yaşandı. Olay 
yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, 8 kişi gözaltına alındı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'ne bağlı polis ekipleri beraberin-
deki firma avukatları eşliğinde ünlü

markaların sahte ürünlerini üreten bir imalat-
haneye baskın düzenlendi. Baskın sırasında
imalathane sahipleri polise ve avukatlara engel
olmak istedi. Yaşanan arbede sonrası kalabalı-
ğında artması nedeniyle polis ekipleri takviye
ekip istedi. İmalathanenin bulunduğu sokağa
çok sayıda polis ekibi, zırhlı araçlar ve toma
sevk edildi. Sokağın araç ve yaya trafiğine ka-
patıldığı olayda polisle kalabalık arasında
zaman zaman gerginlik yaşandı. Ayakkabı
imalathanesine giren görevliler içeride bulunan
yaklaşık 1000 çift ayakkabıyı kamyonete yük-

ledi. İmalathanede sahte ayakkabıların yanı
sıra çok sayıda astar ve yine ünlü markalara ait
ayakkabı kutuları ele geçirildi. 8 kişi gözaltına
alındı.

Sahte ürünleri savundular

Baskın sırasında mahalle sakinleri sokak üze-
rinde toplanırken, imalathane sahiplerinin ya-
kınları da buraya geldi. İmalathane sahibinin
kuzeni olduğunu söyleyen Efendi Arslan, "Bu-
rada çakma ürünler yapılıyor. Avukatlar ve
polis canları istediği gibi gelip baskın yapıyor-
lar. Bir sürü dükkana tek tek giriyorlar buna
göz yumuyorlar. Bu benim amcamın oğlunun
dükkanıdır. Gerginlik var." diye konuştu.

Küçük kıza otomobil çarptı
Şişli’de annesiyle pazardan döndüğü esnada bir anda yola atlayan
küçük kıza, kadın sürücünün kontrolündeki otomobil çarptı

ŞiŞli'de annesiyle
pazardan döndüğü
esnada bir anda

yola atlayan küçük kıza,
kadın sürücünün kontrolün-
deki otomobil çarptı. Yürek-
leri ağızlara getiren kaza
kameralara yansırken, hafif
yaralı küçük kız tedavi için
çevredeki bir sağlık ocağına
götürüldü. Kaza, geçtiğimiz
3 Temmuz Çarşamba günü
saat 13.00 sıralarında Şişli
Feriköy'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre küçük
yaştaki çocuk annesiyle bera-
ber pazara gittikten sonra ev-

lerine gitmek üzere yola ko-
yuldu. Küçük çocuk parkın
içerisinden yolun karşısına
geçeceği esnada bir anda
yola atladı. O esnada seyir
halinde olan kadın sürücü-
nün idaresindeki otomobil,
küçük kıza çarptı.Küçük kız

ayağından yaralandı. Kaza-
nın ardından çevredeki va-
tandaşlar kızın yanına
gelirken, kadın sürücü de
aracından inerek bir süre ka-
zanın şokunu atlatamadı.
Yüreklerin ağızlara kaza anı
ise kameralara yansıdı.

Sultangazi’de ihbar üzerine hırsızlık yapılan eve gelen polisler, uzun süre parmak izi çalışması yaptı ve ev sahiplerini dinledi.



B ugün konuşacağımız, tartışacağımız
hatta üzerinde duracağımız en
önemli konulardan biriside seküle-

rizm'dir. Dünyevileşmek, yani manadan, de-
ğerlerden uzak sadece madde ve kazanç..

Nedir bu sekülerizm (dünyevileşme)?
Sekülerizm; toplumda ahiretten ve diğer

dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya ha-
yatına odaklanılması yönündeki hareket,
şeklinde nitelendirilir. TDK, sekülerizm kav-
ramına karşılık olarak dünyacılık, dünyevi-
leşme diye nitelemiştir.

Bu sekülerizm (dünyevileşme) Müslüman
aleminin içerisinde bir veba hastalığı gibi

günden güne yayılmaktadır.
Yarım asırdan bu yana bilhassa Müslü-

manlar giderek dünyevi bir yozlaşma yaşa-
maktadırlar. Başta körfez ülkeleri olmak
üzere İslam ülkelerinde dünyevileşmenin
inanılmaz bir hızla ilerlediğine hayretler içe-
risinde görmekteyiz.

Lüks ve israf Müslümanları esir almış,
burnunun dibindeki fakir ve ihtiyaç sahiple-
rini göremez hale getirmiştir.

Halbuki peygamberimiz geçmişten günü-
müze işaret ederek şöyle buyurmuştur;

"Her ümmetin bir fitnesi (bir imtihan se-
bebi) vardır. Benim ümmetimin fitnesi de

dünya malıdır." (Tirmizî,
Zühd: 26)

Her geçen gün insanlar sekülerizm girda-
bının içerisinde kaybolurken maalesef yo-
lunu en fazla kaybedenler Müslümanlar
oluyorlar..

Güneşi görünce eriyen kar gibi Müslü-
manların infak, paylaşma, yardımlaşma ve
kardeşlik duygularını sekülerizm (dünyevi-
leşme) eritiyor, bitiyor..

Mal- mülk, makam-mevkii kaygısı artık
hastalık haline dönüşmüş, bu kişiler hem
kendilerine hemde çevresindekilerini tahri-

bata uğratmaktadırlar.
Ağızlarından Müslümanlığı düşürmeyen-

ler ve her cemiyette göğüslerini gererek
bunu dile getirenler neredesiniz?

Yılda altı milyon insan açlıktan ölüyor!
Afrika 'da her dört insandan birinin aç ve

her gün 24 bin insan açlıktan ölüyor!
Her yıl 0-15 yaş arası 15 milyon çocuğun

yeterli besin ve temiz su olmadığı için haya-
tını kaybediyor!

Ülkemizde ise TÜİK'in açıkladığı nisan
ayı işsizlik rakamlarına göre işsizlik 3.4
puan artışla yüzde 13 oldu. Lüks hayatların-
dan vazgeçemeyenler bu işsizlik oranlarını
görmüyor mu?

Yine ülkemizde günde altı milyon ekmek
çöpe atılmaktadır. “Yiyiniz, içiniz fakat
israf etmeyiniz, Allah israf edenleri sevmez”
ayeti herkesin dilinde olmasına rağmen

yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde bu
kadar ekmeğin çöpe atılması nasıl izah
edilebilir?

İbn Haldun, toplumların yıkılışını fetih,
ganimet, konformizm, rehavet ve çöküş ola-
rak açıklar. Bugünkü çöküşe giden toplum-
lar ise yokluktan değil, varlıktan, refahtan,
israftan, taklitten, tüketim hastalığı ve
marka hastalığından olacaktır.

Gün geçtikçe Müslümanlar sekülerizm
(dünyevileşme) girdabından çıkamaz hale
gelmiştir. 

İlimsiz, irfansız, kültürsüz ve sanat’tan
uzak toplumlar pusulasız gemiler gibidir. 

Pusulası olmayan gemiler denizlerde bat-
maya mahkumdur.

İlimde, irfanda, kültürde ve sanatta değil,
Lükste, israfta, tüketimde ve markada

yarışır hale geldik!
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Müslümanların sekülerizm
(dünyevileşme) hastalığı

A tatürk’ün anısını yaşat-
mak için kollarını sıva-
yan Başkan Akgün,

Büyük Atatürk Parkı’na Mustafa
Kemal Atatürk’ün 1881 yılında
dünyaya geldiği Selanik Atatürk
Evi’nin bir benzerini inşa edecek. 

Çok farklı bir proje

Yaptığı geziler sırasında sık sık
Atatürk’ün dünyaya geldiği evi
ziyaret eden ve evin bir benzerini
Büyükçekmece’ye inşa etmek is-
teyen Akgün, tüm vatandaşların
birebir benzeri olan evi ziyaret
edebilmesini sağlayacak. Büyük
Atatürk Parkı’nın girişlerinden
biri olan ve yapım çalışmaları
devam eden Selanik girişinde yer
alacak Atatürk Evi, toplamda
2100 metrekare sert zemin içeri-
sinde inşa edilecek. Selanik Gi-
rişi ve Atatürk Evi projeleri geniş
bir yeşil alan içerisinde yer alıyor.
Doğayla iç içe bir alan oluştura-
cak olan Büyükçekmece Beledi-
yesi ekipleri, gezi yolları, oturma
ve dinlenme alanları ve yapılacak
büyük meydan sayesinde huzur
ve konforun keyfini çıkaracak.
Selanik Girişi’ni biyolojik bir
gölet ve süs havuzları da
süsleyecek.

Anlamlı bir çalışma olacak

Selanik Girişi içerisinde yer ala-
cak meydan çalışmasında Ata-

türk Evi’nin önünde Mustafa
Kemal Atatürk’ün heykeli ko-
numlandırılacak. Başkan
Akgün’ün imza attığı anlamlı
proje sayesinde Selanik Girişi ve
Atatürk Evi’ni ziyaret eden Bü-
yükçekmeceliler, tarihle iç içe
olabilecek. Kolay ulaşım ve kon-
for için her ayrıntının düşünül-
düğü proje kapsamında bir de
otopark alanı da inşa edilecek. 

Atatürk’ün anısın
yaşatıyoruz

Geçtiğimiz günlerde Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün doğduğu,
büyüdüğü toprakları ve evini zi-
yaret eden Başkan Akgün, evin
bir benzerinin Büyükçekmece’de
yapılacak olmasının kendisi ve
tüm Büyükçekmeceliler için bir
gurur kaynağı olduğunu vurgu-
lamıştı. Akgün; "Her yüzyılda bir
dahi doğar, 20. yüzyılın dahisi
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ata-
türk’ün adını ve anısını, şimdiye
kadar yaptığımız pek çok pro-
jede yaşattık. Selanik Girişi ve
Atatürk Evi projesiyle Atatürk’ün
dünyaya geldiği evin bir benzeri
inşa edilecek. Oluşturacağımız
tarihi doku sayesinde Büyükçek-
meceliler farklı ve bambaşka bir
atmosfer içerisinde bulunabile-
cek. Anlamlı çalışmanın şimdi-
den ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum" şeklinde konuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün anısını Büyükçekmece’de 
yaşatmak adına bir adım atan Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’ye Atatürk Evi
inşa edeceğini açıkladı. Akgün, "Her yüzyılda bir
dahi doğar, 20. yüzyılın dahisi Mustafa Kemal 
Atatürk’tür” diye konuştu

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME
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KENT KONSEYi 
ACILISINI YAPTI

Bağcılar Kent Konseyi
yeni döneminin ilk

toplantısını yaptı.
Yapılan genel kurul

toplantısında Avukat
Kerim Aytekin yeniden

başkanlığa seçildi
bağcılar’da sorunlarının çözüme kavuştu-
rularak daha iyi yaşanılabilir bir ilçe olması
amacıyla kurulan Bağcılar Kent Konseyi, yerel

seçimlerinden sonra başlayan yeni dönemin ilk toplantı-
sını gerçekleşti.  Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür
Sanat Merkezi’nde düzenlenen Bağcılar Kent Konseyi
Genel Kurul toplantısı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

İstişare kültürü önem kazandı

Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, "Demokrasi ve şeffaf yöneti-
min bir gereği olarak kurulan Kent Konseyi toplantıları,
Bağcılarımız için çok yabancı değil. 1992’de Bağcılar ilçe
olduğunda ilk yapılan işlerden biri de Bağcılar’ı Bağcı-
lar’da yaşayanlarla birlikte yönetmekti. Mahallelerimizde
halk meclisi toplantılarıyla başladığımız süreçte daha
sonra istişare toplantıları adıyla 3 ayda bir daha geniş ka-
tılımlı olarak icra etmeye başladık. İstişare toplantımız
daha kurumsal yapıya dönüştürülerek Kent Konseyi adı
altında Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bağcı-
larımız bugüne geldiyse ve mahalle konaklarında başla-

yan kütüphane kültürüyle birlikte 40 bini aşkın öğrenciyle
bilgi evlerimizde çalışmalar yürütülüyorsa bu toplantıların
büyük emeği var” dedi. Bugün modern ve kapsamlı hiz-
met veren Engelliler Sarayı, Bağcılar’da ise bu toplantıla-
rın neticesinde ortaya çıkmıştır. Bağcılarımızda 7’den 70’e
her kesimle istişare kültürü büyük önem kazandı" dedi.

