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sabotaj!

Eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, kendisiyle 

röportaj yapan Yavuz Oğhan,
Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın RS
FM'deki programlarına son 
verilmesiyle ilgili Twitter üzerinden
bir açıklama yaptı. Davutoğlu,
“Benimle mülakat gerçekleştiren 
üç basın mensubu Yavuz Oğhan,
Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın
programlarına son verilmesinden

büyük üzüntü
duydum. Ken-
dileri sadece 
gazetecilik yaptı-
lar. Bu kararın
hiç bir izahı yok.
Her kapıyı ka-
patsalar da 
biz yeni kapı
açacak, susma-
yacağız” dedi.
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Yeni kapılar açar
asla susmayız!

Ahmet Davutoğlu

CHP İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal, yerel seçim

sürecinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın tarafsızlığı bıra-
karak, AK Partili isimler için destek
istediğini ve bu konuyla ilgili Kamu
Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 
başvurduğunu söyledi. Tanal,
“KDK, “Görev alanımıza girmiyor”
diyerek topu YSK’ya attı. YSK da

“Yetkim yok”
dedi. Son çare
olarak Anayasa 
Mahkemesi'ne
başvurdum. Ku-
rumların bu hali
ne yazık ki bize
Türkiye'de tek
adam rejimi var
dedirtiyor” diye
konuştu.
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Tanal: Tek 
adam rejimi var

Mahmut Tanal

Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, İstanbul 

Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin
Maşalı'ya cübbesini giydirdi. 
İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet 
binasında cübbe töreni düzenlendi.
Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, İstanbul eski müftüsü
Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul
Müftüsü Mehmet Emin Maşalı,
İlçe müftüleri ve çok sayıda müftü-
lük çalışanı katıldı. Erbaş, düzenle-
nen törende cübbeyi, Prof. Dr.
Mehmet Emin Maşalıya giydirdi.
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İstanbul müftüsü
cübbesini giydi

İstanbul'da polise başvuran
İranlı turistler kendilerini

polis olarak tanıtan biri kadın iki
kişi tarafından durdurulduklarını ve
paralarının çalındığını söyleyerek
şikayetçi oldu. İranlı turistler şika-
yet dilekçelerinde “Yanımızda
durup polis kimliği gösterdiler.
Sözde üzerimizi aradılar. Daha
sonra yanımızdan ayrıldılar. Onlar

gittikten sonra paraları kontrol 
ettiğimizde yarısının olmadığını
gördük” dedi. Şikayetler üzerine
şüphelilerin evini tespit ederek 
baskın yapan emniyet güçleri, 
kendilerine polis süsü vererek 
hırsızlık olaylarını gerçekleştiren
Farzaneh M.(38) ile üvey oğulları
Ayoub K.(39) ve Emrah Ali
A’yı(29) gözaltına aldı.
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Katıldığı televizyon progra-
mında Avcılar'a ilişkin hedefle-

rini ve projelerini anlatan Belediye
Başkanı Turan Hançerli, “Belediyenin
öz kaynaklarını kullanarak yerelden
kalkınma modelini uygulayacağız ve
gençlerimize, geleceğimize umut ola-
cağız” diye konuştu. İmamoğlu ile de
uyum içerisinde çalışacaklarını 
belirten Hançerli, “Sayın Ekrem
İmamoğlu ile bir-
likte Bölgesel İs-
tihdam Ofisi açtık.
İstihdam ofisi
Küçükçekmece’de,
çevredeki belediye-
lerle birlikte 
açıldı ve istihdam
çalışmaları devam
ediyor” dedi. 
I SAYFA 6

ç

Avcılar kalkınma
hamlesi başlatacak
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İstanbul'da sahte polis 
rozeti resmiyle, İran uyruklu
hemşehrilerini sözde 
kontrol amacıyla durdurarak
paralarını alan İranlı üvey
anne ve iki oğlundan oluşan
çete polis tarafından
yakalandı. İran uyruklu
şüphelilerin kiraladıkları 
otomobillerle 7 olay
gerçekleştirdikleri tespit
edilirken, şimdiye değin 
20 bin dolar ve 5 bin lira
çaldıkları öğrenildi

KENDiLERiNE POLiS SÜSÜ VERDiLER
Yankesicilik ve Dolandırıcılık
Büro Amirliğinde sorgula-

nan şüphelilerin kiraladıkları oto-
mobillerle İranlı turistlerin yanlarına
yaklaştıkları, polis olduklarını söyle-
yip sözde üzerlerinde arama yaptık-
ları öğrenildi. Bu arama sırasında
buldukları paraların yarısını çalan
hırsızların daha sonra “Üzerinizde
şüpheli bir şey çıkmadı” diyerek 

kurbanlarının yanından ayrıldıkları
öğrenildi. Turistlerin paralarını 
kontrol ettiğinde hırsızlık olayının
ortaya çıktığı belirtildi. Polisin yap-
tığı inceleme sonucu 7 ayrı eylem
gerçekleştiren şüphelilerin toplamda
20 bin dolar para ile 5 bin lira 
çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler
işlemleri tamamlandıktan sonra 
adliyeye sevk edildi. I SAYFA 3
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ARAMA BAHANESiYLE YANKESiCiLiK

iMAMOGLU’NUN SIRTINDA

COK AGIR BiR YUK VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni 
atamalar yapıldı. Daha önce gazetemizin 
ismini gündeme getirdiği Gürkan 
Akgün, İmar ve Şehircilik Daire 
Başkanlığı’na getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Saadet

Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,
İmamoğlu'nu tebrik etti. “İmamoğlu'nun
sırtında şimdi çok ağır bir yük var” diyen

Karamollaoğlu, “Kendisinin herkesi 
kucaklayan, birleştiren güzel bir üslubu var.

Dileriz bu tavrı hep devam etsin” dedi

Ekrem İmamoğlu'na her zaman tavsiye ve ikaz-
larda bulanacaklarını da anlatan Karamollaoğlu,

“İstanbul'da seçimler yenilendi. Yenilenmesi isabetli
oldu. İstanbul halkının iradesi tecelli etti. İmamoğ-
lu'nun omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi. Kendisine
bu konuda cenabı hakkın yardım etmesini niyaz 
ediyorum. Biz her konuda yeri geldiği zaman kendisine
ikazlarda bulunmak yeri geldiği zaman tavsiyelerde 
bulunmak elbette görevimiz” diye konuştu. I SAYFA 5
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İKAZDA BULUNMAK GÖREVİMİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin bugüne kadar en yoğun 

mesaisini oluşturan imar ile ilgili 
yönetim kadrolarına yeni isimler atandı. 
1 Temmuz 2019 günü Genel Sekreter
Yardımcılığı'na getirilen Mehmet Çakılcı-
oğlu'na bağlı olan İmar ve Şehircilik
Daire Başkanlığı'na Gürkan Akgün'ün
ataması yapıldı. Daha önce Beylikdüzü
Belediyesi'nde Plan ve Proje Müdürü
olan Akgün, deneyimli ve tecrübeli bir
isim olarak da dikkat çekmeyi başarıyor.
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BEYLİKDÜZÜ’NDEN İBB’YE 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlı-
ğı'na bağlı olan İBB'nin Boğaziçi

İmar Müdürlüğü'nde de değişikliğe gi-
dildi. Yeni İmar Müdürü Tülün İnal oldu.
Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün görevleri
arasında ruhsat, iskan izin işlemleri, yapı
ve tadilat ruhsatları verilmesi, boğaziçin-
deki yapıların denetlenmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta istifa eden İBB Park
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
Mehmet İhsan Şimşek'in yerine de Yasin
Çağatay Seçkin getirildi. 
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ÜNİVERSİTEDEN BELEDİYEYE

köprü çİlesİ
bayramda bitiyor

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Mehmet Cahit

Turhan, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'ndeki bakım ve onarım 
çalışmalarının Kurban Bayramı'na
kadar tamamlanacağını ve köprü-
nün tam kapasiteyle İstanbul 

halkının hizmetine açılacağını
söyledi. I SAYFA 5

Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz 
Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa, Aytaç 

Kara'yı kadrosuna kattı. Son olarak Bursaspor'da
forma giyen ve geçtiğimiz günlerde yeşil-beyazlı
ekiple yollarını ayıran Aytaç Kara, sabah 
saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten 
sonra kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı 
renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Paşalar gibi transfer
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iBB’DE YENi ATAMALAR

BASLADI

Turan Hançerli

Büyükçekmece Belediyesi her
yaz tatilin olduğu gibi bu yılda

okullarında başarılı olan öğrencileri
bisiklet ile ödüllendirdi. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Çocuklarımızı cesaretlen-
dirmek ve geleceğe hazırlamak 
bakımından okul birincisi, ikinci ve
üçüncülerine güzel hediyeler suna-
rak onları cesaretlendiriyoruz,
hayata hazırlıyoruz” diye konuştu.
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Çocukları hediyeyle
cesaretlendiriyoruz

Silivri Belediyesi, toplu sünnet
organizasyonuyla ihtiyaç 

sahibi ailelerin çocuklarını sünnet 
ettirdi. Çocuklar için Piri Mehmet
Paşa Camisi’nde Cuma namazının
ardından mevlit okutuldu. Gelen
başvurular dahilinde toplamda 
151 çocuk sünnet oldu. I SAYFA 5
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Oldu da bitti 
maşallahSiLAHLANMAYA HAYIR DEDiLER

Maskelİ hırsızlar 

yakalandı
ŞiŞli'de araç içinde maskeli ve silahlı 2 kişinin bu-

lunduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay,
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Sümbül Sokak'ta

meydana geldi. iddiaya göre Irmak Caddesi üzerinde
otomobilde maskeli ve silahlı iki kişiyi gö-

renler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Takibe başlayan ekipler, araç içinde
bulunan şüpheliye silah doğrulta-
rak etkisiz hale getirdi, diğer şüp-
heli ise market içinde yakaladı.

Şüpheli iki kişi emniyete götürüldü.
SAYFA 7Barış KIŞ
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B acakları beslemek için gelen kan,
toplardamarlar ve lenfatik sistem
aracılığı ile tekrar kalbe geri taşını-

yor. Kimi zaman gelen kanın artması, kimi
zaman dokulara geçişindeki aşırılık, kimi za-
mansa geri taşınmasında ortaya çıkan ak-
saklıklar, dolaşımdaki dengenin
bozulmasına yol açarak ödeme neden olu-
yor. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hasta-
nesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.
Dr. Soner Sanioğlu, toplardamar ya da len-
fatik sistem rahatsızlıkları, kalp ya da böbrek
yetmezliği, hamilelik, fazla kilo ve hareketsiz-
liğin bu mekanizmalar üzerinde etkili olarak
ödemin ortaya çıkmasına neden olabilece-
ğini söylüyor. Bununla birlikte, enfeksiyon,
bağ dokusu hastalıkları, bazı tansiyon ilaç-
ları ve bazı antiromatizmal ilaçlar yan etki
olarak ödeme neden olabiliyor.

Farklı şekillerde ortaya çıkıyor

Periferik ödem olarak da tanımlanan bacak-
lardaki ödemin farklı şekillerde ortaya çıka-
bildiğini belirten Prof. Dr. Soner Sanioğlu,
sözlerine şöyle devam ediyor: “Ödem her iki

bacakta simetrik bir görüntü verebileceği
gibi, sadece tek bacakta da görülebilir. Bazı
ödemlere ağrı eşlik ederken, bazılarında ağrı
görülmez. Bazı durumlarda ise bacak şişme-
lerine ayakların eşlik etmediğini görürüz. Pe-
riferik ödem ani başlangıçlı, tek taraflı ve çok
ağrılı olduğunda tehlikelidir. Kimi zamansa
ödeme cilt kızarıklıklarının eşlik ettiğini göre-
biliyoruz.”

Ödemi incelemek gerek

Her hastanın ödeme neden olan altta yatan
hastalığı farklı olduğundan ödemin karakteri
de değişiyor. Bu durumun tanı koyma aşa-
masında hastalıklar konusunda ipuçları ver-
diğine dikkat çeken Prof. Dr. Soner
Sanioğlu, “Her iki bacağın simetrik şişmesi
kalp, böbrek ya da troid yetmezliği, kanda
protein düşüklüğü, ilaç reak-
siyonları gibi tüm vücudu-
muzu etkileyen sebepleri akla
getirir. Ödemin tek bacakta
ortaya çıktığı durumlarda ise
varis, toplardamar ya da lenf
yetmezliği gibi sadece o ba-
cağı ilgilendiren dolaşım so-
runlarını düşünürüz. Bu

dolaşım sorunları her iki bacağı etkilediğinde
ödem çift taraflı da görülebilir. Şişmeye ağrı-
nın eşlik etmemesi ve ödemin ayaklarda
daha yoğun ortaya çıkışı daha çok lenf yet-
mezliğini akla getirmelidir. Ödemli bacakta
kızarıklık, ağrı ve cilt ısısının artması enfeksi-
yonu düşündürür.

