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N eden “Bir şeyi çok istersen olur”
diyorlar, hiç düşündünüz mü? Ama
öyle sıradan bir isteme değil, yürek-

ten isteme. Gerçekten isteme… Her gün dü-
şünecek ve her gün gerçekleştiğini hayal
edecek kadar düşünme. Peki nasıl olur da
düşündüğümüz şeyler gerçek olur? Gelin
hep beraber bakalım.

Bir şeyi sürekli düşündüğümüzde beyni-
mize farkında olmadan komutlar gönderiyo-
ruz. Beynimizde o şeyin gerçekleşmesi için
yollar arıyor ve aklımıza çeşit çeşit fikirler
geliyor. Hatta bazen durduk yere istediğiniz
şey ile ilgili aklınıza fikir gelir. İşte tam da
bu yüzden. Bir fabrika gibi düşünün. Biz sü-
rekli isteyip hayal ediyoruz ve farkında ol-
madan beynimize komutlar gönderiyoruz,
beynimiz de o şeyin gerçekleşmesini sağla-
yacak yollar arıyor ve her bulduğu yolu bize
söylüyor. Bize de sırasıyla o yolları denemek
kalıyor. 

“Ben çok istedim, düşündüm ama 

olmadı” diyorsanız eğer, yeteri kadar iste-
memişsiniz demektir, ya da vazgeçmişsiniz-
dir. Düşünsenize birkaç gün istiyor ve
düşünüyorsunuz, ama sonra ilk günkü gibi
istemiyorsunuz. Bu durumda doğal olarak
beyninizde yollar aramayı bırakacaktır,
çünkü siz de ona komut göndermeyi bırak-
mışsınızdır. Unutmayın, “İstediğiniz ve 
düşlediğiniz her an, ona biraz daha fazla
yaklaşıyorsunuz.” Düşün ve gelen komutları
uygula. Bu kadar basit aslında. 

Bu zamana kadar neleri başardığını ve o
başardığın şeyleri ne kadar çok istediğini
hatırla. Başarı tesadüf değildir. Gidiyorsun
ve onu alıyorsun hepsi bu. Bu zamana kadar
nasıl sürekli düşündüğün şeyleri başardıy-
san, bundan sonra da istediğin şeyleri düşü-
nerek başarabilirsin. Ama bir şartla! Asla
pes etmeyerek… Eğer pes edersen, başkala-
rını senin hayalini yaşarken izlersin. İstedi-
ğin şey çok mu zor? “Evet” dediğini duyar
gibiyim. Ne güzel işte. Zor evet, zor ama

imkansız değil. Hem o iste-
diğin şeyi başkası yapıyor da sen
neden yapamayacaksın ki? Bütün insanlar
eşit. Allah bütün insanları eşit yarattı, sa-
dece bazıları daha çok çalıştı ve pes etmedi
hepsi bu. 

“Bu asla olmayacak”, “Zaten bende
şans olsaydı…”, “Bunu ben kesinlikle yapa-
mam” gibi cümleleri hayatından çıkar,
çünkü bu cümleler seni mağlup eder. Sen
böyle düşününce beynin de pes edecek ve
kendini o şeyin asla olmayacağına kodlaya-
cak. Evet belki zor şeyler yaşadın, büyük
ihanetler gördün, hayatın sillesini yedin,
ağır tecrübeler kazandın ve belki de özgüve-
nini, kendine olan inancını yitirdin... Her ne
olursa olsun şunu asla unutma, direksiyon
başındaki sensin ve direksiyonu istediğin
yöne çevirebilirsin. Beynindeki tüm karam-

sar düşünceleri çöpe at. Bu zamana kadar
olmamış olması bundan sonra olmayacağı
anlamına gelmez. Başarmak için başarısız-
lığı düşünürsen zaten başaramazsınki!

Bak mesela Çin’de dar gelirli bir ailenin
çocuğu olan Jack Ma, üniversiteye girmek
istediğinde, 3 başarısız deneme yaşadı. Bu
dönemde  30 ayrı iş başvurusunda bulundu
ve bütün başvurduğu yerler kendisine olum-
suz geri dönüş yaptı. O dönemde KFC Çin
pazarına yeni girmişti ve açık pozisyonlara
başvuran 24 kişi içerisinden sadece Jack
Ma işe kabul edilmedi. İnanabiliyor musu-
nuz? başvuran 24 kişiden 23’ü işe alınıyor
ve yalnızca Jack Ma işe alınmıyor. Daha
sonra Jack Ma, Harvard Üniversitesi’ne de
10 kez başvuruda bulundu; ancak yine red-
dedildi. Kısaca size anlattım, bunun dahası
da var. Ama isterseniz şu ana gelelim. İşte
sürekli şanssızlık yaşayan Jack Ma, şu anda
dünyanın en zengin ünlü iş adamlarından
bir tanesi. Çünkü fikirler geliştirdi ve asla
ama asla pes etmedi. İşte Jack Ma’dan 
sözler: 

1-) “Tabii ki Alibaba’yı kurarken korku-

yordum ve şüphelerim vardı. Ama şuna ina-
nıyordum: biz kazanmazsak da bir başkası
kazanacak. Geleceğin uzmanı yoktur, sa-
dece geçmişin uzmanları vardır.”

2-) “Pozitif olan ve asla pes etmeyen 
insanları seviyorum.”

3-) “Tüm başarılı girişimciler geleceğe
iyimserlikle bakanlardır. Asla şikayet et-
mezler. Her zaman diğerlerinin şikayetlerine
çözüm ararlar. Sadece şikayet ederek gele-
cekten beklentisiz olmayın, her zaman iyim-
serlikle düşünün.”

4-) “İş Modeliniz Başkalarına Yardım
Etmek Üzerine Olmalıdır.”

5-) “Fırsat her zaman var, yalnızca nasıl
bulacağınızı bilmeniz gerekiyor.”

6-) “Sadece devam et... ‘Azim’ gerekli…
Bugün çok zor, yarın da zor, ama yarından
sonraki gün çok güzel.”

Hayatınızın ipleri sizin elinizde ve şimdi
seçim sırası sizde. Ya hayatınıza müdahale
etmeyip gidişatı izlersiniz ve sadece seyirci
olursunuz; ya da hayatınıza müdahale eder-
siniz ve tüm ipleri elinize alıp istediğiniz ha-
yatı yaşarsınız. Seçim sizin…  

Düşüncenin gücü
Tuğçe MARİK
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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, kalitesiz güneş gözlük-
lerinin, göz sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Güneş gözlüklerinin göz sağlığı
için seyyar satıcılardan değil, optikçilerden alınması gerekir. Kalitesiz bir güneş
gözlüğü göz bebeğini genişleteceği için göze ciddi zararlar verebiliyor" dedi

G öz Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Doç. Dr. Gökçen Gökçe,
yaz aylarında sokakta satışı

artan güneş gözlükleriyle ilgili uyarıda
bulundu. Ultraviyole (UV) ışınlarını
kesmeyen güneş gözlüklerinin, göz be-
beğinin büyümesi, gözde yanma, kıza-
rıklık ve deri yanıklarına neden
olabildiğini belirten Doç. Dr. Gökçe,
güneş gözlüğünün mutlaka optikçiden
alınması gerektiğini söyledi.

Camlar önemli

Güneş gözlüğü camlarının mutlaka ka-
liteli olması gerektiğini anlatan Doç.
Dr. Gökçe, "Özellikle güneşin yoğun
olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arası,
ultraviyole ışınlarının en yoğun olduğu
zaman dilimi. Bu zaman diliminde,
mutlaka güneş gözlüğü kullanılması
gerekiyor. Güneş gözlüğü kullanırken,
gözlüğün seçimi de çok önemlidir. En

önemli faktör ise güneş gözlüğünün
camlarıdır. Güneş gözlüğünün

camlarının mutlaka kaliteli olması ge-
rekiyor. Mutlaka optikçiden satın alın-
ması gerekiyor. Camın özelliği ise
yüzde 99 oranında ultraviyole ışınını
engellemesi gerekiyor" dedi.

Yüze oturmalı

Doktor Gökçe, güneş gözlüğünün bo-
yutlarının da önemli olduğuna dikkat
çekerek, "Güneş gözlüğünün boyutları
çok önemlidir. Özellikle gözün büyük
bir kısmını kapatması gerekiyor. Sağ-
dan veya soldan yansıyan ışıkların
göze gelmesini engellemesi için güneş
gözlüğünün yüze oturması gerekiyor.
Bir diğer faktör ise güneş gözlüğünde
renk seçimidir. Özellikle dış ortam-
larda, yeşil ve gri gibi güneş gözlüğü
camları renk bozulmamasına neden
olabilirken, bir miktar kontrastı düşü-
rebiliyor. Özellikle araç kullanırken,
yüksek kontrastın gerektiği zaman-
larda kahverengi ve sarı camlar tercih
edilebilir. Bu tür camlar, daha kaliteli

bir görüş sağlıyor" diye konuştu.

Göz bebeklerini büyütüyor

Kalitesiz bir güneş gözlüğünün ciddi an-
lamda gözde hastalıklara neden oldu-
ğunu vurgulayan Doç. Dr. Gökçen
Gökçe, "Güneş gözlüklerinde koyu bir
renk tonu olduğu için göz bebeğinin
normalden daha geniş olmasına neden
oluyor. Göz bebeği de daha geniş ol-
duğu için ve güneşten gelen ışınları da
engellemiyor. Kalitesiz bir güneş gözlüğü
göz bebeğini genişleteceği için göze ciddi
zararlar verebiliyor. En büyük zararı ise
göz çevresinde oluşan deri yanıkları,
gözlerde kızarıklık ve yanma olayları ola-
rak gerçekleşiyor. İlerleyen dönemlerde
ise katarakt oluşabiliyor. Biz mutlaka
saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş göz-
lüğünün takılmasını öneriyoruz. Gözlük
alırken mutlaka optikçilerden alınmalıdır.
Seyyar satıcılarda satılan ürünlere hasta-
larımızın itibar etmemesini öneriyorum"
dedi. DHA

ÖNEMLİ OLAN GÖZÜN KORUNMASI
Optisyen Murat Torun ise lisanslı ve sertifikalı
ürünler alınması gerektiğini dile getirip,
"Güneş gözlüğünde önemli olan camın özelliği
ve gözü korumasıdır. Özellikle UV filtre özelliği
ve polarize cam olsun. Müşterilerimize dışarıda

atıklardan yapılan gözlükler, UV ışığını tama-
men gözüne geçiriyor ve göz bebeğini büyütü-
yor. Biz müşterilerimize kaplamalı ve polarize
olan camları tavsiye ediyoruz. Kaliteli bir güneş
gözlüğü almak için önce lisanslı ürünler satın

almalıyız. Piyasada sözde marka olarak harf-
leri değiştirilmiş gözlükler satılıyor. O ürünleri
kesinlikle almasınlar. Kaliteli bir gözlüğün fi-
yatı 300 ile 700 TL arasında değişiyor. Aşağı in-
dikçe kalite de düşüyor" diye konuştu.

Göz Hastalıkları
Uzmanı Dr.
Gökçe, gözlüğün
yüze oturan
cinsten olması
gerektiğini
söyledi.