Aytekin yeniden başkanlığa seçildi

Konuşmanın ardından başkanlık, yönetim kurulu ve ça-
lışma gruplarının seçimi yapıldı. Divan seçiminin ardın-
dan yapılan oylama ile Avukat Kerim Aytekin yeniden
başkanlığa seçildi. Aytekin ve yönetimini tebrik eden Baş-
kan Çağırıcı, yeni dönemin hayırlar getirmesi temennisin-
den bulundu. Teşekkür konuşması yapan Aytekin, "Kent
Konseyi çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Yönetime katılmak karar sürecine katılmaktır. Hangi
hizmetler nasıl yapılsın anlamında çalışma grupları vası-
tasıyla çalışmaları yapacağız. Problem gördüğümüz hu-
susları burada karara bağlayarak belediye meclisi
başkanlığına göndereceğiz. Onlar da uygun görürse uygu-
layacaklar. Kent konseyi çalışmaları bu şekilde devam
edecek" ifadelerini kullandı. 

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Yılmaz’ın da katıldığı programda siyaset, iş dünyası, 

yöneticiler söz alarak Bağcılar’ın geleceği için neler yapabilecekleri
konusunda fikir ver görüşlerini sundu.

Evde fizik tedavi hizmeti
Esenyurt Belediyesi’nin hastaneye gidemeyecek hasta

vatandaşlara yönelik başlattığı evde fizik tedavi
hizmetiyle hastalar evlerinde sağlıklarına kavuşuyor

eSenyurt Belediyesi,
ilçede yaşayan ve has-
tanelere gidemeyecek

durumda olan hastalar için yaptığı
hizmetlerine bir yenisini ekledi.
Esenyurt Belediye Sağlık İşleri
Müdürlüğü tarafından verilen
evde fizik tedavi hizmetiyle, uygun
raporu olan tüm hastalar belediye-
nin tahsis ettiği cihazlardan ücret-
siz olarak faydalanabiliyor.
Hastalar, randevu saatlerine göre
belediye bünyesinde bulunan
uzman fizyoterapist tarafından ev-
lerinde ziyaret edilerek, son tekno-
loji cihazlarla tedavileri yapılıyor.
Tedavi sonrası gerekli bilgilendir-
meler yapılarak hasta ve yakınları
bilinçlendiriliyor. Her yaş grubun-
dan hastaya verilen
bu hizmet sa-
yesinde va-
tandaşlar
hem sağlı-
ğına kavu-
şuyor hem

de ailelerin yükü hafifliyor.

Günde 7 hastaya bakılıyor

Hastalara daha iyi bir yaşam kali-
tesi sağlamak için bu hizmeti ver-
diklerini belirten uzman
fizyoterapist Fahri Furkan Nak,
“Hizmetimizde yatağa bağımlı
hastalar öncelikli. Hastanelerde
fizik tedavi sırası yoğunluktan do-
layı geç geldiği için bu çalışmaya
başladık. Gün içerisinde alınan
randevulara göre bir planlama ya-
parak evlere gidiyoruz. Genel ola-
rak nörolojik ve ortopedik ağırlıklı
hastalara evde fizik tedavi hizmeti
veriyoruz. Günde 7 hastayı ziyaret
ederek yardımcı cihazlarımızla
hastaya fizik tedavi işlemi uygulu-
yoruz. Gerekli egzersizleri yaparak
hastayı ve yakınlarını bilgilendiri-
yoruz" dedi. Civar devlet hastane-
lerinden de doktorların hastalarını
kendilerine yönlendirdiğini belirten
Nak, “Hastanelerde oluşan yo-
ğunluktan vatandaşlarımızın etki-

lenmemesi için evde fizik tedavi
görür” diye konuştu.

Kovalar gitti
kutular geldi
Geri dönüşüme tam destek
veren Ataşehir Belediyesi’nde
oda ve ofislerde bulunan
masa altı çöp kovaları kalktı,
yerlerine koridorlara atık
toplama kutuları geldi

Sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri çer-
çevesinde atıkların

kontrol altına alınması hedefiyle
Cumhurbaşkanlığı tarafından
hazırlanan “Sıfır Atık Yönetimi
Eylem Planı”na Ataşehir Beledi-
yesi tam destek veriyor. 2009 yı-
lından beri yaptığı geri dönüşüm
çalışmalarını bir adım daha ile-
riye götüren Ataşehir Belediyesi,
gelecek nesillere temiz ve gelişmiş
bir Türkiye bırakılması amacıyla
başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne
katkılarını artırıyor. Bu çalışmalar
kapsamında Ataşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü, geri dönüşebilen atıkla-
rın kaynağında ayrı toplanması
çalışmalarını ilçe genelinde yay-
gınlaştırıyor. 

Bilgilendirme 
yazısı gönderdi

Başlatılan yeni uygulamayla Ata-
şehir Belediyesi ana hizmet bina-
sındaki oda ve ofislerde bulunan
masa altı çöp kovaları kaldırıldı,
yerlerine koridorlara geri dönüşe-
bilir atıklar için toplama kutuları
yerleştirildi. Tüm atıkların kayna-
ğında ayrışmasını sağlayan Ata-
şehir Belediyesi’nde her katta;
kağıt-karton atık için mavi renkli,
plastik, cam ve metal atıklar için
sarı renkli ve evsel nitelikli diğer
atıklar için gri renkli olmak üzere,
elektronik atık, bitkisel atık yağ,
plastik kapak, atık floresan ve atık
pil kutuların da yer aldığı sıfır atık
toplama noktaları oluşturuldu.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal
İlgezdi de uygulama hakkında
tüm personele bilgilendirme ya-
zısı ileterek, uygulamaya uyulma-
sını rica etti. 

Zeytinburnu’nda
kültür, sanat, spor ve
sosyal projeler alanında

başarı gösteren öğrenciler, Zeytin-
burnu Belediyesi’ne ait Çanakkale
Assos Yaz Gençlik Kampı’nda tatil
keyfini doyasıya yaşamaya devam
ediyorlar. Assos’da, Kaz dağlarının
eteğinde, denize sıfır konumlandı-

rılmış tatil köyünde, bir hafta sü-
reyle kamp yapan gençler, uzun ve
yorucu bir eğitim döneminin ardın-
dan doğayla baş başa kalabilecek-
leri keyifli bir yaz tatili geçiriyorlar.
2015 yılından bu yana düzenlenen
yaz kamplarında tatil yapan genç-
ler, eğlenceli aktivitelerle renkli bir
tatil geçirmenin yanı sıra Çanakka-

le’nin manevi atmosferini de so-
luma imkânı buluyorlar. Belirlenen
gruplarla bir haftalık dönüşümlü
tatile çıkan tatil yaparken kampçılık
ve el sanatları gibi etkinliklerle de
yeteneklerini, bilgi ve becerilerini
geliştirme fırsatını buluyorlar. 

Assos’ta tatil keyfi

Bütükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 
“Selanik Girişi ve Atatürk Evi projesiyle Atatürk’ün 

dünyaya geldiği evin bir benzeri inşa edilecek” bilgisini verdi. 

Lokman
Çağırıcı



Bu yazım üzerine Silivri Değirmenköy'de
belediye başkanlığı, üç dönem ilçe başkan-
lığı, kurultay delegeliği yapmış olan Mümin
Tuğlu bir açıklama gönderdi.

Tuğlu yaptığı açıklamada; yazdıklarının
tamamına katılıyorum diyerek, 10 yılda hiç-
bir iş yapmayan Işıklar'ın 300 milyon borç
bıraktığını, korumaya aldığı 4-5 kadrosunu
da CHP'li belediyelerde göreve getirilmesine
katkıda bulunduğunu anlatıyordu.

****
“Silivri Belediye meclis toplantısında ki-

ralamalarla ilgili komisyon kurulma kararı
alındığını, Özcan Işıklar'ın  5 yıldır emir eri
gibi kullandığı CHP İlçe Başkanı’na, gece
üçlere dörtlere CHP meclis üyelerinin ko-
misyonlardan çıkma talimatı verdiğini
ancak başarılı olamadığını anlatan Mümin
Tuğlu, "Silivri’de 5 tane aday adayı olduğu
halde kibirinden yanına yaklaşılmayan,
burnu yere düşse yardımcısına aldıran
Özcan Işıklar, yüzde yüz alınabilecek bir se-
çimi kaybetmiştir. Ne acıdır ki bu beceriksiz
ve basiretsiz ilçe başkanı Suna Göçengil ve
seçimi kaybeden Işıklar, hiçbir tavır göster-

meden Teyyo Pehlivan gibi ortalarda gez-
mektedirler. Aksine ödüllendirilmektedirler.
Özcan Işıklar’ın, İzmir'e vereceği hiçbirşey
yoktur. Ancak İzmir’i de kirletecektir. İşin
detayını bilmeyen Silivri dışındaki parti yet-
kililerine; 'oyumuz bölündü onun için kaybet-
tik' mesajını vermektedir. Oyun bölünmesi
ile seçim kaybedilmedi. Diğer ilçelerde
seçim alan başkanlarımız Ekrem İmamoğlu
kadar oy alırken, 10 yıl görev yapan Özcan
Işıklar, Ekrem İmamoğlu’ndan 14 bin oy az
almıştır. Bölündüğü varsayılan oy 6 bindir.
Geriye 8 bin oy kalıyor. Bu oylardan 3 bin
oy alsa seçim alınacaktı. Büyükçekmece ve
Büyükşehir bünyesinde tekrar ”TÜRAM”
diye ucube projeyi hayata geçirmek için
çaba ve oyun peşindedir. Silivri Türam pro-
jesi tam bir kandırmaca projesi olup trilyon
harcanmıştır. Bu gerçekleri dile getirdiğim
için Silivri İlçe Başkanlığı hakkımda soruş-
turma açmıştır. "Kargadan korkan darı ek-
mezmiş” derler. Ayrıca “Güneş balçıkla
sıvanmaz" mış! Parti büyüklerimiz ve yetki-
liler duyana kadar, bu gerçekleştirilen dile
getireceğim.”

