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1.Karar alma ve uygulama aşamasında
onun yerine kararlar almak yerineka-
rar alma sürecinde ve uygulamada

yardımcı olunmalı.
2.Söylediklerimiz ve uyguladıklarımız

arasında çelişkiye yolaçabilecek farklılıklar
olmamalı. Unutmayalım ki genç kendileri-
nisöylenenleri değil, gördüklerini daha çok
öğrenir ve uygularlar.

3. Aile ile ilgili karar alma ve uygulama
mekanizmasına katmak hemaidiyet duygu-
sunun güçlenmesi hem de kendini ifade ede-
bileceği özgürortam yaratma anlamında
verimli ve önemlidir. Değer verildiği 
duygusunu güçlendirir.

4.Ebeveyn, “ben senin yaşında iken…” 
tarzındaki nasihatlerden uzakdurmalı. Bu tarz
nasihatler genelde ergenle olan iletişimi 
olumsuzetkiler.

5.Ebeveynin ergene yönelik dengeli ve 
tutarlı bir disiplin anlayışıolmalıdır. Konulan
kuralların sayıca abartılı, aşırı sert ve
anlamsızolmamasına dikkat edilmeli.

6.Ebeveynin ergeni, akranlarının yanında
kesinlikle yıkıcı birşekilde eleştirmemesi gere-
kir. Çünkü bu dönemde ergen için akranları
çok önemlidir.

7.Ergen yanlış bir şey yaptığında kişiliği
değil, davranışı yapıcıbir şekilde eleştirilmeli
ve düzeltilmeli.

8.Ebeveynin, ergeni 
akranlarıyla kıyaslamaması 
gerekir.Unutulmamalıdır ki, yapılan bu tür
kıyaslar faydadan ziyade zarargetirmektedir.

9.Bazı zor durumlarda ebeveynin ergenle
çatışmaya girmeden, ergeniçin önemli olan ki-
şilerle (özellikle okuldaki öğretmenleriyle)
görüşmesi ve onlardan destek alması faydalı
olacaktır.

10.Kuralların öğretilmesi ve uygulanma-
sında tutarlı, açık ve kararlıtutumunuz 
en önemli faktörlerdir.

11.Sevildiği mesajını düzenli, tutarlı 
ve abartmadan verin.

12.Ebeveyn çocuğunun yaşadığı duygusal
süreçlerle kesinlikle şakaylabile olsa dalga
geçmemelidir.

13.Aile ve ergen arasında zaman zaman
sorunlar çıkması normaldir.Paniğe kapıl-
maya, aşırı tepki göstermeye gerek yoktur.

14.Sabırlı ve soğukkanlı olmak diğer bir
konudur.

15.Ergenlik dönemi geçicidir, sabır göste-
rilen ergenler ailelerinekarşı öfke ve nefret
duygularını daha az yaşarlar.

16.Sonradan kabul edebileceğiniz şeylere
baştan asla HAYIR demeyin.

17.Sıkıcı, öğüt veren uzun konuşmalar-
dan kaçının, çocuklarınızınsöylediklerini 
anlamaya çalışın.

18.Gençlerdeki olumsuz davranışlardan
önce olumlu davranışlarıgörmeye çalışarak,
hem iletişimi güçlendirin hem de bu sayede
olumludavranışları pekiştirin. Bu dönemde
yaşayacağınız aşırı baskıların vecezalandır-
maların genci arkadaş grubuna iteceğini
unutmayın.

19.Çocuklarınızın kendi sorumluluklarını
üzerinize almayın.Unutmayın sorumlulukla-
rını ne kadar önce üstlenirse o derece deso-
rumlu bireyler yetiştirebilirsiniz.

20.Bir önemli hususta yaptığı her olum-
suz davranışını ergenlikdöneminde diye hoş
karşılamayın.

21.Eğer yukarıdaki öneriler yeterli gelmi-
yorsa aşağıda verilenpsikoeğitimi ve öneri-
leri okuyun, farkındalık kazanın, uygulayın
vekalıcı hale getirin.

Ergenler ile sağlıklı iletişim önerileri (1)

Tikler inadina
yapilmaz!
Tikleri olan birine takıntı ve dikkat eksikliğinin de eşlik edebildiğini belirten uzmanlar, tikleri geçsin diye
çocuğunu dövenlerin olduğunu söylüyor. Uzmanlar, tikleri sanki istem dışı değil de çocuğun bilerek yaptığı, ilgi
çekmek için yaptığı ya da inadına yaptığı davranışlar gibi değerlendirilmesinin de doğru olmadığını kaydediyor

Ü sküdar Üniversitesi NPİSTAN-
BUL Beyin Hastanesi’nden
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uz-

manı Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten,
çocuklarda görülen tik ve takıntıların bi-
yolojik kaynaklı olduğunu belirtirken
stres ve kaygı durumlarının bu durumu
tetiklediğini söyledi. Tik ve takıntıların
birbirinden ayrı şeyler olduğunu, tiklerin
vücudumuzdaki bazı kasların istemsizce
kısa süreli kasılması sonucu oluşan hare-
ket ve sesler olduğunu belirten Gökten,
“Motor tik ve ses tiki olmak üzere iki tür
tik vardır. Motor tik yani göz kırpma,
burun kaldırma veya boğaz temizleme,
ses tiki ise burun çekme gibi tiklerdir. İkisi
de vücudumuzdaki belli bazı kasların
istem dışı hızlı, ritmik olmayan kısa süreli
kasılmaları nedeniyle oluşur” dedi.

Farklı ama bağlantıları var

Takıntının ise tikten farklı olduğunu belir-
ten Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten,
“Takıntı daha farklı bir şey. Takıntı denil-
diğinde biz daha çok kişinin zihnine iste-
mediği bir halde giren ve onu huzursuz
eden düşünceleri, hayalleri ya da dürtü-
leri anlıyoruz. Genellikle takıntısı olan ki-
şiler bunların verdiği sıkıntıdan
kurtulmak için birtakım davranışlar ya-
parlar ve kendilerini rahatlatırlar. İkisi
birbirinden farklı durumlar ama birbirle-
riyle ilişkileri de var. Çünkü ikisinin de
oluşumunda beyinde benzer bölgeler rol
oynuyor. Tedavileri de birbirinden farklı-
dır” diye konuştu.

Biyolojik yatkınlık önemli etken

Tiklerde kişinin bunu bir süre engelleye-
bildiğine ama daha sonra istem dışı tek-
rar başladığına dikkat çeken Yrd. Doç.
Dr. Gökten,  “Bir çocukta tik varsa çocu-
ğun mutlaka tik geliştirmeye karşı biyolo-
jik yatkınlığı vardır. Tik oluşumunda
biyolojik faktörler çok önemli. Beynimi-
zin belli bölgelerindeki işlevsel problem-
ler tike neden oluyor. Çevresel stresörler
de çok önemli. Bu stresörler tiklerin baş-
lamasına neden olabiliyor. Ya da başla-
dıktan sonra herhangi bir stres
durumunda tiklerde artış olabilir, çocuk
daha mutlu olursa tikler azalabilir” dedi.

Psikiyatrik sorunlar tike eşlik ediyor

Çocuğun kaygılanmasının tik için tek ba-

şına yeterli olmadığını, çocukta mutlaka
biyolojik yatkınlık olduğunu belirten
Gökten, “Bize gelen çocuk veya ergen
hangi şikâyetle gelirse gelsin sadece o so-
runu değerlendirmiyoruz. Ailenin yapı-
sını, çocuğun duygusal yapısını, okul
ortamını hepsini değerlendiriyoruz. Tikle
gelen çocuklarda eşlik eden başka psiki-
yatrik problemleri görüyoruz. Tikle bera-
ber en çok gördüğümüz takıntılar yani
obsesif kompulsif bozukluk. Tiklerin ço-
cuğun vücuduna verdiği, organlara ver-
diği bir zarar yok. Ama çevresel faktörler
onların çok fazla zedelenmesine neden
oluyor. Okulda, sınıfta arkadaşlarının
dalga geçmesine maruz kalabiliyor.  Tik-
ler toplumumuzda sanki istem dışı değil
de çocuğun bilerek yaptığı, ilgi çekmek
için yaptığı ya da inadına yaptığı davra-
nışlar gibi değerlendirilebiliyor” diye ko-
nuştu.

Tikler geçsin diye dövülen 
çocuklar var

Özellikle yetişkinler tarafından tikleri
geçsin diye dövülen çocuklar olduğunu
belirten Yrd. Doç. Dr. Gökten, “Oysa bu
durum kesinlikle çocuğun elinde olan bir

durum değildir. Birileri anne babaya
diyor ki ‘döverseniz geçer’ ve gerçekten
de çocuğu dövüyor. Çocuğun sürekli bu
konuda bir baskı görmesi, dalga geçil-
mesi bununla ilgili ya da yapmaması ko-
nusunda ısrar edilmesi tam tersi etki
yapıyor. Çocuğun kaygısını ve sıkıntısını
arttırıyor. Bu nedenle de tikler artıyor.
Kaygı arttığı zaman hem yoğunluk hem
şiddet hem de sıklık olarak tikler de
artar” diye konuştu.

Enerjilerini atması gerek

Son yapılan çalışmalarda tikleri olan ço-
cukların hem çok takıntıları hem de dik-
kat eksikliği olduğunun tespit edildiğini
ifade eden Yrd.Doç.Dr. Emel Sarı Gök-
ten, “Bu üçü bir arada oluyor. Çocuğun
zihnine giren sıkıntı yaratan düşüncüler
var mı bunlardan kurtulmak için neler
yaparlar bunu sorgularız. Takıntı hastalı-
ğını mutlaka sorgularız. Özellikle kalem
açma olayı duyuyorum. Derste kalem
açmak yasak. Bu çocuklar uzun süre
oturunca rahatsız olan çocuklar. Öğret-
menlere önerilerimiz oluyor. Böyle ener-
jiTsi yüksek çocuklara görev verin o
yapsın diyoruz. Dikkat eksikliği okulla 

birlikte daha çok ortaya çıkıyor. Tikler or-
talama 7-8 yaşlarında başlıyor.  Aileler
‘Sınıfta oturamıyor, ödev yaptıramıyo-
ruz” diye şikâyetlerle geliyor. Takip et-
tikçe tiklerinin de olduğunu görüyoruz”
diye konuştu. Takıntı hastalığı teşhisi
alan çocuğa medikal bir tedaviye başla-
dıklarını belirten Gökten, “İlaç tedavisi
mutlak gerekiyor. İlaçsız tedavi bu tür ço-
cuklarda mümkün değil, çok zor. Kullan-
dığımız ilaçlar çocuk grubuna özel
ilaçlar. Aileler bu konuda rahat olmalı-
lar” diye konuştu. 