Rengi, hoş kokusu ve tadı ile yaz mev-
siminin en sevilen meyvelerinden olan
kirazın sapından çekirdeğine kadar

sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Yüzde
80 oranındaki su içeriğiyle yaz meyveleri ara-
sında önemli bir yere sahip olan kiraz, sıcaklar
nedeniyle artan sıvı ihtiyacını karşılamaya yar-
dımcı oluyor. Sıcak havalarda çokça tercih edilen
bu meyvenin kilo aldırmaması ve sağlığa zarar
vermemesi için uygun miktarlarda tüketilmesi ge-
rekiyor. Dyt. Ceyda nur Çakın, kirazın sağlık üze-
rindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Çok fazla faydası var

Yaz meyvelerinin en küçük ama en zengin içeriğe
sahip meyvelerinden biri olan antosiyanin, kuar-
setin gibi antioksidan bileşikler ile lif, A vitamini,
C vitamini, potasyum, magnezyum ve melatonin
içeriği ile de pek çok hastalık için koruyucu etki
göstermektedir. Kirazın kırmızı, beyaz, sarı, bordo
pek çok rengi bulunmaktadır. Rengi koyulaştıkça
besin değeri artan bu meyvenin yararlı etkilerin-
den bazıları şunlardır:
Kanseri önleyici etki gösteriyor: en yüksek anti-
oksidan kapasiteye sahip meyvelerden birisi olan
kiraz, bu özelliği sayesinde metabolizma sonucu
oluşan ve hücre üzerinde zararlı etkileri bulunan
serbest radikalleri ve hücre üzerindeki stresi
azaltarak kanseri önleyici etki göstermektedir.
inme riskine karşı koruyor: Kan basıncında
azalma, kalp damar hastalığı ve inme riskine
karşı koruyucu olma özelliği taşımaktadır. Özel-
likle yaz aylarında sıcaklık artışıyla beraber sorun
yaşayan tansiyon hastalarının günlük beslenme-
sinde kiraza yer vermesi gerekmektedir.
Cilt sağlığına faydalı: C vitamini, A vitamini ve
polifenolleri bir arada bulundurması sayesinde
cilt dokusu için de olumlu etkiler sağlamaktadır.
Böylelikle yaz boyu güneş ışınlarına maruziyetin
artmasıyla bozulan cilt sağlığı korunabilmekte.
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B akırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam
saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile bir-
likte denize giren Soner Taşkın ağabe-

yine dalga kırandan denize atlayacağını
söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre
sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen du-
rumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine
deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler
havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara
sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı.

Aile sinir krizi geçirdi

Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar
başladı. Çalışmalara Deniz Polisi, Sahil Gü-
venlik Ekipleri , İBB ve Küçükçekmece Beledi-
yesi arama kurtarma ekibi katıldı.
Küçükçekmece Belediyesi'nde özel güvenlik
görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen gençten sa-

atler sonra acı haber geldi. Taşkın'ın cansız be-
deni saat 12.00 sıralarında karadan yaklaşık
100 metre açıkta bulundu. Yakınları acı haber
ile yıkıldı. Sinir krizi geçiren baba Sedat Taşkın
ve bazı yakınları baygınlık geçirdi. Olay yerine
çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Canımızdan can gitti

Arama çalışmaları sürerken Baba Sedat Taş-
kın arama çalışmalarına katılan ekiplerin az
olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Karde-
şiyle birlikte denize giren ağabey Gökhan Taş-
kın , "Buradan atladı yüzdü. Boğulduğunu
gördüm. Bende suya atladım. Can kurtarana
haber verildi. burada bizim canımızdan can
gitti. Başka canlar yanmasın. İnsan arama de-
dektörü yok ama maden arama dedektörü var.
insanlık bu mu? " diye konuştu.  DHA
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T ürkiye'de  basında sansürün kaldırılma-
sının yıl dönümü olarak her yıl 
24 Temmuz günü törenler düzenlenir.

Bu özel gün; ''24 Temmuz Gazeteciler ve
Basın Bayramı'' olarak kutlanır.

II. Meşrutiyetin yürürlüğe girmesiyle bir-
likte, çıkan gazeteler sansür memurlarına 
verilmeden basılmış ve bugün sansürün 
kaldırılması olarak tarihe geçmiş.

1908’in yaz ayları 2. Abdülhamit için zor
geçiyordu. Selanik’ten yayılan İttihatçı isyanını
ne Şemsi Paşa bastırabilmişti ne Müşir Osman
Paşa. Binbaşı Enver Bey ve adamları dağlar-
daydı.

Ayaklanmanın 40. gününde Abdülhamit
geri adım attı. Bir başka açıdan da ileriye
doğru atılmış bir adımdı bu: 24 Temmuz
1908’de 2. Meşrutiyet ilan edildi.

Osmanlı Matbuat Cemiyeti adıyla örgütlen-
miş gazetecilerin büyük bölümü meşrutiyeti 
sevinçle karşıladılar. Sansürün karşısına dikile-
bileceklerdi artık. 1876’dan kalma sansür 
kararnamesini uygulatmayacaklardı. Yani
sansür memurları yayından önce gazeteleri
kontrol edemeyecekti..

*
Meşrutiyetin ilan edildiği günün gecesinde

İkdam Gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet ile
Sabah Gazetesi sahibi Mihran Efendiler, 
gazete provalarını görmek için gelen sansür 
memurlarını aynı sözlerle geri çevirdiler: 
gazeteler hürdür, sansür yasaktır.

25 Temmuz 1908 sabahı dağıtılan gazeteler
farklıydı artık. Uzun yılların ardından ilk kez
sansür memurlarının değil gazetecilerin tercih-
lerine göre basılmışlardı. Özgürce yayımlanan
gazetelere halkın ilgisi de büyük oldu. Bazı ga-
zeteler satışlarını 2 binlerden 5 binler düzeyine
çıkardı. Fiyatı 10 kuruş olan İkdam karabor-
sada yarım liraya kadar alıcı bulabildi. Bir ay
içinde 200 yeni gazete için yayın hakkı alındı.

*
24 Temmuz bir anlamda gerçek gazetecili-

ğin patlama yaptığı gündü. Bu nedenle 24
Temmuz Cumhuriyet Dönemi’nde Türk basının-
dan sansürün kaldırılması ve basın bayramı
olarak ilan edildi. Daha sonra kutlamalar 
“geleneksel gazeteciler günü” adı altında 
yapılmaya başlandı.

Türkiye’deki basın kuruluşları zaman
zaman 24 Temmuz 1908 öncesini hatırlatan
dönemlerden geçtiler ama 24 Temmuz simge
olarak önemini hiç kaybetmedi.

*
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılında

kurulduğu zaman “gazeteciler için de bir gün
belirleyelim” düşüncesi ortaya atılmıştır. 
Önceleri ilk gazetenin basıldığı gün “basın 
bayramı” olarak düşünülmüştür. İlk gazetenin
çıkışı kimilerine göre 1831, yani Takvim-i Va-
kayi’nin yayınlanışıdır. İlk Türkçe gazete olma-
sına rağmen onu, resmi gazete olduğu için ilk
gazete saymayan görüştekiler de 1861, yani
Tercüman-ı Hakikat’ın çıkışını ilk gazete bası-
lışı olarak kabul etmek istemişlerdir. Bu 
anlaşmazlık nedeniyle konuda bir görüş birliği
olmamış bunun üzerine Fatih Rıfkı Atay,
Akşam gazetesinde 24 Temmuz’u tarihini or-
taya atmış ve 24 Temmuz tarihi “Gazeteciler
ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaya 
başlamıştır.

*
Ne yazı ki; 1946 yılında kurulan ve ''24

Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'' gü-
nünü ilan eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
bu özel gün adına düzenlediği ödül törenini son
yıllarda gerçekleştirmemekte...

Basın ve medya dünyasının içinde bulun-
duğu duruma TGC'nin bu kararı eminim 
günümüzdeki sansüre veya 'otosansüre' oldukça
dikkat çekecektir.

1908 Padişahlık düzeninin henüz kendisini
hissettirdiği bir ülke ve 2019 Cumhuriyet 
ülkesi.

Aradan geçen yüz yılı aşkın bu sürede 
buralara neden gelindi, nasıl gelindi, kim veya 
kimler getirdi.

*
Kuşkusuz ülkemizde basında sansüre örnek

gösterilecek çok olay olmasına rağmen akıllara
en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen
yerel seçim sonuçlarının yayınlanması durumu
gelecektir.

Bilindiği üzere devletin haber ajansı (Ana-
dolu Ajansı) seçim sonuçları iktidar partisinin
adayının aleyine gittiği anda verileri dondura-

rak ciddi bir kaosa imza 
atmıştır.

Ve bu sansüre ertelenen seçimlerde sandığa
giden seçmenler ciddi bir şekilde tepki göstere-
rek bir anlamda iktidar adayını cezalandırmış,
rakibini ödüllendirmiştir.

*
Gelişen ve değişen internet çağı sayesinde

artık sansürden bahsetmenin zor olduğunu 
söylemek mümkün.

Yeterki bilgi sahibi olunsun.
Dün iktidar sahipleri belki iki-üç tv kanalını,

iki-üç yayın organını sansürleyerek istedikle-
rine ulaşabilmektelerdi.

Oysa bugün internet teknolojisi ve sosyal
medya sayesinde sansürlemek zorunda olaca-
ğınız kişi sayısı ikiler, üçler beşler ile sınırlı
değil ne yazık ki.

Üstelik birçok sosyal medya fenomeni, bir
çok yayın organından çok daha fazla okuyu-
cuya, çok daha fazla izleyiciye ve çok daha
fazla takipçiye sahip olmaktalar.

Bu durum da tabiki hakikatlerin öğrenilme-
sini, medya ve ifade özgürlüğünü, kamuoyunun
gerçekleri bilme özgürlüğünü bir nebze 
sağlamaktadır.

*
Sosyal medyanın bu kadar özelliklere sahip

olmasına rağmen, kamuoyu yine de güvenerek
takip ettiği basın organları kanalı ile hakikatle-
rin peşine düşmektedir.

Dolayısıyla, basın mensupları eskiye oranla
çok daha fazla, cesur, donanımlı, bilgili ve seri
olmalıdır ki.

Hem sosyal medyadaki bilgi kirliliğine
neden olmadan gerçekleri kamuoyu ile paylaş-
malı, hem de internetin sağladığı hız ile haberi
okuyucusuna/izleyicisine ulaştırmalıdır.

Yazdıkları yorumda veya haberde doğru
bilgi aldıklarına, sağlam kaynaklarına, haberin
veya yorumun toplumsal faydalarına, kamu ya-
rarına olduğuna inanıyorlarsa,  sonuna kadar
yazdıklarını veya söylediklerini savunmalılar.

*
Basın, sansür ve iktidar kelimelerinin 

yanyana geldiklerinde nasıl sırıttıklarını 
farketmişsinizdir.

Basın eşittir hakikatleri yazan söyleyen
demek.

Sansür eşittir gerçeklerin kamuoyundan
saklanması demek.

İktidar eşittir gücünü sürdürmesi gereken
demek olduğu sürece.

Özgür ve bağımsız basın iktidarın işine 
gelmez.

Gerçek basın organı sansür uygularsa işini
yapmamış sayılır.

Okuru olmaz, izleyeni olmaz, takipçisi
olmaz iflas eder.

Günümüz yandaş medyanın yaşadığı komik
duruma düşme kaderini yaşar.

İktidar ise basını sansürlemek yerine 
kendisine çeki düzen vermez ise uyguladığı
sansür sayesinde düşüşünü hızlandırır...

İki kere iki dört...
Bu gerçeğe rağmen hala sansür peşinde

olanlara itibar etmeyiniz.
Sansürcü basın mensuplarını ciddiye 

almayınız.
Teknoloji çağında yaşadığımız için artık

sansürden fazlaca söz etmenin de mümkün 
olduğuna inanınız...