"Oylarımız bölündüğü için kaybedilmedi, Işıklar'dan dolayı seçim kaybedildi!"

Silivri'de Özcan Işıklar'ın seçim kazanama-
yacağını ve kaybedeceğini herkes bilmesine
rağmen CHP Genel Merkezi bile lades diye-
rek, Muharrem İnce'nin dünürü olması nede-
niyle Işıklar'ı aday yapmıştır. CHP'lilerin bile
oy vermeyeceğini açık açık ifade etmelerine
rağmen aday yapılan Işıklar, İmamoğlu'ndan
yaklaşık 11 bin daha az oy almıştır. 

****
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-

lu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer'e çağrı çıkarıyorum. Yine İstanbul
Büyükşenir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu'na ve Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün'e çağrı çıkarıyorum.

AK Partili belediyelere yönelik israf, kad-
rolara liyakatsız insanların atanmasıyla ilgili
açıklamalar yapıyorsunuz. Neden İstanbul'da
yaşayan birinin İzmir'de bir iştirakin başına
atanmasına izin veriyorsunuz? Neden seçim

kaybetmiş hem de bile bile lades demiş birini
ödüllendiriyorsunuz? İzmir'de Işıklar'dan
daha iyi atadığınız şirkette görevlendirebile-
ceğiniz adam mı kalmadı?

Önümüzdeki günlerde, Silivri Belediye-
si'nde Işıklar'ın talimatıyla kurulan "TÜRAM
Projesi’ne" ne kadar para harcandığını ve üre-
tilen ve satılan ürünlerden bir kuruş bile
neden kasaya para girmediğini detaylı şekilde
yazacağım.

İmamoğlu'na ve Akgün'e de buradan çağrı
çıkarıyorum. Silivri'de TÜRAM diye bir proje
hikayedir. Bu hikayeye sakına ortak olmayın. 

Son söz: Özcan Işıklar gibi adamların yap-
ması gereken siyasi olarak emekliliğini iste-
mek ve kenara çekilmektir. Şayet, CHP
başarısız adamlardan medet ummaya devam
ederse, siyaseten bitmiş adamları tribünlere
göndermezse, beş yıl sonra gelinecek nokta
umutları tüketmek olacaktır. 

TÜRAM Projesi ile ilgili detayları açıklayacağım!
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12 Temmuz tarihinde, "İstanbul'da
yaşıyor, İzmir’de iştirake başkan
atanıyor!" başlığı ile 10 yıl Silivri

Belediye Başkanlığı yapan, 31 Mart seçimle-
rinde Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a
11 bin oy fark atmasına rağmen, 3 bin oyla
seçimleri kaybeden Özcan Işıklar ile ilgili
yazdım.

İstanbul'da yaşamasına rağmen, İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştiraki olan
bir şirketin başına atanmasını eleştirdim.
Aynı zamanda Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz'ın fahiş fiyatlarla kiralanan araç-
larla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdim.

Işıklar, yıllarca 16 araca aylık 411 bin

lira kira ödemiş, Yılmaz ise göreve gelir gel-
mez, eski araç ihale kiralama işini iptal
etmiş ve aynı araçları 105 bin liraya kirala-
dığına dair açıklama yapmıştı. Ben de bunun
üzerine savcıları göreve çağırdım.

Aylık 308, yıllık 3 milyon 618 bin liralık
israf yapan Işıklar ile ilgili savcıların hare-
kete geçmesini istedim. Bu sadece bir ka-
lemde yapılan israf ve suistimaldı. 10 yılda
hangi kalemlerde neler yapıldığını, Başkan
Yılmaz önümüzdeki günlerde açıklamaya
devam edecektir. Açıklama yapılmaz ise de,
arka planda büyük bir anlaşma yapılmış 
olacağını düşüneceğim. 

İSTANBUL

Başbakanlık yaptığı dönemde Erdoğan ve AK Parti MKYK'nın kendisinden, "Sen başbakan gibi
görün ama başkan olma, başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma" talebinde bulunduğunu ifade
eden Ahmet Davutoğlu, "Ben kendimi bilirim, benden her şey olur da düşük profilli olmaz" dedi

BASKAN GIBI GORUN
AMA BASKAN OLMA!
R ecep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur-

başkanı olduktan sonra Başbakanlık
ve AK Parti Genel Başkanlığı’na ta-

şıdığı ilk isim olan ve yeni parti kuracağı ko-
nuşulan Ahmet Davutoğlu, Bidebunu İzle
programında Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz
ve Akif Beki'nin sorularını yanıtladı. Prog-
ramda Davutoğlu'na ilk yöneltilen soru, Tür-
kiye'deki basın ve düşünce özgürlüğüyle ilgili
düşünceleri oldu. "Bir ülkenin en dinamik
gücü düşünce özgürlüğüdür" diyen Davu-
toğlu, "Sansür çok kötüdür ama en kötü san-
sür otosansürdür. İnsanların şahsiyetini yok
eder. İnsanlar kendi kendilerini kontrol etmek-
ten toplumu düşünmeye vakit bulamazlar.
Maalesef öz eleştiri, bir içeriden eleştiri olarak
söyleyeyim, otosansürün belki de en yoğun
olduğu dönemden geçiyoruz. İnsanlar kapalı
kapılar ardında başka türlü, kapıların önünde
başka türlü, toplantılarda başka türlü konuş-
maya alıştılar. Bir FETÖ var bir de FETÖ'ci
yöntem var. Aslında bu takiye kültürü ile oto-
sansür birlikte gelişiyor" ifadelerini kullandı. 

Beni Alman ajaını ilan ettiler

Ahmet Dabutoğlu açıklamasının devamında
Pelikan Grubu ve trol ordusu hakkında soru-
lan bir soruya ise "Trol çetesi, malum ismini
zikretmek istemiyorum ama pelikan denilen
çete, ki daha sonra yaptıklarıyla herkes tara-
fından malum oldu, bildiriyi ilk yayan, bildiri
de demeyeyim başbakanlığımın son günlerin-
deydi. Benim gıyabımda imzalanan son
MKYK toplantısı oldu. Bu bildirinin arkasın-
dakileri biliyorum, kimlerden talimat aldıkla-
rını, kimlerin finanse ettiğini biliyorum. 'Ben
ne yaptım bu insanlara?' dedim. 'Acaba ken-
dimde bir şey var mı?' dedim. Ki beraber bir-
çok ateş çemberinden geçtiğimiz insanların
desteğiyle beni istifaya zorlamak üzerine ya-
yımlanan bu şey beni Alman ajanı ilan edi-
yordu. Gerçekten düşündüm. Ben ne yaptım
ki bu kadar ağır bir ithamla karşı karşıya kal-
dım? 8-9 yaşından beri bir misyon içinde bü-
yüdüm. O günden bu güne hayatımın en
temel ilkesi bu ülkenin onurunu koruyacak
insan yetiştirmekti. Benim bir yerde Türk
aleyhinde bir şey söylediğime kimse şahit ol-
mamıştır. Yurt dışında ülkemin onurunu
ayaklar altına almadım. Şimdi başbakanım 5
yıl Bakanlık, 2 yıl başbakanlık ve en yakın ar-
kadaşlarım diye gördüğüm arkadaşlar gıya-
bında imza topluyor, bana hiçbir şey
söylemeden, itiraz getirmeden, o topladıkları
itirazın gerekçesini bana getirmeden, bir
muhtıra vari bir tavır takınıyorlar. Ondan iki
gün sonra da böyle bir metin. Organize ol-
mamış olması mümkün değil. Bir organize
var. O zaman sordum kendime. Ben de hata
yapmış olabilirim. Ola ki yanlış bir takım po-
litikalar geliştirmiş olabilirim. Hepsine açığım
ama niye bu şekilde hedef alındım? Bakınız
bugün hâlâ 3 yıl siyasette bu bağlamda ilk kez
konuşuyorum. 3 yıl sustum derken yanlış an-
laşıldı. 3 yıl susmadım aslında, cumhurbaş-
kanımıza bütün o düşüncelerimi defaten
bildirdim, parti içindeki o arkadaşlarımıza bil-
dirdim. Bazen parti adına açıklamalar yap-
tım. Ama iç siyasi gelişmeler ve parti içiyle
ilgili bir açıklama yapmamaya özen göster-
dim. hep düzelir umuduyla" cevabını verdi. 

MHP ittifakından rahatsızdım

AK Parti'nin MHP ile girdiği ittifaktan rahat-
sız olduğumu en başından beri söylediğini
ifade eden Davutoğlu, "Dış politikada aldı-
ğım bir çok pozisyon dolayısıyla bir takım dış
lobilerin hedefindeyim, bunu anlarım. AK
Parti'nin girdiği ittifak ilişkilerine karşı çıktı-
ğımı ilk günden beri söyledim. Bunu geçen
sene Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Er-
doğan'a da aktardım. Bu ittifak ilişkisinin AK
Parti'nin doğasını bozmakta olduğunu ve
MHP'ye oy kaçırmaya neden olacağını anlat-
maya çalıştım. Bundan dolayı Devlet Bahçe-
li'nin bana öfkelenmesini anlarım. Çünkü
siyasi rakip olarak görür, anlaşılır. Ama omuz

omuza yürüdüğümüz kişilerin kendileri için
makamını terk etmediğim arkadaşların, birli-
ğimiz beraberliğimiz için, hukukumuz devam
etsin diye. Her türlü fedakarlık göstermeye
gayret ettiğim kişilerin hedefinde olmak. Ve
benim hedefte olmamı da anlarım ama
benim yakınlarımın, eşimin konferansının
iptal edilmesini anlayamam" diye konuştu. 