Ağrılı ödeme dikkat edin

Tek taraflı, ani başlayan, şiddetli ağrının eşlik
ettiği ödemlerin bacak toplardamarlarında
ani tıkanma belirtisi olabileceği için tehlikeli
olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Soner
Sanioğlu, “Bacak toplardamarlarında ani tı-
kanıklıklar nedeniyle oluşan bu ödemler, ge-
rektiği gibi tedavi edilmediğinde ciddi
sorunlara yol açabilir. Ani başlangıçlı olma-
yan ödemlerin önemli bir sorun olmadığı

söylenemez. Her ne nedenle olursa olsun
periferik ödem tedavi edilmediğinde za-
manla ciltte dermatide ve kalınlaşmaya,
hatta yara açılmasına sebep olabilir” diye
konuşuyor.

Tedavi gecikirse kronikleşir

Bacakların kaldırılması kanın kalbe geri dö-
nüşünü kolaylaştırdığı için hastalar genellikle
şikâyetlerinin sabah saatlerinde geçtiğini be-
lirtiyor. Ancak, gün içerisinde altta yatan
hastalığın ağırlığına ve kişinin aktivitesine
bağlı olarak öğle ya da akşama doğru ödem
belirginleşmeye başlıyor. Prof. Dr. Soner Sa-
nioğlu, ancak uzun süredir periferik ödemi
olan ve gerekli tedaviyi görmeyen hasta-
larda, ödemin kalıcı olabileceğini ve dinlen-
mekle geçmeyebileceğine dikkat çekiyor.
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H epimizin bildiği gibi iletişim, tüm
canlılar özellikle de insanlar ara-
sında yüzyıllardan beri süre gelen

temel bir olgudur. Bununla birlikte insanlar
zaman içinde daha etkili iletişim araçları,
yöntemleri becerileri geliştirmeye devam 
etmektedirler.

Bireyin gelişiminde ve eğitiminde birçok
görevi ve işlevi olan aile, iletişim bakımın-
dan da çok önemli bir kurumdur. Çünkü ço-
cukların iyi bir gelişme gösterebilmeleri için
anne-baba çocuklar arasında etkili bir ileti-
şim kurulması gerekmektedir.

Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı
olarak bir birlerini düşüncelerini ve duygula-
rını anlamalarını sağlar, işbirliği, yardım-
laşma ve paylaşma davranışlarına yol acar,
çocukların gelişmesi için uygun bir ortam
oluşmasına neden olur. İyi bir iletişimin ger-
çekleştiği aile ortamında çocuklar daha
özerk ve bağımsız bir kişilik geliştirirler. Dü-
şünme, düşünce ve duygularını açıklama öz-
gürlüğü ve alışkanlığı kazanırlar. Buna
karşılık etkili bir iletişimin oluşturulamadığı,
iletişim engellerin yer aldığı bir ortamda ço-
cukların gelişim engellenir. Çocuklar öz-
gürce düşünemeyen, düşünce ve duygularını
açıkça dile getiremeyen bağımlı bir birey
olurlar. İleride çeşitli sorunlarla karşılaşır-
lar. Bu nedenle aile bireyleri arasında, özel-
likle anne-baba ile çocuklar arasında etkili
bir iletişimin kurulması çok önemlidir.

İletişim, aile sisteminin işleyişinde ve iş-

birliği, karar verme gibi işlevler için gerekli-
dir. Aileler ile yapılan çalışmalarda da iyi
iletişimin bulunduğu ailelerde, aile ilişkile-
rinden sağlanan doyumu daha fazla olduğu
ortaya çıkmıştır. İyi bir iletişim ailede kişile-
rin birbirlerine daha iyi tanımalarına, kay-
nakların kullanımda beraberin
sağlanmasına, davranışlarda koordinasyona
amaçların belirlenmesine, kişilerin kendile-
rine ve diğer kişilere saygı duymalarına ola-
nak sağlamaktadır. İletişimin aile empati,
uyuşum ve saygı aktarımda çok önemli bir
yeri vardır. Aile içinde sevgi, mutluluk, neşe,
kızgınlık, üzüntü, korku vb gibi duyguların
aktarılması ancak üyeler arası etkileşim ile
olur. Karşısında ki ile empati kurma, onu
anlama veya onu anlayamama gibi aile iş-
levlerinin sağlıklı veya sağlıksız olmasında
çok önemli yeri olan davranışların teme-
linde, iletişim vardır.

Ailede eşler arası iletişim

Ailenin temeli karı-koca arasındaki ilişki-
dir. Sağlıklı bir ilişki, iki kişinin bilinçli ola-
rak, düşünüp taşınıp, sorumluluk içinde
aldığı karara dayanır. Sağlıklı ilişki içine
giren bireyler, diğerini değerli ve onurlu
görür, onu olduğu gibi kabul eder bu kişiler
kendi sınırlarının farkındadırlar, sürekli etki-
leşim ve dayanışma olmaktan çekinmezler,
olgun insanlardır.

Evliliğin yaşaması için, kendi gereksinim-
leri ile "Yuvanın" gereksinimleri arasında bir

denge kur ararlar bu disiplin
sayesinde eşler uzun vadeli mutlu-
lukları, kısa vadeli geçici doyumlara yeğler-
ler kendi davranış, düşünce ve
duygularından kendilerini sorumlu tutarlar.
Doğru bildiklerini söylemekte ısrar ederler
ve gerçekçi olmaya özen gösterirler manevi
yaşama zenginleştirmeyi, kendi bencil sınır-
ları içine kapanıp kalmamaya özen 
gösterirler.

İki olgun insan anne- baba olmaya karar
verdiği zaman, davranışlarıyla olgun insan
modelini çocuklarına gösteririler. Bu kişile-
rin kendilerine ve diğerlerine saygıları var-
dır. Çocuk yetiştirmeyi dünyanın en sorumlu
görevi kabul ederler. Böyle anne-babanın
kurduğu aile içinde yetişen çocukların gerek-
sinimleri doğal olarak karşılanır. Çocuklar
bu güven ve sevgi ortamı içinde kendi benlik-
lerini bulabilmek için değişik deneyimlere gi-
rebilme cesareti gösterirler. Bu aileler de
çocuklar, anne-babanın kendi gereksinimle-
rini gidermek aracı olarak kullanılmazlar.

Sağlıksız ailelerde ki mutsuz anne ve
mutsuz baba ise kişisel becerileri ve girişim-
leri kendi gereksinimlerini karşılayamadık-
ları için, gereksinimlerini karşılamada
çocuklarını araç olarak kullanırlar çocukla-
rın kendi gereksinimleri ve kişisel gelişimsel
potansiyelleri böyle anne-babalar için önemli

değildir. Bu tür ailelerde çocuklar gelişemez-
ler ve kendi kişiliklerini bulamazlar.

Çocuklar arası iletişim de önemli

Ailede Anne-Baba ve Çocuklar arası ileti-
şim: Anne-Babanın ve aile içindeki diğer bi-
reylerin çocukla olan iletişimi ve etkileşimi
çocuğun aile içindeki yerini belirler.

Aile çocuğun ilk sosyal deneyimini edin-
diği yerdir. Çocuğa yöneltilen davranış ve
ona karşı takınılan tavır, bu ilk yaşantı örün-
tülerinin sağlıklı bir şekilde örülmesinde
büyük önem taşır. Sosyal uyum üzerindeki
çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etki-
lerinin son derece önemli olduğunu kanıtla-
mıştır. Evlerinde yakın bir ilgiye,
demokrasinin birleştiğini gören çocuklar,en
etkin, özgür ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde
en başarılı çocuklar olmaktadırlar.

Buna karşı daha sert bir denetim altında
tutulan yada eğitim yöntemleri değişken
olan ailelerde büyüyen çocuklar ise karşı
çıkma ve saldırganlık gibi yollarla kendile-
rini kabul ettirmek istemekte ve kendi iç
dünyalarını açıklamakta zorluk çekmekte-
dirler. Dengeli, duygusal ve toplumsal etkile-
şimin güçlü olduğu aile ortamında, yeterli
güven, sevi ve sevecenlik içinde büyüyen ço-
cuklar, gelişimleri için gerekli deneyimleri
elde edebilirler. Hor gören cezalandıran ya
da hem sevip hem de soğuk davranan anne
ve babaların çocukları bağımlı bir kişilik ya-
pısına sahip olmaktadırlar.

Çocuğun aile üyeleri ile olan ilişkileri,
diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama
karşı aldığı tavırlar, benimsediği tutum ve

davranışların temelini oluşturur.
Aile aynı zamanda çocuğa, aile ve toplu-

mun bir üyesi olduğu bilincini aşılar ve uyum
biçimlerinin temellerini atar. Anne-Baba-
Çocuk ilişkisi,temelde anne ve babanın tutu-
muna bağlıdır. Çocuklar arasında uyum
bozukluğuna yol açan birçok olaya, yeterli
ve uygun olmayan ilk anne-baba-çocuk iliş-
kilerinin neden olduğu saptanmıştır.

Anne ve babanın kendi çocukluk yılların-
daki deneyimi şimdiki tutumlarında etkili
olabilir.Çocukluk yılarında kendi anne baba-
sıyla sağlıklı bir iletişim kuramayan,yeterli
sevgi göremeyen bir baba ya da aşırı baskı
altında büyümüş bir annenin tutumları bu
kötü deneyimler nedeni ile olumsuz olabilir
büyüme aşamalarında başarılı olan çocuk-
lar,iyi aile ilişkileri içinde yetişmiş bireyler-
dir. Aile içinde gerçekleşen başarılı ilişkiler,
mutlu, arkadaşça,bunalımdan uzak ve yapıcı
bireylerin oluşumunu sağlar.

Anne ve babanın sevgi ve ilgisinden yok-
sun olarak büyüyen çocuklar, büyük bir sevgi
açlığı gösterirler, bu açlıkta bir takım davra-
nış ve uyum bozukluklarına neden olabilir.

Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olan
ergenlik dönemin de gencin, sorunlarını ko-
laylıkla çözebilmesi ve zorluğa uğramadan
aşabilmesi, geçmişteki olumlu aile ilişkile-
rine bağlıdır. Çocukluk döneminde sevgi ve
güven duygusuyla yetiştirilen çocuk,mutlu
bir ergen adayıdır. Daha o dönemde anne ve
babasıyla başarılı bir iletişim kurabilen
çocuk, zorlu ergenlik döneminde de aynı ar-
kadaşça ilişkilerini sürdürerek, kişisel sorun-
larını kolaylıkla çözebilir.

Sağlıklı aile içi iletişim nasıl olmalıdır?
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Ödem nasıl oluşur?
Periferik ödem tedavisi altta
yatan hastalığa göre şekilleniyor.
Prof. Dr. Soner Sanioğlu’nun ver-
diği bilgiye göre, kalp ve böbrek
yetmezliği olan hastalarda idrar
sökücüler kullanılıyor. Tiroid has-
talarında ise hormon takviyesi ya-
pılıyor. ilaç reaksiyonun olduğu
durumlarda ise hastanın tedavisi
tekrar gözden geçiriliyor. Toplarda-
mar problemlerinde ise hem ilaç-
larla hem de cerrahi yöntemlerle
sorunun çözülebileceğini anlatan
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
kVC Uzmanı Prof. Dr. Sanioğlu,
“Ancak lenf kaynaklı ödemlerin
yaygın fikir birliği sağlanan cerrahi
ya da ilaç tedavisi yoktur. Bacakla-
rın özellikle kalp seviyesinin üs-
tünde olacak şekilde kaldırılması,
hareketin artırılması, fazla kiloların
verilmesi, uygun varis çoraplarının
kullanımı, bacaklara uygulanacak
masaj tüm hastalarda periferik
ödemin azaltılmasına yardımcı
olur” diye konuşuyor.

Kolon kanseri gerileyebilir

KOLON kanseri, tarama
programlarının hayat kur-
tardığı kanserlerin başında

geliyor. Özellikle ailesinde kanser hika-
yesi olanlar için. Konuyla ilgili çalışma-
lar sürerken edinilen bilgiler kolon
kanserine karşı yaklaşımı da değiştiri-
yor. Prof. Dr. Cengiz Pata özellikle ge-
netik testler ve yeni nesil tanı
teknolojisinin hem hastalar hem de he-
kimler için son derece önemli olduğu-
nun altını çiziyor.
Kolon kanserinin daha sık ve daha
genç yaşlarda görülmeye başlamasıyla
günümüzde standart taramanın
50’den 45 yaşa düştüğünü söyleyen
Prof. Dr. Cengiz Pata, şu bilgileri veri-
yor: “Kolon kanseri geçmişe oranla 30-
35’li yaşlarda dahi sık oranlarda
görülmeye başlandı. Standart tarama
50 yaşından sonra 10 yılda birdi. Yük-

sek risk taşıyan gruplar için daha özel
tarama programları mevcuttu. Ama
bugün bu bilgi de değişti. Şunu da söy-
lemem gerekir, öyle kanser tipleri var ki
biz ne kadar tarama yaparsak yapalım
(yaklaşık %2-5 arası) normal çıkan ba-
ğırsakta 2 yıl sonra kanser görülebilir.
Bu durumda kolonoskopi takiplerini
düzenli yaptırmak ta kesinlikle kanser
olmayacaksınız anlamına gelmiyor.

Ancak yine de yüksek risk gruplarında
düzenli taramaların yapılması gerekir.”