Aile rehberi

Assoc Prf. Dr. Ekrem ÇULFA

ZEYNEP VURAL

Aileler daha
takıntılı
Takıntı hastalığıyla kendilerine
getirilen bir çocukta ailenin
daha kaygılı olduğunu belir-
ten Gökten, “Takıntılar ailenin
yaşamını da olumsuz etkili-
yor. Çocuk aileyi de bu takıntı
çarkının içine katıyor. Aileler
hep kaygılı, endişeli oluyor.
Medikal tedavinin yanında ai-
lenin bilgilendirilmesi çok
önemli. Onları yatıştırmak bu
durumun tedavi edilebilir ol-
duğunu anlatmak gerekir. Biz
tedaviyi aileye karşı yapama-
yız, aileyle birlikte yapmalıyız.
Bir ekip gibi çalışalım ki ço-
cuğu tedavi edebilelim. Ço-
cukla ilgili çalışma ailenin,
okulun, hekimin, öğretmenin
iş birliğiyle başarılı olur” dedi. 

Diyet yerine hareket
Erken yaşta diyet genç kızların obez olma riskini
arttırdığını söyleyen Prof. Dr. Halil Coşkun, ailelere
çocuklarına diyet yaptırmaktan ziyade daha çok
fiziksel aktivite yaptırmaları, onların ekran başında
harcadıkları vakti azaltmaları tavsiyesinde bulundu
Yeni yapılan bilimsel araştırmalara göre, bir kadın
diyet yapmaya ne kadar erken yaşta başlarsa, gele-
cek yaşantısında erken diyet yapmaya bağlı bazı
sağlık problemleri yaşama riski o kadar yüksek. Ko-
nuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Halil Coşkun, Flo-
rida State Üniversitesi'nde yapılan  araştırmanın
detayları hakkında şu bilgileri verdi, “1982 yılından
başlanarak, üniversite öğrencisi kadınlarla her 10
yılda bir görüşüldü. Diyet yapmanın uzun vadede
sağlıkları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu değer-
lendirmek amacıyla bu kadınlardan her biri 10 yıl
sonra takip edildi. Kilo kontrolü amacıyla erken
yaşta diyete başlayan kadınlar arasında kendi ken-
dini kusturma ve aşırı içki tüketimi gibi davranışlara
daha sık rastlanırken, bu kadınların 30 yaşına gir-
diklerinde fazla kilolu ya da obez olma risklerinin
de daha fazla olduğu görülmüştür.”

Anoreksiya oluyorlar

“Ergenlik dönemindeki genç kızların belki de yarı-
dan fazlası kilo kontrolünü sağlıklı olmayan yol-
larla yapmaya çalıştıkları için, mesela anoreksiya ya
da bulimia gibi bozukluklara sebebiyet verecek şe-
kilde iştahlarını sigara içerek bastırmak ya da  ba-
ğırsakları çalıştırıcı laksatif ilaçlar almak gibi,
kadınların büyük kısmı gelecek yaşantılarında fazla
kiloya bağlı bir takım sağlık sorunları yaşama ris-
kiyle karşı karşıyalar” diyen Coşkun, “Kız çocukla-
rında sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ilkokul
çağından itibaren teşvik edilmesi gerekiyor.” dedi. 

Hareket ettirin

Coşkun, çocuklarının kilolarıyla ilgili endişeleri
olan ailelere çocuklarına diyet yaptırmaktan ziyade
daha bütüncül bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini
belirterek, daha çok fiziksel aktivite yapmaları ko-
nusunda yardımcı olmaları, onların ekran başında
harcadıkları vakti azaltmaları ve akşam yemekle-
rinde çocuklarının tabaklarına daha çok meyve ve
sebze koymalarını tavsiye etti.

ArizonA Devlet Üniversite-
si'nden Shawn Youngstedt,
uyku haplarının her gün içilen 1

paket sigara kadar tehlikeli olduğunu söy-
ledi. Daily Mail'de yer alan habere göre ya-
pılan araştırmalar uyku haplarının günde
bir paket sigara içmek kadar tehlikeli oldu-
ğunu ortaya koydu. Bu hapların kanser,
inme ve hatta kalp krizi ile bağlantılı ol-
duğu araştırmacılar tarafından ortaya
konuldu.

Egzersiz yapın

Arizona Devlet Üniversitesi'nden Uyku
Araştırmacısı Shawn Youngstedt, iyi bir
uyku isteyenlere egzersiz yapmalarını öne-
riyor. Bu kısa süreli fiziksel aktivitenin in-

sanı doğal olarak uykuya dalmaya yönlen-
direceğini söyleyen Youngsted, bunun me-
tabolizmayı hızlandırdığını da söylüyor.

Demanslara neden oluyor

Youngstedt CNN'ne yaptığı açıklamada
ise, "Uyku hapları son derece tehlikeli,
günde 1 paket sigara içmek kadar kötüler.

Yaşlılarda enfeksiyonlara, demanslara
neden olmalarının yanı sıra birkaç hafta
sonra etkinliklerini de kaybediyorlar.
Bunun yerine, düzenli bir uyku için daha
sağlıklı, daha ucuz ve yapılması kolay bir
yöntem var. Araştırmalar fiziksel olarak
aktif olanların uykusuzluk sorunu yaşama-
dıklarını gösteriyor" diye konuştu.

Uyku hapları sigara
kadar tehlikeli
Uyku hapları sigara
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ÇOCUKLUK
DÖNEMİ
ÖNEMLİ!



İ kitelli'de 18 Nisan 2019 tarihinde bir iş-
hanına gelen silahlı ve maskeli şüpheli-
ler işyeri bekçisini tehditle etkisiz hale

getirerek içeri girdi. Şüpheliler içerde bulduk-
ları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Asayiş
Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili baş-
latılan çalışmada güvenlik kameraları incele-
nerek şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Olayla
ilgili soruşturma devam ederken 4 gün sonra
Esenyurt'ta bir ayakkabı imalathanesinin ka-
sasından 500 bin liralık hırsızlık meydana

geldi. Polis yaptığı incelemede olayın bir ön-
ceki olayı gerçekleştiren kişiler tarafından ya-
pıldığını tespit etti.

Eski yöntem ele verdi

Şüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları
yöntem sayesinde tespit edildiği öğrenildi.
Polis güvenlik kameralarını incelediğinde
şüphelilerin olay yerine geldiklerinde ellerin-
deki taşlarla vitrin camı yada kepenkleri kır-
dığını tespit etti. Bu yöntemi kullanan ve iki

yıl önce yakalanan bir başka çete ile ilgili ya-
pılan araştırmada kısa süre önce serbest kal-
dıkları öğrenildi. Yapılan incelemede hırsızlık
olaylarını aynı kişilerin yaptığı ortaya çıktı.

7 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 17
Mayıs 2019 tarihinde harekete geçen polis 3
ayrı ilçede düzenlediği baskında aralarında
çete lideri Hakan D.(24)'ün de aralarında
bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.
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(Devlet Hastanesi Arkası)

“ Çok vefasız. 18 ay birlikte çalıştık, o
kadar hukukumuz oldu, insan hiç ara-
maz sormaz mı?''

Bu sözleri söyleyen kişi Dr. Selçuk Aytaç,
1990 ve 1991 yıllarında sahibi olduğu gazetede
tam 18 ay genel yayın yönetmenliği yapan şim-
dilerin ünlü gazetecisi,
televizyoncusu, 'Taraf-
sız Bölge' programı
yapımcısı Ahmet
Hakan Coşkun için si-
temlerini iletiyor.

İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan
Adayı Ekrem İma-
moğlu'nun konuk ol-
duğu  'Tarafsız Bölge'
programında gerek
sorduğu sorulardan
dolayı gerek ise yayın
süresi dolmadan prog-
ramı erken kesmesin-
den dolayı, Türkiye'de önemli bir kesimin
eleştirilerine maruz kalan Ahmet Hakan Coş-
kun'u eski patronuna sorduk.

1992 yılında çok kısa süre benim de içinde
bulunduğum yaklaşık yirmi kişilik kadro ile o
zamanlar 'Hürbakış' isimli bir yerel gazete ya-
yınlıyorduk. Ve o gazete adeta bir okul görevi
yaparak misyonunu tamamladı ve birkaç yıl
önce yayın hayatını noktaladı.

Bugünkü yazımda ben sordum şimdilerde in-
zivaya çekilen eski politikacı, gazete sahibi,
doktor Selçuk Aytaç cevapladı.

Buyurun öyleyse...
***

Önce Dr. Selçuk Aytaç'ın medya işine nasıl
bulaştığını kendi, ağ-
zından dinleyelim.

''1989 yılında Bü-
yükçekmece'de doktor
muayanehanem vardı.
O zaman bölgede gün-
lük yayınlanan Hürba-
kış Gazetesi'nde sağlık
üzerine makaleler
yazmaktaydım ve si-
yasete de ilgiliydim.

1989 mart ayında
Doğru Yol Partisi'nden
Büyükçekmece bele-
diye başkan adayı
oldum. Rakiplerim
ANAP Adayı Ali Çebi ve SHP Adayı İbrahim
Arı daha önceden belediye başkanlığı 
yapmışlardı.

Ne yazık ki o zamanda yerli-yabancı tartış-
maları vardı. Ben ve Ali Çebi onlara göre ya-
bancı SHP adayı yerli idi. Benim çekilmem ile
yerli adaylarının çoğunlukta oy verdiği DYP
seçmeninin SHP'ye oy verebileceğini tahmin
ediyorlardı.

SHP'liler benim istifa etmem halinde seçim-
leri kazanacaklarını söyleyerek adaylıktan çe-
kilmem için bana 200 bin Amerikan Doları
teklif ettiler. Ben çekilmeyince ölümle tehdit et-
tiler. Seçim bitti
ANAP Adayı Ali Çebi
kazandı bunlar daha
çok benim üzerime
geldiler.

Ben de hırslandım
ve çok güçlü bir
medya organım
olursa ileride seçim-
leri kazanacağımı dü-
şünerek Hürbakış
Gazetesi'ni satın
aldım.

Gazetenin imtiyaz
sahibi Faruk Öztimur o zaman engelliler fede-
rasyon yönetimindeydi. Daha sonra 2007 yı-
lında bir kazada öldüğünü duydum. Kendisine
Güzelce'de bulunan iki dairemi vedim. Ancak
dairelerin fiyatı yaklaşık 500 bin liraya (Şim-
diki para ile) geliyor, gazete 350 bin lira edi-
yordu. Aradaki farka 3 adet 15 bin liralık çek
aldım. Bu adam bu çekleri ödemedi. Daha
sonra az daha ANAP'tan vekil olacaktı, o
zaman ATV'de program yapan Bülent Orakoğ-
lu'nun programında durumu anlatınca Mesut
Yılmaz ilk sıralardan bunu geriye attı.

Gazete bana geçince şimdiki Basın İlan Ku-
rumu İstanbul Şube Müdürü olan Mehmet
Köşker gazetenin başındaydı ama iki ay sonra
işten ayrılınca spor muhabirimiz Ahmet Refik
Bek 'Benim tanıdığım birisi var' dedi ve Ahmet
Hakan Coşkun'u bana getirdi.''