Devletin itibarını koruyun

Başbakanlığı döneminde kendisiyle çalışmış
16 kişinin dahi hedef alındığını sözlerine ekle-
yen Davutoğlu, "Beni hedef alın ama devlete
hizmet etmiş olan insanların benimle birlikte
çalışmış olmaktan başka ne suçları var? Beni
hedef alın ama 15 Temmuz gecesi sokağa
inip, hainlere karşı beyaz gömlekleriyle diren-
miş İstanbul, Ankara, Konya il başkanımızı
'sadece Davutoğlu döneminde atandı' diye,
hocacı deyip, görev teslimlerinde konuşmala-
rına bile izin vermeyip görevden almak nedir?
Beni gönülden yaralayan bir şeydir bu. Dev-
letin itibarını koruyun" dedi. Bütün bunları
kimin yaptırdığının sorulması üzerine, "Arife
tarif gerekmez. Bunlar biliniyor" diyen Davu-
toğlu, "Bu Pelikan çetesinin bildirisi çıktığında
önce ben bunu muhteris bir grubun elde et-
tikleri menfaat karşılığında bir şahsiyet kat-
liamı olarak değerlendirmiş, biraz da acıyarak
yapmıştım. Böylesine zelil yöntemlere başvu-
rulduğu ve bir yol ayrımında bulunduğu-
muzu hissettiğim için de Başbakanlık
makamını bırakmayı, partinin bölünmesi,
kriz çıkması gibi opsiyonların gerçekleşme-
mesi için tercih ettim. Ama o zamandan biraz
farklı kanaatteyim. Benim muhteris bir gru-
bun çıkarları için yayınladığını düşündüğüm
o paçavra aslında daha sonra yaşanılanlara
baktığımızda, Türkiye'nin istikrarına ve dört
yıl seçimsiz geçmesi beklenen bir istikrar dö-
nemiyle ekonominin büyümesine ve Türki-
ye'de bir takım heveslerin ortaya çıkmasına
zemin hazırladığını görüyorum" şeklinde ko-
nuştu. 

Erdoğan'a her şeyi anlattım

"Birilerinin Cumhurbaşkanına gidip, benim
onun altını oymaya çalıştığımı söyleyip, fitne
koyanlar var. Gidip  Cumhurbaşkanı ile ko-
nuştum" diyen Davutoğlu, "Şunu söyledim;
Sayın Cumhurbaşkanım siz beni akademik
hayatta kalma irademe rağmen ısrarla siya-
sete davet ettiniz. Ben 2007 seçimlerinde sizin
milletvekili teklifinize hayır diyerek akademik
hayata dönmek üzereyken, 2008'de partimize
kapatılma davası  açıldığı için gelip size bun-
dan sonra sonuna kadar, mezara kadar,
hapse kadar ne ise ne görev verirseniz yanı-
nızdayım dediğim için siyasete girdim. Bir
hırsla siyasete girmedim, beni tanırsınız, ben
bana verilen bir görevin hakkını vermezsem
uyuyamam. Hakkını veririm. Veriyormuş gibi
yapmam veririm. Ben anlıyorum ki siz gücü
elinizde toplamak istiyorsunuz, bunu yadır-
gamam. Ama bizim 258 milletvekilimiz var,
başkanlık sistemini getirmemiz mümkün
değil gelin ben Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile ko-
nuşayım, onları zaten istedikleri pür parla-
menter sisteme ikna edelim, bir ay içerisinde
bütün yetkileri başbakanda toplayalım. Ve
eylül ayında da bizim referandumumuz var
bu reformdan sonra kongreye gidelim, ben
sizin  bana tevhi ettiğiniz görevi vereyim, baş-
bakan olun ve sonuna kadar arkanızda dura-
rak seçime gidelim, başbakan olarak bütün
yetki sizde olsun. İsterseniz ben de sizin tekrar
başbakan danışmanınız olayım, istemiyorsa-
nız ben akademisyenliğe döneyim' dedim.
Benim niyetim liderliğinize meydan okuma
değil. Fakat başbakanlık gibi bir müessese
önemini kaybederse devlet sistemi durur. Do-
layısıyla bunu yapalım dedim. Ve o reform bir
ay içinde referanduma gitmeden de yapılabi-
lirdi. 'Perşembe gününe kadar siz tefekkür
edin, istediğiniz arkadaşlara danışın. Ve bana
deyin ki görev verin Kılıçdaroğlu ve Bahçeli
ile konuşayım, bunu yapalım' dedim.

'Benim size meydan okumak gibi bir kaygım
yok. Devlette düzensizlik gibi bir şeye de yol
açmam' dedi. Perşembe günü tekrar sordum
çünkü Perşembe günü Sayın Kılıçdaroğlu ile
buluşacaktık. Erdoğan, 'Böyle devam edelim'
dedi. Eğer onu yapmış olsaydık sonraki bir-
çok tıkanma yaşanmayabilirdi. Aramızdaki
hukuk zedelenmezdi" ifadelerini kullandı. 

Önümde üç yol vardı

Devlet işleyişi bağlamında hata yapmadığını
sözlerine ekleyen Davutoğlu, "Başbakanlığı
bırakmamış olsaydım çok çirkinleşen bir siya-
setin parçası haline gelirdim ve parti bölü-
nürdü. O gece üç yol vardı önümde. Kararı
gece yarısı kalkıp, tek başıma bir yere çekile-
rek aldım. Çalışma odama çekildim. Bu
muameleyi ne kalbim, ne aklım ne vicdanım
kabul etti! Ne yaptım ben? Ter dökmekten,
ailemi ihmal etmekten başka ne yaptım! Üç
gün üst üste aynı yatakta yatmadım ben. Üç
yol var önümde. Bir; MKYK ile bana, 'Sen
başbakan gibi görün ama başkana olma,
başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma'
dendi. Bunu benden Cumhurbaşkanı ve
MKYK'da imza atanlar istiyordu. Ben ken-
dimi bilirim; benden her şey olur da düşük
profilli olmaz. Ben böyleydim, akademik ha-
yatta da böyleydim. İkinci yol, mücadele et-
mekti. Kongreyi kazansam bir türlü,
kazanmasam başka türlü bölünürdü parti.
İzzetle girdiğim yoldan izzetle çıkmanın yolu-
nun çekilmek olduğunu söyledim o gün ça-
lışma odamda. Keşke diyorum, bir ay daha
sabredip Haziran ayında vize muafiyetini alıp
ayrılsaydım. Aynı gün AB Komisyonu AB
Konseyi'ne Türkiye ile vize muafiyeti başlatıl-
ması kararını gönderen kararı gönderdi. Ve
Haziran ayı içinde kalkacaktı. Siyasi etik ka-
nunu vardı, o zaman. 72 maddeden 7'si kal-
mıştı. Siyasi etik çıksın sonrası daha sonra
tamamlanır gibi bir durum vardı" dedi. 

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

Kılıçdaroğlu, Soyer,
İmamoğlu ve Akgün'e

çağrımdır!

5

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, gazeteciler; İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan ve Akif Beki’nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ZAYİ İLANLARI
Ali Kul Çok Programlı Lisesi'nden aldığım lise diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Fırat Büyükdemirci

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmed Ali. 99949915094.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Hayro. 99893105111.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Cemal Ziyad Alosman. 98957889046.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yaser Alahmad. 98875523534.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.Amer Elhac Elşemali. 99821677874.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.  Ali Mohammed Khalafullah Elmaraghani. 99573168682.

Neden beraber 
değiliz bilmiyorum!

Gülen’i Türkiye’ye 
getirmeye çalıştım

Abdullah Gül ve Ali Babacan'la neden birlikte hare-
ket etmediğinin sorulması üzerine, "Sayın Gül ve Ba-
bacan'ın parti kurma konusunda bir irade beyan
ettiklerini ben duymadım" diyen Davutoğlu, "Baba-
can ile bir yıldır görüşmedik. Babacan ile aramızdaki
hukukun ölçüsü yoktur. Hep bir güven ilişkisi oldu
aramızda. 1 Kasım’da ısrarla olmasını istediğim ar-
kadaşlarımızdan biriydi. Çünkü Türkiye'nin Babacan
gibi arkadaşlara ihtiyacı var. Yetişmiş devlet adamla-
rından bir kişiyi bile ihmal veya israf etmek bir mil-
letin yapabileceği en ağır israftır. Hakkında herhangi
bir olumsuzluk olmayan bir devlet adamının gitmesi
en büyük israftır. O süreç içinde bir yıl içinde çok isti-
şarelerde bulunduk. Muhtemelen Babacan benim
manifestomu okuduğunda kendisi de imza atacak
nitelikte görmüştür diye düşünüyorum. Ben bu ko-
nuda da elimden geleni yaptım, beraber olabilmek
için. Parti içinde de dışında da, hep konuştuk. Önü-
müzdeki dönem ne gösterir bilemem ama bu so-
ruyu Ali Bey'e de sormak lazım. Ali Babacan'a
soruşturma başlatıldığında aradım, destek verdim.
Babacan'ın bürokratik ciddiyetine, titizliğine şahi-
dim. Onun arkasında durmak benim görevim. Bu
kim olursa olsun. Manifestodan sonra kendisiyle gör-
üştük. Dostane bir görüşme oldu. Öneri götürme-
dim. 31 Mart öncesinde Ali Bey’e 31 Mart'tan sonra
Türkiye'yi kritik bir zaman beklediğini, hepimizin
konuşması gerektiğini, beklemek gerekmediğini, 31
Mart’ta AK Parti çok büyük oranda bir zafer kazansa
da kazanamasa da yanlış gidenleri söylememiz ge-
rektiğini söyledim. Ali Babacan ve Abdullah Gül ile
neden beraber olmadığımızı bilmiyorum" dedi. 

Abdullah Gül, Ali Babacan ve kendisinin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu yö-
nündeki iddialara da cevap veren Davutoğlu, "Benim akademik hayatıma ve
düşünce yapıma bakıldığında, politikalarımı takip ettiğinizde de benim bu
yapıyla aramdaki mesafe görülür. Ofisi dinlenen en üst düzey bürokrat
benim. Dışarıda ve içeride bu konuda en çok saldırıya uğrayan da benim.

FETÖ elebaşının ikna edilerek Türkiye'ye getirilmesi gerektiği, en azından
kontrol edilebileceği kanaati uyarınca bunu sağlamak üzerine Fethullah
Gülen ile bir görüşme gerçekleştirdik. O da bizi vakti var diye oyaladı. Gelip
uyarıda bulundum, bu kişinin niyeti iyi değil, gelmeye niyeti yok, bizi oyala-
maya çalışıyor dedim. Başbakan'a da bunu rapor ettim" ifadelerini kullandı. 