*
Her şeye rağmen; II. Meşrutiyetin yürür-

lüğe girmesiyle birlikte, ''24 Temmuz 1908'de
gerçekleşen, basında sansürün kaldırılışının 

111. Yıldönümünü kutluyor, haber alma ve
gerçekleri öğrenme hakkının teminatı olan
basın ve düşünce ifade özgürlüğünün yaşandığı
bir medya dünyası diliyorum...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Basın, sansür ve iktidar...
Gazeteler hürdür, sansür yasaktır...

OLUME ATLADI!
Yeşilköy sahilinde dün akşam denize atladıktan sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner
Taşkın'ın cansız bedeni bulundu. Ailesi sinir krizi geçirerek uzun süre gözyaşı dökerken,
bazı vatandaşların sahilde güneşlenip yüzmeye devam etmesi dikkat çekti

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Başkanlığını yaptığım, İstanbul Gaze-
teciler Derneği (İGD) gazeteci İsmail Kü-
çükkaya'yı söyleşide ağırlıyor. 24
Temmuz Çarşamba günü saat 16.00-
18.00 arasında Avcılar Barış Manço
Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek söyle-
şiye tüm basın mensuplarını ve basın
dostlarını  bekliyoruz...

DAVET

Hırsızlar vatandaşları kovaladı
Başakşehir'de bir iş yerin-
den kasa çalan hırsızlar, kendi-
leri fark eden vatandaşları

döner bıçağı ve sopalarla kovaladı. Hırsız-
lık ve kovalamaca anları saniye saniye gü-
venlik kamerasına yansıdı. Edinilen
bilgiye göre olay Başakşehir'de önceki gün
meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin
önüne lüks bir araçla gelen altı şüpheli, iş
yerini ve çevresini gözetledikten sonra iş
yerinin kapısını açtı. 6 şüpheliden 2'si iş
yerindeki kasayı almak için içeri girdi. Bu
sırada hırsızları fark eden iki vatandaş iş
yerine doğru yöneldi. Arabada bekleyen
hırsızlar bir anda arabadan çıkarak vatan-
daşları döner bıçakları ve sopalarla kova-

lamaya başladı. Kasayı alan hırsızlar gel-
dikleri araçla hızla olay yerinden uzak-
laştı.

Kameralar görüntüledi

Çevrede bulunan güvenlik kameraları ta-
rafından saniye saniye kaydedilen olayda,
hırsızlar lüks bir araçla iş yerinin önüne
yanaşıyor. Bir süre bekleyen hırsızlar daha
sonra iş yerine giriyor. Bir hırsız içeride
kasayı çalmaya çalışırken, diğerleri araçta
bekliyor. Vatandaşlar içerideki hırsızların
yanına gelirken, araçtaki şüpheliler döner
bıçakları ve sopalarla, vatandaşları kova-
lamaya başlıyor. Hırsızlar geldikleri araçla
hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Olay yeri 
inceleme

yaptı
Arama çalışmaları sürerken
bazı vatandaşların güneşle-
nip yüzmeye devam etmesi
ise dikkat çekti. Olay yerinde
yapılan ilk incelemelerin ar-
dından ceset, Adli Tıp Ku-
rumu morguna kaldırıldı.

Kaçak göçmenleri polis durdurdu
Sultangazi'de kaçan Afganları polis havaya ateş ederek durdurdu. Gözaltına alınan 12 kaçak
göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek

Sultangazi İlçe
Emniyet Müdür-
lüğü, son günlerde

Afganistan ve Pakistan uyruklu
kişilere yönelik bir dizi denetim-
ler gerçekleştiriyor. Vatandaş-
lardan gelen ihbarları da
değerlendiren polis, önceki gün
gece geç saatlerde yapılan 'bı-
çaklı kavga' ihbarı üzerine
alarma geçti.  15 Afgan uyruklu
kişinin ellerinde bıçakla kavga
ettikleri yönünde yapılan ihbar
üzerine çok sayıda ekip, 'Gece
Kartalları' olarak bilinen ma-

halle bekçileri ve Sultangazi
Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı
sivil ekipler, Merkez Habibler
Mahallesi'ne sevk edildi.

Aralarında
kovalamaca çıktı

İhbarın yapıldığı bölgeyi ablu-
kaya alan polis ve mahalle bek-
çileri ile Afganlar arasında
kovalamaca yaşandı. Karşıla-
rında polisi gören Afganistanlı-
lar, kaçmaya başladı. Polis ve
mahalle bekçileri de kaçan kişi-
leri yakalamak için peşlerinden

koştu. Yaşanan kovalamaca sı-
rasında önlerini kesen bir polis
memuru kaçan bazı Afgan uy-
ruklu kişilerin havaya ateş ede-
rek durdurdu. Mahalle
bekçileri, şüphelilerin üst ara-

masını yaptı. Şüphelilerden
elde edilen bilgiler doğrultu-
sunda, kaçan diğer kişiler de
ikamet ettikleri evlerde gözal-
tına alındı. 
DHA

Asansörde can verdi
Sultangazi'de 1 kişi asansöre bineceği sırada asansör aniden hareket
etti. Asansörün aşağı doğru boşalması sonucu sıkışan 67 yaşındaki
Ayhan Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi
2347 Sokak'ta bulunan bir iş
merkezinde meydana geldi.

4'ncü katta bulunan bir tekstil firmasında
çalıştığı öğrenilen 67 yaşındaki Ayhan
Yaşar, aşağıya inmek için yük asansörüne
binmek istedi. Yaşar, kapının açılıp bine-
ceği sırada asansör aniden hareket etti.
Asansörün aşağı doğru boşalmasından
dolayı Ayhan Yaşar, asansörde sıkıştı.
Asansör, üçüncü kat ile ikinci kat arasında
durdu. Yaşlı adamın çığlıklarını duyan
mesai arkadaşları, hemen itfaiyeyi aradı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri Yaşar'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için
çalışma başlattı. Yaşar'ı sıkıştığı yerde kan-
lar içerisinde gören ekipler, sağlık ekiple-
rine haber verdi. İçeride çalışmalar devam
ederken, iş merkezinin önünde bekleyen

Ayhan Yaşar'ın mesai arkadaşları, gözyaş-
larına engel olmadı.

Yolda hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat
süren çalışmaları sonucu Ayhan Yaşar sı-
kıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay
yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından
Yaşar'ı ambulansla Sultangazi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 



Ü lkenin sınır kenti, Kafkaslara
komşu kentinden aynı gün de iki in-
tihar haberini yaptıktan, tıklanıp, 

içeriği okunmadan ya yalandan beğenenilme-
den yada başlığa bakıp kendince yorumlar
yapılan ve okunupta, 'falanda fakiri okuyor,
sitesini takip ediyor' demesinler diye beğeni
yada yorum yapmadan geçilen haberlerimin
linklerini paylaşıp, okurlarıma duyurduktan
sonra başta bir çok Ardahanlı hemşehrimin
de yaşadığı ve Ardahanlı olan Belediye Baş-
kanının yönettiği İstanbul Esenyurt'ta olmak
üzere bir çok intihar ve cinayet haberleri akı-
yordu, bilgisayarımın sağ at köşesinde gelen
son dakika haberleri ile..

34 yıldır her gün ülke ve dünya gündemi
ile ilgili köşe yazarlığı da yapan bir gazeteci
olarak sık sık yaptığımız ve en çok okunan
ama 'neden' denilmeyen haberleri başında
gelen intihar haberlerini yaparken biz gazete-
cilerin hazırlayıp, çıkardığı gazetelerin 
3. sayfalarının neden Ortadoğu gibi kanlı 
olduğu da aklıma geldi.

Ortadoğu deyince de insanların yaşamına,
dünyaya yön veren siyasetin ne durumunda
olduğuna bakmak için bu kez de son dakika
haberlerin siyasi haberlerine göz attım.

İlk bakışta gördüğüm başta dişileri baka-
nının, 'S-400'ler ve İran, Suriye konusunda
aramızın limoni olduğu dolarcı ABD'ye yöne-
lik olarak; 'Münbiç'te tehdit devam  bizde
Doğu Fırat'a gireriz' şeklinde ki siyasi haber-
lerinde gazetelerin 3. sayfalarını kan gölüne
çeviren, sonrasında da çatışma veya savaş
getiren bir çok tehditlerle dolu haberler 
okudum.

Ve insanların özel hayatlarında olduğu
gibi kentler arasında, ülkeler hatta AY gibi
uzay da bulunan varlıklar için hep bir kavga
ve bir birini anlamaz durumda olduğunu dü-
şünerek yeniden biz gazetecilerin haberli ile
dolu, kanlı 3. sayfalı gazete sayfalarını hatır-
layıp, bugünkü yazımın ana konusunda çok
uzaklaşmadan bunun nedenini kendimiz ile,
size, her sabah gidipte bir gazete bayisinde
günlük bir gazete almaktan aciz olan bizlere

sorduğum soruyu yeniden sormayı 
hatırladım.

Evet, gerçekten okuduğumuz yada 
gördüğümüz de göz attığımız gazetelerin 
3. sayfaları neden hep intihar, cinayet 
haberleri ile dolar?

Ve bu haberlerin başını neden erkeklerin
intihar da, kadınların ise cinayet haberlerinde
önü çeker?

Öncelikle asıl gazeteci olan, intihar ettiği
için gazeteciliği bana bırakan kardeşini sırrı,
nedeni hala çözülememiş olan intiharlara ba-
kalım diyerek son iki intihar haberimin nede-
nini ve intihar etmeye, ettirmeye gelinen
noktayı araştırıp, uzun uzun düşündüm..

Düşünmekle yetinmeyip, bu konuyu yaz-
maktan boğulmak üzere olan gırtlağımı, sıkı-
şan kalbimi rahatlatmak için yazıyı
bilgisayarda bırakıp, kendimi dışarı atıp yan-

daki kahve de bir çay içmeye gittim..
Sonrasında yazımı 3. sayfaları kanlı olan

gazetelere yetiştirmek için geri döndüğümde
eğitimde, hizmette, sağlıkta, ekonomide, 3
gümrük kapısı olmasına karşın, kırmızı et de-
posu olmasına rağmen yapılan bir araştır-
mada 81 vilayet arasında sonlarda olan
yoksul, kendisi küçük, cürümü büyük denen
memleketim Ardahan'ın intihar vakaların da
ilk sıralarda olduğunu öğreniyor, daha da 
şaşırıyordum.

Ve burayı biraz da hızlıca geçip, bu kez de
cinayetlere kurban giden ve gazetelerin 3.
sayfalarını dolduran kadın cinayetlerinin ne-
denini kendimce az, çok araştırma cabası
içine girdim..

Gerçi aynı kadınların aynı gazetelerin 1.
sayfalarını da kendileri ile aynı cins olan yarı
çıplak yada erotik giyimli, kadınlarca süsledi-
ğini de bilen bir gazeteci olarak açık yada
erotik giyimli olmazsa da aynı güzellikte fo-
toğraflarla süslü ama cinayete kurban gitmiş
bir çok kadın cinayeti haberine neyin neden
olduğunu düşünüyor ve yazımı yazdığım
sırada yanıma gelen kadınlara da bu 
soruyu sorup, cevabını arıyordum.

Bir erkek arkadaşımızın 'Abi erkekler de
ölüyor ama haberleri dikkat çekmediği için
sayfalarda yer bulmuyor ondandır' diyerek
gazetelerin 3. sayfalarını kana çeviren kadın
cinayetlerinin çokluğuna kendince cevap ve-
rirken gelen, giden, konuşup, bu yönde soru
sorduğum kadın ve kızlarında bir taraftan
gülümseyerek, diğer taraftan da biz başta
çapkınlık denen suçlamalarla erkekleri suçla-
yıp, yaşadıklarını hatırlarcasına benimde bir
erkek olduğumu ima ederek yani biz erkek-
lere kızdıklarını ortaya koyan yüz hatlarını
sertleştirerek 'biz erkeklerin kadınlarda daha
güçlü olaması ve kadınları anlayamamalardır
bunun nedeni..' demeleri ile aradığım cevabı
bulmaya çalışıyordum.