Yüksek riskli gruplar var

Kolon kanseri kalıtımın etkili olduğu
kanserlerden biri. Bu nedenle birinci
derece yakınlarında kolon kanseri gö-
rülen kişiler yüksek riskli grup olarak
değerlendiriliyor. Bu grupta yer alan ki-
şiler için de yeni yaklaşımların oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Pata,
“Kolon kanserinde de bugün birçok
kanserde olduğu gibi genetik danış-
manlıkla kişinin riski belirlenerek ta-
rama programları bu doğrultuda
planlanabiliyor. Kolon kanseriyle ilgili
tanımlanan 30’a yakın gen var. Bunla-
rın arasındaki farklara göre ayrıştırıl-
ması tamamen genetik uzmanlık
gerektiren bir işlem. Bu hizmetlerle
hastalığı geriletmek de çok mümkün.

Önlenebilir kanserler arasında yer alan kolon kanserinin tarama programları sayesinde az da olsa gerilediği
görülüyor. ABD’de en sık görülen kanserler arasında 2'nci sıradan 3'üncü sıraya geldiğini belirten Yeditepe
Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata, bu gelişmenin riskli grupların
düzenli takibi ve tarama programlarının önemini ortaya koyduğunu anlatıyor



İ stanbul'da polise başvuran İranlı turistler kendilerini
polis olarak tanıtan biri kadın iki kişi tarafından dur-
durulduklarını ve paralarının çalındığını söyleyerek

şikayetçi oldu. İranlı turistler şikayet dilekçelerinde "Yanı-
mızda durup polis kimliği gösterdiler. Sözde üzerimizi
aradılar. Daha sonra yanımızdan ayrıldılar. Onlar gittik-
ten sonra paraları kontrol ettiğimizde yarısının olmadı-
ğını gördük." dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik
ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili
başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntü-
lerinden şüphelileri belirledi. Yapılan çalışmanın ardın-
dan olayın kadın şüphelisi Bakırköy'de bir alışveriş
merkezinde görüldü. Polis kadın şüpheliyi fark ettirme-
den evine kadar takip etti. Bir süre izlenen eve 17 Tem-
muz tarihinde operasyon yapıldı.

Üvey oğullarıyla birlikte yakalandı

Baskında polis süsü vererek hırsızlık olaylarını gerçekleş-
tiren Farzaneh M.(38) ile üvey oğulları Ayoub K.(39) ve
Emrah Ali A.(29) gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı
aramada şüphelilerin olaylar sırasında kullandığı bilgisa-
yar çıktısıyla elde edilmiş ve bir kartona yapıştırılmış üze-
rinde "155 polis imdat" yazan polis rozeti ile kiraladıkları
otomobillerin plakasını değiştirmekte kullandıkları yapış-
tırmalı harfler ele geçirildi. Şüphelilerin otomobil kiralar-
ken kullandıkları sahte pasaportlarda aynı evde ele
geçirildi.

Yöntemleri ortaya çıkarıldı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgula-
nan şüphelilerin kiraladıkları otomobillerle İranlı turistle-
rin yanlarına yaklaştıkları, polis olduklarını söyleyip
sözde üzerlerinde arama yaptıkları öğrenildi. Bu arama
sırasında buldukları paraların yarısını çalan hırsızların
daha sonra "Üzerinizde şüpheli bir şey çıkmadı" diyerek
kurbanlarının yanından ayrıldıkları öğrenildi. DHA
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Suriyeli torbacılar yakalandı
operasyon deva-
mında şüphelilerle bağ-
lantılı oldukları tespit

edilen 4 şüpheli ile birlikte 6 kişi
tutuklandı. Operasyonda Sultan-
gazi'de 9 Temmuz akşamı ma-
halle bekçileri durumundan
şüphelendikleri iki kişiye kimlik
kontrolü yaptı. Suriye uyruklu ol-
dukları öğrenilen Casım El-
Medad M. (32) ile Salih T.'nin
(25) yapılan üst aramasında 745

kapsül uyuşturucu hap ele geçi-
rildi. Şüpheliler uyuşturucu tica-
reti yapmaktan sevk edildikleri
mahkemede tutuklanırken, bu ki-
şilerle bağlantılı oldukları ve uyuş-
turucu madde temin ettikleri tespit
edilen 3 ayrı adrese operasyon 
yapıldı.

Tutuklandılar

Operasyonda Suriye uyruklu
Ahmed H. (35), Mohammed

Anas A. (20) Abdul Mejad A.
(27), Suheyl M. (28) gözaltına
alındı. Adreslerde yapılan arama-
larda 941 adet captagon ve 230
adet ramadal türü uyuşturucu
hap, yarım kiloya yakın afyon sa-
kızı ve uyuşturucu ticaretinden
elde edildiği düşünülen 9 bin 740
lira para ele geçirildi. Şüpheliler
emniyetteki işlemlerinin ardından
çıkarıldıkları mahkemece tutukla-
narak, cezaevine gönderildi. DHA

Sultangazi'de
uyuşturucu hap

satışı yapan
Suriye uyruklu iki

kişi mahalle
bekçilerinin 

kimlik kontrolü
sırasında

yakalandı

HemseHrı demedıler
dolandırıcılık 
yaptılar

İstanbul'da sahte polis rozeti 
resmiyle, İran uyruklu turistleri

sözde kontrol amacıyla durdurarak
paralarını alan İranlı üvey anne ve iki
oğlundan oluşan çete polis tarafından
yakalandı. İran uyruklu şüphelilerin

kiraladıkları otomobillerle 7 olay
gerçekleştirdikleri tespit edilirken,

şüphelilerin vatandaşlarını
dolandırdığı o anlar
kameralara yansıdı

7 olayları var
Turistlerin paralarını

kontrol ettiğinde hırsız-

lık olayının ortaya çık-

tığı belirtildi. Polisin

yaptığı inceleme so-

nucu 7 ayrı eylem ger-

çekleştiren şüphelilerin

toplamda 20 bin dolar

para ile 5 bin lira çal-

dıkları tespit edildi.

Şüpheliler işlemleri ta-

mamlandıktan sonra

adliyeye sevk edildi.

İşçiler ölümden
döndü
İşçiler ölümden
döndü
İşçiler ölümden
döndü
İşçiler ölümden
döndü
İşçiler ölümden
döndü
İşçiler ölümden
döndü
İşçiler ölümden
döndü
İşçiler ölümden
döndü

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç önce ışıklı yön
tabelasına, ardından bariyerlere, sonra da yolu temizleyen işçilerin üzerine savrularak
metrobüs yolu bariyerlerine çarptı. Temizlik işçilerinin ölümden döndüğü kazada, bir
işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Kaza, D-100 Kara-
yolu Ankara istikame-
tinde saat 03.45

sıralarında meydana geldi. Sü-
rücüsünün ismi öğrenilemeyen
34 BVA 335 plakalı hafif ticari
araç, Ataköy mevkiine geldiği sı-
rada kontrolden çıktı. Araç, önce
yolda temizlik araçlarına yön-
lendirme yapan ışıklı tabelaya
çarptı. Çarpma sonrası savrulan
araç, yol kenarında ki bariyerlere
vurdu, ardından da yolda temiz-
lik yapan işçilerin üzerine sürük-

lendi. Araç, son olarak Ömer
Faruk Gülşah isimli temizlik işçi-
sine ve metrobüs yolundaki bari-
yerlerine çarparak durabildi.
Kazada diğer temizlik görevlileri
şans eseri ölümden döndü. Ka-
zayı yara almadan atlatan sü-
rücü durumu polis ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Olay ye-
rine gelen sağlık görevlileri, yara-
lıya ilk müdahaleyi yaparak
ambulansla Bakırköy Dr. Sadi
Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırdı. 

Sağlık durumları iyi

Yaralanan Ömer Faruk Gül-
şah'ın bazı arkadaşları ise göz-
yaşlarına hakim olamadı. Polis
ekipleri de kazanın bulunduğu
yerde yolu daraltarak, çevrede
güvenlik önlemi aldı. Yaralı işçi-
nin sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Kaza yapan
sürücü ifadesi alınmak üzere
polis merkezine götürülürken,
polisin kazayla ilgili soruştur-
ması sürüyor.  DHA

Genç kadına
kapkaç şoku

ŞiŞli Maçka Par-
kı'nda bir kadın kap-
kaça uğradı. Maçka

Parkı, Taşkışla çıkışında mey-
dana gelen olay iddiaya göre
şöyle gelişti. Taşkışla çıkışındaki
merdivenlerde yürüyen genç bir
kadın, arkasından gelen bir kişi
tarafından kapkaça uğradı. Ka-
dının el çantasını çalan kişi
Maçka Parkı içinden Dolma-
bahçe istikametine kaçarak izini
kaybettirdi. Olayın ardından çığ-
lık atarak yardım isteyen kadına
çevredeki vatandaşlar yardım
etti. Polise olayla ilgili bilgi veren

kadın ifadesi alınmak üzere
polis merkezine götürüldü.

Ağaçların arasında kaçtı

Olayın görgü tanığı Ercan
Şahin, "Kadın merdivenlerden
çıkarken, ağaçların arasından
gelen bir kişi çantasını alarak,
kaçtı. Kadın bağırdı, çığlık attı.
Çantayı alan kişi Maçka Parkı
içinden ağaçların arasından
kaçtı. Biz gelene kadar kapkaççı
kaçmıştı. Diğer arkadaşlar kap-
kaççının peşinden koştu ama ya-
kalayamadılar. Ben o sırada
uzaktaydım." dedi.

İşçiler ölümden
döndü

Hurdalıkta
yangın çıktı

Başakşehir'de hurdaların bulunduğu
alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın
çıktığı hurdalık yangını, ekiplerin mü-

dahalesiyle söndürüldü. Ziya Gökalp Mahallesi,
abdullah Paşa Caddesi'nde bulunan hurdalık
alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen
bir nedenle yangın çıktı. hurda kağıt ve plastik
malzemelerin bulunduğu alanda alevler kısa sü-
rede tüm hurdalığı sardı. Çalışanların ihbarıyla
olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. Polis yangının olduğu caddeyi trafiğe ka-
patırken, Başakşehir, Bağcılar ve ikitelli itfaiyeleri
yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle oluşan
yoğun duman bölgeyi kaplarken yaklaşık 30 daki-
kalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına
alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken
yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Benzin istasyonunu
soyup kaçtılar!

Pendik'te çalıntı otomobille benzin is-
tasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan
yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket si-

gara alıp kayıplara karıştı. Olay, Orta Mahalle d-
100 karayolu kadıköy istikametinde saat 02.15
sıralarında meydana geldi. iddiaya göre, beyaz bir
otomobille akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri
maskeli 3 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri etkisiz
hale getirdi. kasada bulunan paraları çantaya dol-
duran şüpheliler, bu sırada sigara reyonundan 4
paket sigarayı da alarak geldikleri otomobille kaçtı-
lar. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi
sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan
polisler, şüphelilerin yaklaşık 3 bin 500 lira aldıkla-
rını belirledi. Öte yandan, şüphelilerin kullandıkları
otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla il-
gili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakala-
mak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Esrarengiz ölüm
Beyoğlu'nda 22 yaşındaki
A.E. kaldırımda ölü bulundu.
Bedrettin Mahallesi Evliya

Çelebi Caddesi'nde saat 02.30 sırala-
rında kaldırımda bir kişinin hareketsiz
yattığını fark eden vatandaşlar durumu
polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık
ekiplerinin yaptıkları kontrolde, yerde ha-
reketsiz yatan 20'li yaşlardaki kişinin ha-
yatını kaybettiği tespit edildi. Polis
ekiplerinin kontrolünde ise ölen işinin
üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin daha
sonraki araştırmaları sonucu, ölen kişi-
nin 22 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi.
A.E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na
götürülürken, ölüm nedeni ise yapılacak
otopsinin ardından netleşecek. Polisin
olayla ilgili soruşturması sürüyor.



“ Sistem, düzen ve toplumsal ilişkiler-
den hiç girmeyeceğim fakat son bir
yılı aşkındır iktidarı koşulsuz destek-

leyen bulvar gazeteleri öğrenci, çalışanlar ve
emeklilerle dalga geçmekte.

Hemen her gün,
"Ücret ve maaşlara zam yapılacak.
Zamlara karşı ücretler dengelenecek.
İntibak yasası ivedilikle çıkacak.
Sosyal denge ve ek ödemeler artacak.
Çalışan ve emekli ücret, maaş ve ek öde-

melerden sevinç gözyaşı döküyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar yasa çıkıyor

sevinin...." demekte.
Gazete/basın ve renkli camın habercileri

ve yönetmenleri talimatla hemen her gün
zam yapılacak haberi yapmakta. Söylendiği
gibi zam yapılmayıp alt yapı hizmetlerine,
akaryakıta, temel ihtiyaç malzemelerine
zam yapılmakta ve bir de yöneticilere yüksek
ödemeler yapılmakta. Üretimin, eğitimin ve
dürüstlüğün olmadığı yerde ciddiyetten söz
edilemez. Basın yayın yoluyla "zam yapıla-
cak" haberleri yapılarak toplumla dalga ge-
çilirken suç işlenmekte. Suça bilerek destek
veren iktidar/hükümet ve onun eğitim ile
sağlık bakanlığı sessiz kalarak suça ortak ol-
makta ve suç işlenmeye devam edilmekte bu
nedenle suç duyurusunda bulunuyorum.