Top tüfek mi kullandım?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında
açılan dava nedeniyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu savunmasında, "Bu dava bir 
cezalandırma davasıdır. Neymiş suç aygıtım? Top, tüfek, silah değil. 7 yıl önce attığım tweetler" dedi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen davanın duruşması
10:00’da başladı. Duruşmaya 17 yıla

kadar hapsi istenen Canan Kaftancıoğlu avukat-
ları ile birlikte katıldı. Duruşma salonunun yeter-
sizliği gerekçe gösterilerek çoğu basın mensubu
duruşma salonuna alınmadı. CHP Milletvekil-
leri Enis Berberoğlu, Ali Mahir Başarır, Sez-
gin Tanrıkulu, Seyit Torun, Gamze İlgezdi,
Muharrem Erkek, Özgür
Özel, Onursal Adıgüzel, Gür-
sel Tekin, Aykut Erdoğdu,
Veli Ağbaba ile Gazeteci
Altan Öymen, eski bakan
Yaşar Okuyan da davayı
takip etti.

20 avukat savundu

Duruşma’ya Kaftancıoğlu’nu
temsilen yaklaşık 20 avukat
katıldı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın avukatı, 15 Temmuz
şehit ve gazi yakınlarının avu-
katları ile MHP Merkez Yü-
rütme Kurulu Üyesi Ahmet

Yiğit Yıldırım da avukatları aracılığıyla duruş-
maya katılma talebinde bulundu. Kaftancıoğ-
lu’nun avukatları, Mahkemenin yanlı
davrandığını belirterek, katılma taleplerini kabul
etmediklerini söyledi. Duruşma savcısı ise ka-

tılma talebinde bulunanların katılma taleple-
rinin uygun olduğunu belirtti. Mahkeme de
verdiği ara kararında, Kaftancıoğlu'nun15
Temmuz şehit ve gazilerini kast edecek şe-

kilde attığı belirtilen tweetlerin halkı
kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu
bakımından doğrudan etkileyebile-
ceğini belirterek, 10 kişinin sadece
bu suç bakımımdan katılma talep-
lerini kabul etti.

Bu cezalandırma davasıdır

Canan Kafttancıoğlu savunma-
sında 7 yıl önce attığı tweetlerin o
gün suç kabul edilmediğini belirte-
rek, “Bu bir ceza davası değil ceza-
landırma davasıdır” sözleri üzerine
mahkeme başkanı “mahkememize
ithamda bulunmayın” diyerek Kaf-
tancıoğlu’nu uyardı. 

Ahmet
Davutoğlu

İsmail
Saymaz

Akif
Beki

Yavuz
Oğhan

Canan
Kaftancıoğlu
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19 Kalem Bilgisayar Parçaları Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/329874
1-İdarenin
a) Adresi : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba 

Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi : ismail.kirci@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 Kalem Bilgisayar Parçaları AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba 

Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. No: 11 BAKIRKÖY İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek 

olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden 10 (on) iş gün 
içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

A Blok 7. Kat Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati : 06.08.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; istekli-
lerin marka- model bilgisini açık anlaşılır bir şekilde belirtmeleri gerekmektedir. Birim tarafından istenil-
diği takdirde numune teslimi yapılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok 7.
Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

19 KALEM BİLGİSAYAR PARÇALARI ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1027145) 

2019 YILI 29 KALEM KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ SARF MALZEME ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/338900
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 

Başkanlığı-1 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 
34854 MALTEPE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2164212626-1224 - 2164210016
c) Elektronik Posta Adresi : khbistanbulsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 KALEM KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ SARF MALZEME 

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

b) Teslim yerleri : İhale dokümanı ekinde yer alan Talep Dağılım Cetvelindeki 
hastanelerin ilgili depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, ihale 
dokümanının ekinde belirtilen hastane dağılım listesinde yer alan 
idarenin yazılı talebi doğrultusunda 10 (on) iş günü içinde peyder 
pey olarak ilgili depoya teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL 

İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -1 Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 09.08.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da ser-
best muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma
uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönet-
meliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazla-
rın/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif
edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulun-
ması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS
kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna
dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaklardır.
- Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yö-
netmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt
veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına
dair beyanının sunulması gerekmektedir
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
a)İstekliler ihale saatine  kadar (2., 5., 6., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 21., 24., 26., 27., 28. ve 29. kalemler hariç)
diğer kalemlere numune vereceklerdir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kısım ve kaleme ait ol-
duğu (kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır.
b)2., 5., 6., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 21., 24., 26., 27., 28. ve 29. kalemlere ise katalog verilecek ve ilgili katalog
ihale dosyasında sunulacaktır. Ancak İhale komisyonu değerlendirme aşamasında gerek  görür ise nu-
mune isteyecektir. Numune istemi yazılı olarak yapılacaktır. Numune talep yazısının istekliye tebliğinden iti-
baren 3 iş günü içinde numune teslimatı idareye yapılacaktır.
c) Teslim edilen numunelerin üzerinde firma adı, hangi  kaleme ait olduğu (kalem numarası) kesinlikle yazıl-
malıdır. Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır. Malzeme,
orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikleri, UBB /
ÜTS numaraları belirtilmelidir. Şartnamede ürün ile ilgili istenen rapor ve dokümanlar, numune ile birlikte
hangi numuneye ait olduğu belirtilerek verilmelidir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denen-
mesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
d)  İsteklilerin teklif dosyasında verdikleri UBB / ÜTS numarası ile komisyona teslim ettikleri malzemelerin
üzerindeki UBB / ÜTS numaralarının aynı olması gerekmektedir.
e) Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda 2 ay içerisinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip uhde-
sinde kalmayan ürünlere ait numunelerin belirtilen sürede alınması gerekmektedir. 2 (iki) ay içerisinde tes-
lim alınmadığı takdirde numuneler kullanılmak üzere ilgili hastanelere verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sarf ve/veya tıbbi sarf malzemesi satım işi kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL (İs-
tanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -1 Satınalma ve İhale Uygulama Birimi) adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

2019 YILI 29 KALEM KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ SARF MALZEME ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1027528) 

A slen Kastamonulu olan do-
ğuştan görme engelli Sü-
leyman Cinci, 1979 yılında,

henüz 17 yaşındayken Kapalıçar-
şı’da seyyar arabasıyla bisküvi ve çi-
kolata satmaya başladı. Çarşı esnafı
tarafından da oldukça sevilen Cinci,
bu iş artık para getirmeyince 2005
yılında bir baskül alıp, çarşının mü-
davimlerini tartarak geçimini sağla-
maya başladı. Ekmeğini 40 senedir
burada kazanan Süleyman Cinci,
tarihi çarşıya genç yaşta geldiğini
belirterek, "O zaman restorasyon
çalışmaları vardı, çarşının tavanı bo-
yanıyordu" dedi.

1994'te 3 patlama atlattık

O dönemden sonra Kapalıçarşı’da
yaşanan olaylardan da bahseden
Cinci, "1994 senesinde üç patlama
atlattık. Her üçünde de buraday-
dım, çok şükür bana bir şey olmadı.
Ama yabancı kimselerden de, biz-
den de ölen ve yaralananlar oldu.
1997’ye kadar buradan askerler so-
rumluydu. Bu patlama hadiselerin-
den sonra buraya özel güvenlik
kurdular. Ondan sonra hiçbir şey ol-

madı, rahat ettik. Güvenlikten çok
memnunuz" diye konuştu.

Çarşı kapısında kuyruk olurdu

Kapalıçarşı’nın 40 yıllık dönüşü-
müne şahit olan, esnafının kendi-
sine çok yardımcı olduklarını
kaydeden Süleyman Cinci, “Çarşı-
nın eski hali daha iyiydi. İş olu-
yordu, daha güzeldi. Çok
kalabalıktı. Sabah çarşı açılmadan,
kapılarda turistler birikirdi, kuyruk
olurdu. Çarşıya zor girerdik. Şimdi
öyle değil, baya işsizlik var. Yeni yeni
kendini toparlamaya başladı çarşı.
İnşallah bundan sonra bu tarihi yer
daha da çok ziyaretçi ağırlayacak"
diye konuştu. Kapalıçarşı yöneti-
minden ve özel güvenlikten izinli
olan Cinci, buradaki esnafın kendi-
sine ‘Hafız’ ismiyle seslendiği ifade
etti. Cinci, “Burada bana Hafız di-
yorlar. Ben ismimi söyleyip Süley-
man desem bile, ‘Yok, biz sana
Hafız diyeceğiz’ diyorlar. Aslında
hafız değilim ama demek ki seviyor-
lar beni. Öyle alıştı herkes, adım da
Hafız oldu artık’’ diye konuştu.
DHA

UMMI AMA IKI
DIL BILIYOR!

OkuMA yazma bilmediği halde çarşıda geçirdiği
zaman boyunca İngilizce ve Arapça öğrendiğini
söyleyen Cinci, "Turistlerle anlaşabiliyorum, me-
sela Arap turistlerin gelmesi için ‘Nizam’ diyo-
rum. Tartı anlamına geldiği için anlıyor onlar da.
İngilizce de konuşuyorum. Burada yaşayarak öğ-
rendim İngilizce ve Arapça'yı. En azından turist-

lerle anlaşabiliyorum. Okuma yazmam yok. Yerli
turistler geldiğinde de çok eğleniyoruz. Geldikle-
rini teraziye çıkınca anlıyorum, düğmeye basıyo-
rum. Makine de kilolarını sesli söylüyor zaten.
kilosunu beğenmeyenler bazen kızıyor bana,
tartı yanlış diyorlar. Ben de biraz yemeği az ye,
kilo alma diyorum. Öyle gülüşüyoruz" dedi.

Kapalıçarşı'da Süleyman Cinci (57), 40 yıldır önce el arabasıyla çikolata ve
bisküvi satarak, şimdilerde ise tartıyla insanları tartarak geçimini sağlıyor.
Doğuştan görme engelli olan, esnafın ‘Hafız’ diye çağırdığı Cinci, okuma yazma
bilmese de turistlerle hem İngilizce hem de Arapça konuşarak anlaşabiliyor

Arapça ve ingilizce konuşuyor

Türk dizileri öğrenci çekiyor
Dizi ve film ihracatında en büyükler
arasında yer alan Türkiye yabancı
öğrencilerin ülkeye gelmesi açısın-

dan önemli bir rol üstleniyor. TÖMER Müdürü Dr.
Öğr. Üy. Emrah Boylu, “Türk dizileri uluslararası
öğrencilerin Türkiye’ye bakış açısında ciddi an-
lamda olumlu bir değişime neden oluyor” dedi.
Boylu, "Yaz okulun amacı, burada bulunan öğ-
rencilerin kısa sürede hızlı bir Türkçe eğitimi ala-
rak Türk kültürünü öğrenmelerini sağlamak ve

Türkiye'ye yönelik öğrencilerin bakış açılarında
farklılıklar yaratmaktır. Özellikle Cumhurbaşka-
nımızın da zaten sürekli açıkladığı bir rakam var.
2023'te hedefimiz 250 ve 300 bin arasında ulus-
lararası öğrenciye ulaşmak. Bu çok kısa sürede
yakalanabilecek bir sayı. Çünkü gerek Türk dizi-
leri olsun, gerek Türkiye'nin siyasi ve ekonomik
gelişmeleri olsun uluslararası öğrencilerin bakış
açısında ciddi anlamda olumlu bir değişime
neden oluyor" açıklamasını yaptı. DHA

Süleyman
Cinci’nin
hayatı 
filmlere
konu olacak
cinsten.