Peki yazımın sonuna gelememe karşın
hala cevabını bulamadığım intihar ve kadın
cinayetlerinin nedeni nedir sizce?

Benim cevabını bulmadığım ama hala 
cevabını merak ettiğim soruma, merakıma
bir cevap verebilir misiniz?

Yada birlikte düşünüp, cevabını arayalım
coğumuzun bir cevabını bildiğini yada san-
dığı intihar ve gazetelerin 3. sayfasını kanlı
hale getiren kadın cinayetlerinin nedenini..
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Gazetelerin kanlı üçüncü sayfası

A vcılar'ın en geniş alanına sahip
eğitim kurumu olarak dikkat
çeken Özel Haseki Koleji'nin ku-

rucusu Saim Çelikhan ve öncülüğünü
üstlenen Aslan Çelikhan, basın mensup-
larıyla bir araya geldi. Eğitime yönelik
sahip oldukları anlayıştan ve hedeflerin-
den söz eden ikili, Özel Haseki Koleji'yle
birlikte Avcılar'ın eğitimde marka bir ilçe
haline gelmesine katkı vereceklerini söy-
ledi. Okulun toplumsal sorumlulukları-
nın bilincinde olan genç kuşaklar
yetiştirmeyi hedeflediğini anlatan Aslan
Çelikhan, “Okulumuz, temel bilimlere,
sağlık kuruluşlarına ve teknolojik geliş-
melere katkı sağlamayı, özgür düşünce
ışığında ve toplumsal sorumluluk bilin-
ciyle, araştırma ve sorun çözme becerisi
gelişmiş, uluslararası yeteneklere sahip,
etik ve mesleki nesnellik kurallarına say-
gılı olmanın yanı sıra çok disiplinli yak-
laşımlara açık, geniş ufuklu bireyler
yetiştirmeyi, çok boyutlu kalite standart-
ları içinde, topluma hizmet sunmayı
görev edinmiştir” dedi.

Uluslar arası olacağız

Uluslar arası bir isim olacaklarından da
söz eden Çelikhan, “Bizler bilimin ve sa-
natın sınırlarını genişleten, özgürlükçü,
toplumsal gelişime önderlik eden, öğren-
cilerimizle birlikte öğrenme tutkusu etra-
fında buluştuğumuz, bütün akademik ve
idari bileşenlerinin bu arayışa kendilerini
adadıkları ulusal ve uluslararası bir okul
olmayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Yabancı dili önemsiyoruz

Yabancı dili iyi nesillerin geleceğe daha

güvenle bakabileceğini de belirten Çelik-
han, bu anlamda yabancı dil eğitimle-
rine de önem vereceklerinin altını çizdi.
Çelikhan, “Bu hedef doğrultusunda iler-
lemenin en az bir yabancı dili anadil dü-
zeyinde konuşabilen, içinde
bulunduğumuz çağın tüm gereklerine
hızlıca uyum sağlayabilen öğrenciler ye-
tiştirmekle mümkün olabileceğini dü-
şünmekte ve tüm çalışmalarımızı  ve
projelerimizi bu bakış açısıyla oluştur-
maktayız. Haseki Koleji tüm paydaşla-
rıyla bir bütün olarak mesleki deneyim,

bilgi ve birikimini
öğrencilerinin
hizmetine suna-
rak içinde bulun-
duğu çevreye
farklı bir bakış
açısı kazandırmak,
çözüm odaklı eğitim
felsefeleri üretmek
amacıyla Türk eğitim sis-
teminin dinamik yapıtaşla-
rından biri olmaya hazır”
ifadelerini kullandı.

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Kadınlar ürettikçe
mutlu oldu

avcılar’lı kadınlar tarafından üretilen çe-
şitli ürünlerin sergilendiği Avcılar Belediyesi
Kadın El Emeği Pazarı faaliyete başladı. Ka-

dınların el emeği ürünlerini sergileyerek ev ekonomisine
katkı sunmalarını sağlayan, aynı zamanda sosyalleşmek
için güzel bir ortam yaratan pazar Ambarlı Mahallesi
Ihlamur Yolu’nda saat 16.00-23.00 arasında faaliyet
gösteriyor. El Emeği Pazarı’nda kendi ürettikleri takı,
giysi, el işi, örgü ve süs eşyalarını sergileyen kadınlar, El
Emeği Pazarı’nın hem ek gelir elde etmek için hem de
sosyalleşmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için iyi bir
fırsat olduğunu söyleyerek Avcılar Belediyesi’ne ve Baş-
kan Hançerli’ye teşekkürlerini ilettiler. Avcılar halkını El
Emeği Pazarı’na çağıran kadınlar, ürünlerini insanlarla
paylaşmaktan zevk aldıklarını, üretmeye ve paylaşmaya
devam etmek istediklerini belirttiler.

Kadın el emeği önemli

El Emeği Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet
eden, dertlerini dinleyen Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, pazarın önemli bir proje olduğunu ifade ede-
rek, “Kadın el emeği bizim için çok önemli ve çok güzel.
Güzel olan şeyleri devam ettirip güçlendirme arzusun-
dayız. Sıkıntıları dinliyoruz, sorunları dinliyoruz ve bu-
rayı nasıl daha da güzel bir hale getirebiliriz diye hep
birlikte kafa yoruyoruz. Her şeyin daha güzel olması
için var gücümüzle çalışacağız” dedi. 

Avcılar sahili daha çok kullanmalı

Hançerli, Avcılar halkını Avcılar sahiline davet ederek,
“Avcılar halkını sahilimizi daha çok kullanmaya çağırı-
yorum. Sahile inerken de buraya mutlaka uğramalarını
isterim. Burada hanımefendilerin kendi elleriyle, eme-
ğiyle, alın teriyle ürettiği çok güzel ürünler var. Avcılar
halkını buraya gelip görmeye, bu ürünlerden almaya
davet ediyorum” ifadelerini kullandı. ANIL BODUÇ

Avcılar'da faaliyet gösteren Özel
Haseki Koleji'nin sahibi olan

Aslan Çelikhan, basın mensupla-
rıyla bir araya geldi. Yeni eğitim

dönemine ilişkin hedeflerini 
anlatan Çelikhan, “Biz her zaman

çağdaş eğitimden yana olan,
akılcı, realist ve geleceğe yönelik

güçlü nesiller yetiştirmeyi 
hedefleyen bir okuluz. Bu 

anlamda da bizim birincil hedefi-
miz eğitimde öncü olmak” dedi

ONCU OLMAK
HEDEF EGITIMDE 

YAKUP TEZCAN

Yeni eğitim dönemine ilişkin okulun gerçekleştirdiği yeni-
liklerden de bahseden Çelikhan şöyle konuştu; “Bilgiye

ulaşma hızını ve üretkenliği arttırıcı her türlü plan ve projeyle
2019 - 2020 öğretim yılına hazırlanan okulumuzda bu yıl STEM labo-

ratuvarları, her sınıf düzeyinde Kodlama ve Robotik dersleri, Akıl
Oyunları Sınıfı, Hızlı Okuma, Okuduğunu Anlama pratikleri, ulusal sınav-
lara hazırlayıcı sınav teknik ve taktikleri programımıza dâhil edilecektir.”

Robotik 
dersler geliyor
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Beylikdüzü gençlerle
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Beylikdüzü Genç İşadamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katılan Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Genç arkadaşlarımızın varlığı bizler için önemli. Gerek
yaptıkları işlerle, gerekse de enerjileriyle birlikte Beylikdüzü'ne değer katıyorlar” dedi

BeylikdÜzÜ Genç
İşadamları Derne-
ği'nin kahvaltısına ka-

tılan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
genç iş insanlarının Beylikdü-
zü'ne değer katan işlere imza at-
tıklarını söyledi. “Gençlerin
enerjisi, çalışma aşkı ve azmiyle
birlikte daha güçlüyüz” diyen
Çalık, “Beylikdüzü'nün ciddi
anlamda genç bir potansiyeli

var. Bizler de bu potansiyeli her
zaman desteklemeye, yanla-
rında olmaya çalışıyoruz. Gen-
çerle birlikte ilçemizin daha da
ileri gideceğini düşünüyoruz”
dedi.

Altın tavsiyeler

Gençlere yönelik nasihatlerde
veren Çalık, “Her zaman çalış-
kan olmak gerekiyor. Çalışkan
olurken de liyakata önem ver-

mek gerekiyor. İş bilenlerle yol
yürümek gerekiyor. Bunları ger-
çekleştirdiğiniz doğrultuda ba-
şarıda kendiliğinden gelecektir”
dedi. Kendi kariyer geçmişinden
de söz eden Çalık, “Bizler de
genç olduk bir takım yollardan
geçerek bugünlere geldik. İnanı-
yorum ki buradaki değerli genç
kardeşlerimiz de çok iyi yerlere
geleceklerdir” ifadelerini 
kullandı. BARIŞ KIŞ

Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği Kadın
El Emeği Pazarı’nın 5’incisi Başkan Turan
Hançerli’nin katılımıyla açıldı

silivri Kent Kon-
seyi proje değerlen-
dirme toplantısı

düzenledi. Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz’ın da katıl-
dığı toplantı Silivri Belediyesi
Nikah ve Toplantı Salonu’nda
gerçekleşti. Kent Konsey Baş-
kanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, bir
sunuş yaparak projeleri aktardı.
Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi,
Çocuk Meclisi ve Engelsiz Mec-
lisi’nin kurulması, ilçede tarıma
ve turizme yönelik projelerin ge-
liştirilmesi, Silivri tarihini konu
alan çalışmaların yapılması, Si-
livri köylerinde kültürel ve sanat-
sal faaliyetlerin yapılması gibi
ana başlıklar konuşularak tartı-
şıldı; “Marka Kent Silivri” vur-
gusu öne çıktı.

Marka kent olacağız

Proje değerlendirme toplantı-
sında konuşan Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, şu me-

sajları verdi: “Şehrin tüm pay-
daşları burada. Ana fikir, hedef
belli; daha iyi yaşanabilir bir Si-
livri. Bununla birlikte Silivri dı-
şında bulunan insanların
ömrünün bir bölümünde yaşa-
mayı arzuladığı bir Marka Kent,
bir tatil yeri olarak da herkesin
görmek istediği bir Silivri…
Mutlu Silivri, mutlu çocuk ha-
yali kuruyoruz. Silivri’yi sadece
merkezden ibaret görerek yöne-
tirsek, şehre ihanet etmiş oluruz.
Kurfallı Mahallesi’nden, Be-
kirli’sine, binlerce tarihi içinde
bulunduran merkezine kadar
bütüncül bir anlayışla Silivri’nin
sahilini, plajlarını, tarım alanla-
rını önemseyip marka bir kent
yaratmalıyız. Kurfallı Mahalle-
mizdeki bir hanımefendiye söy-
lediğim gibi bu şehirde yaşayan
çocuklar benim çocuklarım.
Merkezde doğan çocukla, Kur-
fallı’da doğan çocuk aynı şart-
lara sahip olmalı” dedi.