***
İstanbul'un Kuzey ormanlarının bulun-

duğu yere "devasa" havaalanı yapıldı. Doğa
katliamı yapılırken canlıların yaşamı hiç dü-
şünülmedi. Kuzey Ormanlarında yaşayan
canlılar telef edilirken, inşaatta çalışanlar
Mısır Firavunlarının piramitlerinde çalışan-
lar gibi acımasızca çalıştırıldılar, hakları ve-
rilmedi. Şaşaalı biçimde "havaalanı" açıldı

hayırlı olsun.
Havaalanına yolcular nereden ve nasıl

taşınacak?
Uçaklar inişe hangi güzergâhı 

kullanacak?
Havaalanı açıldığından beri özellikle

akşam saatlerinden sabaha kadar uçakların
inişe geçiş yolu Büyükçekmece, Beylikdüzü,
Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşe-
hir ve Arnavutköy semaları olmakta. Şiri-
nevler ve Ataköy de oturup bu bölgelerde
çalışanlar uçakların bu kadar sık geldikle-
rine hayret ederken tedirginde olmakta.
Koca deva uçakların kentimizin en yoğun
yerleşim bölgesinin üzerinden inişe geçmesi
yaşamsal strese yol açmakta. Hava araçları-

nın bu kadar yoğun inişe geçiş istikameti
yaşam alanlarının üzerinde olması birçok so-
runu gündeme getirmekte. Kışın rüzgârlı ve
soğuk günlerde iniş yolu bugünkü gibi olacak
ise olacak olanları hayal bile etmek istemem.

Hava araçlarının bu kadar sık ve konut
alanlarına alçaktan uçuşu sanki üç boyutlu
savaş filmi izler gibi insanlar tedirgin. "Ülke-
miz savaşta değil" bu nedenle hava araçları-
nın kent dışında tehlike arz etmeyecek
biçimde rota çizmesi gerekir.

Sayın yetkililerden her iki konuda toplum-
sal yaşamı ve sağlığı tedirgin eden sorunlar
hakkında gerekli işlemin ivedilikle yapılma-
sını toplum adına talep etmekteyim.

Saygılarımla."
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Sayın yetkili

F ransa Büyükelçisi Charles Fries ile
İspanya Büyükelçisi Juan Gonza-
lez-Barba, İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bu-
lundu. Fransız ve İspanyol diplomatları
ayrı ayrı kabul eden İmamoğlu, ziyaret-
lerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretlerin ardından gazetecilerin İBB
iştiraklerinde görev yapan genel müdür
ve yönetim kurulu başkanlarının duru-
muyla ilgili sorusuna İmamoğlu, "Dün
itibariyle istifa edecekleri yönünde bana
meclis 1. Başkanvekili dönüş yaptı, Gök-
sel bey. Ben de açıkçası bunu yapmaları-
nın doğru olacağını, 'bizim yönetimi
devralarak vatandaşa hesap vermeye

başlayacağımız anı belirlemiş olacaksı-
nız' dedim. Dolayısıyla böyle bir dönüş
yaptı" dedi.

Müdürler görevlerinden alındı

İmamoğlu, " Bugün aldığım bilgiler ışı-
ğında yüzde 90'a yakın yönetim kurulu
başkanları vekilleri ve genel müdürleri
daha doğrusu yönetimi kurulu başkan-
ları ve vekilleri istifa ettiler. Genel müdür-
leri de görevlerinden aldılar. Dolayısıyla
artık önümüzdeki süreç en azından kıs-
men açılmış oldu. Biz bununla ilgili yet-
kimizi kullanarak görevlendirmelere
başlayacağız. Bu kanaatin oluşması ve
bu talebimizi ilettikten sonra bu sürecin

oluşmasına katkı sundukları için de te-
şekkür ediyorum. Gecikmiş bir karardı.
Meclis başkan vekilini teşekkür ediyorum
diğer arkadaşlarına da. Şu an süreci ar-
kadaşlarımız takip ediyor. Bu şirketlerle
ilgili yönetim atamaları en azından hız-
lıca geçici arkadaşlarımız da olabilir
bunun içinde. Yönetim atamaları ile ve
daha sonra da karar verdiğimiz arkadaş-
larımla yeni yönetim kurullarını oluştura-
rak ve tabii ki oradaki genel müdür ve
diğer yöneticileri oluşturarak az önce
sorduğunuz soruya ya da bunun gibi bir
çok soruya cevap verme fırsatımız ola-
cak. Bu incelemeyi ve denetlemeyi yap-
tıktan sonra" diye konuştu. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye
bağlı iştiraklerdeki isimlerin istifa ettiğini söyledi. İmamoğlu, “Yüzde 90'a

yakın yönetim kurulu başkanları ve vekilleri istifa etti” dedi

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Yuzde doksani
istifa etti

Sıra iSKi ve iETT’de
İmamoğlu İSKİ ve İETT genel müdürlerin de istifa edeceğini,
bakanlık onayı nedeniyle sürecin devam ettiğini ifade etti.

sİlİvrİ Belediye
Başkanı Volkan Yıl-
maz, Ankara’da ba-

kanları ve bakanlık genel
müdürlerini ziyaret etti. Genç-
lik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu ile
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum’a ziyarette bu-
lundu. Başkan Yılmaz, bakan-
lar ile görüşmeleri sırasında
öncelikli olarak ilçenin çözüm
bekleyen sorunlarını ve
“Marka Kent Silivri” çalışma-
ları çerçevesinde planladığı
projeleri aktardı. 

Sorunlarımızı ilettik

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, ziyaretler kapsamında

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ya-
tırım ve İşletmeler Genel Mü-
dürü Ahmet Dilsiz, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yö-
netimi Genel Müdürü Mu-
hammet Ecel, Yerel
Yönetimler Genel Müdürü
Turan Konak, Milli Emlak
Genel Müdür Yardımcısı
Mükremin Karaca ve Mekan-
sal Planlama Genel Müdür
Yardımcısı Hidayet Uysal ile
de görüştü. Toplantılar sonrası
bilgilendirme yapan Başkan
Yılmaz, “Bakanlarımıza ilçe-
mizin öncelikli sorunlarını ilet-
tik ve projelerimizi anlattık.
Destekleri için sayın bakanları-
mıza şimdiden teşekkür ediyo-
rum” dedi. BARIŞ KIŞ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçedeki sorunların çözümü ve yeni
yatırımların hayata geçirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü

Silivri’nin projeleri
AnkArA’yA tAşındı

bağcılar gençlere rehber olacakYüksek Öğretim
Kurumları
Sınavı’nın 

(YKS) ardından
öğrencilerin 
doğru tercih 

yapabilmeleri
için düzenlenen
5’inci Üniversite

Tercih Fuarı,
bugün Bağcılar’da

kapılarını 
açacak

YÜksek Öğretim Kurumları Sı-
navı sonuçlarının açıklanmasının
ardından öğrenciler için tercih .

dönemi başlıyor. Bağcılar Belediyesi de aday-
lara yardımcı olmak için 4 yıldır gerçekleştir-
diği tercih günleri hizmetini bu sene de
devam ettiriyor. Bağcılar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’yle ortaklaşa hayata geçirilen
Bağcılar 5’inci Üniversite Tercih Fuarı yarın
başlıyor. 20-29 Temmuz tarihleri arasında
hizmet verecek olan organizasyon kapsa-
mında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kül-
tür Sanat Merkezi bahçesine 11 üniversiteye
ait stant kuruldu. Öğrenciler, YKS sınavında
aldıkları puanlara göre tercih etmek istedik-
leri üniversiteleri daha iyi tanıma fırsatı bula-
cak. Öğrencilere 11 üniversiteyi temsilen
rehber öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü'ne bağlı Rehberlik Araştırma Mer-

kezleri (RAM) yetkililerinden oluşan perso-
nel yardımcı olacak.

Çağırıcı gençleri çağırdı

Fuar kapsamında görevliler YKS'ye giren öğ-
rencilerin tercihlerini, puanları, başarı sırala-
maları ve üniversitelerin kontenjanları gibi
kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre
doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek
olacak. Öğrenciler başarı sıralamalarına göre
2 yıllık üniversite ya da 4 yıllık üniversiteden
hangisine girebileceği konusunda danışman-
lardan bilgi alabilecek. Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı da öğrencilerin doğru
ve yerinde karar verebilmeleri için fuara katıl-
maya davet etti. İstanbul’un dört bir yanın-
dan herkese açık olan fuar 29 Temmuz
tarihine kadar hizmet verecek.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la bir araya geldi.

İstanbul 
Ünİversİtesİ
engel tanımıyor

İÜ Engelliler Uygu-
lama ve Araştırma
Merkezi (ENUY-

GAR) Müdürü Prof. Dr. Ayşe
Resa Aydın, engelliliğin hem bi-
limsel hem de toplumdaki kamu
hizmetlerini sağlıklı bir dönüşüm
sağlamasıyla köprü görevini üst-
lenen Engelliler Uygulama ve
Araştırma Merkezi üzerine
açıklamalarda bulundu. İÜ Eng-
elliler Uygulama ve Araştırma
Merkezi olarak, engellik olgu-
sunu insan hakları temelinde ele
alarak engelliliğin bireysel ve top-
lumsal düzeyde farkındalığının
kazandırılmasını amaçladıklarını
ifade eden Prof. Dr. Ayşe Resa
Aydın, “Merkezimizin diğer
temel amaçları arasında eğitim,
sağlık, istihdam gibi alanlarda
engelli bireylerin hayatını
kolaylaştıracak araştırmalar ve
uygulamalar yer almaktadır.
2003 yılında kurulan merkezimiz,
bu alandaki faaliyetlerini 15 yıldır
sürdürmeye devam ediyor. Eng-
elliler Uygulama ve Araştırma
Merkezi ilk kurulduğunda, engel-
liler yasası henüz
yayınlanmamıştı. 2005 yılında
yasa yayınlandıktan sonra, 2006
yılında, ‘engelli öğrenci birimleri’
oluşturulması için bir yönetmelik
çıktı. Ancak biz bu yönetmelikten
önce öğrencilerimiz için faaliyet-
lere başlamıştık” dedi.

Hayatı kolaylaştırıyoruz

İstanbul Üniversitesi bünyesinde
çok sayıda merkez olduğuna dik-
kat çeken Prof. Dr. Aydın, “Eng-
elliler Uygulama ve Araştırma
Merkezi” kurulduktan sonra, bir-
çok hocamızın çabalarıyla, ger-
çek bir merkeze dönüştü. Halen
9 yönetim kurulu üyemiz, ve 4
çalışanımız bulunmaktadır. En
önemli görevlerimizden biri eng-
elli öğrencilerimizin eğitim
yaşamını kolaylaştıracak faaliyet-
lerin koordinasyonu sağlamak.
İstanbul Üniversitesi’nde örgün,
açık ve uzaktan eğitimde olmak
üzere birçok engelli öğrencimiz
var. Merkezimize bağlı olan
koordinatörlüğümüzün amacı,
bu öğrencilerin akademik ve so-
syal açıdan ihtiyaç duydukları
özel gereksinimlerini belirleyerek,
Üniversitemizin ilgili birimleri
birlikte çözümler oluşturmaktır.
Ayrıca, Türkiye’deki engelli
öğrenci koordinatörlüklerinin
ortak çalışma platformunun
oluşturulmasında öncü rol üstle-
nen Merkezimiz, 3. Engelsiz
Çalıştayı’na da ev sahipliği
yapmıştır” ifadelerinde bulundu.

Okulların kapan-
ması ile birlikte Kar-
tal Belediyesi

tarafından her gün farklı bir
mahalleye kurulan “Mahallede
Şenlik Var” panayırı, ilçede ya-
şayan çocukların yaz tatiline
renk ve eğlence katmaya devam
ediyor. Haziran ayı boyunca ço-
cukların yoğun ilgisiyle karşıla-
şan ve bu sebepten Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel tarafından Temmuz ayını da
kapsayacak şekilde çocuklarla

buluşan panayır, Kartallı minik-
lerin yaz tatillerine eğlence kat-
maya ve Kartal’ın mahallelerini
şenlendirmeye kaldığı yerden
devam ediyor.

Aileler ilgi gösteriyor

Çocukların bir arada eğlenirken

öğrenmelerini hedefleyen etkin-
liğe Kartallı aileler de en az ço-
cuklar kadar yoğun ilgi
gösteriyor. Kartal Belediyesi’nin
sanat, spor, bilim ve eğitim ala-
nında çocuklara yönelik etkinlik
ve eğitimlerinin arttığını, bu ça-
lışmalarla çocuklarının çok
mutlu ve verimli vakit geçirdik-
lerini, kendilerine de bolca vakit
kaldığını ifade eden vatandaşlar,
yaz tatilinde çocuklarının mutlu
olmasını sağlayan Yüksel’e te-
şekkür etti. DHA

Kartal’da şenlik var

Ekrem
İmamoğlu
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Ç eşitli temaslarda bulunmak
üzere Malatya'ya gelen Bakan
Mehmet Cahit Turhal, yapımı

devam eden Kuzey Çevreyolu'nu şan-
tiyesini gezdi. Ardından Büyükşehir
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı
ziyaret eden Bakan Turhal, yapılan ça-
lışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada gaze-
tecilerin sorularını yanıtlayan Turhal,
birinci etabı biten Fatih Sultan Meh-

met Köprüsü'nün bakım ve onarım ça-
lışmalarının Kurban Bayramı'na kadar
tamamlanacağını belirtti.