Ahmet bey size gelmeden 
önce ne iş yapıyordu?

''Silivri'de bir haftalık gazete yapıyormuş. Ve
biz Ahmet ile mecburen anlaştık. Elim sıkışıktı
Çünkü ben gazetcilikten anlamıyorum, Mehmet
Köşker bıraktığı için Ahmet Hakan'a gazeteyi
teslim ettik. Ama Ahmet benim üzerimden
ciddi bir yük almıştı...'

Peki Ahmet Hakan nasıl 
bir genel yayın yönetmeniydi?

''Ahmet Hakan çok sık sık 'iddia ediliyor',
'söyleniyor', 'konuşuluyor' başlıkları atardı.
Adeta onun için bir mihenk taşıydı bu başlıklar.
Çok sık sık okurlardan ve yakın ahbaplarımdan
bana 'dedikodu yazıyorsunuz, böyle gazetecilik
olmaz' eleştirileri geliyordu. 

Kendisine nereden biliyorsun böyle yazıyor-
sun diye  sorduğumda ise 'öyle değilse arasınlar
söylesinler doğrusunu yazarız' diyordu. Ben ga-
zetecilikten anlamadığım için fazla tartışmıyor-
dum ama  bu başlıklar konusunda beni çok
rahatsız edenler oluyordu. Hatta bir ara o
zaman buyurun başyazıyı siz yazın dedi ve ben
de mahlas isimle bazı yazılar yazdım.'' 

Gazeteyi neden sattınız?

''Gazeteyi 1989 yılı kasım ayında satın
aldım. 4 Temmuz 1991 tarihinde sattım. Hem
de öyle böyle değil. Her ay zarar ediyorduk.
Eşim Eczacıydı ve ikimizin kazandığını gazete
yiyordu yine yetmiyordu. En son eşim bana 'Ya

gazete ya ben dedi' de
gazeteyi satmak zo-
runda kaldım.

Tekneyi bir alırken
bir satarken sevinirsi-
niz, ben alınca sevin-
dim ama gazeteyi
satınca daha çok se-
vindim.

O kadar ev-para
verdiğim gazeteyi be-
davaya Haluk Taner
diye beton işi yapan
birisine sattım. Ahmet
Hakan sanırım ben
gazeteyi sattıktan kısa

süre sonra gazeteden ayrıldı.
Ve bildiğim kadarı ile o zaman Sultanbeyli

belediye başkanı olan halasının kocası saye-
sinde önce TGRT'de 'yankı' programı yaptı, ar-
dından 1994'de Nurettin Sözen'in kaybetmesi
ile İBB'nin yayın organı olup Yimpaş Holdin'e
geçen Kanal 7'ye geçti. Ve sonrasını zaten (Ye-
nişafak, Sabah ve Hürriyet hikayesini) tüm Tür-
kiye biliyor. ''

Gazeteyi satmak yerine atılımlar 
yapmayı denemediniz mi?

''Gazetecilik çok zor bir iş. Tam bir bela. Bil-
mediğimiz işti. Bu arada Ahmet Hakan'ın kar-
deşi Abdullah vardı. O da bizimle çalışıyordu

nedense bir ara onu
işten çıkardı Ahmet.
Ben personel alımına
çıkarımına karışmı-
yordum. Gazetenin
her şeyi ile Ahmet ilgi-
leniyordu. Ama gaze-
teyi sattıktan sonra
çok arkadaşım bana
gelip 'Sen zarar ettin
gazeteyi sattın ama
Ahmet kendisine ça-
lıştı' gibi laflar etse de
elimde bir kanıt yok.
Bu söyleyenlerin ifa-

desiydi. İşin özü Ahmet beni kullamış...''

Ahmet Hakan ile görüşüyor musunuz?

''Ne görüşmesi. Ahmet çok vefasız çıktı. O
kadar hukukumuz vardı. 18 ay birlikte çalıştık.
Adam aramaz sormaz mı hiç. Ahmet dışında
şimdi milletvekili olan Tülay Kaynarca, Meh-
met Köşker benimle çalıştı. Ararlar, sorarlar,
evime kadar gelirler...''

Gazetecilik o zaman mı zordu şimdi mi?

''Evet gazetecilik her zaman fedakarlıklar is-
teyen, maddi manevi sizden çok şey götüren bir
meslek ama en azından o zaman bir saygınlığı

vardı. Şimdi o da yok.
Dördüncü kuvvet
medya vardı şimdi
kuvvetsiz etkisiz bir
medyaya dönüştü. Ben
eskiden evime (Milli-
yet, Hürriyet, Sabah,
Cumhuriyet) dört ga-
zete alırdım. Şimdi bir
tane bile almıyorum.
Hele o Hürriyet'te
okunacak bir yazar
yok. Artık sosyal med-

yadan (Habertürk, Sözcü, Karar) okuyorum
gazeteleri. Hele Taha Akyol geçti diye Karar
okumaya başladım. 

Evinize gelince fark ettik. 
Adınıza bir sokak var.

''Evet burası Büyükçekmece'ye bağlı Gürpı-
nar semti ama o zaman Gürpınar (2006 yı-
lında) belde belediyesiydi. Ben de evimin altına
otopark yapmak için evin etrafında kendi im-
kanlarımla masraf ettim yol yaptım. Burası
şimdilik çıkmaz sokak. O zamanki Gürpınar
Belediye Başkanı Velittin Küçük geldi yaptıkla-
rımı ve masrafı gördü ki (benim haberim yok)
adımı sokağa vermiş...''

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Ahmet Hakan'ı 
eski patronuna bir
sorduk bin işittik...!

Hastane alev alev yandıHastane alev alev yandıHastane alev alev yandıHastane alev alev yandıHastane alev alev yandıHastane alev alev yandıHastane alev alev yandı
Kadıköy'de özel bir has-
tanede elektrik trafosun-
dan kaynaklı olduğu

öğrenilen yangın çıktı. Kadıköy
Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker
Caddesi'nde bulunan özel bir has-
tanede dün saat 18.00 sıralarında
yangın çıktı. Hastaneden yükselen
dumanlar kilometrelerce uzaklıktan
göründü. Yangın nedeniyle hastalar
tahliye edildi. Hastalar hastane

binası önünde beklerken, yoğun
bakımdan çıkarılan iki hasta ise
başka bir hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle
yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının hastanenin trafosundan
kaynaklı çıktığı belirtildi. İtfaiye
ekipleri çalışmalarını in-
celemelerini tamamladıktan sonra
hastaneden ayrıldı. Hastanedeki
yangın havadan da görüntülendi. 

TASLI CETE
YAKALANDI
TASLI CETE
YAKALANDI
TASLI CETE
YAKALANDI
TASLI CETE
YAKALANDI
TASLI CETE
YAKALANDI
TASLI CETE
YAKALANDI

İstanbul'da 20 gün içinde 9 
işyerine girerek yaklaşık 1,5
milyon liralık hırsızlık yapan 
7 kişilik şebeke gözaltına 
alındı. Daha önce bir çok kez 
yakalanan şüpheliler, hırsızlık 
yapacakları yerlerin kapılarını
yada camlarını taşla kırarken
güvenlik kamerasına yansıdı

MİLYONLUK
VURGUN

YAPMIŞLARDI

Yarım saatte 
2 kere kaza yaptı

D-100 Karayolu, Bahçelievler mevkii, Edirne 
istikametinde seyir halindeki otomobil, 

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu aynı yönde önünde seyreden araca çarptı.

Kaza sonrası 2 kişi yaralanırken, her iki otomobil de
savrularak bariyerlere çarpıp durabildi. Kazaya

neden olan otomobilin yarım saat önce ise maddi
hasarlı bir kazaya daha karıştığı öğrenildi

KAZA Bahçelievler,
D-100 Karayolu,
Edirne istikametinde

sabaha karşı saat 04:30 sırala-
rında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, 34 AFY 714 pla-
kalı aracı kullanan İran vatan-
daşı Muhammed Hadi,
Şirinevler ayrımında henüz bi-
linmeyen bir nedenle direksi-
yon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil aynı yönde önünde
seyreden ve içinde 4 kişilik Su-
riyeli bir ailenin olduğu 34
BOV 189 plakalı otomobile
çarptı. Kaza sonrası her iki
otomobil de savrularak bari-
yerlere çarparak durdu. Yol-
dan geçen vatandaşlar bir
yandan yardıma koşarken
diğer yandan da durumu polis
ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri Suriyeli aileye ilk mü-
dahaleyi yaptı. Polis ekipleri de

yolda ikinci bir kaza yaşanma-
ması için önlem aldı. Sağlık
ekipleri ilk kontrollerini yapa-
rak isimleri öğrenilemeyen Su-
riyeli anne ve babayı hastaneye
kaldırdı. Trafik polisleri de olay
yerinde kalan Suriyeli çocuklar
ile yakından ilgilendi. Kazaya

neden olan diğer otomobilin
sürücüsü Muhammed Hadi ve
beraberindeki kadın yolcu ise
kazayı yara almadan atlattı.

Bir değil iki değil

Muhammed Hadi'nin kaza
haberini alarak olay yerine

gelen bir yakını, "Az önce Ce-
vizlibağ'da kaza yaptı. İkinci
kazayı da orta şeritte giderken
arabanın arkasından vurmuş-
lar. İkisi de böyle bir duruma
gelmişler. Arkadaşlarım İran
vatandaşı diğer aracın sürü-
cüsü de sanırım Suriye vatan-
daşıymış" dedi. Ayrıca
Muhammed Hadi'nin Türkçe
bilmemesi üzerine olay yerine
gelen arkadaşı polis ekiplerine
hem önceki kaza hem de ikinci
kazanın nasıl meydana geldiği
konusunda tercümanlık yaptı.
Kaza sonrası polis ekiplerinin
çalışmalarının ardından her iki
otomobil de çekici yardımıyla
bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazaya neden olan aracın sü-
rücüsü Muhammed Hadi ise
ifadesi alınmak üzere polis
merkezine götürüldü. Kazayla
ilgili soruşturma sürüyor.
DHA

Karşıdan karşıya geçecekti ama!
Şişli'de yolun karşısına geç-

meye çalışan yayaya otomobil
çarptı. Çarpmanın etkisiyle

havada takla atan yaya ağır
yaralandı. O anlar işe bir iş

yerinin güvenlik kameraları
tarafından kaydedildi

KAZA Şişli Halas-
kargazi Caddesi'nde
saat 08.30 sırala-

rında meydana geldi. İddiaya
göre trafik ışıklarındaki yaya
geçidinden koşarak yolun kar-
şısına geçmeye çalışan Ömer
Süt'e, Mecidiyeköy istikame-
tine ilerleyen Gökhan İ.'nin
kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Ömer
Süt havada takla atarak yere
düştü. Kaza nedeniyle ağır ya-
ralanan Süt'ün yardımına çev-
redeki vatandaşlar koştu.
Haber verilmesi üzerine kaza
yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Yaralı Ömer Süt
ambulansla Taksim Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne götü-
rülürken hayati tehlikesinin bu-
lunduğu öğrenildi. Kaza
yapan otomobili kullanan sü-
rücü Gökhan İ. ise karakola

götürüldü. Öte yandan kaza
anı ise bir iş yerinin güvenlik
kameraları tarafından saniye
saniye kaydedildi. Güvenlik
kameralarına yansıyan görün-
tülerde trafik ışıklarında yolun
karşısına koşarak geçen Ömer
Süt'e o sırada hızla gelen bir
otomobil çarpıyor. Çarpmanın
etkisiyle takla atan Ömer Süt
daha sonra yere düşüyor. Çev-
redeki insanlar yerde yatan
Ömer Süt'ün yardımına koş-
tuğu görülüyor. DHA

1992 yılında, Büyükçekmece ve 
Silivri'de Ahmet Hakan'ı konu alan dizi

karikatürler yayınlanmaktaydı...