Amaç daha iyi bir Silivri

Haseki Koleji’nin kurucusu Saim Çelikhan ve yöneticisi
Aslan Çelikhan, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler doğru
yönlendirilecek

Üniversite adayı gençlerin heyecanla
beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sı-
navı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların

açıklanmasının hemen ardındansa binlerce öğrenciyi
tercih heyecanı sardı. Öğrencilerin bu heyecanına
ortak ve destek olan Beylikdüzü Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren
KÜLTÜRSEM ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da genç-
lerin gelecekleri için atacakları en önemli adımlardan
biri olan YKS tercihlerinde onlara destek oluyor.
KÜLTÜRSEM YKS’ye giren gençlerin tercihleri, pu-
anları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjan-
ları gibi kriterlerin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre
doğru bir şekilde tercih yapabilmeleri noktasında
gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.
Beylikdüzü’nde ikamet şartı aranmayan ve 23-29
Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek tercih günle-
rinde öğrenciler, her biri alanında uzman rehber öğret-
menlerden bilgi alabilecekler. 

Volkan
Yılmaz

Mehmet
Murat
Çalık
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İ BB'den yapılan açıklamada,
"Vektörle mücadele konusunda
çalışmalarına 12 ay boyunca

devam eden İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdür-
lüğü, son günlerde Avcılar İlçesinde
ortaya çıkan 'Batı Nil Virüsü' vakala-
rından sonra bölgede virüsü taşıdığı
tespit edilen sivrisinekle mücadele ça-
lışmalarını arttırdı. Sivrisinek müca-
delesi kapsamında Avcılar ilçesinde
bin 327 adres ve 2 bin 223 kaynakta
yürütülen çalışmalar, 3 larva ekibi, bir
dere ekibi ve bir sulak sazlık alan
aracı ekiplerince yürütülüyor. Bu-
nunla beraber 2 ekip ile gece ilaçla-
ması da yapılıyor" denildi.

Dere ilaçlanıyor

Çalışmaların Yeşilkent Mahalle-
si'nde yoğunlaştığı belirtilirken,

"Gündüz 3, gece 5 ekip olmak üzere,
140 adres ve 342 kaynakta sivrisinek
mücadelesi sürdürülüyor. Bunun ya-
nında, Yeşilkent Mahallesinin Kü-
çükçekmece Gölü sınırlarındaki
sazlık, bataklık, dere ve kanallarda,
sazlık arazi aracı ile ilaçlama çalış-
maları da ihmal edilmiyor. Mahalle-
nin sınırlarından geçen yaklaşık 30
km uzunluğundaki Eşkinoz Deresi
ve Yeşilkent Mahallesi içerisinden
geçen Eşkinoz Deresinin yan kolu
olan Turan Deresi ve Değirmendere
İBB ve İSKİ ekiplerince ilaçlanıyor.
Araç ile ulaşılamayan alanlarda ise;
yaya ekipler, granül formülasyonlu
larvasitler kullanılarak ilaçlama ça-
lışmalarını yapıyor. Personelin gire-
mediği alanlarda ise sulak-sazlık
arazi araçları ile ilaçlama çalışmaları
yürütülüyor" bilgilerine yer verildi

Larva ilaçlaması yapıldı

Açıklamada, "Sivrisinekle mücadele
konusunda çalışmalarını ilçe beledi-
yesi ile koordineli bir şekilde yürüten
İBB ekipleri virüsün tespit edildiği
ilk gün olan 19 Temmuz tarihle-
rinde; 3 ekip ile Değirmen Deresi ve
Eşkinoz deresinin kesiştiği alanda
larva ilaçlaması çalışması yaptı.
Mahalle 5 eşit parçaya bölünerek 5
araç gece ilaçlama çalışması yapıldı.
Özellikle dere yatağına yakın kısım-
larda ilaçlamaya önem verildi. Vaka-
ların tespit edildiği sokaklarda ışık
tuzağı kurularak sivrisinek popülas-
yonun ölçümü yapıldı. Yeşilkent
Mahallesinde bulunan sivrisinek
üreme kaynaklarının kontrolü ve
mücadele çalışmaları devam 
ediyor" denildi. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar'da sivrisinek yoluyla
bulaştığı tespit edilen "Batı Nil Virüsü" vakasının ortaya çıkmasından
sonra, sivrisinekle mücadele çalışmalarının arttırıldığı açıkladı

ıBB VıRuSE
SAVAS AcTı

corbacıaden corbacıaden

LEZZETİN 
ADRESİ

0212 856 0 112 ADRESTEL: Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe
Mah. A1 Blok No:34 

Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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İBB ekipleri Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki dere ve
çevresinde ıslah çalışmalarına başladı. İSKİ de dereyi

kurutmak için hummalı bir çalışma başlattı.

ChP İstanbul İl Başkanı Dr.
Canan Kaftancıoğlu, katıl-
dığı bir TV programında

önemli açıklamalarda bulundu. Kaf-
tancıoğlu, hakkında bazı sosyal
medya paylaşımlarından dolayı dava
açılmasıyla ilgili konuştu. "Eleştirmez-
sem siyaset yapmamın bir anlamı kal-
maz" diyen Kaftancıoğlu, "Ne
hikmetse 23 Haziran'dan önce birile-
rini aklına gelmiş tweetlerim soruştu-
rulmuş, sonra o dosya rafa konulmuş.
Ne zaman ki 31 Mart seçimlerine ge-
lirken yine bu dosya birilerinin aklına
gelmiş. Seçim ertelenir ertelenmez
dosya sürece konulmuş. 13 Ocak’taki
haliyle bir ek bile yapılmadan jet hı-
zıyla 5 günde kabul edilmiş. Ne hik-

metse ilk duruşmada savunma iste-
meme rağmen kabul edilmedi, sonra
da hâkim kendi kararından vazgeçerek
18 Temmuz’a dava günü verildi.
Suçum çok büyük, Cumhurbaşkanı'na
hakaret etmişim, kamu görevlisine ha-
karet etmişim, halkı kin ve nefrete teş-
vik etmişim, bunları 6 yıl önce attığım
tweetlerle yapmışım. Ben Türkiye
Cumhuriyeti'ni aşağılamam. Çünkü
ben Atatürk’ün kurduğu partide gö-
revliyim. O koltuklarda oturanlar da o
makamları aşağılamasınlar diye bunu
yapanları uyarma sorumluluğum var"
dedi. 

Yargı bağımsızlığı yok

Hakkında açılan davayı İstanbul se-

çimlerine bağlayan Kaftancıoğlu,
"Çünkü o kaybetti biz kazandık o
yüzden yargılanıyorum. Memlekette
üstünlerin hukukunun hüküm sür-
düğü bir sistem var. Yargı bağımsız-
lığı yok. Türkiye’de yargıya güvenin
dipte olduğu bir dönemde yaşıyoruz.
Neden yargılandığım kısmı o kadar
aşikar ki. 15 Temmuz'da köprüde bo-
ğazı kesilen askerleri eleştirmişim.
Neden eleştirmeyeyim? Tutarsınız
yargılarsınız cezalandırırsınız. Hiç
kimsenin hiç kimsenin yaşam hakkını
elinden alma hakkı yoktur. Bu bir
ceza değil, cezalandırma davası. Siz
düşünce özgürlüğü çerçevesinde bun-
ları yargılayamazsınız" ifadelerini 
kullandı. 

TURKIYE’YI 
ASAGILAMAM

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, "Cumhurbaşkanı'na, kamu görevlisine hakaret etmişim, halkı kin ve nefrete teşvik etmişim. 
Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılamam. Çünkü ben Atatürk’ün kurduğu partide görevliyim" dedi

Hayatını kaybeden emekli büyükelçi Ercüment Orhan
Yavuzalp, İstanbul'da düzenlenen törenle toprağa verildi

95 yaşında hayatını
kaybeden Emekli Bü-
yükelçi Ercüment

Orhan Yavuzalp için Eren-
köy'deki Galippaşa Camii'nde
tören düzenlendi. Oğlu Osman
Yavuzalp camide taziyeleri kabul
etti. Törene Yavuzalp'in ailesi,
yakınları ve sevenleri katıldı. Dua
ve helallik alındıktan sonra bü-
yükelçinin cenazesi öğle nama-
zını müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Bahçeköy
Mezarlığında toprağa verildi.
Osman Yavuzalp, "Babamı ebe-
diyede uğurluyoruz.Dışişleri ba-
kanlığı'na uzun süre hizmet etti.
Özellikle Moskova'da Cenevre
daimi temsilciliğinde, Beyrut'ta

ve Kıbris'ta  görevler yaptı. Özel-
likle Kıbrıs onun hayatında
dönüm noktasıdır. Kıbrıs davası
için elinden geleni yaptı" diye ko-
nuştu.

Yavuzalp kimdir?

Ercüment Orhan Yavuzalp, 1924
yılında Ankara'da doğdu. Gala-
tasaray Lisesi'nden sonra Siya-
sal Bilgiler Okulu'nu bitirdi.
1948 yılında devlet hizmetine
başladı. 1949 yılında Dışişleri
Bakanlığı'na girdi. Londra'da
Muavin Konsolos (1952-55);
Karaçi Büyükelçiliiği'nde Başkâ-
tip (1955-1958); Merkezde Şube
Müdürü ve daha sonra Başba-
kanlık Özel Kalem Müdürü

(1958-61); Viyana Büyükelçiliği
Müsteşarı (1961-62); CENTO
Genel Sekreter Yardımcılığı
(1962-64); NATO, TC Delegas-
yonunda Müsteşar (1964-67);
Lefkoşe Büyükelçiliği Daimi
Maslahatgüzarı (1967-70); Bey-
rut Büyükelçisi (1970-72);
NATO Genel Müdürü (1972-
76); BM Cenevre Ofisi nezdinde
Daimi Temsilci Büyükelçi (1976-
79, 1985-89'da yeniden) ; Mos-
kova Büyükelçisi (1979-82);
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
(1982-85) olarak görevler yaptı.
Ayrıca çeşitli uluslararası üst
düzey toplantılara heyet üyesi ya
da başkan olarak katıldı.
DHA

Riskli bina yıkıldı

Kağıthane'de Nisan ayında Yahya
Kemal Mahallesi’nde istinat duvarının
çökmesi sonucu başlatılan kontrollü

bina yıkımında, riskli alan olarak belirlenen binala-
rın yıkımı devam ediyor. Akkaya Sokak’ta yer alan
22 ve 23 nolu binalar boşaltıldıktan sonra yıkımına
başlanıldı. Kağıthane’de riskli alan olarak belirle-
nen binaların yıkımına devam ediliyor. Yetkililer-
den yapılan açıklamaya göre bugüne kadar kentsel
dönüşüm kapsamındaki üç aylık sürede 38 bina-
nın yıkımı gerçekleştirilirken toplamda 123 bina yı-
kılacak. Evleri yıkılacak veya yıkılan daire
sahiplerine, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı ile Kağıt-
hane Belediyesi tarafından taşınma ve kira yardımı
yapılıyor.

Halk olarak mağdur olmadık

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılacak ma-
halle sakinleri devletin yardımları ile mağdur ol-
madıklarını söylerken, bugün yıkılan binalarda
oturan Abdullah Karahasan, “Yaklaşık üç ay önce,
istinat duvarının kayması nedeniyle kentsel dönü-
şüm projesi başlatıldı. Bizde bu projeden çok
memnunuz. Devletimizin sayesinde bizlerde yeni
evlerimizde oturacağız. Devletimiz, buradaki proje
ile çok iyi çalışmaktadır. Biz özellikle Kağıthane
Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin’e çok
teşekkür ediyoruz. Projeyle çok yakından ilgilene-
rek her gün gelip bakıyor. Valiliğimiz, bakanlığımız
sayesinde çok güzel bir proje olacak. Halk olarak
biz mağdur olmadık. Devletimiz bize her türlü
yardımı yapıyor şu anda" dedi. DHA

Belediyeden
bakana destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
bugün sosyal medya üzerinden yayın-
ladığı bir mesajla, okullarda çocuklara

hayvanseverlik aşılayacak bir uygulamanın ilk
adımını attı. Barınaktan sahiplenilen Pergel
isimli köpekle fotoğrafını paylaşan Selçuk, pay-
laşımının üzerine, “Pergel barınaktan geldi.
Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma baş-
lattık. “Bir bu mu kaldı” dediler. Emin olun,
müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koy-
makla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günay-
dın diyeceği bir can koymak arasında, “sevgi”
kadar büyük bir fark var” notunu düştü.