Her şey planladığımız gibi

Turhan şu ifadeleri kullandı; "Köprü-
deki çalışmalar planlandığı gibi gidi-
yor, hatta programın önünde
gidiyoruz. Çok şükür hava şartları ça-
lışmamıza, iş programımızı öngördü-

ğümüz takvimden önce tamamlan-
ması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz
yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki sü-
reden daha kısa zamanda tamamla-
yıp, bayram öncesi Fatih Sultan
Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalış-
malarını tamamlayıp tam kapasiteyle
İstanbul halkının hizmetine açmayı
hedefliyoruz."
HABER MERKEZİ

K urban bayramınının yaklaştığı şu gün-
lerde hasat dönemine giren çiftçinin
derdini anlamak ve anlatmak için baş-

kentten başlayıp artık eskisi gibi kullanılmayan
ve bozuk olan yollarından, doğuya geldiğinizi
anlayıp ve Sivas üzerinden geçip sınır kenti,
memleketim Ardahan’a yolculuk yapmanız 
yeterlidir.

Mevcut hükümetin boşaltıp, şehir dışlarına
çıkarmayı taaddüt ettiği askeri birliklerin halen
yerinde durduğu, denize sıfır yerlerde askeri ga-
zino adı altında keyif çiftliği denecek tesislerin
sadece üst rütbelere hizmet vermeye devam et-
tiği ülkemde tosuncukları da unutmamak lazım.

1300 km uzunluğunda ki yolda seyrederken
sağınızda, solunuzda batmış, kapanmış ve satı-
lık levhaları asılmış onca sanayi tesisinin ya-
nında harabeye dönmüş terkedilmiş hayvan
çiftliklerini görmekte mümkün.

Dereleri istila edip, içinde ki canlıları,balık-
ları yok eden HES’lerin kardeşi olan ve çiftçi-
nin ekip ,biçmesi gerekirken tarımı gözden
çıkaran ve italata kurban eden siyasi anlayış
dolayısıyla, göç ettiği tarlaları ilk bakışta süsle-
yen tam aksine hayat veren toprağın üzerini ka-
patan güneş enerjisi levhalarını da görürsünüz.

Bire üç vereceğini taaddüt edip bir çok kişiyi
dolandıran ve cinayetten, eroin esrardan yargı-
lanıp ceza almasına karşın elini kolunu sallayıp
yurt dışına kaçan ama otobüs firması hala para
basan şahıs gibi yakalanamayan (!) tosuncukla-
rın çiftliklerinin arttığı ama tarım ve hayvancı-
lığın ana merkezi olan çiftçinin, çiftlikleri de
ard arda kapanır ülkemde.

Başta seçim dönemlerinde olmak üzere aklı-
mıza geldikçe düşman ilan edip,küfür ettiğimiz
ama Iğdır ovası dahil bir çok ovayı sattığımız
İsrail’in Sünni tohumlarına mahkûm bırakılan
çiftçinin çiftliklerini kapanması yılda 2 bileme-
diniz 3 kez ürün veren arazilerin bomboş bekle-
yip, kendiliğinden yetişen organik sebze,
meyvenin sahiplenilmediği ülkede askeri çiftlik-
ler gibi başta Ankara bürokrasisi olmak üzere
bir çok kurumun denize sıfır alanlarda din-
lenme tesisleri adı altında çiftliklerin bolca ol-
duğu ülkemde bunları değiştireceğini,
satacağını idda eden, özelleştirip satacağım
diyen ama onlara dokunamadığı gibi tarım eko-
nomisine yön veren çiftlikleri kapattıran politi-
kalarla devam ederken milletin parasıyla
dünyanın öbür ucunda zevki sefa yapan tosun-
cuklara da yeni çiftlikler açar ve de yakalamaz!

Sivas ellerinden diyerek başlayan türküler eş-
liğinde yol aldığımız aracımızda, ucu bucağı
görünmeyen ama yetişen ürünede şahit olama-
dığımız yol güzergahında bir başka şey daha
farkediyoruz.

Ardahan’a ulaşamayan Kars-Tiflis-Bakü de-
miryolunun yanı başında yapılan hızlı tren yol-
larıda, adına duble otoban ve bölünmüş yol
denilen yollarında halen bölünemediğine şahit
olurken dünyada en çok trafik kazası yaşandığı
için karayolları değilde, kan yolları adını alan
yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz, “Dur-
mak yok, yola devam!” diyerek..

Çiftçiler ve çiftlikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmalarının
Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam

kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi

GENEL KURUL İLANI
Yönetim kurulumuz 19/07/2019 tarihinde yapmış olduğu
toplantıda oy çokluğuyla Olağanüstü Kongre kararı
almış olup, ilk toplantı 03/08/2019 tarihinde Denizköşkler
Mahallesi, Serçe Sokak, No:4 Avcılar/İstanbul adresinde
bulunan dernek merkezinde saat 17:00-19:00 arasında
yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde
10/08/2019 tarihinde aynı gündem, saatte ve yerde yapıl-
masına karar verilmiştir. 

GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama.
2-Konre başkanlığı, divan seçimi.
3-Saygı duruşu.
4-Faaliyet raporunun ve denetleme raporunun okunması
ve ibrası.
5-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması.
6-Yeni yönetim kurulu başkanı, asil ve yedek üyelerin se-
çimi.
7-Dilek ve temenniler.
8-Kapanış.

Denizköşkler Mahallesi Spor Kulübü Yönetimi

yetıSecek
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Imamoğlu’nun
yükü ağır

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Ekrem İmamoğlu'nu
ziyaret eden Saadet Partisi

Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, "İstanbul'da

seçimler yenilendi. 
Yenilenmesi isabetli oldu. 
İstanbul halkının iradesi

tecelli etti. İmamoğlu'nun
omuzlarına çok ağır 

bir yük yüklendi dedi

Saadet Partisi lideri Kara-
mollaoğlu ile İBB Başkanı
İmamoğlu, Şehzade Ca-

mii'nde birlikte cuma namazını kıldı. Na-
mazın ardından Saraçhane'deki İBB
binasına geçen Karamollaoğlu şeref def-
terini imzaladı. İkili yarım saat baş başa
görüştükten sonra kameraların karşısına
geçti. Karamollaoğlu'na ziyareti nede-
niyle teşekkür eden İmamoğlu, "Elbette
seçimlerde yarıştık ama yarışmanın öte-
sinde ortaya koydukları felsefe ve anlayış
bence demokrasiye büyük katkı sunan ve

gerçekten özellikle yakın tarihte bu se-
çimde eğer demokrasi kahramanları
varsa, benim nezdimde birisi de Sayın
Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'dur.
Bu manada demokrasi adına ben şahsen
kendilerine minnet duygularımı ve teşek-
kürlerimi sunmak isterim" dedi.

Kucaklayıcı bir tavrı var

Karamollaoğlu da "İstanbul'da seçimler
yenilendi. Yenilenmesi isabetli oldu. İs-
tanbul halkının iradesi tecelli etti. İma-
moğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük
yüklendi. Kendisine bu konuda cenabı
hakkın yardım etmesini niyaz ediyorum.

Biz her konuda yeri geldiği zaman
kendisine ikazlarda bulunmak yeri

geldiği zaman tavsiyelerde bulun-
mak elbette görevimiz. Ama ken-

disinin seçim süresince, 2 seçim
için de söylüyorum, yaklaşımı,

tavrı, kucaklayıcı üslubu bu
seçimlerde başarılı olması-

nın önemli sebeplerinden
birisidir diye düşünüyo-

rum. Ümit ediyorum ki
kendisinin de ifade et-

tiği gibi seçimlerden
sonra da aynı üs-

lubu devam etti-
rir" ifadelerini

kullandı.

Bireysel 
silahlanmaya hayır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali 
Öztunç, tiyatro sanatçısı Bülent Emrah
Parlak, sanatçılar Seyfi Yerlikaya ve 
Onur Akay, “Ahmet Emre Çavuşlar
ölmesin, analar ağlamasın” dedi

Sultangazi'de 2 Ağustos
2015'te arkadaşları ile yolda yü-
rürken bir magandanın taban-

casından çıkan kurşunla omiriliği
zedelenerek vücudunun yüzde 99'u felç
kalan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş,
hayata 2 yıl 11 gün tutunabildi. Gazeteci
babası Bülent Çavuş ve annesi Zeynep
Çavuş, oğullarının kaybından sonra ma-
ganda kurşununa dikkat çekmek için, sos-
yal farkındalık projeleri hazırladı, başka
çocukların maganda kurşunu ile hayatını
kaybetmemesi için televizyon programla-
rına çıkarak dikkat çekmeyi başardı.

Kılıçdaroğlu da katıldı

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine
göre; son olarak, başta CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali
Öztunç, tiyatro sanatçısı Bülent Emrah
Parlak, sanatçılar Seyfi Yerlikaya ve Onur
Akay, “Ahmet Emre Çavuşlar ölmesin,
analar ağlamasın” diyerek video çekti ve
“Bireysel silahlanmaya hayır” dedi.

İnternetten satışa sınırlama şart

Ülke genelinde özellikle internet üzerinden
kolaylıkla gerçekleşen silah satışına sınır-
lama getirilmesi için, pek çok proje yapılı-
yor, mağdurlar seslerini yetkililere
duyurmaya çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın
açıklamasına göre, 1 Ocak 2017 ile 1
Eylül 2018 tarihleri arasında 10'u çocuk
35 kişinin maganda kurşunları ile hayatını
kaybetti. Aynı tarihler arasında maganda
kurşunu ile 600 kişinin yaralandığı ve bun-
lar arasında 311'inin de çocuk olduğu kay-
dedildi.

Oldu da bitti maşallah
Silivri Belediyesi, toplu sünnet or-
ganizasyonuyla ihtiyaç sahibi ai-
lelerin çocuklarını sünnet ettirdi.

Çocuklar için Piri Mehmet Paşa Camisi’nde
Cuma namazının ardından mevlit okutuldu.
Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğünce ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailele-
rin çocukları sünnet ettirildi. Gelen
başvurular dahilinde toplamda 151 çocuk
sünnet oldu. Sünnet ettirilen çocuklar için Si-
livri Piri Mehmet Paşa Camii’nde Cuma na-

mazının ardından Mevlid-i Şerif okutuldu.
Mevlid’e katılan Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, duanın ardından aileler ile soh-
bet ederek çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Şölen ay sonu

Silivri Belediyesi, sünnet ettirilen çocuklar ve
aileleri için 31 Temmuz Çarşamba Günü
“Sünnet Şöleni” düzenlenecek. Silivri Mega
Country Kır Bahçesi’nde yapılacak yemekli
etkinlik saat 20.00’de gerçekleşecek.

Cahit Turan
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2 1 Haziran’daki köşe yazımda şey-
tan taşlamaktan işimizi yapamıyo-
ruz demiştim, bazı bürokratlar bu

ifadelerime alınmış, çeşitli toplantılarda
dile getirdiklerini duydum. Elbette büro-
kratlarla şahsi veya kişisel münasebetimiz
söz konusu olamaz. Bürokratik işleyiş
görev ve sorumluluklarla yasa ve yönetme-
liklerle sınırları belirlenmiş bir alandır.
Gönül ister ki kimse kimseye sorumluluk
ve görev alanlarını hatırlatma gereği duy-
masın maalesef özel eğitime giden bütün
yollar; masa başında belirlenen gayri ciddi
kararlarla tıkanmış durumdadır. Nitekim
bu yazımı yazmaya başladığımda gelen bir
haber yazdıklarımı ve yazmak istedikle-
rimi daha da anlamlı hale getirmiştir.
Şöyle ki; 18.07.2019 tarihinde duyuru
başlığı ile; kurumlarda kayıtlı olan ve üst
üste devamsızlık yapmış bireylerin kayıtla-

rının silindiği belirtilmiştir. Bu durum ya-
yınlanmak üzere olan yeni yönetmelikçe
güvence altına alınmış olan 12 ay geçmişe
dönük telafi imkanını ortadan kaldırmaya
dönük bir girişimdir. Kabul edilmelidir ki;
bu bürokratik engelleme aynı zamanda ya-
yınlanmak üzere olan yeni yönetmeliği de
boşa çıkarmaya dönük bir sabotaj girişi-
midir. Şeytan taşlamakla kast ettiğim şey;
tam olarak bürokratik girişimlerle yasa ve
yönetmelikleri amacından uzaklaştırma
gayretidir. Sonuç olarak hem geçmişte
hem de hali hazırda belirttiğim üzere söz
konusu bu girişimler özel eğitim sektö-
rünü; yetersizliği bulunan çocuk ve ailele-
rinin taleplerinden uzak sadece mali
çıkarlar gözetilerek sabote edilmiştir.

Söz konusu bürokratlar olumlu olacak
tek bir karar bile almayarak özel gereksi-
nimli bireylerin yaşantısında sosyal devlet

olmanın en temel ilkelerine
aykırı davranmışlardır.

Ona bile kişisel hırslarınız yüzünden
nefsinize teslim oluyor devleti koruyoruz
düşüncesinin arkasına sığınarak aziz mil-
letimizin ve devletimizin takdiri ile özel
eğitim ücretleri ödenmektedir.

Bilinmelidir ki; Özel gereksinimli birey-
lerin yaşamı masa başında ve mesaiye
haftanın sadece belli günleri ve saatle-
rinde giderek anlaşılamaz. Söz konusu üc-
retler sizlerin maaşıyla
ödenmiyor. Milletin özel çocuklarının an-
nesi, babası ve yakınlarının ödediği vergi-
lerle karşılanıyor.