Ahmet Hakan 
o yıllarda da meşhurdu...

Ahmet Hakan, 1991 yılındaki
çalışma arkadaşlarıyla beraber.

Ahmet Hakan ve Mehmet Mert de
bir süre birlikte çalıştılar.
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Bağcılar'da düzenlenen iftarda kuruluşundan bugüne kadar ilçenin gelişmesine emeği geçen isimler ağırlandı.
İftarın ardından konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar için emek vermiş, herkesin başımızın
üstüne yeri var. Bağcılar'a hep birlikte çağ atlattık ve bu birliği bozmadan hizmete devam edeceğiz” dedi

A tatürk’ün Samsuna çıkarak, ülke-
mizi işgal etmek isteyen emperya-
list güçlere karşı, mücadele

etmenin ilk adımı ve kıvılcımının başlangı-
cının 100. Yılı Samsun’da büyük coşku 
ile kutlandı.

Törende milli duyguların coşkusu yaşa-
nırken birlik ve beraberliğinde gerekli 
olduğunun mesajı verildi.

Cumhurbaşkanının ilk adım diğer parti
liderleri ile çektirdiği ilk fotoğraf çok iyi
idi. O fotoğraf gelecek için birlik, beraber-
lik ve dış güçlere karşı güç gösterisi olsa da
eksiği de vardı. O fotoğrafta İYİ Parti lideri
Meral Akşener ve HDP Eş Başkanlarından
birisi de olmalıydı. Bu partiler ülkemizin
bütçesinden para aldıklarına, TBMM gu-
rupları olduğuna, ve başkanvekillerinin al-
tında kırmızı plakalı araç olduğuna,
liderlerine devlet koruması verildiğine göre,
onlarda o fotoğrafta olsaydı birlik ve bera-
berlik mesejı tam olarak verilmiş olurdu.

Burada bir hususu hatırlatmam gerek.

15 Temmuz girişiminden sonra Yenikapı’da
bir zaraya gelen parti liderleri konuştular,
birlik mesajı verdiler. O zaman halk çok da
memnun olmuştu. Ancak sonrasında ne ol-
duysa, beraberlik masajı veren liderler, bir
birlerine siyasete, devlet adamlığına, örf ve
adetlere uygun olmayan ve ağza alınmaya-
cak laflar söylemeye başladılar. Dolayısıyla
da o birlik ve beraberlik detantı bozuldu.

Şimdi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel
Başkanı Erdoğan o fotoğraftan sonra
TBMM iftarında, “Coğrafyamızda milli
birliğini, bütünlüğünü kaybeden ülkelere
baktığımızda en büyük eksikliğin demok-
rasi olduğunu, milli iradenin tecellisinde
kopukluklar olduğunu görürüz… Gelin
büyük ve güçlü Türkiye’yi beraber inşa ede-
lim… Demokrasinin ve hukukun kuralları
içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet ve si-
cimler, bu birlikteliğin engeli değil zengin-
liği olmalıdır… Söylenenler geçer, geriye
Türkiye kalır. Hepimiz 82 milyonluk Tür-
kiye gemisinin yolcusuyuz… Gelecek için
birlikte olmak durumundayız…” dedi.

Önümüzde iddialı bir seçim var. Bu te-
mennilere katılmamak mümkün değil. 
Hadi bakalım hangi lider ağzını 
bozacak göreceğiz.

Kişiden partisini anlamak

İmamoğlu karşısında İstanbul adayı olan
Binali Yıldırım daha önceleri, “Kaybedil-
miş seçimin arkasından koşmaya ne gerek
var” derken, şimdilerde, “Sandıklarda oy
vermeye gelenlere bakılıp bize oy verecek-
lere büyükşehir pusulası verilmedi. Böylece
oyumuz çalındı” diyor.

Bir insana bakıp hangi partiye oy verece-
ğini bilmek anlamak için bana göre önce-
likle kahin olmak gerek, Böyle bir bilim
dalı da olmadığına göre Binali bey bunun
nasıl anlaşılacağını, daha önce de, “Soy
adına bakılırsa insanın kime oy vereceği
belli olur” diyen Mevlüt Uysal’ın bunları
anlatmaları lazım. Ayrıca o sandıkta gö-
revli olan parti temsilcisi ne yapıyordu
acaba!..

Binali Bey’in bu açıklamasından sonra
halk, “Genel Müdürlük, Milletvekilliği, Ba-
kanlık, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı

yapmış bir siyasetçi böyle konuşmamalıydı”
yorumunu yaptı.

Herkes konuşacak

Halkın konuşması gerektiğini Ekrem İma-
moğlu bağıra bağıra açıkladı. “Bırakın insan-
lar fikirlerini açıklasınlar. Bizde onlardan
payımızı alalım ve tedbir alalım” dedi.

Sanatçılar, fikirlerini açıkladılar. Cumhur-
başkanlığı çevresinden bunlara hakaret derece-
sinde laflar edildi. Muhalif olan ve yandaş olan
sanatçıların listeleri yapıldı.

Sonra İmamoğlu’nun, “Her şey çok güzel
olacak” kampanyası ve bağışlar başladı. Her-
kes bankalara koştu. Kimi öğrenci harçlığın-
dan mimi cep harçlığında kimi ise mutfak
giderlerinden fedakarlık ederek bağışta bu-
lunmaya devam ediyorlar.

Son olarak Eski Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, Ankara’da bir iftarda, “Her şey kaybedi-
lir, yeniden kazanılır. İktidar kaybedilir, yeniden
kazanılır. Ümidi kaybedenin yarını olmaz. Ko-
nuşmaktan korkmayın ve konuşun” diyerek,
neyi kastetti ve kime mesaj gönderdi, parti ku-
racağının mesajını mı verdi bakacağız.

İmamoğlu yeniden sahnede

İstanbul’da Türkiye’de seçilmiş 

Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Başkanları
ve Belediye Başkanlarının katıldığı toplantıda
düzenlendi.

Bu toplantıyla İstanbul adaylığından 
ziyade Türkiye’nin adaylığı imajını veren 
İmamoğlu yeni projelerini anlattı.

18 günde yıllarca yapılmayanın yapıldığını
belirten İmamoğlu, “Biz halktan başka
kimseden talimat olmayacağız. Bu halkın
bana emanet ettiği İstanbul’u elimizden al-
dılar. Biz o emaneti 23 Haziran’da sizlerle
bir olup geri alacağız. 23 Haziran sandığı
vicdan, haysiyet adalet ve İstanbul için
huzur sandığı olacak ve o sandıklardan hak-
kımızı gasp edenlere karşı hesap pusulaları
çıkacak” dedi.  İmamoğlu ilk seçimde kul-
landığı “İmamoğlu varsa çözüm vardır”
sloganını ikinci tur seçimde, “İmamoğlu
varsa umut vardır” olarak değiştirdi.

İmamoğlu konuşmasını “Her şey çok
güzel olacak” sloganını üç sefer tekrar
ederek bitirdi.

Siyaset duayenleri ve “Çarıklı Erkanı
Harp” dediğimiz insanlar, “İmamoğlu
daha önce olduğu gibi, kampanyasını tek
başına yürütmeli. Sahnede hep kendisi 
olmalı “ dedikleri de buradan ilgilisine 
duyurulur… 

O fotoğraf tam
olsaydı!

B ağcılar’ın ilçe statüsü kazandığı
1992 yılından bu yana burada görev
yapan ve ilçenin gelişimine katkıda

bulunan isimler, Bağcılar Belediyesi’nin ver-
diği iftarda bir araya geldi. Halk Sarayı’nda
gerçekleşen iftara yöneticisinden işadamına
ve muhtarına kadar toplumun her kesimin-
den çok sayıda kişi katıldı. Bağcılar’da yıllar
önce beraber görev yapan çok sayıda davetli
iftar vesilesiyle birbirini görme fırsatı buldu.
Eski dostlar sohbet ederek hem hasret gi-
derdi hem de beraber çalıştıkları günleri
andı. İftarı heyecanla bekleyen katılımcılar,
okunan ezanla birlikte de oruçlarını açtı. İf-
tarın yapılmasının ardından İlçe müftüsü
Ekrem Saylam dua etti. 

Şehrin dokusuna uygun başkan

Programda yaptığı konuşmada içinde bu-
lunduğu tablonun güzelliğine dikkat çeken
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza
Dağ, “Rabbim bize öyle bir lütuf ihsan etti
ki; iftar anında bir masa etrafında hiçbir sos-
yal statüye, göreve bakmadan hep birlikte
olma fırsatını nasip eyledi. Böyle bir kültür
böyle bir imkan dünyanın hiçbir yerinde var
olan bir imkan değil. Özellikle Ramazan’ın
yaz ve bahar aylarına gelmesiyle birlikte hem
mahalle hem sokak iftarlarında hep birlikte
oluyoruz. Birbirimizin halini hatırını soruyor,
birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. İnşal-
lah buradaki birlik ve beraberliğin gönül

coğrafyamıza da yansımasıyla Rabbim daha
güzel günleri bize nasip etsin” dedi. İptal edi-
len 31 Mart seçimlerine de değinen Dağ, “23
Haziran’da yepyeni bir seçim yapacağız. İn-
şallah Peygamber efendimiz tarafından müj-
delenmiş bu şehrin dokusuna, maneviyatına
uygun ve bu hasleti devam ettirecek bir bele-
diye başkanıyla yolumuzda yürüyeceğiz.
Domuz etinden mutluluk duyan değil iftar
merasimlerinden mutluluk duyan bir ekiple
İnşallah yeni dönemde yeni süreci yürütme
imkanı bulmayı hep beraber Cenabı Al-
lah’tan niyaz ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin kalbi oldu

Bağcılar’da kaymakamlık yaptığı günleri
unutamadığını belirten Mülkiye Başmü-
fettişi İrfan Balkanlıoğlu ise “Türkiye’nin
he yerinde 20 sene kaymakamlık yaptım
ama Bağcılar benim için unutulmaz anı-
larla dolu. Bağcılar’ı asla unutmadım.
Bağcılarla adeta et ve tırnak gibi kaynaş-
mıştık. Feyzullah Kıyıklık abiden çok şey
öğrendim. Bağcılar bir vali fabrikası gibi.
Gelen kaymakamların çoğu vali olup gitti.
Değerli başkanımız Lokman Çağırıcı da
Feyzullah başkanı aratmadı ve Bağcılar’a
çağ atlattı. Çok modern ve İstanbul’un ca-
zibe merkezi hali geldi burası. Milli ve
manevi değerlerine sahip çıkan ve sosyal
ekonomik açıdan gelişen güzel bir ilçe
oldu. Türkiye’nin kalbi burada Bağcılar’da
atıyor. Türkiye’nin ve belki de dünyanın en
önemli ilçesi benim için” dedi.