Akpolat cevap verdi

Bu paylaşım üzerine Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat'tan bir adım geldi. Akpolat, sosyal
medya hesabından Bakan Selçuk'a cevap vererek
projeyi sahipleneceklerini bildirdi. Akpolat, “Biz
Beşiktaş'taki okullarımıza can dostlarımız için
yaşam alanı hazırlamaya talibiz. @Besiktas-
MEM'den listeyi bekliyoruz” mesajını paylaştı.Ercüment Orhan Yavuzalp uğurlandı
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Muhammed Daas  Yabancı Kimlik No: 99724698082

Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. Nesrin
Haso   Yabancı Kimlik No: 99760981414

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
MAJDI SALAAS 99293737908

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
AHMED MUDEBES 99428312918

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
AHMED RAJEH

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
AHMED MELEHHİVCİ

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
ANWAR HUSEYİN 99503650614

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
AHMED BARADEE 99431103336

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
AKID KURBA 99911546790

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
MALİK TACİR 98854582514

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.Hükümsüzdür.
MAHA TABANEH 99017147266 

Namık Kemal üniversitesi çevre mühendisliği bölümü geçici 
mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Emre YILDIZ



B azen her gece yatağa girdiğimde
kendi kendimle hesaplaşırım.
Bugün kimsenin kalbini kırdım mı?

Kimseyi üzdüm mü diye. Bazen de ayna
karşısında yaparım bunu. 4-5 yıl oldu. Be-
lediye Başkanımız "Büyükçekmece'nin Bü-
yükleri Projesiyle" 70 yaş üstü kişileri bir
araya getirmişti. O gün çok güzel bir gün
yaşadık. O akşam evde kendi kendime kal-
mıştım sıkıldım. Eşimin orta boy aynasını
karşıma aldım konuştum onunla. 79 yıl ge-
riye giderek geçmişi düşündüm. Özeleştiri-
ler yaparak. İş, futbol, okul hayatımı
tekrar tekrar yaşadım. Ortaokul sonrası
Kırklareli'nde lise çağları, Diyarbakır Sü-
merbank'ta başlayan iş hayatı ve gece Tek-
niker Okulu, Bursa Merinos, Yedek Subay
Öğretmen olarak Yozgat, Karabük Demir-

çelik, Yarımca Seramik, ve sonra 25 yıl
İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) bir de
baktım Mühendis olmuşum. Gündüz çalı-
şırken, futbol oynarken, geceleri okuyarak. 

Mühendislik sıfatım olmadığı günlerde
bile üslerimin takdiri ile hep Kontrol Mü-
hendisi idim. Müteahhitlerle omuz omuza
çalıştım. O zamanlarda borçluydum, ha-
lende borçluyum. Harama el atmadım.
Şimdi İTÜ'ye her gidişimde sevgiyle karşı-
lanıyorum. Oğlum orada ve gelinim oradan
bu yıl emekli oldu. Torunum da İTÜ Vakfı
İlkokul-Ortaokulunda yazı işlerinde çalışı-
yor. Eeee! bize ne bunlardan diyeceksiniz.
Benden daha kalitesiz takımlarda top oy-
namış, benim gibi maaşlı çalışmış insanla-
rın milyoner oluşuna, çocuklarının
gemicikleri oluşuna akıl sır erdiremiyo-

rum. Evvvet! aynayla ko-
nuştum. Günlük hayatımızda kullandığımız
ayna. 

Kendimize çeki düzen vermemizi sağla-
yan ayna. Yıllar önce yine yarım saat ay-
nanın karşısında oturmuş, sevabı ile
günahı ile geçmiş yıllarımı düşünmüş, üst
seviyede erdemli bir insan olma ve ömrü-
mün sonuna kadar öyle kalma kararı al-
mıştım. Herhalde başardım ki,
çevremdekilerce hep sevildim. Hep doğru
oldum. Yarımca Seramikte kimseye nasip
olmaz bir zenginlik fırsatı teptim. İTÜ'den
de zengin biri olarak emekli olabilirdim.
Çok duygusal olmanın zararını da çektim

sık sık. Ve herkesi karşılıksız çok sevme-
nin. Doğu felsefesinde duygular at'a benze-
tilirmiş.

Dizginlenmemeleri halinde bizi istedik-
leri yere götürürmüş. Ömrüm tükendi ama
hiç iyi bir jokey olmayı başaramadım.
Çevre ve toplum tarafından empoze edilen
kimliğe bürünmek de hiç bana göre değil.
"İnsanlar gördüm üzerinde elbise yok, elbi-
seler gördüm içinde insanlar yok" derken
Mevlana, insan olmak yolunda korku ve
duvarların aşılıp özvarlığın yakından tanın-
masını kastetmiş sanıyorum. Kıskançlık,
gurur, kin, nefret, intikam, benim hiç sev-
mediğim hisler. Her şeyi en iyi ben bilirim
deyip, aile efradımı, çevremdekileri, en iyi
ben idare ederim hastalığım hiç olmadı.
Ne mutlu içinde herkese karşı hürmet,
saygı, özellikle ve özellikle SEVGİDEN
gayrı bir düşüncem olmadı. Şükür ki yeni
derneğim DEÇED' (Doğa Emanetçileri

Çevre Eğitim Derneği) böyle dostlarlayım.
İnsanların kendi kendinle ara sıra böyle
hesaplaşması iyi olur diye düşünüyorum. 

Yazımı yine Mevlana'dan bir tarif ile bi-
tireyim.

DOST DEDİĞİN DOST

Sevilecek biri olmadığın anda bile seni
sevmeli,Dayanılmaz olduğun zamanlarda
bile sana dayanmalı,Sarılacak biri olmadı-
ğın zamanlarda bile sana sarılmalı,Bütün
çevren seni üzdüğünde sana moral ver-
meli,Sevindiğinde seninle sevinmeli, üzül-
düğünde seninle üzülmeli,Hepsinden daha
çok dost matematiksel olmalı,Sevinci çarp-
malı, üzüntüyü bölmeli, kötülükleri çıkar-
malı, güzellikleri toplamalı,Dost; kalbinin
ve aklının derinliklerindeki ihtiyacı hesap-
lamalı,İşi bitince seni bir tarafa atmamalı.

MEVLANA
Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

79 yılın muhasebesi

İSTANBUL
SALI 23 TEMMUZ 2019

Müdürlüğümüzce 10/07/2019 tarihinde 

kurumuna verilen taşınır ilanda müflis BM 

TASARIM VE MOBİLYA ÜRETİM SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin masa mal

varlığında bulunan 25.07.2019 günü saat

10:30'da satışa çıkartılacak olan34KS2502

aracın aracın muhammen bedeli sehven

175.500,00 TL olarak yazılmış ise degerçek

bedeli 54.500,00. TL. Olduğu, yine aynı ilanda

aynı gün saat :10:45'de satışa çıkartılacak

olan 34HE6711 plakalı aracınmuhammen be-

delinin sehven 54.500,00 TL olarak yazılmış

ise de aracın gerçek bedelinin 175.500,00.-TL

olduğu TAVZİHEN İLANOLUNUR.22/07/2019

T.C. İSTANBUL3. İFLAS DAİRESİ
2018/20 İFLAS 
TAVZİH İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (1029221)

6

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

U zmanlar Kurban Bay-
ramı’na sayılı günler kala, kur-
ban alırken dikkat edilmesi

gerekenleri sıraladı. İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nden Veteriner Hekim Prof.
Dr. Mustafa Nizamoğlu, "Hayvanların
genel olarak herhangi bir hastalığı taşıdı-
ğını düşündürecek belirgin semptomları
olmadığına dikkat edilmelidir. Hayvanın
dış görünüş olarak sağlıklı görünmesi,
bitkin olmaması, canlı ve parlak yün ya
da kıllara sahip olmasına bakılmalıdır”
diye konuştu.

Kulak deliklerine bakın

Hayvandan insana bulaşan hastalıklara
dikkat çeken Prof. Dr. Nizamoğlu, “Hay-
vana ait doğal deliklerden (burun, ağız,
kulak ) kötü kokulu, farklı renklerde ya
da kan gibi akıntıların varlığı çeşitli has-
talıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle ve-
teriner hekim kontrolünden geçmiş olan
kayıtlı hayvanlar satın alınmalıdır. Veteri-
ner hekim muayenesi geçirmemiş kont-
rolsüz hayvanlardan insanlara
bulaşabilecek birçok zoonoz hastalık et-
keni bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hayvanı strese sokmayın

Gıda Hijyeni ve Teknoloji Uzmanı Dr.
Öğr. Üyesi Semiha Yalçın ise, hayvanları

aldıktan sonra nakil işlemlerinin de
önemli olduğunu vurguladı. Dr. Yalçın,
“Tüm bu kriterler yanında dini açıdan
uygun hayvanlar (gebe, kör olmayan)
kurbanlık olarak belirlenebilir. Hayvanla-
rın alım işlemlerinden sonra dikkat edil-
mesi gereken diğer bir nokta da nakil
işlemleridir. Hayvan nakil işlemleri hay-
vanlarda strese neden olmayacak şekilde
planlanmalı ve hijyenik açıdan herhangi
bir hastalık etkeninin bulaşmasına sebe-
biyet vermeksizin uygulanmalıdır” dedi.

Eti 12 saat dinlendirin

Hayvanları taşırken olası yaralanma-

lara karşı tedbir almak gerektiğinin al-
tını çizen Dr. Yalçın, "Kesim önce-
sinde etin kaliteli olabilmesi için
hayvanlar yaz aylarında en az 12 saat
dinlendirilmelidir. Yorgun, yeni nakil
olmuş ya da strese maruz kalmış hay-
vanların kesimi hemen yapılmamalı,
bu süreye uyulmalıdır. Kesim işlemi
öncesinde en az 6 saat süreyle yem-
leme kesilmeli hayvana yalnızca su ve-
rilmelidir. Kesim işlemleri için yetkili
mezbahalar ya da kurban kesim mer-
kezleri ile anlaşılması kesim hijyeni ve
sağlık açısından önemlidir” diye 
konuştu. DHA

SURIYELILERE 
28 GUN SURE!
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da kaydı olmayan (diğer
illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri
dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir" denildi

ibb İstanbul Valiliği, kaçak
göçmenlerle ilgili yapılan ça-
lışmalarla ilgili yazılı açık-

lama yaptı. Yapılan açıklamada,
"İlimizde ikamet izinli 522 bin 381 ya-
bancı uyruklu, geçici koruma kapsa-
mında 547 bin 479 Suriyeli misafir
olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin
860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır" de-
nildi.