2006 yılında asgari ücret 283 TL civar-
ları iken 8 değil 6 seans için eğitim ücreti

283 TL idi. 2019 yılındayız asgari ücret
2020 TL 6 değil 8 seans ücreti 634 TL
olarak ödenmesine en hafif tabirle el insaf
demekten başka bir cümle bulamıyorum.

Aradaki makas 3 katına çıkmış du-
rumda ve arada oluşan uçurumdan dolayı
30 bin öğretmenle rehabilitasyon merkez-
lerini karşı karşıya getirdiniz ekonomik sı-
kıntılardan dolayı öğretmen ve diğer
çalışanların haklarını da gasp ettiniz.

Bu defa sıra çocuklara mı geldi, siz ço-
cukları evlerine mi mahkûm etmek istiyor-
sunuz. Şunu da unutmayınız 500 bin
civarı özel meleğimiz, 60 bin çalışan, 1
milyon aile, 2600 hizmet eden özel eğitim
merkezi bulunmaktadır. Size özel çocukla-
rımızı yem etmeyeceğiz egolarınıza özel
eğitimi kurban etmenize zinhar müsaade
etmeyeceğiz.

Uzun yıllar sonra TBMM’de bir komis-
yon kuruldu. Komisyonu bile amacının dı-
şına çıkarmak ve mesnetsiz iddialarla
emellerinize alet etmek için nasıl bir çaba

sarf ettiğinizin de farkındayız.
Komisyon üyesi Şanlıurfa Milletvekili

Mehmet Ali Cevheri 'yi özel eğitim mer-
kezlerine karşı antipatik düşüncelere sevk
etmeye çalıştığınızı biliyor ve görüyoruz.

Rehabilitasyon merkezleri sayenizde ka-
pılarına kilit vuracak duruma gelmiştir.

Naçizane tavsiyemiz özel eğitim sek-
törü ile ilgili ön yargılarınızı ve gayri ciddi
fikirlerinizi bürokratik işleyişin olağan bir
parçası olarak göstermeye çalışarak sos-
yal devlet anlayışını gölgede bırakmama-
nızdır. Bilhassa MEB bürokratlarından
‘‘Uzman’’ Kadir Burak SELİMOĞLU’na
tavsiyemiz bu özel eğitim çocuklarına
yarar sağlamayan tutumlardan derhal
vazgeçip çocuk merkezli akla ve bilime
hizmet eden çalışmalarla gündeme 
gelmesidir.

Aksi takdirde fobinizin kurbanı özel ge-
reksinimli çocuklar olacaktır.

Bu vebalin altında kalırız üstelik top
yekun hepimiz.Kalın sağlıcakla…

Özel eğitime sabotaj!

İSTANBUL
CUMARTESİ 20 TEMMUZ 2019
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BELEDİYEMİZ İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN SU ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/342418
1-İdarenin
a) Adresi : Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No: 2 

SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166223333 - 2166209348
c) Elektronik Posta Adresi : sancaktepe@sancaktepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Su Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sancaktepe Belediye Başkanlığı
c) Teslim tarihi : İşe başladıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihine müteakip 

1 gün içerisinde talep edilen miktarlar teslim edilecek olup 
alımlar pey der pey 31.12.2019 tarihine kadar devam edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman 

Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 19.08.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekliler teklifleri ekinde, getirecekleri suya ait Üretici firmaya Sağlık Bakanlığı ve/veya Halk
Sağlığı Müdürlüğü’nce verilmiş “Doğal Kaynak Suyu” İşletme ruhsatının aslı ve/veya aslı idarece
görülmüş sureti ve/veya noter tasdikli sureti teklif zarfı ekinde sunulacaktır.
b) İstekliler teklifleri ekinde, getirecekleri suya ait, İl Sağlık Müdürlüğü ile Hıfzıssıhha Müdürlüğü
tarafından ihale tarihinden önceki son 3 ay içerisinde yapılmış “Doğal Kaynak Suyu Analiz Rapo-
runu ihale teklif zarfında verilecektir.
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 ki-
şiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın 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 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle-
nen 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 edi-
len bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sekterde gerçekleştirilmiş İçme suyu alımı işleri benzer iş olarak değerlendi-
rilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
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 Sancaktepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü İhale Birimi (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL) adre-
sine 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 fiyat-
ların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede,
işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) 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 üzerinde bırakılacaktır.
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A vcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, KRT TV’de
Esra Yıldız’ın sunduğu 17.

Saat programına konuk oldu. Han-
çerli, Avcılar’ın bir an önce çözülmesi
gereken sorunlarını ve devam eden
çalışmaları anlattı. İnsanlara hizmet
etmenin, güzel şeyler yapmanın ken-
disi için mutluluk kaynağı olduğunu
belirten Hançerli, “Avcılar ölçeğinde
seçimden bu güne kadar geçen sü-
rede şeffaf, katılımcı, erişilebilir, israf
etmeyen, halkın çıkarlarını koruyan,
kibirden arınmış, halk tarafından se-
çildiğini unutmadan hizmet eden bir
belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz”
dedi.  

İmamoğlu ile son sürat 
çalışıyoruz

Kaynakların doğru kullanılamaması
nedeniyle Türkiye’nin ekonomik bir
kriz içerisinde bulunduğunu ve işsizli-
ğin çok büyük sorun olduğunu ifade
eden Başkan Hançerli, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve çevre belediye-
lerle iş birliği içinde açılan Bölgesel
İstihdam Ofisi ile ilgili şunları söyledi:
“Çok iyi bir çalışma yürütüyoruz is-
tihdamla ilgili. Sayın Ekrem İma-
moğlu ile birlikte Bölgesel İstihdam
Ofisi açtık. İstihdam ofisi Küçükçek-
mece’de, çevredeki belediyelerle bir-
likte açıldı ve istihdam çalışmaları
devam ediyor. Bu çalışmayı son sürat
sürdürüyoruz. Tabii yine belediyenin
öz kaynaklarını kullanarak yerelden
kalkınma modelini uygulayacağız.
Yani belediyenin de yeni istihdam
alanları yaratmasını ya da istihdam
yaratabilecek genç girişimcilere, işlet-
melere olanak sağlaması konusunda
çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda
araştırmalar yapıyoruz ve girişimleri-
miz de var.”

Hükümet yoksa belediye var

Kalkınma için belediyelerin de rol oy-
nayabileceğini belirten Hançerli,
“Merkezden kalkınma olmadı, bugün
merkezi yönetime hükümete müda-
hale edemiyoruz. Ama belediyemiz
var. Avcılar Belediyesi’nden başlarız,
bunu deneyelim. İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olarak Sayın Ekrem
İmamoğlu da bunu yapmaya çalışı-
yor. Bir kalkınma hamlesi gerçekleş-
tirmeye çalışıyoruz. Tabii bu asıl
hükümetin işi ama bugün belediye
başkanı olarak belediyeden, yerelden
bir kalkınmaya hizmet edecek projeler
yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok
ciddi girişimlerde bulunduk, mesafe-
ler kat ettik. Süreç içerisinde bunların
meyvelerini alacağız” dedi.

Kentsel dönüşüm önceliğimiz

Avcılar’ın en önemli sorunlarından
birinin imar sorunu olduğunu söyle-
yen Turan Hançerli, “Güvenli konut-
lar, yani kentsel dönüşüm, otopark ve
ulaşım sorunu Avcılarımız’ın en

önemli sorunla-
rından. İstanbul,
bir bütün olarak
değerlendirdiği-
mizde aynı sorunu
yaşıyor ama Avcılar
biraz daha ciddi ya-
şıyor bu sorunu.
Çünkü yapı stoku
eski, yenilenme ger-
çekleşmedi. Dolayısıyla
güvenli konutları inşa
etmemiz lazım Avcı-
lar’da. Dönüşüm sağla-
mamız lazım ve
dönüşümü sağlarken de
orada yaşayan insanların
ekonomisini bozmadan, in-
sanları başka yerlere gön-
dermeden yerinde
dönüşümü sağlamamız
lazım. 30 yıldır imar bekleyen
mahallelerimiz var. Bunu
çözmemiz lazım. Bi-
rinci sorun olarak
bunu söyleyebili-
riz. Özellikle atıl
alanların yeşil
alan olarak
kullanılması
için de çaba
sarf ediyoruz.
Bizim talebi-
miz kentsel
dönüşüm ve
imar değişikli-
ğinde yeni yeşil
alanlar yaratılması
yönünde. İmar anla-
yışımızda da ‘her yeri
beton yapalım’ düşünce-
miz yok” dedi. 

39 yeni okula ihtiyaç var

Diğer bir sorunun da eğitim alanında
yaşandığını, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın sunduğu hizmetin Avcılar’da
da yetersiz ve sorunlu olduğunu belir-
ten Hançerli, “39 yeni okul yapılması
gerekiyor Avcılarımız’da tekli öğre-
time geçmek için. Toplam 70’i aşkın
okulumuz var ama en az 39 okul
daha gerekiyor. Kim yapacak?
MEB’in sorumluluğunda. Ama yap-
mamış. Avcılar halkının, özellikle ço-
cukların geleceğini düşünen Avcılarlı
bir belediye başkanı olarak, o çocuk-
ların ağabeyi olan bir başkan olarak
eğitim sorununu önemsiyorum. En
önemli sorunlardan biri olarak görü-
yorum. Bu konuda da çalışmalar
yapmak istiyoruz. Tabii bu konudaki
asıl sorumlunun MEB olması nede-
niyle biz yedek oyuncu olarak maça
müdahale etmeye çalışıyoruz ve özel
çaba sarf ediyoruz. Türkiye’nin en ka-
labalık okulu Avcılarımız’da. Okulda
5 bin 300 öğrenci var. 800’ü aşkın Su-
riyeli var o okulda. İnanılmaz kalaba-
lık bir okul. Tüm ortalamaları alt üst
eden bir okul. İkili öğretim var. İstan-
bul’un birçok yerinde ve Avcılar’da
öğlenci öğrenciler, sabahçı öğrenciler
okuldan çıktıktan 5 dakika sonra sı-

nıf-
lar bile

temizlen-
meden, ha-

valandırılmadan
o sınıflara giriyorlar ve

ders görüyorlar. Bu benim yüreğimi
kanatıyor ve en önemli sorunlarımız-
dan bir tanesi olarak görüyorum. Bu-
nunla ilgili çalışmalar yapacağız”
ifadelerini kullandı. 

Avcılar sahili canlanacak

Avcılar sahilinin seçimlerden bu yana
daha canlı ve etkin bir şekilde kullanıl-
dığını ifade eden Hançerli, “Avcılar
sahili Avcılarlılar’ın çok kullanmadığı,
Suriyeli probleminin olduğu bir yer
olarak biliniyor ama seçimlerden bu
yana biraz renklendi, canlandı sahili-
miz. Tabii İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi uzun yıllardır belki de Avcılar
halkını cezalandırmak için oranın kul-
lanım hakkını Avcılar Belediyesi’ne
vermiyordu. Avcılar Belediyesi bir şey
yapamıyordu orada. Şimdi inşallah
Sayın Ekrem İmamoğlu’yla birlikte
Avcılar sahilinin Avcılar halkı tarafın-
dan daha etkin kullanılması için çalış-
malar yapacağız. Şimdiden başladık
aslında. Sahilde spor ve aerobik ders-
leri başladı sabah saatlerinde. Ve yeni
aktivitelerle orayı daha etkin kullan-
maya başladık. İlerleyen süreçte daha
da etkin bir biçimde sahilin kullanıl-
masına yönelik çalışmalarımız ola-
cak” dedi.

AvcILAR KALKINmA
HAmLEsI 
bAsLATAcAK
Katıldığı televizyon programında Avcılar'a ilişkin hedeflerini ve 
projelerini anlatan Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Belediyenin öz
kaynaklarını kullanarak yerelden kalkınma modelini uygulayacağız ve
gençlerimize, geleceğimize umut olacağız” diye konuştu

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Toplu ulaşımın gelişmiş kentler için önemine
vurgu yapan Turan Hançerli, Avcılar’a deniz yoluyla

ulaşımın yeniden getirilmesi için de çalışmaların sür-
düğünü söyledi. Avcılar Belediye Meclisi’nin son top-

lantısında konuyla ilgili karar alındığını hatırlatan
Hançerli, “İDO’ya ve İBB’ye deniz ulaşımının tekrar
başlaması talebimizi ileten yazılarımızı gönderdik.

Şimdilik bir özel şirketin Adalar turu var ama
kentin diğer bölgelerine deniz yoluyla ula-

şılabilecek bir deniz otobüsü seferini
başlatmak istiyoruz” dedi.

Deniz ulaşımını 
başlatmak istiyoruz

Turan
Hançerli

HANÇERLİ

İDDİALI

KONUŞTU

Şişli Cemil Candaş’ı unutmadı
ŞiŞli Belediye Başkanı Muammer
Keskin, Cemil Candaş’ın kardeşi
Cemal Candaş ve belediye çalışanları

şehit Cemil Candaş’ı anmak için bir araya geldi-
ler. Törende konuşma yapan Muammer Keskin;
Şehit Başkan Yardımcımız Cemil Candaş; doğru-
nun, adaletin, dürüstlüğün yanında yer aldı. Bu

uğurda gencecik yaşta aramızdan ayrıldı. Ama
tüm kalbimle söylüyorum ki Cemil Candaş hu-
zurla uyusun. Çünkü, canı pahasına gittiği yolda
yalnız değil. Göreve geldiğim ilk günden itibaren
söylediğim gibi Şişli’de ranta, kirli düzene asla
izin vermeyeceğiz” dedi. Cemil Candaş’ın kardeşi
Cemal Candaş ise belediyeye teşekkür etti.