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

BARIŞ KIŞ

27 yıllık
hafıza

Bağcılar Bele-
diye Başkanı
Lokman Çağı-
rıcı ise şunları
söyledi: “
Bağcılarımızın
kuruluşundan
bugüne kadar
görev yapan
27 yıllık hafızayla birlikte
buradayız. Bağcılarımıza
değer katan, gelişimine kat-
kıda bulunan, emekler sarf
eden gönül dostları Allah’ın
selamı, rahmeti, bereketi he-
pimizin üzerine olsun. Biz
birliktelikle, beraberlikle
Bağcılar'a çağ atlattık bu
yöndeki hizmetlerimize aynı
duygularla devam edeceğiz.
Bugüne kadar Bağcılarımı-
zın imarında emeği geçen
tüm dostlara şükranlarımızı
sunarken aramızdan ayrılan-
lara da rahmet diliyorum.”

Hizmetkarlar
bir arada!

KüçüKçeKmece
Belediyesi Nikah Sa-
rayı’nda gerçekleşen

iftara, Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi başta
olmak üzere, Küçükçekmece
Kaymakamı Harun Kaya, İlçe
Emniyet Müdürü Uğur Özdo-
ğanoğlu, Meclis Üyeleri, Baş-
kan Yardımcıları, muhtarlar,
siyasi parti ve STK temsilcileri
katıldı.  Küçükçekmece ilçe
protokolüyle iftarda bir araya
gelen Kemal Çebi ise konuk-

larla teker teker ilgilendi. Çebi
herkesin Ramazan ayını kutla-
yarak, “Küçükçekmece’ye hiz-
met eden, gönül verenlerle bir
arada olmak gerçekten çok
güzel. Bugün buraya geldiğiniz
için çok teşekkür ediyorum”
dedi. 

Ritmin ustaları sahnede

Fevzi Çakmak Meydanı’nda
gerçekleşen Ramazan etkinlik-
lerinde ise Perküsyon ustası
Engin Gürkey ve öğrencileri

sahne aldı. Küçükçekmecelilere
unutulmaz bir müzik akşamı
yaşatan Engin Gürkey ve ekibi
vatandaşlardan büyük alkış
aldı. Öte yandan etkinlikte ço-
cuklar da unutulmadı. Küçük-
çekmeceli minikler için kağıt
atölyesi kuruldu. Kağıtlara
şekil ve renk veren çocuklar ise
eğlenceli vakit geçirdi. Gelenek-
selleşen Ramazan etkinlikleri
her akşam Fevzi Çakmak Mey-
danı’nda devam ediyor. 
ANIL BODUÇ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçe protokolü
ile iftarda buluştu. Çebi, “Bugün Küçükçekmece'ye hizmet
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Silivri’de gönül sofrası kuruldu

sİlİvrİ Belediyesi, Ra-
mazan ayında düzenle-
diği Gönül Sofraları iftar

programlarına Büyük Sinekli ve
Küçük Sinekli mahalleleri ile
devam etti. Mahalle sakinleri Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz ile gönül sofrasında bir araya
gelerek oruç açtı. İftar yemeğine
Başkan Yılmaz’ın yanı sıra MHP
İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu,
Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Oğuz Özyaral, Büyük Sinekli Ma-
halle Muhtarı Birol Balcı, Küçük
Sinekli Mahalle Muhtarı Turgut
Demiroğlu, Belediye Meclis Üye-
leri ve mahalleliler katıldı. 

Biz sadece vesile oluyoruz

İftar sonrası yaptığı konuşmada

Ramazan’ın önemini anlatan Baş-
kan Yılmaz, “Gönül sofralarında
bir araya gelerek ekmeğimizi aşı-
mızı bölüşüyoruz. Ramazan ayı
paylaşmaktır, yardım etmektir.
Hayır hasenat yapan değerli iş
adamlarımız sayesinde bu sofra-
lar kuruluyor, biz sadece vesile

oluyoruz. Allah hayır yapanlardan
razı olsun. Bu sofrada buluştuğu-
muz için hepinize teşekkür ediyor,
hayırlı Ramazanlar diliyorum”
şeklinde konuştu. Başkan Yılmaz,
iftar yemeğinin ardından mahalle
sakinleriyle köy kahvehanesinde
sohbet etti. BURAK ZİHNİ

Silivri Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında
kurduğu Gönül Sofraları Büyük Sinekli ve
Küçük Sinekli’de gerçekleştirildi

İstanbul Otobüs
A.Ş. ’nin Çatal-
ca’da vermiş ol-

duğu iftar yemeğinde Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner,
İstanbul Otobüs A.Ş. Genel
Müdür Abdullah Yasir Şahin
ve ekibi, AK Parti Çatalca İlçe
Başkanı Yusuf Aslan, Belediye
Başkan Yardımcısı Hüseyin

Aydın, Çatalca Şoförler Odası
Başkanı Sacit Şık, otobüsçüler
ve minibüsçülerle bir araya
geldi. Belediye Başkanı Mesut
Üner “Çatalca’mızda toplu
ulaşım noktasında gelecek
günlerde hep birlikte çalışma-
larımız ve atılımlarımız ola-
cak. Her yarım saatte bir
Çatalca’mızdan HAVAİST,

yani yeni İstanbul Havalima-
nına servis imkânı var. Bu an-
lamda ben İstanbul Otobüs
A.Ş. ’ye de ayrıca teşekkür edi-
yorum. Biz çok büyük bir aile-
yiz’’ sözleri ile iftar
programında otobüs ve mini-
büsçüler ile bir arada olmak-
tan duyduğu mutluluğu da
dile getirdi. SİMGE ULUS

Çatalca’ya toplu taşıma müjdesi

Lokman Çağırıcı, geçmişte Bağcılar’da görev almış isimlerle bir araya gelerek, hepsine tek tek teşekkür etti.

BIRLIKTELIK GELDI
BAGCILAR CAG ATLADI

DÜNDEN
BUGÜNE

DEĞİN
BAĞCILAR
İÇİN EMEK
VERENLER
BİR ARAYA

GELDİ

Lokman
Çağırıcı

Kemal
Çebi

Mesut Üner

Volkan
Yılmaz
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Derdimiz Çatalca'ya hizmet!
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Ç atalca'da 1994 yılından bu yana zamanın
Radyo Çatalca'casında başlayan bu ilçeye
hizmet etme aşkımız ve sevdamız tam 25

yıllık habercilik serüveni ile devam etti.
Habercilik ve gazetecilikten öte sosyal ve yar-

dımlaşma temalı bir yol izledik. Bahadır Sügür
idik belki ama hep birlikte koskocaman bir aile
olduk. Kimi zaman sahur vakitlerine kapı kapı
erzak dağıttık. Kimi zaman evimizdeki yağını, tu-
zunu, makarnasını getiren ve “ Bir evin iftar sof-
rasına pay olalım” diyen Ayşe Teyşe olduk.

İlçede her bir siren sesinin açıklaması, elektrik
kesintilerinin dakikalı bilgi saati olduk, ilçedeki
elektirk kesintilerine yönelik yaptığımız imza
kampanyası olduk. İlçemizdeki BEDAŞ Bilgi hat-
tına döndük. Şehitlerimiz için yürüyüşler yaptık,
binler olduk, yangınlarda kimi zaman alev olduk,
kimi zaman duman olduk. Kazalarda ilk yardımcı
olduk, trafik memuru olduk, kazazedenin yakını
olduk. Çocuk tacizlerine sessiz çığlık olduk, mey-
danda binler olduk. İnceğiz Mağaralarında yine
binler olduk, tarihimizi ilçemize bıraktık. Temizlik
işleri, sağlık işleri, Fen İşleri gibi birimlere vatan-
daştan bizer gelen şikayetlerin köprüleri olduk.

Dile kolay tam 25 yıl. 25 Yıl boyunca, Radyo-
nun Haber Müdürü ve en sonunda ise Gazeteci
Bahadır Sügür olduk.

Şimdi ise Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner ile birlikte mazbatayı aldığı tarihte beraber
Çatalca Belediyesine girdik. Sayın Üner bizi Baş-
kan Danışmanı görevine layık gördü.

Bu görev ile dün nasılsa ki Hep Birlikte Çatalca
isek, bundan sonraki süreçte çok daha geniş bir
şekilde, hizmetlerin anlık olarak ulaşması nokta-
sında yine çok daha büyük bir kalabalık ile Bir-
likte Çatalca olma yolunda yürümeye karar
verdik.

Başkan Mesut Üner'in tasaarrufları sonrasında
Başkan Yardımcılıklarına, Mahalle Sorumlulukla-
rına, Müdürlük Sorumluluklarına ve birimlere
göre Başkan Danışmaklıklarına atanan Meclis
Üyelerimiz ile inanıyorum ki bu ilçeye özlediği
hizmetleri yine bu ilçe halkının göstereceği tevec-
cüh ile getireceğiz.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in ve biz-
lerin bu ilçede hayata geçmesini canı gönülden ar-
zuladığımız bir çok hizmet var. Ve bu hizmetleri
bir bir, tek tek, kimi zaman ise bir anda bütün Ça-
talca halkı ile birlikte gerçekleştireceğiz.

Bundan sonraki süreçte Gazeteci Bahadır
Sügür kimliğim yine devam edecek. Sizlere bu sa-
tırlardan yine sizlerin kalemi olarak hitap edece-
ğim. Dün ne isek bugün de o çizgimizi
bozmayacağız. Derdimiz belli. Halk, hizmet ve
dertlere çare olabilmek. Derdimiz Çatalca! Sev-
damız Çatalca! İşimiz de gücümüz de, Aşkımız da
Çatalca!

Başkan Danışmanlığı ilçemizde pek bilinmeyen,
işinin ne olduğu konusunda çok fazla kimsenin de
fikrinin olmadığı bir birim. Ya da şöyle düşünün
Başkana yapılacak projelerde fikirler verecek, kı-
sacası becerileri olan, halka yakın kişilerden olu-
şan ünvanlardır.