İstanbul kapalı 

"Düzensiz göçle mücadele çalışmaları
kapsamında ülkemize yasadışı yollar-
dan giren düzensiz göçmenlerin yaka-
lanarak sınır dışı edilmelerine devam
edilmektedir" denilen açıklamada, "Ge-
çici koruma kapsamında olmayan (ka-
yıtsız ve/veya kimliği bulunmayan)
Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Ba-
kanlığımızın talimatı ile belirlenen illere
sevk edilmektedir. İstanbul, geçici ko-
ruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma
kapsamında olmakla birlikte, İstan-
bul'da kaydı olmayan (diğer illere ka-
yıtlı) Suriye uyruklu yabancıların,
kayıtlı bulundukları illere geri dönme-

leri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar
süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda
geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri
Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda
kayıtlı oldukları illere sevk edilecekler-
dir" ifadeleri yer aldı.

Sürekli kontrol yapılacak

Açıklamadada, "İlimizde yasal kalış
hakkı bulunan yabancıların; yaşanabi-
lecek mağduriyetlerin önlenebilmesi
amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici
Koruma Yönetmeliği hükümleri gere-
ğince kolluk kuvvetleri tarafından yapı-

lan kontrol ve denetimlerde göstermek
üzere pasaport ve/veya Geçici Koruma
Kimlik Belgelerini yanlarında bulun-
durmalarını önemle rica ediyoruz. İli-
miz otogar, gar, havalimanları ve tüm
ulaşım vasıtalarında, "Yol İzin Belgesi"
kontrolleri sürekli olarak yapılacak, ge-
çerli belgesi olmayan geçici koruma
kapsamındaki Suriyeli misafirler, kayıtlı
olduğu illere geri gönderilecektir. Valili-
ğimiz koordinasyonunda düzensiz
göçle mücadele çalışmaları, yukarıda
belirtilen esaslar doğrultusunda kesin-
tisiz devam edecektir" denildi. DHA

Kurbanlık seçiminin çok önemli
olduğunu söyleyen Veteriner

Hekim Prof. Dr. Mustafa
Nizamoğlu, "Hayvan sağlıklı

görünmeli, vücudunda yara ve
şişlik olmamalı ayrıca, canlı ve

parlak yün veya kıllara sahip
olmalıdır" uyarısında bulundu

KURBAN SAGLIKLI 
GORUNMELI

Kesimi bilen
kişiler yapsın
Kurban kesimi sırasında
etin kanının iyice akıtıl-
masını öneren Dr. Yal-
çın, “Kurbanlar asgari
teknik ve hijyenik şart-
lara uygun yerlerde kes-
tirilmelidir. Kesim işlemi
mümkünse tecrübeli ki-
şiler tarafından yapılma-
lıdır. Kanın iyice
akıtılması sağlanmalıdır. Aksi taktirde ette
mikroorganizmalar kolayca üreyerek, etin
kısa sürede bozulmasına yol açar. Etler ke-
simden sonra hemen tüketilmemeli 12 saat
süreyle soğuk bir ortamda olgunlaştırıldık-
tan sonra tüketilmesi ete lezzet, gevreklik ve
aroma sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Marmaray'da
neler oluyor?

Milyonlarca vatandaşın büyük bir
umutla beklediği Marmaray tren hattı İs-
tanbul ulaşımında sıkıntıları çözmek

adına olumlu olsa da hatta yaşanan aksaklıklar dik-
kat çekiyor. Birçok vatandaş bu hattı kullanarak
daha hızlı ve rahat bir yolculuk yapmayı düşünü-
yordu. Bu düşünce bazen gerçekleşiyor bazen ger-
çekleşmiyor. Vatandaşlar sinir ve stres oldular.
Sozcu.com.tr’nin Marmaray yetkililerinden aldığı
bilgiye göre tren seferlerinde aksaklıklar bir süre
daha devam edecek. Ray hattında yaşanan ‘makas’
sorunu nedeniyle  tren seferleri 20 dakikalık aralık-
larla seferlerini gerçekleştirecek.

Yolcular trenden indirildi

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda bu ilk seferler
12 Mart'ta başladı. İlk teknik arıza ise sadece 5 gün
sonra 17 Mart'ta oldu. 19 Mart'ta ise seferlerde ge-
cikme yaşandı. 25 Mart'ta ise öğle saatlerinde sefer-
lerin durduğu Marmaray'da, Üsküdar istasyonunda
bekleyen yolculara hiçbir açıklama yapılmamıştı. 1
Nisan'da da hatta enerji kesintisi yaşandı. En son
olarak 22 dün makas değiştirme sıkıntısı ve acil
durum anonsu yapıldı. Yenimahalle’de ‘istasyonu
acil boşaltın’ anonsu duyulurken, Florya durağında
yolcular trenden indirildi. İstasyon görevlileri teknik
arıza olduğu bilgisini verdi. 

12 Mart'tan bu yana hizmet veren Gebze-
Halkalı Marmaray hattında açılıştan beri
sorunlar bitmiyor. Trenler gecikiyor, trenler
duruyor, acil durum anonsları yapılıyor

Öğrencilerin tercih
imkanı çok

isTanbul Rumeli Üniversi-
tesi Rehberlik ve Aday İlişki-
leri Müdürü Tuba Uçar,

adaylara uzman görüşü almadan ter-
cih yapmamalarını önerdi. Tercih yap-
madan önce tüm adayların temmuz
ayında ÖSYM’nin sitesinde yayınla-
nan 2019 YKS Yüksek Öğretim Prog-
ramları ve Kontenjanları Klavuzu’nu
incelemelerini söyleyen Uçar, “Öğren-
ciler, tercih yapmak istedikleri bölüm-
lerin özel koşullarını sağlayıp
sağlamadıklarını dikkate almalıdırlar.
Lisans programında tercih yapacak
adayların Tablo 4, ön lisans progra-
mında tercih yapacak adayların ise
Tablo 3’ü incelemeleri gerekmektedir.
Adaylar ilk aşamada kendilerine ‘ben
hangi meslekte mutlu olurum’ soru-
sunu sormalıdırlar. Sonrasında bu
mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip
olup olmadığına bakmalıdırlar” dedi.

Mezunlar iş bulmakta zorlanıyor

Üniversiteden mezun olan kişi sayısı-
nın her geçen gün artıttığını belirten
Uçar, “Mezun sayısının fazla olması
iş bulma olanaklarını zorlaştırmakta-
dır. Adayların bir üniversite diploması
dışında alanında kendini geliştireceği
fırsatlar da yaratması gerekir. 
DHA

Geleceğin mesleği animasyon
Teknoloji ile
birlikte her alana
etki eden ani-

masyon sektörü, yetişmiş
insan gücüne olan ihtiyacı
da artırdı. Çizgi animas-
yon ve çizgi film alanında
bilgili, becerikli öğrencilere
ihtiyaç olduğuna dikkat
çeken Bahçeşehir Üniver-
sitesi (BAU) İletişim Fa-
kültesi Çizgi Film ve
Animasyon Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Nazlı Eda
Noyan, “BAU, geleceğin
meslekleri arasında göste-

rilen çizgi film ve animas-
yon sektörüne dünyanın
ve Türkiye’nin önemli
isimleriyle öğrencilerini
eğitmeye devam ediyor”
dedi. Günümüzde ani-
masyon; mimari, tıp, sa-
vunma, teknoloji, medya,
eğlence gibi sektörlerde
sıkça kullanılıyor. Bilim ve
teknoloji alanında yaşa-
nan ilerlemeler ile animas-
yon endüstrisi, dünyanın
en önemli ekonomilerinin
gündemine girmeyi 
başardı. 
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Yeni sezon öncesi kadrosunu bir golcüyle
güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın
Genk'in Tanzanyalı santrforu Mbwana
Samatta ile ilgilendiği iddia ediliyordu.
Belçika ekibinin genel menajeri Eric Ge-
rits'ten oyuncunun geleceğiyle ilgili gün-
dem yaratan bir açıklama geldi. Senegalli
golcüsü Mbaye Diagne'yle yollarını ayıra-

rak yerine başka bir santrfor almak Gala-
tasaray'ın gündemindeki isimlerden biri
de Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana
Samatta'ydı. 26 yaşındaki futbolcunun
geleceği hakkında peş peşe yapılan açık-
lamalara bir yenisini de Genk'in genel
menajeri Eric Gerits ekledi. Belçika'da
haftalık olarak yayım yapan De Zondag

gazetesine konuşan Gerits, "Eğer Sa-
matta, gitmek ister ve fiyatını da bulursa
ona engel olmak istemeyiz. Bu, futbolun
doğasında olan bir durum." ifadelerini
kullandı. Geride kalan sezonda 51 maçta
32 kez fileleri havalandıranSamata, bu
gollerin ikisini de Vodafone Park'ta 
Beşiktaş'a karşı kaydetmişti.

Cimbom Samatta için devrede GENK
FORMASI
GİYEN

AFRİKALI
OYUNCU
ASLAN

OLABİLİR

Transfer
en kolay is
Beşiktaş, giyim firması Cacharel ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza
töreninde gazetecilerin transferlerle ilgili sorularını yanıtlayan Kulüp Başkanı Fikret
Orman, “Bir başkan ve yönetici için dünyadaki en kolay iş transfer yapmaktır” dedi

V odafone Park'ta düzenle-
nen imza törenine Beşik-
taş Başkanı Fikret Orman

ve TMSF Başkanı Muhiddin
Gülal katıldı. Törende basın
mensuplarına açıklamalarda bu-
lunan Başkan Orman, siyah-be-
yazlı kulübün transfer gündemine
de değindi. Yapılan giyim spon-
sorluğu anlaşmasının geleneksel
sponsorluk anlaşmalarından
farklı olacağını ifade eden Başkan
Orman, "Bugün yine güzel bir iş
birliğini anons etmek için burada-
yız, bu sene takımımızın giyim
sponsoru Cacharel olacak. 100.
yıl şampiyonluğumuzda da giyim
sponsorumuz olan Cacharel
bizim için önemli ve uğurlu bir
marka. Onun için de bu imzayı
atmaktan dolayı şahsen ayrı bir
mutluluk duyuyorum. Yaptığımız
bu sponsorluk anlaşması ile gele-
neksel giyim sponsorluğu anlaş-
malarından farklı olarak
takımımıza özel tasarımlar ola-
cak. Bunların ilkini de çarşamba
günü Avusturya kampında bizim
yakışıklı futbolcularımızın üze-
rinde görme fırsatınız olacak"
şeklinde konuştu.

Hedeflerimiz çok büyük

Futbol endüstrisindeki sponsor-
lukların genel olarak Türkiye'nin
doğusunda yer alan ülkelerden
geldiğini söyleyen ve dünyadan
örnekler veren Orman, "Sponsor-

luk konusunda hedeflerimiz
büyük. Hedeflerimize daha yak-
laşamadık. Dünyadaki futbol en-
düstrisindeki sponsorluklar
genellikle Türkiye'nin doğusun-
dan geliyor. Chelsea'nin Yoko-
hama, Arsenal'in Emirates,
Barcelona'nın Rakuten sponsor-
ları var. Futbolun marka değerini
hep beraber yükseltirsek dünya
çapında sponsorlar bulabiliriz.
Yapmamız gereken çok iş var.
Kulüpler Birliği ile yaptığımız ça-
lışmalar da buna etki edecektir.
Bunun için biraz süreç lazım. 2
hafta sonra burada Süper Kupa
finali oynanacak. Dünyanın her
yerinden insanlar olacak. Bir
şölen havası yaşanacak" dedi.

Mali şartlar çok önemli

"Bir başkan ve yönetici için dün-
yadaki en kolay iş transfer yap-
maktır" diyen Orman, sözlerine
şöyle devam etti; "Hakikaten
kolay bir iş. Beşiktaş uluslararası
lisans alan bir kurum ve edinileni
yerine getiren bir kulüp. Hiç
kimse bize teminat mektubu sor-
muyor artık, eskiden vardı bunlar
ama benim olduğum yönetim
kurulunda artık bunlar devre dışı
kaldı. Hangi mali şartlarda oyun-
cuyu aldığınız önemli. Şu anda
Türk futbolunun durumu ortada.
Yeniden yapılandırmalar yapıyo-
ruz. Futbolda Kulüpler Birliği,
Federasyon, yeni lisans talimat-

ları daralmalar yaratıyoruz."