Gala-
tasa-
ray'a

gelmekten
dolayı çok

mutlu ol-
duğu oldu-

ğunu belirten
Durmaz, "Bu

büyük ailenin
bir parçası ol-

duğum için çok
mutlu ve gururlu-

yum. Galatasaray
forması giymek

benim için çok
büyük bir gurur"

dedi. Durmaz, sarı
kırmızılı takıma trans-

fer olarak büyük bir ha-
yalini gerçekleştirdiğini

söylerken, "Geçen sene iyi

bir sezon geçirdim, iyi bir
performans sergiledim.
Galatasaray'da oynamak
benim en büyük rüyala-
rımdan biriydi. Bu da
gerçekleşti. Teklifi ilk aldı-
ğımda çok heyecanlan-
dım, çok mutlu oldum"
ifadelerini kullandı.

Rekabete hazırım

Takım içinde rekabete
hazır olduğunu dile geti-
ren Durmaz, "Bundan
önce de önemli kulüp-
lerde oynadım, önemli
meydan okumalarla kar-
şılaştım. Her zaman re-
kabet vardı. Galatasaray
gibi büyük bir camiada
oynuyorsanız bu tip reka-
betlere hazır olmalısınız.

Hazır olmasaydım bu
teklifi kabul etmezdim.
Galatasaray gibi bir takı-
mın her mevkide çok kali-
teli isimlere sahip olması
gerekiyor. 
Sadece kanatlarda değil
orta sahada da oynayabi-
liyorum. Her türlü reka-
bete hazırım" şeklinde
konuştu. Durmaz, 
Galatasaray formasıyla
UEFA Şampiyonlar Li-
gi'nde yer almasından
dolayı heyecanlı oldu-
ğunu söylerken, cinsiyet
ayrımcılığına tepki olarak
İsveç Milli Takımı'ndan
kazanacağı tüm primi İs-
veç'teki kadın futboluna
bağışladığını da sözlerine
ekledi. DHA

7SPOR

TAM BİR
GÖREV
ADAMI

Younes Belhanda, Nice’ten sonra Galatasaray’da da 
birlikte oynayacağı Jean Michael Seri için şu yorumu

yapmıştı: "Orta sahada motor gibi çalışır. O bizim
takımın regülatörü, vites koludur. Tempoyu ne zaman

yükselteceğini ne zaman düşüreceğini çok iyi bilir"

J ean Michael Seri, Fildişi
Sahili'nde çıplak ayakla
futbol oynarken, 8 yaşında

keşfedildi. Africa Sports kulü-
bünde forma giydiğinde 16 ya-
şındaydı. Oyununu Arjantinlilerin
efsane 10 numarası Gallardo'ya
benzettikleri için Gallardo laka-
bını taktılar. Daha sonra 8-6 nu-
mara oynatan hocaları onun
savunma potansiyelini kullan-
mak istediler. İkinci lakabı da
"Küçük Xavi" oldu. Paço s Fer-
reira kulübünde patlamayı yaptı.
Takım baraj maçında onun go-
lüyle kümede kaldı.

Sahada tam bir Savaşçi
2005'te Nice bonservisine 700
bin Euro ödedi. İlk kazandığı pa-
rayı ailesine yolladı. Seri ile çalı-
şanlar onun sahada

vazgeçmeyen bir savaşçı aynı
zamanda soyunma odasında da
bütün ilgiyi üzerine çeken komik
ve sempatik bir karakter oldu-
ğunu söylüyorlar. Fransa'da
oyun karakterini Verratti ve Inies-
ta'ya benzettiler. Fulham'a 30 mil-
yon Euro'ya gitti ama Sebastian
Desabre'ın dediği gibi: "Seri tek-
nik oyuncudur, onun çevresinde
oynayanların topu kırmayan ye-
tenekli adam olması gerekir."
2016-17 sezonunda birlikte oy-
nadıklarında Seri 25, Belhanda
26 yaşındaydı. Seri 39 maçın
38'ine ilk 11 başladı. 7 gol 6
asistle oynadı. Belhanda ise 36
maçın 31'inde ilk 11'de sahaya
çıktı. 3 gol 8 asistlik performans
sergiledi.
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SERI katIl!

İngilterede'ki soğuk havadan şikâ-
yetçi olan Seri, "Ben sıcak iklim in-

sanıyım, soğuk havalarda ayak
tırnaklarımdan problem yaşayıp

özel bakım yaptırıyorum" demişti.

Soğuk
havaları
sevmiyor

Galatasaray demek
gururlanmak demek

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 
Galatasaray'da yeni transfer Jimmy Durmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Durmaz,

“Galatasaray forması giymek büyük gurur. Galatasaray demek benim için gurur demek” dedi

Burak Beşiktaş’ta kalacak
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, milli golcüleri Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceğiyle

ilgili, "Burak çok iyi bir Beşiktaşlı, düşüncemiz futbolu burada bırakması" dedi
FikretOrman ve siyah beyazlıların
eski oyuncusu Fabian Ernst, altya-
pıya yönelik iş birliği anlaşmasının
tanıtımıyla ilgili Vodafone Park'ta
basın toplantısı düzenledi. Takım-
daki eksik bölgeleri tamamlamak

için transfer çalışma-
larını sürdürdükle-
rini ifade eden
Orman, "Eksik
bölgelerimizi ta-

mamlamamız
lazım, kanat bölge-
mizde eksiğimiz vardı

doldurduk, sol stoper
mevkisi için oyuncu dü-

şünüyoruz. 1-2 mevkide
daha eksiğimiz var, onlar hak-

kında da çalışmalarımız devam edi-
yor. Amacımız doğru maliyet ile
doğru oyuncuları almak. Transfer
sezonu Ağustos ayının sonuna
kadar devam ediyor. Daha 45 gün-

lük süremiz var. Kadroda düşünme-
diğimiz oyuncular var onlar da gide-
bilir. Adriano takımdan ayrıldı. Sol
bek mevkisine ise bakacağız, zam-
anlamasına daha karar vermedik,
şartlar istediğimiz şekilde olursa kısa
sürede karar vereceğiz" diye ko-
nuştu.

Futbolu burada bıraksın

Burak Yılmaz'ı göndermek gibi bir
düşünceleri olmadığını ve Burak'ın
Beşiktaş kaptanlığı için düşünebile-
ceklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı,
"Burak çok iyi bir Beşiktaşlı. Düşün-
cemiz futbolu burada bırakması.
Geçen sene 6 ayda yaptığı perfor-
mans ortada. Burak'ı bırakmayı dü-
şünmüyoruz, bununla ilgili de kimse
benimle konuşmadı. Arda ile ilgili
hiçbir görüşmemiz, niyetimiz yok.
Arda kıymetli bir oyuncu ama Be-
şiktaş'ın o bölgede çok değerli oyun-

cuları var, bizim ihtiyacımız olan
bölgeler başka. Beşiktaş kaptanlı-
ğına yönetim kurulu karar verir.
Bizim 6 senedir 1'inci kaptanlığımızı
Tolga yaptı, onunla mutlu bir bera-
berlik yaşadık ve ardından kontratı
bitti. Kendisine teşekkür ettik ve ay-
rıldık. Kaptanlık mevzusu yönetim
kurulunda konuşulmadı. Bu konu
konuşulmadan yönetim kuruluna
saygısızlık etmek istemem. Burak, li-
derlik duruşu ve takımda gördüğü
saygı itibari ile kaptanlığı yapacak
kalitededir" şeklinde konuştu. DHA

Parayı veren
Trezeguet'yi alır

Yusuf Yazıcı bilmecesi

Kasımpaşa Sportif Direktörü Emre Zengilli,
“Trezeguet'ye bazı teklifler var, yönetimimiz
bunu değerlendiriyor. Gerçek değerini
bulduğunu, hem oyuncu hem de kulübümüz için
iyi bir teklif olduğunu düşündüğümüz zaman
neden olmasın. Şu anda düşünce aşamasında,
somut herhangi bir durum yok” dedi

KasımpaŞa sportif
direktörü Emre
zengilli, süper

Lig'de fikstür çekiminin ardın-
dan demirören Haber ajansı'na
(dHa) özel açıklamalarda bu-
lundu. Kura çekiminin kendileri
için hayırlı olduğunu ifade eden
zengilli, "sezona Trabzonspor
ile başlayacağımız için sevindik.
bizim için hayırlı bir kura oldu-
ğunu düşünüyorum. Şu an ha-
zırlıklarımız devam ediyor. ayın
19'unda yapacağımız hazırlık
maçı ile 1'inci etap kamp döne-
mimizi bitireceğiz. 2'nci kamp
dönemimiz olan avusturya'nın
Graz bölgesine gidip burada 3

tane hazırlık maçı yapacağız.
ardından çalışmalarımıza
yurdumuza dönerek kendi
tesislerimizde devam ede-
ceğiz. İlk hafta oynayacağı-
mız Trabzonspor maçının
sonucunu şimdiden kestirmek
zor, kendi evimizde oynayacağı-
mız için avantajlıyız. İki takıma
da başarılar dilerim. Hayırlı
olsun" şeklinde konuştu.

Değerini bulması lazım

mısırlı oyuncu Trezeguet'nin
transferi için de konuşan zen-
gilli, "Trezeguet'ye bazı teklifler
var, yönetimimiz bunu değerlen-
diriyor. Gerçek değerini 

bulduğunu, hem oyuncu
hem de kulübümüz için
iyi bir teklif olduğunu
düşündüğümüz
zaman neden olma-
sın. Şu anda 
düşünce aşama-
sında, somut her-
hangi bir durum
yok" diye 
konuştu. 

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi
yapılan transferlerden çok, Yusuf Yazı-
cı’nın takımda kalıp kalmayacağı konu-
şuluyor. altyapısından yetiştiği
Trabzonspor’da takım kaptanlığına
kadar yükselen ve 5 ayrı sezonda a ta-
kımda 100 maçta forma giyip 43 gole
katkı sağlayan Yusuf Yazıcı’nın 2019-
20 sezonu öncesi avrupa’ya transfer
konusu bordo-mavili camianın günde-
mine oturdu. Trabzonspor’da özellikle
son 1 ayda yapılan ve yapılacak trans-
ferlerden çok, Yusuf Yazıcı’nın takım-
daki geleceği konuşuluyor. ‘Takımda
kalsın’ ve ‘iyi bir ücrete satılsın’ şek-

linde bordo-ma-
vili camiada iki
ayrı fikir ortaya
çıkarken, ilk aşa-
mada Yusuf’u ta-
kımda tutmak
isteyen yönetim
de 22 yaşındaki
oyuncunun avru-
pa’ya gitmek is-
temesi üzerine

karar değişikliğine gitti.