Son olarak diyeceğim şu ki Belediye Başkanı
Mesut Üner'e danışmalık hizmeti verirken, bu sa-
tırlardan, sosyal mecralardan (Facebook, İnstag-
ram) gibi sayfalarımızdan sizleri ilçemizi
ilgilendiren her konuda haberdar etmeye devam
edeceğim. Yani sizlerden, yani biz olan bir toplu-
luktan kopmayacağım.

Mesut Üner ismi ile de ilçemizde 5 yıl boyunca
çok iyi işlere imza atacağımız noktasında da inan-
cım sonsuz olacak. Allah hepimizin yar ve yardım-
cısı olsun. Bu arada habercilik mesleğimdeki 25
yıl boyunca da bizlerden desteğini, ilgisini ve dost-
luğunu esirgemeyen herkesten Allah bin kere razı
olsun.

25 Yıldır Ekmeğimizi Kalemimizden ve sözleri-
mizden çıkartmanın mutluluğu da beni ayrıca gu-
rurlandırıyor ve onurlandırıyor.

Hep Birlikte Çatalca'yız! Teşekkürler Çatalca.

G öçmenler, Çağlayan Taşocağı Cad-
desi’nde her gün aynı noktada saba-
hın erken saatlerinde toplanıyorlar.

Aralarında Afganistan, Özbekistan, Moğo-
listan ve Türkmenistanlı, Suriyeli  göçmenle-
rin bulunduğu grup, günlük işlerde çalışmak
için kendilerini alacak araçların yolunu göz-
lüyor. Yanlarına yaklaşan araçtakilerle para
konusunda anlaşan göçmenlerin bazıları se-
vinçle işe gidiyor.

Günlük 100 lira kazanıyorlar

İstanbul’a bir sene önce geldiğini belirten Af-
ganistanlı 23 yaşındaki Eşref Ahmedi günlük
işlerde aldığı ücretlerin 50 ile 100 lira ara-
sında değiştiğini söyledi. Kazandığı paraları
ailesine gönderdiğini belirten Ahmedi, "Bu-
rası bekleme noktamız. İşverenler gelip bizi
buradan alıyorlar. Burada Afganistan, Özbe-
kistan, Moğolistan ve Türkmenistan uyruklu
insanlar bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren
akşama kadar iş bekliyoruz. Bazıları günlük
50-60 lira bazısı ise 100 lira veriyor. Yapaca-
ğımız işe göre ücret değişiyor. Toplu olarak
evlerde kalıyoruz. Ailemiz Afganistan’da bu-
radan kazandığımız paraları ailemize gönde-
riyoruz” dedi. DHA

2 senedir İstanbul’da olduğunu söyleyen Afganistanlı Nusret Kerim ise ,"Piyasa kötü olduğu için şu 
an iş yok. Şu an Ramazan ayı yaklaşık 1 ay çalışmayan işçi var. Bunlar kendi masraflarını dahi 
karşılayamıyorlar. Bazısı var haftada bir gün çalışıyor bazısı var ayda bir gün çalışıyor. Sabah saatlerinde
buraya geliyoruz akşam saat dörde kadar bekliyoruz. Bir iş için herkes aracın başına üşüşüyor. Biz 
genelde ustaların yanında çalışıyoruz. Ev taşıma, inşaat malzemesi taşıma işleri yapıyoruz” dedi.
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Maddi sıkıntılar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak
para kazanmak için İstanbul’a gelen göçmenler, 
Çağlayan’da günlük işlerde çalışmak için sabahın
erken saatlerinde beklemeye başlıyorlar. Yanlarına
yanaşan araçlarla para konusunda pazarlıkta 
anlaşan göçmenlerin bazıları iş bulmanın sevincini
yaşıyor, bazıları da umudunu bir başka güne taşıyor

GOCMEN PAZARI!

Kaftancıoğlu için
iddianame hazırlandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal
medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi.
İddianamede, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapsi talep edildi

istanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nca hazırlanan iddia-
namede, Canan Kaftancıoğlu

"şüpheli" sıfatıyla, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında bu-
lunduğu 8 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer
aldı. İddianamede, Kaftancıoğlu'nun
paylaşımlarının suç oluşturacağı şüphesi
ile savcılıkça verilen talimat üzerine İs-
tanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından
hazırlanan tahkikat evrakının 15 Ocak
2018'de soruşturmaya kayıt edildiği anla-
tıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanının
avukatı ve diğer müştekilerin şikayetinin
bu dosyayla birleştirildiği anlatılan iddia-
namede, 5 ayrı suçlamaya yönelik Twit-
ter'da "ccanannnn" adıyla yaptığı
paylaşımlara da yer verildi. İddiana-
mede, Kaftancıoğlu'nun 11 Ocak
2013'teki PKK'nın kurucularından Sa-
kine Cansız'ın öldürülmesinden sonra at-
tığı paylaşımına yer verilerek "Kırmızı
bültenle aranan bir PKK kurucusunun
söylemini topluma duyurması ve ölü-
münü insanlığın kaybetmesi olarak nite-

lendirmesinin terör örgüt propagandası
suçunu oluşturduğu" da belirtildi.

17 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun
savcılıkta verdiği ifadesi de yer aldı. Suç-
lamaları reddeden Kaftancıoğlu, 24
Nisan 2012'de "Ermeni soykırımı" şeklin-
deki  paylaşımın kendisine ait olmadığını,
diğer paylaşımları ise kendisinin yaptı-
ğını, insan hakları savunucusu ve siya-
setçi olması dolayısıyla eleştiri ve ifade
özgürlüğü çerçevesinde yaptığını söyle-
diği iddianamede yer aldı. Şüpheli
Canan Kaftancıoğlu'nun  "Cumhurbaş-
kanına hakaret", "Kamu görevlisine gör-
evinden dolayı hakaret", "Türkiye
Cumhuriyeti Devletini alenen aşağı-
lama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen
tahrik etmek" , "Terör örgütü propagan-
dası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan
17 yıla kadar hapsi talep edildi. İddia-
name kabul edilirse, Kaftancıoğlu İstan-
bul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim
karşısına çıkacak.

İBB rant için
CALISMIS
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son günlerde İstanbul’da sık sık
gündeme gelmeye başlayan bina yıkımları, toprak kaymaları ve zemin
çatlamalarına dikkat çekmek için konuyu TBMM gündemine taşıdı. Karabat,
“İhmalkarlıklar gösteriyor ki İBB sadece rant için çalışmış” dedi

Önergesinde, Türkiye’de yaşanan dep-
rem acılarını da hatırlatan Karabat, bu
acılardan bir ders çıkarılmadığını, afetlere

karşı yeterli önlem alınmadığını söyledi. Mart-Nisan
aylarında İstanbul’un çeşitli ilçelerinde zemin çatla-
maları, toprak kaymaları olduğuna ve vatandaşlarımı-
zın can ve mal kaybı yaşadığına işaret eden Karabat;
Beyoğlu, Kağıthane, Esenyurt, Kartal, Sancaktepe ve
Avcılar’da da benzer risklerin giderek arttığına vurgu
yaptı. 

Ciddi bir hazırlık yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem
faaliyet raporuna da atıfta bulunan Karabat: “Rapor
incelendiğinde, 2014-2018 yılları arasında rant gün-

demli imar raporlarının 8 bin 470 kez görüşüldüğü,
büyük deprem riskine rağmen Deprem ve Doğal Afet
Komiyonu’nun ise sadece 70 raporu görüştüğü belge-
lenmiştir. Bu tablo, belediye düzeyinde olası İstanbul
depremine dair ciddi bir hazırlık yapılmadığının bir
göstergesidir.” dedi.

Acil önlem alınmalı

İstanbul’da daha büyük felaketler yaşanmadan hem
belediyeler hem de bakanlık düzeyinde acil bir eylem
planı yapılması gerektiğini söyleyen Karabat: “Yıkım,
çatlak ve zemin kayması meydana gelen bölgelerde ne
gibi çalışmalar yapıldığının belirlenmesi, çalışmaların
yeterliliğinin denetlenmesi” amacıyla araştırma ko-
misyonu kurulmasını önerdi. ANIL BODUÇ
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BüYüKÇEKMECE Be-
lediye Başkanı Dr.
Hasan akgün, hayırse-

ver Gülsüm ve Ramazan Gürsu ai-
lesi ile birlikte ilçeye çok özel bir
cami daha kazandırıyor. Celaliye
Mahallesi’ndeki eski cami yerine
depreme dayanıklı ve daha büyük
olarak inşa edilen Ramazan – Gül-
süm Gürsu Camii’nin yapım çalış-
malarında sona yaklaşılıyor.
Başkan akgün’ün inşasını yakın-
dan takip ettiği cami, mimarisi ve
cemaat kapasitesiyle Büyükçek-
mece’nin en özel ibadethanelerin-
den biri.

Yapımı devam ediyor

Hızla devam eden yapım çalışma-
larını sık sık yerinde denetleyen
akgün, caminin yapılabilmesi için
mülkiyeti Büyükçekmece Beledi-
yesine ait olan 1001 metrekarelik
arsayı kullanmaya karar vermişti.
Dış cephesi ve kaba inşaatı ta-
mamlanan camide hummalı bir
çalışma devam ediyor. Tüm Celali-
yelilerin rahatlıkla kullanabileceği
kapasiteye sahip olan cami üç kat-
tan oluşuyor. Toplam alanı 1150
metrekareden oluşan, 1085 kişilik
geniş kapasitesi ve kapalı alanda
1500 kişilik açık alanıyla, mahalle-
linin ibadet ihtiyacını tek başına
karşılayabilecek kapasitede bir
ibadethane. ayrıca Selçuklu saray
mimarisini yansıtacak cami, ben-
zersiz mimari dokusuyla en kısa
sürede ibadete açılacak.

Özgür Karabat Adliyenin acı günü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle
tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybeden Bakırköy

13. asliye Ceza Hakimi lale Yıldız (52)
için adliyede tören düzenlendi. Bakırköy
adalet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen
törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı
Sırrı Topluyıldız, İstanbul Emniyet Mü-
dürü Mustafa Çalışkan, hakim, savcılar
ile adliye personeli katıldı. Törende konu-
şan Başsavcı Sırrı Topluyıldız, "Hakim
lale Hanım'ı önceki çalıştığım yerden ta-
nıyorum. Çok güzel bir insandı. İyi bir ha-

kimdi. Hak ve adaleti dağıtma endişesi
taşıyan, bu şekilde çalışan bir kardeşi-
mizdi. Genç yaşta kalp rahatsızlığı nede-
niyle uzun süre tedavi gördü. Dün de
hakkın rahmetine kavuştu. Çok zor bir
hayatı oldu. Hakime Hanım ile anadolu
adliyesi'nde beraberdik. Herkesin ger-
çekten sevdiği saydığı, attığı imzaya gü-
venilen bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi.
ailesine büyük sabırlar diliyorum. allah
mekanını cennet etsin, allah rahmet ey-
lesin" dedi. Hakim lale Yıldız'ın yarın Ço-
rum'da toprağa verileceği öğrenildi.
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BARIŞ KIŞ

Ş ikâyet, şikâyet, şikâyet...
İyi de nereye kadar?
Hangi sorunu çözecek?