Muammer
Keskin
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SON SAYFA

G alatasaray'ın transferdeki hamleleri gayet
seri başladı. Fulham forması giyen ve 30
milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle İn-

giltere'ye transfer edilen bir oyuncudan bahsediyo-
ruz. Fulham'ın küme düşmesi sonucu başka bir
takıma gideceği kesinde. Hemlere kimlere, 
kimlere?

Milan,
Roma,
İnter,
Ve diğerleri...
Seri ne yaptı peki? Bütün bu takımları reddede-

rek Galatasaray'ı tercih etti. Seri bu anlamda akıllı
bir oyuncu. Çünkü sürekli forma giyip kendini gös-
terebileceği takımları tercih ediyor. Daha önce de
kendisini Fransa'da forma giydiği zamanlarda Bar-
celona istemiş o ise Premier Lig'in standart ekiple-
rinden biri olan Fulham'ı tercih etmişti. Çünkü Seri
çok açık ki futbol oynamak isteyen bir futbolcu. Bu
anlamda sportif başarıları kadar kariyerini de teb-
rik etmemiz gerekiyor.

Seri, transferinde bir alkış da Galatasaray'da sa-
dece 1 buçuk yıl forma giymiş olan Didier Drog-
ba'ya gitmeli. Fildişi Sahilli oyuncu memleketlisi
olan Seri'yi, Galatasaray'a gitmesi için ikna etti.
Galatasaray sadece 1 buçuk sene oynattığı bir
oyuncudan seneler sonra bile nasiplenmeye devam
ediyor. Bu anlamda kulüp yönetiminin vizyonunu da
tebrik edelim.

Ve bir futbolsever olarak Seri'yi izlemekten çok
keyif alacağımı da belirterek, bakalım sahada nasıl
işler yapacak diyelim.

Falcao gelirse büyük iş olur

Porto’dan beri takip ettiğim; o zamanların bana
göre dünyanın en iyi forveti. kafa, ayak, frikik gol-
leri mevcuttur. Hırçın ve mücadelecidir. Atletico
Madrid’ten sonra kariyeri düşüşe geçti. Sezonluk
sakatlık yaşadı. Aynı yıl dünya 2014 Dünya Kupa-
sı'nı kaçırdı. Ondan sonrası hep aşağı iniş. Bir de
yanlış zamanlarda yanlış takımlarda oynadı. 

Örneğin Manu’nun en kötü futbol oynadığı
zaman Manu’ya geldi ve hiçbir şey yapamadı. 
Monaco’ya döndüğü zaman bir şeyler yapmaya ça-
lıştı ama Porto günlerine hiçbir zaman dönemedi. 
Ama hala klas. Gollerine baktığınızda o klas 
kendini gösterir. 

Bakın bunu bir tarafsız göz olarak söylüyorum.
Bizim gibi lig için çok fazla bu adam. Eğer gelirse
ve yatmazsa çok iş yapar. Bildiğim kadarıyla Mo-
naco’da vergisiz 8.5 milyon euro kazanıyordu. Ga-
latasaray bunu nasıl çözer bilmiyorum ama çözerse
büyük iş.

Fenerbahçe kötü yönetiliyor

Geçen sezona göre daha iyi yönetilen fakat halen
daha kötü yönetilen bir takım Fenerbahçe.

Takımda Volkan Demirel (sözleşme imzalancağı
söyleniyor), Harun Tekin, Berke Özer, Altay Bayın-
dır, oynamasa da parası ödenilen ve hala daha söz-
lesmesi devam eden Kameni ve alt yapıdan çıkmış
kaleci var.

Toplamda 6 tana kaleci var ve ağustos ayına
merdiven dayadık ligin başlamasına 1 aydan az bir
zaman kaldı.

Volkan'la devam edilecek ise Altay'ı neden aldı-
nız? Veya Altay'ı aldıysanız 1.kaleci diye, Harun'u
kime satacaksınız?

Kulübede oturacaksa Harun, Berke ne olacak?
Çok değil 1 sene önce çocuğun adı Avrupa devleri
ile anılıyordu.

Veya Volkan ile neden sözleşme yenilenecek? Bı-
rakın bu basit işleri performansından memnunsanız
yenilersiniz. Zaten memnun olsanız habire kaleci de
almazdınız.

An itibarı ile takıma 2 stoper lazım. Serdar ve
Sadık'ın 1 tanesi bile 11 başlayacaksa şampiyon-
luğu şimdiden unutmak gerekir.

Sol bek Hasan Ali'nin yedeği 17 yaşındaki Ceb-
rail mi olacak?

Vedat Muriç ile forma rekabetine Allahyar mı
girecek?

Geçen sezon top oynamayan Garry Rodrigues ile
sol kanat ne kadar güvenilir olacak. Ya adam git-
tiği gibi değilse, solda Alper'i mi izleyeceğiz?

40 tane orta saha varken halen daha orta saha
için isimlerin geçmesi saçma değil mi ? 

7SPOR

Y eni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz
Tesisleri'nde devam eden Kasımpa-
şa'nın, Bursaspor'dan renklerine kat-

tığı Yusuf Erdoğan, Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bu-
lundu. Kasımpaşa'nın kendisi için en doğru
tercih olduğunu belirten 26 yaşındaki orta
saha oyuncusu, "Bursaspor'dan ayrılacağım
kesinleşmişti. Başkanımız beni burada gör-
mek istiyordu. Beraber oturup karar verdik
ve benim için en hayırlı yerin burası olaca-
ğını düşündüm. Hislerimde de yanıldığımı
düşünüyorum. Hem camia hem arkadaşlık
hem de hoca grubu olarak çok iyi bir or-
tama dahil olduğumu düşünüyorum. Böyle
bir sisteme girmeye benim de ihtiyacım
vardı. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Bu
camianın, bu atmosferin daha büyük başa-
rılara ihtiyacı var. Bu senenin Kasımpaşa se-
nesi olacağını umut ediyorum" dedi.

Kemal Özdeş bir şans

Kemal Özdeş ile çalışacağı için heyecanlı ol-
duğunu vurgulayan Erdoğan, "Kemal ho-
cayı anlatmak bizim haddimiz değil. Türk
futbolunun yıllardır önde gelen isimlerinden
birisi. Bizim için onun gibi bir insanla çalışa-
cak olmak şanstır. Bizim ondan alacağımız
çok şey var. Söylediklerini sahada uygular-
sak, kolay kaybetmeyen bir takım olabiliriz.
Hem ofansif hem de defansif anlamda ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir dönem-
deyiz ve kendisi de bizi iyi hazırlıyor. Hafta
sonu Avusturya'ya gidiyoruz, orada hazırlık
maçlarımız olacak. Gücümüzü ve futbol bil-
gimizi orada takım olarak birleştirmeyi dü-
şünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa seyircisine parantez açmalı

Geçtiğimiz yıl Bursaspor'da sıkıntılar yaşa-
dığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Başarı
ve başarısızlık birbiriyle bir bütün diye düşü-
nüyorum. Bursaspor'un yönetimiyle, taraf-
tarıyla, oyuncusuyla birleşip ortak bir hedefe
gitmesi gerektiğini düşünen biriyim ki zaten
öyle ekipler olduğu zaman başarı ya da ba-
şarısızlıklar geliyor. Aslında her şey bundan
3 sene önce başlamıştı. Ben geldim, biraz
sendeleme dönemi oldu ama ligde kaldık.
Geçen sene de son haftaya kadar götürdü-
ğümüz yarışı belki de beş dakika ile kaybet-
tik ama dediğim gibi Bursaspor'da sıkıntılar
oldu. Kendi adıma da beklemediğim tepki-
lerle karşılaştım. İyi gidiyorduk, ligin bitme-
sine on hafta ve alınacak o kadar çok puan
vardı ki, böyle bir tepkiyle karşılaşmak hem
takımı hem de beni çok etkilemişti. Çünkü
bir bütün olmanız gerekiyor. Taraftar da üç
senedir gelen başarısızlıktan dolayı bir pat-
lama anı geldiğini düşünüyordu. Hoş ol-
madı. Bir hafta sonra içeride Sivas'a karşı
1-0 geriye düştük. Ben orada Bursaspor
adına bir şeylerin değiştiğini fark etmiştim.
O maçı 3-2 kazanmıştık ve iyi bir ortam
oluşmuştu. Bursaspor seyircisi, hem fut-
bolcuyu oynatma hem de oynatmama
özelliğine sahiptir. Bursaspor'un bir
bütün olması gerekiyor. İnşallah da tek-
rardan ligimize geri dönerler. Türk fut-
bolunun Bursaspor'a ihtiyacı var"
ifadelerini kullandı.

Lazio ile ciddi şekilde
görüşmüştüm

Trabzonspor döneminde Avru-
pa'dan ciddi teklifler aldığını açık-
layan Yusuf Erdoğan, şunları
söyledi: "İnsanın hayatında kritik
noktalar vardır. Ben de bir çok
kez bu durumu yaşadım. Trab-
zonspor'da ilk çıktığım sene
Avrupa'da oynamıştık. O
dönem benim için iyi geç-
mişti. Lazio ve Roma o
dönem beni çok istemişti.
Lazio'nun sportif direktörü
benimle bizzat görüşm-
üştü. O sezon sonu gitme
planım vardı Lazio'ya
ama başkanımız Hacıos-
manoğlu, bir sezon
daha kalmamı istedi.

Benim de onunla baba-oğul ilişkimiz vardı.
O dönem bizim için hiç istediğimiz gibi git-
meyen bir sezon oldu. O sene 2-3 tane hoca
ile çalıştık. Çok kötü bir kaos ortamı vardı.
Geçtiğimiz sene Bursaspor ile yaşadığımız
sıkıntılara benzer sıkıntılar yaşadık orada
da. Bir takım kötü zamanlarda birbirine suç
atarsa o takımda sıkıntılar kaçınılmazdır.
Orada da bu tip şeyler yaşanmıştı. Daha
sonra üç büyüklerle adım geçti ama o
dönem, Trabzonspor'dan başka bir büyük
takımda forma giymek istemedim. Üç
büyük takım da ciddi teklifler getirmişti. Ben
de yurt dışı istiyordum. Daha sonra Bursas-
por'a geldim. Beşiktaş çok ilgilenmişti ve
ben Beşiktaş'la anlaşmıştım. Bonservis ko-
nusunda anlaşmazlıklar oldu. O dönem
Muharrem Usta, benim Trabzon'da kal-
mamı pek istemiyordu. Ben de o elektriği
alamayınca Trabzon'dan ayrılma zamanı-
mın geldiğini düşündüm. İstemeyerek de
olsa ayrılmak zorunda kaldım. Bursa da
ayrı bir hayat hikayesi oldu benim için. Bir
daha böyle şeyler yaşayacağımı bilsem tek-
rar Bursaspor'a giderdim diye düşünüyo-
rum. Kötü bitti ama güzel anılarım da var
Bursaspor ile ilgili."

Trabzonlu gençler çok şanslı

Bordo-mavililerin genç oyuncuları hakkında
değerlendirmelerde de bulunan Yusuf Erdo-
ğan, şöyle konuştu: "Trabzonspor, keşke bu
sistemi beş sene önce gerçekleştirebilseydi.

Abdülkadir, Yusuf, Uğurcan ile ko-
nuştuğumda onlara çok şanslı oldukla-
rını söylüyorum. Ben de A takıma
çıktığımda benimle ilgili de çok şey yazılı-
yordu ama devamlılık yoktu. Yusuf'un ol-
duğu dönemde çok iyi futbolcular geldi.
Ünal hoca da onlar için büyük bir şans.
Çok güzel bir ortam var orada şu anda.
Umarım hepsi çok başarılı olurlar. Kendim
başarmış kadar hepsiyle gurur duyuyorum.
Allah yollarını açık etsin. Avrupa'da oyna-
malarını çok istiyorum. Trabzonspor bu
sene Avrupa'da oynayacak ve bu onlar için
büyük bir sınav olabilir. Çünkü o atmosfer,
çok güzel bir duygu. Kendini büyük bir
sınav içerisinde gördüğünde bu senin özgü-
venini de artırıyor. Ben onların artık Avru-
pa'ya gitmesi gerektiğini
düşünüyorum, özellikle Yusuf'un. Abdülka-
dir, insanı kendisine hayran bırakan özellik-
lere sahip. Onun bir sene daha kalması
daha iyi olabilir."

Hedefim milli takıma gitmek

Kasımpaşa formasıyla milli takıma gitmek
istediğini söyleyen Erdoğan, "Şenol hoca, şu
anda bir ekol durumunda. Çok büyük başa-
rılar yaşattı. Çok güzel bir yapılanma var
ve büyük başarılar yakalayacağımıza ina-
nıyorum. Yaşım daha 26 ve ben de o ya-
pılanmaya dahil olmak istiyorum.
Hocamızın beni takip ettiğini biliyo-
rum, zaten iyi bir etkileşimimiz var.
Kasımpaşa formasıyla milli takıma
gitmek nasip olur inşallah. Hede-
fim, milli takıma uzun seneler hiz-
met etmek" dedi.