20 milyon euro şart

Geçtiğimiz günlerde Fransa Lig 1
ekibi Lille’nin yaptığı teklifi yetersiz
bulması nedeniyle geri çeviren
Trabzonspor yönetimi, avrupa’ya
transfer olmak isteyen Yusuf Ya-
zıcı için tavrını net bir ifade ile
ortaya koyuyor. Konuyla ilgili
olarak demirören Haber
ajansı’na (dHa) açıklamada
bulunan bordo-mavili kulü-
bün başkanı ahmet ağa-
oğlu, “Yusuf Yazıcı’nın
transferi konusunda şu
an bir gelişme yok.
zaten 20 milyon Eu-
ro’nun altını konuşma-
yacağımızı net bir
şekilde belirttik. Şu
ana kadar da Yusuf
için bu rakamlarda
bize ulaşan bir
teklif olmadı” ifa-
delerini kullandı.



G eçen yıl Beylikdüzü Spor Kulübü
başkanlığına seçilen Metin Aydın,
Damga'ya konuştu. Kulübün çok iyi

bir tesise sahip olduğunu ifade eden Aydın,
Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve mevcut Başkan Mehmet Murat Ça-
lık'ın spora büyük destek verdiklerini söyledi.
Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasım-
paşa'ya altyapıdan sporcu gönderdiklerini be-
lirten Aydın, "Sabırlı davranıp büyük başarılar
elde edeceğiz. Çünkü doğru adım için sabır
şart" açıklamasını yaptı. 

nGeçtiğimiz sene Genel Kurul ile göreve 
geldiniz. Gelişinizden bu yana neler değişti,
neler yaptınız?
Bu kulübün kurucularından biriyim. Her ka-
demesinde çalıştım. Geçtiğimiz dönemde
başkanlık görevine geldim. Benimle beraber
birçok şey değişti. Bunların en başında tesis-
leşme geliyor. Şunu söyleyebilirim ki İstan-
bul'da en güzel tesise sahibiz. Daha
öncesinde başlayan çalışmalarım ve düşün-
celerim her daim olmuştu. Yani altyapıya yö-
nelik planlarım hep vardı. Bu nedenle ilk
senemizde altyapı ile ilgili büyük değişimlere
gittik. Bu hem sporcu anlamında, hem de çe-
şitli kademelerde oldu. U15-U16 takımımız
liglerini hep namağlup olarak bitirdiler. 15 ve
16 yaş gruplarıyla Türkiye şampiyonasına
katıldık. U13 takımımız en son Beşiktaş ile
İstanbul şampiyonası maçı yaptı. O maçı iz-
lemek keyifli ve gurur oldu. Beylikdüzü Spo-
run ilk senesinde o maçı kazanması çok
önemli bir şeydir. Bir futbol dersi verdik diye-
biliim. Bu arada ben çok iyi bir Beşiktaşlı-
yımdır.

nBeşiktaşa olan bağlılığınızdan bahsedebilir
misiniz? Kulübe sağladığı avantajlar 
oluyor mu?
Beylikdüzü Beşiktaşlılar Derneği'nin başkan-
lığını yaptım. Onursal başkanlığım halen
devam etmekte. Bunun bir avantajını şöyle
görmekteyiz, gittiğimiz deplasmanlarda
büyük oranda oluyor. Beylikdüzü ile Beşiktaş
arasında bir işbirliği protokolü yapıldı. Dola-
yısıyla bizi Beşiktaş'ın alt takımı olarak görü-
yorlar. Deplasmanlarda seyirci desteğimiz
oldukça büyük oluyor. Bu sene U13 takımı-
mız Beşiktaş ile eşleşti. İlk maçımız Sultan-
gazi ile oldu ve onları eledik, Beşiktaş ile
eşleştik. U13 olmalarına rağmen bu yıl en
keyif aldığım maçlardan biridir. Zaman
zaman hazırlık maçlarımız veya buna benzer
maçlarımız oluyor. Beşiktaş ile son 2 ayda iki
maç yaptık.

nTesisinizi anlatır mısınız? 
En başında Ekrem İmamoğlu'nun emeğinin
önemini vurgulamalıyım. Bizden çıkacak bir
futbolcu olursa bu sayın İmamoğlu saye-
sinde olacaktır diyebilirim. Hatta geçtiğimiz
sene bir futbolcumuzu Alanya'ya verdik.
18'lik kadroya girmeye başladı, bu büyük bir
başarıdır. Tesisimiz güzel olması dışında ni-
telikli bir tesistir. Profesyonel liglerde olma-
yan olanaklara sahip. İçerisinde şok
havuzları, kum havuzları, fitnes salonu, eği-
tim odaları, oturma yerleri ve yemekhane
mevcut. Tüm bu olanaklarda Ekrem İma-
moğlu'nun katkısı büyüktür. Ayrıca şuan ki
Belediye Başkanımız Mehmet Murat Ça-
lık'ın da katkısı büyüktür. Halen de destekleri
sürmektedir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyo-
rum, tesislerimizi daha güçlendirmek istiyo-
ruz. Beylikdüzünde başka klüplerinde bizden
faydalanması için elimizden geleni yapmaya
devam edeceğim.

nTİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun klübü-
nüze ve spora olan destekleri ve ilgisinden söz
ettiniz, biraz daha bahsedebilir misiniz?
Daha önceki yıllarda Ekrem İmamoğlu bu

kulübün yöneticiliğini yapmış birisidir. Spora
büyük önem veren, değerli görüşleri olan bi-
ridir. Desteğini dün eksiltmediği gibi, bugün
de eksik etmiyor. Ben kendisinin spora olan
yaklaşımını biliyorum. Kendisi elinden geleni
her daim yapıyor. Buradan da teşekkürleri-
mizi iletmiş olalım. 

nAltyapınız hakkında bilgi verir misiniz,
oyuncularınızın yaş grupları nelerdir?
Şu anda A takımı hariç dokuz tane U10'dan
başlayıp, U19'a kadar yaş gruplarımız var.
Onlar maçlarını yapıyorlar. 300 civarı lisanslı
oyuncumuz var. Bu sayı bu yıl artacak. İlk
hedefimiz 500-600 civarı, ama tabi bu sayı-
nın binlere ulaşmasını arzu ediyoruz. Çalış-
malarımız ve hedeflerimiz bu yönde sürüyor.

nBüyük kulüplere oyuncu kazandırmak için
çalışmalarınız var mı, bu zamana kadar bir
transfer sağladınız mı?
Geçtiğimiz sene 4 tane Beşiktaş'a, 5 tane Ga-
latasaray'a, 4 tane Kasımpaşa'ya ve Başakşe-
hir'e altyapıdan gönderdik. Fakat ben hep
olaya şu şeklide bakıyorum; altyapıdaki ço-
cuklara tesis ne kadar yakın olursa, imkanlar
ne kadar çok olursa, maçları ne kadar fazla
oynarlarsa başarı oranlarının daha artacağını
düşünüyorum. Şimdi ben örneğin bir U13
takımım var, bunu hiç bozmadan sürdür-
mekten yanayım. Geçmiş günlerden bir kaç
tane takımdan bizim çocukları beğenip iste-
yen oldu, ama ben velileri ile peşinen konuşu-
yorum. Bu çocukları kazanmak için
konuşuyorum. Yoksa çocukların bir yere
transferi hepimizi mutlu eder. Büyük kulüp-
lerde şöyle bir şey gözlemliyorum; potansiyel-
leri çok geniş olduğu için mevcut oyuncudan
daha iyisi geldiği vakit, hemen var olanı gön-
derebiliyorlar. Büyük takım forması giyinip
ardından dönüp farklı kulüplerde oynadıkları
zaman bu çocukları kaybediyoruz. Yani kaza-
nacağımız yerde kaybediyoruz. Bu açıdan
ben Beylikdüzü'nde başladıysa bir yere kadar
Beylikdüzü'nde devam etmesini istiyorum
veya bu tür kulüplerde sistemin böyle olması
gerektiğini düşünüyürum. 

nKulübünüzün hakettiği yerde olduğuna ina-
nıyor musunuz, eksik gördüğünüz şeyler var
mı, varsa nelerdir?
Beylikdüzü gibi bir kulübün üst liglerde ol-
ması gerekir. Ben yine şunu savunuyorum,
temeli sağlam olmayan bir bina nasıl sonuca
gidemiyorsa, bir kulübünde altyapısı sağlam
değilse bir yere varılmaz. Eğer altyapı sağlam
olmazsa, o kulübün geleceği olmaz. Nihaye-
tinde bu kulübün büyük gelirleri yok. Bunu
da altyapıda sağlam futbolcu yetiştirerek yu-
karıya kazandırırsınız. Ben sabırlı bir şekilde
ilerliyorum. Geçen sene çok büyük paralar
harcayan takımlara karşı biz ligi, ikinci veya
üçüncü olarak bitirdik ve biraz daha zorla-
saydık bir üst lige de çıkabilirdik diye düşünü-
yorum. Dediğim gibi geçtiğimiz sene kampa
dört, beş tane altyapı çocuğu gönderdik. Bu
sene bu sayıyı yediye, sekize çıkarmak istiyo-
rum, ki bizim Beylikdüzü'nde altyapı oyna-
yan çocuklarımız bir gün A takımlarında
oynayacaklar.

nGelecek sezona yönelik ne gibi çalışmalar
planlıyorsunuz?
Önümüzdeki sezon için tesisimizin bize
sağlayacağı avantajlar var. Çünkü bizim te-
sisimiz bir butik otel gibi. Gelen futbolcu
çok rahat bir şekilde faydalanabiliyor. Bu
yüzden de çoğu bize gelmek istiyor. Önü-
müzde ki günlerde hocalarımız ve yönetim
kurulumuz ile bir araya geleceğiz. Çalışma-
larımız hakkında planlamalarda bulunaca-
ğız. Bu işe altyapıdaki oyuncularımız
değerlendirmekle başlıyacağız. Sabırlı dav-
ranıp büyük başarılar elde edeceğiz. Çünkü

doğru adım için sabır şart.

nTransferler ile ilgili son durum nedir?
Bununla ilgili birtakım görüşmeler yapıyoruz.
Bu anlamda talepler var. Netleştikten sonra
görüşmelerimizi resmiyete dökeceğiz.

nBu yıl şampiyonluklarınız oldu, söz edebilir
misiniz?
Alt liglerde 2015-2016 namağlup şampiyon
oldu. U13 keza öyle. 10 yaş grubunun statü
gereği şampiyonluğu yok ama onlar da ligi
lider bitirdi. 19 yaş grubunuz ligi ikinci bitirdi.
Son maçında Gürpınar'a yenildiler. Buradan
Gürpınar'ı tebrik ediyorum. Sonuç olarak bir-
çok kupayı bu sene biz almış olduk.