Ya da sorunlar çözülecek mi?
Mesela; yok, hiçbir şey yok. 
Her şeyi mahvetmişler. 
Batırmışlar, borç batağındayız.
Kucağımıza bir enkaz yığını bırakıldı.
Büyük bir borç yükü altındayız ve bunun

nedeni biz değiliz, diyerek sızlanıp şikâyet-
lendiğinizde, yakındığınızda hangi sorun
çözüm bulmuş olacak?

Herkes bir şeyler istiyor. Hiç kimse "Var
mı?" diye düşünmüyor. 

Bu hale getirenlere hiç kimse bir şey 
sormuyor.

Herkes istiyor, lakin olmayan bir şeyi
nasıl vereceğiz bunu düşünüyor musunuz?

Bizden önce yetki verdiğiniz maharetsiz
ve kötü niyetlilerin kapısını neden 
çalmadınız? 

Neden onlardan istemediniz? 
Bizim gelmemizi mi beklediniz?
Sürekli istemek kolay, nasıl olsa sizden is-

tenmiyor. Var mı acaba? 
Varda biz mi vermiyoruz?
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?
Herkes haddini bilecek. 
Haddinizi bilin.
Peki beyler, biz haddimizi(!) bilelim. Siz

kusurumuza bakmayın.

Biz her seçim döneminde, sizlerin ağzın-
dan çıkan sözlere inanır hadsizlik(!) ederiz. 

Sizleri önemser, sizlere değer verir ve söz-
lerinize inanır, size ümit bağlarız. Sizin gel-
menizi bekleriz. Esasen bu durum bizim
kısır döngümüzdür. Sizler büyüklük gösterip
kusurumuzu(!) affedin.

Sizden öncekilere de aynı iyi niyetleri-
mizle oy verdik ve onları yetkilendirdik.
Lakin onlarda bugün sizin söylediklerinizi
söylediler. Hizmet üretmek yerine, bize lü-
tufta bulunuyormuş gibi davrandılar. 

Sizden öncekiler, bizim sesimize kulak
vermedikleri gibi emanetçisi oldukları halkın
malını çar-çur etmekten hiç çekinmediler.
Atalarından kendilerine intikal etmiş miras
gibi har vurup harman savurdular. Onlar
zenginleştikçe biz yoksunlaştık. 

Biz yani size oy vererek yetki verenler, ya-
şamımızı devam ettirebilmek için güne kur-
şun sıkarken, onların yaşam konforu her
geçen gün arttı. Bütün acılarımızı sinemize
çekip sabırla bekledik. Nihayet hesaplaşma
günü gelip çattı ve sandıklar kuruldu. 

Biz hadsizlik edip onları sandığa gömdük.
Onların hadlerini bildirdik ve sizlere yetki
verdik. Kusura bakmayın, biz bu tür yanlış-
ları hep yaparız. 

Sizlere değer verdik, sözlerinize
inandık ve yanınızda olduk.

Bu bizim haddimizi bilmeyişimizden.

Lakin sizde başladınız sizden
öncekiler gibi sızlanmaya. 

Yahu siz ne demek istiyorsunuz?
Biz sizden öncekilere hesap sorduğumuz

için şuan bulunduğunuz yerde oturuyorsu-
nuz. Biz onlara hesap sormasaydık, ya da
size değer vermeseydik şimdi bulunduğunuz
yerlerde olur muydunuz? Düşünün bir kez,
iyi yönetseler, halka hizmet etseler, beytül-
malı çar-çur etmeseler, beytülmalın bütün
kaynaklarını kendi namı hesaplarına kulla-
narak haksız zenginleşmeseler ve hakları ol-
mayan bir konfor düzeyini halkın hakkını
gasp ederek sağlamasalardı bugün bulundu-
ğunuz yerde olur muydunuz? 

Hayırdır?
Siz de sizden öncekiler gibi yapacaksınız

da bunun yerini mi hazırlıyorsunuz? 
Ya da, ne yapacağınızı hiç bilmiyorsunuz. 
Dersinize çalışmadınız ve bizi kandırdınız.
Unutmayın ki bundan önceki günler nasıl

geçti ise bugünlerde geçecek.
Siz böyle olduğunu bilmiyor muydunuz? 
Varsayalım ki bilmiyordunuz; öyle ise

neden bilmediğiniz bir şeye talip oldunuz? 
Kaldı ki bilmediğinize inanmıyoruz bilesi-

niz. Başka bir niyetiniz olmalı. Çünkü aleni
olanı ve sokakta herkesin malumu olanı bil-

miyor olmak, inandırıcı olmadığı gibi
masum da değildir. Bilmemek için özellikle
ilgilenmediyseniz, duymamak için kulakları-
nızı, görmemek için gözlerinizi kapattıysa-
nız bunun vebali sizde. Madem
haliniz buydu ise,neden talip oldunuz?

Biz bunların hiçbirine inanmıyoruz 
bilesiniz.

Bütün bunlar hiç samimi bir davranış gibi
gelmiyor. Ya başka bir hesap var, ya da ne
yapacağınızı bilmiyorsunuz ve zamankazan-
maya çalışıyorsunuz. 

Şayet zaman kazanmaya çalışıyorsanız,
biliniz ki; zaman kazanıyoruz diye size değer
veren ve ümit bağlayan bizlerin ümidi her
geçen gün kırılıyor. Bizler bu sızlanmaları-
nızı, şikayetlenmelerinizi duydukça ve teh-
ditlerinize maruz kaldıkça, ümitsizliğe
düşüyor ve yüreğimizde derin bir üzüntü du-
yuyoruz. Bu durum geleceğe dair karamsar-
lığın çıkmaz sokaklarına düşmemize 
neden oluyor. 

Mademki haliniz buydu, neden meydana
çıktınız? 

Neden biz varız, biz sizin için ve sizler
adına yetkiye talibiz. Bizi yetkilendirin. Kötü
gidişatı bertaraf edecek ve daha iyiye, daha
güzele sizlerle yolculuk edeceğiz. Biz daha
iyi ve daha güzel için varız ve meydanlarda-
yız. Bizim yanımızda olun ve bize destek
olun dediniz. 

Efendiler!
Biz üzerimize düşeni yaptık, lakin sizde

hiçbir hareket yok.

Sızlanma ve acizlenme dışında. Size verdiği-
miz yetki ve sizi taşıdığımız makamlar sız-
lanma, şikâyetlenme makamları değil. Hele
hele tehdit makamları hiç değil. Bizim sizi
taşıdığımız ve şu an geldiğiniz makamlar
gayret etme, hizmet etme makamı. 

Sizleri taşıdığımız makamlar, bizim san-
dıkta bertaraf ettiklerimizle yola devam ma-
kamı değil.  Yetkinin sahiplerinin yaşam
düzeyi kötüleşirken bireysel konforlarını
yükseltenleri ve beytül malı gasp ederek zen-
ginleşenleri bertaraf etme ve bunlara gere-
ğini yapma makamı.

Biz, gücümüz yettiğince gaflette, delalette
ve hatta ihanette olanlara, demokratik ku-
rallar içinde gereğini yapıyoruz ve yapmaya
devam edeceğiz. Şimdi sıra sizde. 

Size verdiğimiz yetki bağlamında siz gay-
rette misiniz? 

Sızlanmayı bir kenara bırakıp gayret ede-
cek misiniz? 

Hizmet mi üreteceksiniz, boş laf mı?  
Yetsin artık boşa harcanmış zaman.  
Bizim sandıkta bertaraf ettiklerimizi ve

onların işgal ettiği hizmet, gayret makamla-
rını işgal edenleri bertaraf ederek hizmet
için gayret etmelisiniz?

Sözün özü; gayret
etme niyetiniz yoksa anlamaz, bilmez, had-
dini de bilmez diye acizlediğiniz bize, siz bir
iyilik edip lafı çoğaltmayınız.

"-Eeee.... şimdi sıra bizde" deyiniz, biz ge-
risini anlarız.

Hadi bakalım, bekliyoruz.

Ne demek istiyorsunuz?
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İ çişleri Bakanı Soylu, Arnavutköy
Belediye Davet Salonu’nda dü-
zenlenen ‘Muhtarlar Toplantı-

sı’nda 36 mahalle muhtarıyla bir araya
geldi. Bakan Soylu, burada yaptığı ko-
nuşmada Yüksek Seçim Kurulu
(YSK)'nın bir karar verdiğini belirterek,
"Gerekçeli kararını verdi. Gerekçeli ka-
rarında tam da bizim söylediğimiz ve
iddia ettiğimiz meselelerin tamamını
gerekçeli kararında ortaya koydu. Tar-
tışma şu. YSK'da 7 kişi tekrarlanması
konusunda karar verdi. 4 kişi tekrarlan-
maması konusunda karar verdi. Herkes
işine gelen tarafı öne çıkarmaya çalışı-
yor. Seçimin tekrarlanmasına karar ve-
renlerin niçin karar verdiklerine
bakmak lazım. İtiraz edenler zaten iti-
raz gerekçeleriyle beraber seçimin tek-
rarlanmamasını istiyorlardı. Aynen
dediğimiz gibi. Sandıklarda mühürsüz
çıkan oylar var. Aynı zamanda sandık
başkanlarında kamu görevlisi devlet
görevlisi olmayanlar var. Aynı za-
manda sayım döküm cetvellerinden
sandık torbaları içerisinde bulunma-
yanlar. Tutanak bulunmayanlar. Bütün
bunların üzerinden 30 bin 280 oyun bir
şekilde sonuca tesir edecek açıdan tes-
pit edilemeyen sonuçlarla oluştuğunun
hükmünü bir şekilde değerlendirerek
ortaya koydu" dedi. 

Hukuk diliyle söyledi

"Seçmen iradesinin sandığa yansıma-
sında problem olabilir ya da olmayabi-
lir" diyen Bakan Soylu, "Olan alanlar
var olmayan alanlar var. Ama mesele
seçmenin sandığa attığı oyda ve o zar-
fın içerisine koyduğu pusulada değil.
YSK'nın kararı da aynı şekilde bunu
göstermiştir. Problem şuradadır. Onun
oyunu sandığa atmasında ve zarfın içe-
risine oyları koymasında bir problem
değil. Tam tersi sandıklar açıldıktan
sonra oyların sayımı ve dökümünde
ortaya konulan yanlışlıklar usulsüzlük-
ler ve hileleri dün YSK'nın gerekçeli ka-
rarı ortaya koymuştur. Kanuna aykırı
olduğunu ispat ettiği değerlendirdiği

bütün sonuçları gerekçeli kararına yan-
sıtmıştır. Birtakım aklı evveller diyorlar
ki, 'YSK kararında çalmayı söylemedi'
tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi.
Bizim söylediğimiz gibi söylemedi. 30
bin 200'ün üzerindeki oyun sayım
döküm cetvellerinden tutanağına kadar
yok olduğunu bunun da o oyların ve
oradaki sonuçları yok hükmüne getire-
ceğini çok net bir şekilde altını çizdi"
ifadelerini kullandı.