Galatasaray'a
transferim bitmişti

Yusuf Erdoğan, henüz imza atma-
dan, bedelli askerlik yaparken Gala-
tasaray formasıyla fotoğraf
çektirmesi ve sonrasında sarı-kırmı-
zılılara transferinin gerçekleşme-
mesi konusunda da açıklamalarda
bulundu. Galatasaray formasını
giymesinin abartılmaması gerekti-
ğini ifade eden Yusuf, "İnsan hayatında hiç
keşke dememeli bence. Bir hatadan bile ders
çıkarmak gerekir. Şöyle bir şey var; hiçbir
şey yokken böyle bir şey yapmazdım. Trans-
fer yüzde 90 bitmişti. O dönem, başka bir
takımla da anlaşsam o hevesle o formayı gi-
yerdim. Ben bu forma olayında abartılacak
bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok
masum bir şey olduğunu düşünüyorum.
Onun geri dönüşleri bana hep olumluydu.

O gün ben Kasımpaşa ile anlaşmış olsam o
gurur ve hevesle Kasımpaşa forması da gi-
yerdim. Bizim ülkemizde insanları bir anda
bitirip bir anda yükseltmek çok kolay. Özel-
likle sosyal medyada her insanın bir fikri var.
Avrupa'da durumlar çok daha farklı. Bütün
takımlarımız, birbiri ile iyi olmalı ve bir
bütün olarak devam etmeliyiz. Her şerde bir
hayır vardır diyelim. Başkanımız ve hoca-
mıza çok teşekkür ederim" dedi. DHA
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Galatasaray Seri başladı

CİMBOM
NASİP

OLMADI

Başıma 
gelenler 

çok komik
GALATASARAY'A transferinin for-
mayı giydiği için bitmediğini dü-
şündüğünü söyleyen Erdoğan,
"Bence o olmadı. Onun da olma-
ması temennisindeyim. Eğer sırf o
yüzden olmadıysa da çok komik
bir durum bence. Artık bu konuda
daha fazla konuşmak istemiyo-
rum. Büyük bir camiadayım ve za-
manla her şey rayına oturacaktır.
Sezon bittiğinde eminim ki 'İyi ki
bu camianın içinde yer almışım'
diyeceğim" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'nın yeni transferi Yusuf Erdoğan, askerlik yaparken Galatasaray
formasıyla fotoğraf çektirmesi, sonrasında ise sarı-kırmızılılara transferinin
gerçekleşmemesi konusunda açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcu,
Galatasaray formasını giymesinin abartılmaması gerektiğini söyleyerek,
“Şöyle bir şey var; hiçbir şey yokken böyle bir şey yapmazdım. Transferim
yüzde 90 bitmişti. Çok masum bir şey yapmıştım” dedi

ASLANIMSeri!
GALATASARAY'IN Fulham'dan kiralık olarak kad-
rosuna kattığı Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı ku-
lübün başkanı Mustafa Cengiz ve 2'nci başkan
Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi Seri'nin
transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden
Mustafa Cengiz, "Biz her zaman taraftarımızın
mutlu olması için buradayız. Galatasaray ruhu-
nun dünyayı kapsar şekilde yürümesi için elimiz-
den geleni yapıyoruz. Bir dünya yıldızı,
Galatasaray gibi bir dünya devine yakışır şekilde
transfer oldu, geçici de olsa. Ben bu vesileyle hem
sevgili Abdurrahim Albayrak’a, hem Şükrü Hane-
dar'a hem de oyuncunun menajerlerine çok teşek-
kür ediyorum. Umuyorum ki Seri hem Türk
futbolunun marka değerine, hem yayıncı kurulu-
şun ticari gelirine katkılar sunacak. Bunu da niyaz
ve umut ediyorum. Türk futbolu ve Galatasaray
için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hikayeme hızlı başlayacağım

Galatasaray'daki hikayesine hızlı bir başlangıç
yapmak istediğini ifade eden Seri, "Benim için
güzel bir an. Benim için Galatasaray'da olmak he-

yecanlı. Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak,
takım arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Bir de
stadyumumuzu dolu görmek istiyorum. Daha
önce buradaki maçları izledim. Bu atmosferde oy-
nayan takımın oyuncusu olacağım için çok mutlu-
yum. Ayrıca burada elimden gelen her şeyi
yapmak istiyorum çünkü Galatasaray bana çok
saygı gösterdi, bana çok özen gösterdi. Bundan
dolayı çok mutluyum ve en iyi oyunumu oynamak
istiyorum" diye konuştu.

Galatasaray çok büyük bir kulüp

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu bildiğini
belirten Seri, "Galatasaray büyük, çok büyük bir
kulüp olduğunu biliyorum. Ayrıca kulübün büyük
bir tarihi var. Bir de Didier Drogba burada oynar-
ken milli takımda Belçika'yla oynadığımız bir ha-
zırlık maçına bine yakın Galatasaray taraftarı onu
desteklemeye gelmişti. Çılgın bir şey diye düşünm-
üştüm. Oyuncuları çok seviyorlar, kulübü çok sevi-
yorlar. Müthiş bir şey bu. Bu sezon bunun için en
iyi sonuçları almamızı istiyorum. Her kulvarda en
iyi sonuçları almamızı umuyorum. DHA

transferı   
yattı!



Büyükçekmece Belediyesi,
2019 Okuma Yılı kapsamında
gazeteci – yazar Hıfzı Topuz’u
Büyükçekmece’de ağırlayarak
unutmayacak bir söyleşiye imza
attı. Büyükçekmece’deki Hıfzı
Topuz Parkı Amfisi’nde gerçek-
leştirilen söyleşinin moderatörlü-
ğünü Büyükçekmece Belediye
Başkan Danışmanı Tarihçi –
Yazar Sacide Bolcan gerçekleş-
tirdi. Büyükçekmecelilerle söyle-
şide buluşan gazeteci – yazar
Hıfzı Topuz, “Kitaplarımı hep
Türk okuyucular için yazdım.
Türk okuyucularından uzaklaş-
mak istemiyorum. Ben kitabı bir
iletişim olarak görüyorum. Oku-

yucularıma hep bir mesajım var-
dır. Atatürkçü, ilerici ve sol me-
sajlar iletirim. Bu demokratik bir
iletişimdir. Ben para için kitap
yazmıyorum. Kitaplarımdan kaç
para kazanıyorum hiç bilmem.
Hiçbir zaman yazılarımı sat-
maya kalkmadım. Ben satılık ol-
madım” dedi.

Atatürk ortak
paydamızdır

Gazeteci – Yazar Hıfzı Topuz’un
Büyükçekmece Belediyesi’ne ba-
ğışladığı etnik maskelerle Büyük-
çekmece’ye Kara Afrika Müzesi
açılacağını söyleyen Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr.

Hasan
Akgün,
“Okuma Yılı
münasebetiyle
düzenlenen bu et-
kinlik için sizlere
çok teşekkür ediyo-
rum. Sizin dünyanızı
dinleme fırsatı bulan bir
kişi de olsa bizim için
büyük kar. Büyükçekme-
ce’nin eğitim ve kültür seviyesi
yüksektir. Bu milletin kitap oku-
ması için bu siyaset üzerine dev-
letin yönetiminin tesis edilmesi
lazım. Atatürk ilke ve inkılapları
hepimizin ortak paydasıdır”
dedi. ZEYNEP VURAL
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Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN

b eylikdüzü Belediyesi’nin düzenle-
diği 5. Klasik Müzik Günleri tüm
coşkusuyla devam ediyor. Bu yıl ki

teması “Türk Bestecileri” olan ve Yaşam
Vadisi sahnesinde gerçekleşen konserler
kapsamında piyanist Gülsin Onay, ‘Mo-
zart’tan Saygun’a Piyano Resitali’ ile izle-
yicilere unutulmaz saatler yaşattı.
Beylikdüzülü sanatseverlerin yoğun ilgisi-
nin olduğu “Vadide Siyah Beyaz Gece”
konserine Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eski Bakanı Yaşar Okuyan, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve
eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra başkan yar-
dımcıları, meclis üyeleri ve yüzlerce vatan-
daş katıldı. 

Sizlerle birlikte olmak çok güzel

Uluslararası pek çok orkestrayla konserler
veren Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Bey-
likdüzü’ne unutulmaz bir müzik ziyafeti
sundu. Sanatçı; Mozart, Ahmed Adnan
Saygun, Liszt ve Chopin'in gibi önemli
isimlerin eserlerini sunarken, “Güzel bir
akşamda müziği beraber paylaşmak çok
değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. Yoğun bir katılımın ol-
duğu resital sonrası ayakta alkışlanan
Onay, “Bu güzel akşamda sizlere son

bir teşekkür etmek için madem mehtap
var Beethoven’dan Ay ışığı Sonatı’nı çal-
mak istiyorum” diyerek teşekkürlerini
güzel eserle iletti.  

Müziğe ihtiyacımız var

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık konser sonrası yaptığı konuş-
mada, “Bu serin yaz akşamında içimizi
ısıttınız ve Vadiye çok yakıştınız. Bizi şeref-
lendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Memleketin ruhunun dinlenmeye ihtiyacı
var ve siz ruhumuzu dinlendirdiniz. Sana-
tın ve klasik müziğin böyle iyileştirici te-
davi edici bir yanı olduğunu bize
hissettirdiniz. Sanata ve kültüre kent yaşa-
mında alan açtığınızda karşılık bulduğunu
Beylikdüzü’nde görüyoru” dedi.

Onur Tuna ile başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik'
filmi ile gişede başarı yakalamaya hazırlanan Tu-

vana Türkay, aşk hayatında yeniden hüsrana uğ-
radı. Oyuncu daha önce iki kez ayrılıp barıştığı

futbolcu Alper Potuk ile yeniden ayrıldı. Ak-
şam'da yer alan habere göre; Ramazan Bay-

ramı'nda Dalaman'da baş başa tatil yapan
çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı

tercih etmişti. Kendisini iki esmer kız ile
aldatan sevgilisini affederek yeniden

barışan Tuvana Türkay'ın yakın
dostlarına, "Alper'i artık görmek is-

temiyorum" dediği söyleniyor.

tuvAnA türKAy 
gemİlerİ yAKti

ANIL BODUÇ

Para için kitap yazmıyorum

Beylikdüzü Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Klasik Müzik Günleri’nin beşincisi kapsamında ünlü piyanist
Gülsin Onay’ı ağırladı. Yoğun ilginin olduğu resitalde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Sanatın, tedavi edici ve insanların güzel bakmasını sağlayıcı gücünü kullanmaya devam edeceğiz” dedi

SAnAt inSAnlAri
tedAvi ediyor

Beylikdüzü'nde hayatın çok güzel olacağını belirten Çalık, “Biz her zaman için
sanatın, insanların güzel bakmasını sağlayıcı gücünü kullanmaya devam ede-
ceğiz. Beylikdüzü’nde hayat çok güzel akacak. Bu hayatın akışı İstanbul’un tüm
sokaklarına ve ilçelerine yayılacak. Buradan da Türkiye’ye umut olacaktır. Sa-
natın, kültürün ve müziğin sokaklarda yankılanmasını istiyoruz ve bunun için
çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Çalık, konser sonunda
Onay’a plaket ve çiçek takdimini eşi Zehra Çalık ile birlikte yaptı. 

Hayat çok güzel olacak
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Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda bulunan çınar ağacının altında 50 yıldır
kitap satan ve çarşının simgelerinden biri haline gelen Hüseyin Avni
Dede (65)'nin tezgahı kapatılmıştı. Dede, çınar ağacının altında
kendi şiir kitaplarını yeleğine asarak satmaya başladı
Hüseyin Avni Dede 1968'den beri
kendi şiir kitaplarının da aralarında
bulunduğu kitap, kasetler, pullar, fo-
toğraflar, eski para ve küçük antika-
lardan oluşan sergisini Beyazıt
Sahaflar Çarşısı'nda bulunan çınar
ağacının altında satıyordu. Geçtiği-
miz yıl haziran ayında belediyenin
çınar altını seyyar satıcılara yasakla-
masının ardından tezgah açamaz
oldu. Sahaflar Çarşısı'nın simgele-
rinden olan Dede olayların orada
tezgah açarak para kazanan kişiler
arasında yer kavgası çıkmasıyla baş-
ladığını ve zabıtaların o tarihten bu
güne kadar bölgede kimsenin tezgah
açmasına izin vermediğini söylüyor.

50 yıldır kitap sattığı çınar altındaki
tezgahını açamayan Hüseyin Avni
Dede şiir kitaplarını yeleğine asarak
satmaya başladı.

Yasak koydular ama...

Hüseyin Avni Dede, "25 Haziran
2018'den beri burada sergi açamıyo-
rum. Burası bir çıkmaz sokağa
döndü. Buraya barikat kurdular, be-
lediye zabıtaları nöbet tuttu. Bu yüz-
den esnaf burayı terk etti ama ben
yine yerimde kaldım. Bana serbestlik
tanıyorlardı, sergimi açıyordum ama
emsal teşkil etmeyeyim diye benim
tezgah açmamı da yasakladılar. Ben
de o yasağa uydum” dedi.
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