nSizce bu kulüplere yeterince 
önem veriliyor mu?
Hayır, önem verildiğini düşünmüyorum.
Bizim bir şansımız var; Sporun ve sporcunun
dostu olan Ekrem İmamoğlu. Onun desteği
çok büyük. Sadece futbol için değil, diğer
spor dallarına verdiği önemle de herkesin ya-
nında oluyor. Fikirleri ve tesisleşmesiyle başa-
rımızın artmasını sağlıyor. Öteki kulüplere
göre şanslıyız. Beylikdüzü Spor'da bana göre
İstanbul'da çağ atlamış durumda.

nKulübünüzü diğerlerinden ayıran nedir?
Altyapıya verdiğimiz büyük özen var. Bu ço-
cukların sadece spor yapması değil, iyi eği-
timli olmaları ve ahlaklı yetişmeleri için çaba
gösteriyoruz. Tribünümüzün altı boydan
boya kütüphane. Hepsine eğitimin önemini
vurguluyor ve kütüphane alışkanlığını kazan-
dırmış oluyoruz. Kültürlü bireyler, sporcular
yetiştirmek istiyoruz. Toplumda ahlaklı in-
sanlar olarak yaşam sürmeleri için sigaradan
tutun da , madde bağımlılığına kadar anla-
tımlarda ve eğitimlerde bulunuyoruz. Akade-
mik olarak yaptığımız çalışmalara daha
ağırlık vermeyi planlıyoruz.

nEtkinlikleriniz oluyor mu?
Şuan Silivri bölgesinde trunuvaya katılan bir
takımımız var. 38 yaş üzeri. 2 maç yaptık ve
kazandık. Tesislerimizde Silivri ile oynadık.
Bunun dışında da çeşitli etkinliklerimiz oluyor.
Aynı zamanda Belediyenin etkinliklerine de
katılmaya kulüp olarak katılmaya çalışıyoruz. 

nTaraftar desteğini yeterince arkanızda 
hissedebiliyor musunuz?
Tribünlerimiz bu sene neredeyse tam do-
luydu. Burada en güzel şey şu, kimse küfür
veya hakaret etmiyor. Bu bizi en çok mutlu
eden şey. Zaten Beylikdüzü'nün seyirci kalitesi
hemen hemen İstanbul'un hemen hemen her
yerinde bilinir.Bir de bizim bir özelliğimiz var,
rakibimiz yense de yenilse de onlarla a bera-
ber yemek yemeden göndermiyoruz.

nBiraz yönetimden söz edebilir miyiz, 
kimlerden oluşuyor?
Genelde bölgemizin spor severlerinden oluşu-
yor. Bu sayının artmasını ve aramıza yeni ar-
kadaşlarımızın katılmasını arzu ederim. Zaten
bizler bir aradayken bir sinerji yakalıyoruz.
Kendi içimizde mutluluğu yakalayan ve ba-
şarı odaklı bir ortam sağlayabiliyoruz. Bu
yüzden aramıza katılanlar da derinden etkile-
niyor.

nEksik gördüğünüz şeyler var mı, maddi
manevi giderilmesini istediğiniz 
durumlar yaşıyor musunuz?
Bu sezonu az gelirle bitirmeyi ba-
şardık. Yönetimdeki arkadaşları-
mızın destekleri sayesinde tabi.
Bununla beraber ismini ver-
mek istemediğim insan-
larda var. Belediyemiz de
elinden geldiğince ek-

siklerimizi temin etmeye gayret gösteriyor.
Gönlü ile bağlı olan insanlar bşzlerle beraber
olduğu müddetçe imkanlar dahilinde herşeyi
halledebiliyoruz. Bir çok kulübe göre iyi du-
rumdayız. Dilerim önce ülke ekonomimizde
mevcut olan sıkıntılar biter. Bununla beraber
çok daha büyük bir konfor elde edeceğimize
inanıyorum.

nElde ettiğiniz başarılarda hocalarınızın 
yeri neresi?
Kesinlikle onlar olmadan olmaz. Bu bir ekip
işi. Şimdi bizler bir takım yeni çalışmalar içeri-
sindeyiz. Akademik olarak çocuklara katmak
istediğimiz şeyler var. Onlar için burada ya-
bancı dil eğitimi vermek niyetindeyiz. Ayrıca
bir kadın futbol takımı kurma fikrimiz var. Bu
yönde bölgemizde bir potansiyel olduğunu
gözlemledik. Bir de hakem yetiştirmek istiyo-
ruz. Çeşitli fikir alış verişlerimiz oluyor. Bir
araya gelip bunları çözeceğiz. 

nFutbolda yanlış olarak 
gördükleriniz var mı?
Olmaz mı? Birbirine giren insanlar var, küfür-
lerin ve bazı nesnelerin havada uçuşmaları
var. Kesinlikle futbolda bu şiddetin bitmesi
lazım. Son yıllarda Türkiye'de oynanan maç-
lardan keyif almadığımı söyleyebilirim. Tür-
kiye liglerinde yeterince başarı göremediğimi
üzülerek söylüyorum. Eskiden her şey daha
başkaydı. Ama bizde daha küfür edene bile
rastlamadık. Ben size şöyle diyebilirm ki,
sırf deşarj olmak için maçları izlediğim za-
manlar bile oluyor. Bu yüzden bizim far-
kımız büyük.

nSon olarak hedefleriniz neler
ve nasıl bir gelecek 
öngörüyorsunuz?
Altyapı diye bir çok kez vurgu ya-
pıyorum. Buradaki çocuklarımızı
Türkiye'nin en iyi yerlerine kazan-
dırmak ve hatta Milli takıma ka-
zandırmak amacındayız.Üst lig
hedeflerimiz de var tabi. Sabırlı
davranmamız bu yüzden
zaten.Beylikdüzü bunu
başaracak bir ya-
pıya sahip. Bir
gün hayallerimizi
gerçekleştirece-
ğimizi biliyo-
rum. Çok
yakında hep-
sini yaşay-
acağız.
Avrupa'nın
iyi takımlarına
oyuncu gön-
dereceğimiz
günlerinde
yakın ol-
duğunu
söyleye-
biliriz.

n Çevre civarlarda ve hatta ülkenin hemen
her yerinde spor okulları var. Spor okullarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Federasyonun bu noktada devreye girmesi
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok
yerde merdiven altı spor okulları var. Bunla-
rın tamamı ticari. Desteklediğim bir tarafı
asla yok. Oralarda topu bilen bilmeyen, il-
gisi olan olmayan bir sürü arkadaşımız var.
Ve bunun için para harcıyorlar. Ama biz-
lerde durum farklı bildiğiniz gibi.Spor okulu
adı altında lisans dağıtıyorlar, bizler ise
büyük emeklerle gerçek futbolcular yetiş-
tirme gayreti içerisindeyiz. Ayrıca Belediye-

mizin yaz dönemlerinde ücretsiz
spor okulları

açılıyor.
Bura-

larda
çok iyi
hoca-
larla

yol ala-
bilirler.

n Sizin gibi kulüpler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ötekileri eleştirmek gibi bir niyetim yok.
Fakat bazısı çok geniş imkanlarla büyük
paralar harcayarak hiçbir başarı ivmesi
elde edemiyor. Biz dediğim gibi altyapı-
mıza çok önem veriyoruz ve mutlaka ba-
şarılı olmak istiyoruz. İmkanlarımız
dahilinde gelecek yıllarda güzel işler ya-
pacağımıza inanıyorum. Biz 1992 yılında
kurulduk. 15 veya 20 yıl önce top oyna-
dığımız zaman çok ciddi bir seyirci po-
tansiyeli vardı. Bu seyirci bizi izlemeye
halen devam ediyor. Yıllardır seyircimiz
bizimle. Bu da geldiklerinle mutlu olma-
larıyla alakalı. Bir sinema, bir ityatro sey-
reder gibi maçları seyrediyorlar. Huzur
kaçıracak birşerler yaşanmadığı için
bunun etkisiyle dolu geçiriyoruz maçları.
Tüm bunları elde etmek için mücadele
verdik. Sigara içilmemesi için bile sene-
lerdir halen tutumumuzu sürdürmekteyiz.
Seyirci de bunu yakaladığı için bizlerle
olmaktan ve maşları takip etmekten keyif
alıyor. Sanıyorum bizi ötekilerden ayıran
en büyük fark budur. Bazıları paranın gü-
cüyle bir yerlere gelecekse, biz tamamen
örnek davranışlarımızla ve başarıları-
mızla geleceğiz.

Tiyatro seyreder gibi
maç seyrediyorlar

n Oyuncularınızı hayata alıştırmak için
neler yapıyorsunuz?

Önce eğitim diyoruz... Onları dedi-
ğim gibi önce iyi insan olmaları,
sonra da iyi sporcu olmaları husu-
sunda hayata hazırlıyoruz. Bizim
stadımızın kenarında bile sigara
içilmesi yasak. Gelen seyirci bile
içemez. Her şeyden önce hepsini

mutlu görmek istiyorum. Bir gün
maçlarımıza katılırsanız eğer, yüz-

lerindeki mutlu ifadeye şahitlik
edersiniz. Çünkü gü-

lümsemeleri
önemlidir. Kötü
maddelere
karşı gösterdi-
ğimiz tutum
onları iyi
birer örnek
olabilmek
adınadır.
Bizim tesi-
simizin
kapısın-

dan girdik-
lerinde
onları
başka bir
dünya
bekliyor.

Velilerimiz
için de bu

böyle. Elimiz-
den geldiğince

servis desteği de
sağlamaya çalışı-

yoruz. Ama tekrar-
lıyorum başarının

önce eğitimle olaca-
ğını sıkça hatırlatıyoruz.

Beylikdüzü Spor Kulübü Başkanı Metin Aydın, günümüzde
spor kulüplerine çok önem verilmediğini belirterek, “Ama
bizim bir şansımız var; Sporun ve sporcunun dostu olan
Ekrem İmamoğlu. Onun desteği çok büyük. Sadece futbol

için değil, diğer spor dallarına verdiği önemle
de herkesin yanında oluyor”

diye konuştu

“BEYLİKDÜZÜ’NE RENK KATIYORUZ”

Merdiven altı 
spor okulları var

Önce eğitim diyoruz

“Bizim
işimiz ekip işi. 
Değerli bir ekip 

kurduk ve
güzel işler
yapıyoruz.”

EN BUYUK SANSIMIZ
EKREM IMAMOGLU

Aydın, Beylikdüzü’nde
yaşayan gençler için
Beylikdüzüspor’un 
büyük bir önem 
taşıdığını ifade etti.

AYDIN:
BİZ SPOR
KENTİYİZ

CUMA 19 TEMMUZ 2019