Stoper transferi yapacağız

Siyah-beyazlı kulübün transfer
gündemini de değerlendiren Baş-
kan Orman, "Kulübümüzün büt-
çesine uygun olabilirse ve işimize
gelirse stoper transferi yapacağız.
Şu anda Beşiktaş'ın çok iyi üç
tane stoperi var. Bu sene tahmin
ediyorum herkes Roco'yu seyre-
decek gibi geliyor bana, hoca da
Roco'dan çok memnun. Geldi-
ğinde bize çok katkı sağlayamadı
ama bu sene formayı alacak gibi
gözüküyor. Ayrıca Mirin var, Vida
zaten dünya çapında bir stoper.
Stoper kesin alacağız diyemeyiz,
eğer kadroda gidenler olursa öy-
lelikle transfer yapabiliriz. Araştır-
malarımız devam ediyor. Aceleci
değiliz. Şu anda bütün mevki-
lerde oyuncularımız fazla dere-
cede var, bazı gidişler olabilirse
onun üzerine transfer yapacağız.
Transferi taraftarı mutlu etmek
üzerine yapmayacağız. Zama-
nında biz de yaptık. 3'üncü şam-
piyonluğu alacağımız sene
bütçemiz nerelere geldi ve ligi
4'üncü bitirdik ama ilk şampiyon-
luğu aldığımızda stadımız yoktu
ve şampiyon olduk. Bu sene
bizim en büyük transferimizin
Abdullah Avcı ve arkadaşları ol-
duğuna inanıyorum. İnşallah
güzel bir sezon geçireceğiz" ifade-
lerini kullandı. DHA

Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz
Fikret Orman, güzel bir
kamp dönemi geçirdik-
lerini vurgulayarak,
"Hocamız çok pozitif,
reklam filminde de gö-
rüyorsunuz gülümsü-
yor. Güzel ve hepimizi
mutlu edecek bir sezon
geçireceğiz. Genç oyun-
cularımız da müthiş, bu
nedenle de çok mutlu-
yuz. Bu oyuncularımı-
zın bugüne kadar
gelmesinde onlara

emek veren hocaları-
mıza ve o dönemki yö-
neticilere teşekkür
ederiz, çok iyi işler yap-
tık. Oyuncularım da iyi.
Önemli yıldızlar çıkabi-
lecek potansiyeli olan
genç oyuncularımız var.
Bu sene onların çok
şans bulacağını düşü-
nüyorum. Her şey güzel
gidiyor. Biraz sakin,
gaza gelmeden doğru
işler yapmak gayreti içe-

risindeyiz. İnşallah
Avusturya'da da iyi bir
kamp geçireceğimizi
düşünüyorum, hocayla
da zaten çok olumlu
görüşmeler yaptık" açık-
lamasında bulundu.
Öte yandan Orman,
Beşiktaş'ın Kocaelis-
por'la oynadığı dünkü
hazırlık maçında 3 asist
yapan yeni transfer
Tyler Boyd için, "Onun
için aldık zaten" dedi.

Sponsorluk anlaşmasında Cacharel firmasının yöneticisiyle objektiflere poz
veren Fikret Orman, “Sponsorlar transferlerde de bize yardımcı olacak” dedi.

Trabzonspor’un
10 milyonluk damgası!

Gri formasını tanıttığı andan bu yana ilginin giderek arttığı videosu ile dünyayı
kasıp kavuran Trabzonspor 10 milyon izlenmeyi geride bıraktı. Barcelona ve
Pique'den sonra Real Betis de paylaşımda bulunurken eski futbolcular Zokora,
Waris, Adrian ve Campbell de videonun yayılmasında aracı oldu

Forması olmayan bir çocuğun
arkadaşları ile oynayamaması-
nın ardından gösterdiği azimle
abdülkadir Ömür'e dönüşme-
sini, annesinin ve köy halkının
özverisi ile mutluluğa kavuşma-
sını ele alan reklam Trabzons-
por'u her gün bir adım daha
ileriye götürüyor. Kısa bir sürede
10 milyonun üzerinde izlenen
gri forma videosu iş, siyaset ve
spor dünyasında paylaşılmaya
devam ediliyor

.Pique dünyaya tanıttı

Bordo mavililerin gri formasıyla
ilgili ilk fitili Gerard Pique ateş-

ledi. İspanyol stoper paylaşımı
ile Trabzonspor taraftarlarını
mest ederken kulüp de eşi ve
çocuklarına forma sözü verdi.
Bunun üzerine 'teşekkürler'
yazan ve bir de video paylaşan
tecrübeli oyuncu en çok katkı
veren isim oldu. Barcelona da
Pique'nin daha önce Türkçe ko-
nuştuğu bir videoyu yayınlaya-
rak; 'Bordo ve mavinin
kardeşliği' açıklamasında bu-
lundu.

La Liga'ya sıçradı!

Barcelona'nın ardından bir pay-
laşım da real Betis'ten geldi.

Yeşil beyazlı kulüp de Twitter he-
sabından bir mesaj yayınladı.
'Hayatta gördüğümüz en iyi
video' açıklaması yapan İspan-
yol ekibine de beğeni yağdı.

Forma tarihe geçti

Fırtına'nın bu sezonki üçüncü
forması olan keşan modeli şim-
diden önemli saış sayıları yaka-
ladı. Pek çok yönetici ve iş
adamının yanı sıra siyaset dün-
yası da yüzlerce forma siparişi
vererek katkıda bulundu. Taraf-
tarlar da takımlarına katkı ola-
bilmek için forma almaya
başladı.

Beşiktaş
heyecanlandı
Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden
Olimpik Lyon'da forma giyen eski
oyuncusu Marcelo Guedes, yaz transfer
döneminde yeniden Siyah Beyazlılar'ın
gündemine gelmişti. 32 yaşındaki Bre-
zilyalı stoperle ilgili Fransız basınından
gelen bir iddia ise Beşiktaşlıları heyecan-
landırdı. Beşiktaş'ta bir buçuk sezon bo-
yunca forma giydikten sonra 7 milyon
euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi
Olimpik Lyon'a transfer olan Marcelo
Guedes, yaz transfer döneminde yeni-
den Siyah Beyazlılar'ın gündemine gel-
mişti.  Daha önce yaptığı açıklamalarda
önümüzdeki sezon da kesinlikle
Lyon'da kalacağını söyleyen deneyimli
savunmacıyla ilgili Fransız basınından
gelen bir iddiaysa Beşiktaşlıları heyecan-
landırdı.

2021'de bitiyor

Radio Scoop'tan Gael Berger, kendisine
ait Twitter hesabından paylaştığı ha-
berde "Olimpik Lyon'un kadrosunda
tutmak istemediği Marcelo'yu bazı Türk
kulüpleri transfer etmek istiyor. Bu nok-
tada en önemli şey şu: Marcelo'yu ta-
kımdan ayrılmaya ikna etmek."
ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon 46
maçta görev yapan ve takımının vazge-
çilmezleri arasında yer alan Marce-
lo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2021
yazında sona erecek.

Khedira için sağlık 
raporu istediler
Fenerbahçe, Juventus’un gözden çıkar-
dığı Sami Khedira’yı gündemine aldı
ancak kalbinden düzensiz ritim rahat-
sızlığı olan oyuncudan detaylı sağlık ra-
poru istendi. Orta saha için kaliteli bir
isme imza attırmak isteyen  Fenerbahçe
seçenekleri artırdı. Juventus'un gözden
çıkardığı Sami Khedira için düğmeye
basıldı. Geride kalan sezon yaşadığı sa-
katlıklar ve kalbindeki düzensiz ritim so-
runu nedeniyle fazla süre alamayan 32
yaşındaki oyuncudan öncelikle detaylı
bir sağlık raporu istenecek. Corriere
della Sport gazetesi, Khedira'ya en
büyük ilgiyi gösteren kulübün Fener-
bahçe olduğunu oyuncunun da bu tek-
life sıcak baktığı belirtildi. Yıllık ücreti 4
milyon Euro olan oyuncu için Juventus
bonservis istemiyor. Juventus ile 2021'e
kadar sözleşmesi olan Khedira, Real
Madrid'den 2015 yılında geldiği İtalyan
ekibinde 127 resmi maça çıktı. 21 gol,
13 asistle oynadı.?

Gustavo kalmalı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer
alan Luiz Gustavo için Marsilya Teknik
Direktörü Andre Villas-Boas'tan açık-
lama geldi. Oyuncusuna övgüler yağdı-
ran Villas- Boas, "Elbette onun
kalmasını istiyorum. Çok tecrübeli ve
karizmatik bir oyuncu. Oyun görüşü
fantastik, orta sahada onun gibi bir
oyuncuya sahip olmak çok önemli" diye
konuştu.

Youtube derbisi

Fenerbahçe'nin resmi Youtube kanalı 1
milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran
ilk Türk takımı oldu. Sarı-Lacivertli eki-
bin bu rakamı aşmasından sonra sosyal
medyada örgütlenen Galatasaraylı ta-
raftarlar kampanya başlatınca Cimbom
da 1 milyon abone barajını geçti. 

Gençlerbirliğine Gençlik aşısı!
Önümüzdeki sezon yeniden Spor
Toto Süper Lig'de mücadele edecek
olan Gençlerbirliği ile ilgili Katalan
basınından gündeme bomba gibi
düşen bir transfer iddiası geldi. Ka-
talonya bölgesinde yayım yapan
Diari de Girona gazetesi, başkent
kulübünün La Liga 2 ekiplerinden

Girona'da forma giyen golcü
oyuncu Seydou Doumbia ile ilgi-
lendiğini yazdı. Haberde Giro-
na'nın Manchester City'nin
antrenman tesislerinde gerçekleşti-
receği yeni sezon öncesi hazırlık
kampının kadrosuna dahil etmediği
Fildişi Sahilli futbolcunun takım-

dan ayrılacağı ve çalışmalarına bi-
reysel olarak devam edeceği ifade
edildi. Kariyerinde CSKA Mos-
kova, Roma, Newcastle United,
Basel ve Sporting Lizbon gibi
önemli kulüplerde forma giyen 31
yaşındaki santrfora Rus kulüpleri-
nin de talip olduğu öğrenildi.

Floransa'da İmparator heyecanı
Galatasaray, yeni sezon ha-
zırlıkları kapsamında İtal-
ya'nın ACF Fiorentina
takımıyla 11 Ağustos Pazar
günü özel maçta karşı kar-
şıya gelecek. Mor Menekşe-
ler'in taraftarları maçla ilgili
yorumlarında, eski teknik
direktörleri Fatih Terim'i

ağırlayacak olmanın heye-
canını yaşadıklarını belirtti.
Yeni sezon için hazırlıkla-
rını sürdüren Galatasaray,
11 Ağustos Pazar günü TSİ
22.00'de Fiorentina ile kar-
şılaşacak. Floransa ken-
tinde bulunan Artemio
Franchi Stadı'nda oynana-

cak hazırlık maçı, İtalyan
ekibinin taraftarlarını şim-
diden heyecanlandırdı. Mor
Menekşeler'in taraftarları,
2000-2001 sezonunda Fio-
rentina'yı çalıştıran Fatih
Terim'i ağırlamaktan dolayı
büyük mutluluk duyacakla-
rını dile getirdi. 