Yaşam Vadisi'ni biz yaptık

İstanbul'un iki adayı olduğunu ve mil-
letin bu iki kişi üzerinden karşılaştırma
yapacağını belirten Soylu, “Beylikdüzü
belediye başkanıyken 5 yılda ne yapıldı-
ğına bir bakmak lazım. İyi ürün sahi-
bini hemen bulur. Müşterisini de bulur.
Beylikdüzü’nde ne yapıldı? Bir yaşam
vadisi yapıldı. Onu da bizim arkadaşı-
mız yaptı. Yusuf Uzun, yüzde 90’dan
daha fazlasını yaptı. Bu karar İstan-
bul'un kararı olacak" diye konuştu.

Arnavutköy'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
İstanbul'un iki adayı olduğunu ve milletin bu iki kişi 
üzerinden karşılaştırma yapacağını belirtti. Soylu, 
“Beylikdüzü belediye başkanıyken 5 yılda ne yapıldığına 
bir bakmak lazım. İyi ürün sahibini hemen bulur. 
Müşterisini de bulur. Beylikdüzü’nde ne yapıldı?” diye sordu

İlyas KARABIYIK

Burada konuşan Soylu, “İstanbul'u en hu-
zurlu kent haline getirmek zorundayız. Bunda
da çok rahat bir şekilde imkanımız olduğunu
görüyoruz. Bu şehrin güvenliği ile ilgili çalış-
malarımız da devam edecektir. İstanbul dün-
yanın en güvenli metropollerinden birisi
haline getirilecektir. Bekçi verdik İstanbul’a.
Türkiye’ye 21 bin bekçi verdik, İstanbul’a 4
bin 200 civarında, şimdi bin 200 bekçi daha
veriyoruz. İstanbul’daki bekçi sayımızı 5 binin
üzerine çıkarıyoruz" diye konuştu. “Polis sayı-

sını da artırıyoruz” diyen Soylu, “Son mezun
verdiğimiz 2 bin 500 polisin 2 binini daha İs-
tanbul'a gönderiyoruz. ağustos ayında mezun
vereceklerimizin de 3 binini İstanbul'a gönde-
riyoruz. Gelecek bin 200 bekçi ve polis amir-
lerinden de göndereceklerimizle, hakikaten
İstanbul'un polis ihtiyacının bir bölümünün,
yani FETÖ'den dolayı arındırdıklarım da dahil
olmak üzere, İstanbul'a gelen düzenli düzen-
siz göçü de hesaba katarak onların oluştur-
duğu hareketliliği hesaba katarak” dedi. 

İstanbul huzurlu olacak

BEYLIKDUZU’NDE
NE YAPILDI?

Vatandaşın yanındayız
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Hilal 86 Sitesi'nin sakinleriyle iftarda bir araya geldi. Akgün, “Biz
sadece Ramazan'da değil her zaman vatandaşın yanındayız. Vatandaşın yanında olmayı da sürdüreceğiz” dedi

Her akşam farklı bir mahallede vatandaş-
larla birlikte orucunu açan Başkan Akgün
bu kez Hilal 86 Site sakinleriyle birlikte

iftar sofrasına oturdu. Mübarek Ramazan ayında
herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyleyen
Başkan Akgün “İslam aleminin en muhteşem ayların-
dan birini yaşıyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi
bozmasın. Ramazan ayında birbirimize sıkı sıkı bağ-
lanıp kenetlenmeliyiz. Ülkemiz zor günlerden geçiyor.
Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket
etmeliyiz. Ekonomik anlamda durumu iyi olmayan
ailelerimizin yanında olmalıyız. Aşımızı, suyumuzu
onlarla paylaşmalıyız. Allah seneye de bu sofralarda
bir araya gelmeyi nasip etsin. Hepinizin Ramazan
bayramı kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Çocuklar mutlu oldu

Başkan Akgün, Hilal 86 sakinleriyle birlikte orucunu
açtıktan sonra mahalle iftarındaki tüm masaları tek
tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. İftar yemeğinin
ardından Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Toplu-
luğu oyuncuları çocuklar için Hacivat Karagöz oyu-
nunu sahneledi. İftara Başkan Akgün’ün misafiri olan
Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’da katıldı. 
EKREM HACIHASANOĞLU

Silivrili minikler
iyilik etti
Silivri'de Hasan Özvarnalı
İlkokulu, eTwinning projeleri
kapsamında "Dünyaya bir 
iyilik yap" sloganıyla atık 
malzemelerden hazırladıkları
kıyafetleri sergiledi

Silivri'de Hasan Özvarnalı İlkokulu,
eTwinning projeleri kapsamında 18
farklı projeyi tek tek hayata geçiriyor.

Projeler kapsamında dün son olarak 4-E ve 4-D
sınıfı öğrencilerinin 2023 Eğitim Vizyonu Işığında
Tasarım ve Beceri Atölyeleri adıyla açılan sergi
gösterime sunuldu. Sergi çalışması ile öğrenciler,
kukla, rölyef ve ebru sanatını öğrendi. Sınıf öğret-
meni Esma Akyol, Gonca İnal ve İngilizce Öğret-
meni Selda Tilev'in proje sorumluluğunu yaptığı
etkinlikte, öğrenciler eğlenerek öğrendiler. Projeyle
ilgili bilgi veren İngilizce Öğretmeni Selda Tilev,
“Bu sene okulumuzda aktif 18 eTwinning projesi
yürütmekteyiz. Bu proje ile öğrencilerimiz hem
sanat, hem de yaşam atölyeleriyle günlük hayatla-
rında kullanabilecek çeşitli faaliyetlerde bulundu-
lar" dedi. Öğrenciler de projeleri yaparken çok
eğlendiklerini belirterek, kendilerine çok katkı sun-
duklarını söylediler. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Güngören 
iftarda buluştu

GünGören Belediyesi personeli, Be-
lediye Başkanı Dr.Mimar Bünyamin
Demir’in daveti ile her yıl geleneksel

olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nar Sokakta
gerçekleştirilen iftara Güngören Belediye Başkanı
Dr.Mimar Bünyamin Demir’in yanı sıra başkan
yardımcıları, daire müdürleri, vatandaşlar ve bele-
diye personeli katıldı.

Birlik içinde olacağız

Ramazanın birleştirici ve kaynaştırıcı gücü ve
maneviyatın en üst seviyeye çıktığı bu ayda perso-
nelimizin aileleri ve çocuklarıyla ile birlikte buluş-
maktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Demir
" Bizler Güngören’e hizmet eden kocaman bir aile-
yiz. Yıllardır Güngören’in gelişimine katkıda bulu-
nuyoruz. Eğitimden, sağlığa her türlü hizmetle
aslında vatandaşa karşı kutsal bir vazife yapıyoruz.
Bu vazifeyi de başarılı yaptığımızı düşünüyoruz.
Tabi bu başarıda sizin payınız önemli. Bu nedenle
sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan son-
raki çalışmalarımızda da aynı gayretle millete hiz-
met etmeye devam edeceğiz” dedi. Birlik ve
beraberliği simgeleyen görüntülere sahne olan if-
tarda, belediye personeli ve mahalleli ramazan
coşkusunu, paylaşma ve birlik olma duygusunu
aynı sofrada teneffüs ettiler. BURAK ZİHNİ

Süleyman Soylu,
İmamoğlu’nu 
Beylikdüzü üzerinden
eleştirdi ve “Kendisinin
orada yaptığı tek bir
tane hizmet var mı?”
sorusunu sordu.

KONUK YAZAR

Hasan
Akgün



BAKAN Kasapoğlu, "Bu hafta sonu şampi-
yonadaki hem mücadeleniz hem başarıları-

nız bizi çok mutlu etti. Ben bunun arkasının
geleceğine de inanıyorum. Gerek Servet'in,

İrem'in, Rukiye'nin, diğer arkadaşlarımızın hepsi-
nin değeri ve potansiyeli apayrı, anlamlı bizim için.

İnşallah hem şampiyonalarda hem olimpiyatta güzel bir
gelecek bekliyor. Tekvando bizim yıldızlarımızdan biri ola-

cak. Ben ona inanıyorum" diye konuştu.

Olimpiyat bizi bekliyor

Bundan sonraki süreçte kamp ziyaretleri ile çok daha sıkı diyalogda ola-
caklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin ihtiyaçları, talepleri bizler için gün-

dem maddesi olacak. Ben Tokyo'dan çok ümitliyim. Çalışmaları gayet sistemli disiplin
içerisinde kamplar. Sıkıntılar elbet olacak ama onları çözeceğiz. Nasıl çözeceğimizin biçimi

usulü hepsi önemli. Yeter ki biz inanalım. O inanca o hedefe kilitlenelim. Sizde de bu var. Sizler sadece bu
dönem için değil sizden sonra gelecek. Sporcularımız için diğer branşlardaki arkadaşlarımız için çok ayrı bir
önemdesiniz. Onlar için bir modelsiniz. Bu yolu açacaksınız, bu yoldan yeni başarılar gelecek. Tarih de bunları

yazacak. Biz her ha-
reketimizle, eylemi-
mizle, sözümüzle
tarihe geçiyoruz aynı
zamanda. Sporcu
olmanın böyle
önemli bir sorumlu-
luğu da var. Yarınlar
çok daha güzel ola-
cak bir buna da ina-
nıyoruz. Hem
tekvando da hem
diğer branşlarda
2020 için bazı analiz
çalışmaları yaptık.
Birçok branşta çok
parlak bir olimpiyat
bizi bekliyor" şek-
linde konuştu.DHA

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup
Sivasspor, ligin son haftasında kendi
evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı-
nın hazırlıklarına devam etti. Kulüp
tesislerinde teknik direktör Hakan
Keleş yönetiminde yapılan antrenman
yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile baş-
layan antrenman ısınma hareketleri ile
devam etti. Koordinasyon ve esneklik
hareketlerinin ardından futbolcular 5'e
2 pas çalışması yaptı. Antrenman yarı

sahada çift
kale maçla
sona erdi. Antren-
mana kaburgasında
çatlak bulunan Emre
Kılınç katılmadı. Demir
Grup Sivasspor yarın yapacağı
antrenmanla Galatasaray maçının
hazırlıklarına devam edecek.

Ligi iyi yerde bitirmeliyiz

Antrenman öncesi basın mensupla-
rına açıklamalarda bulunan teknik di-
rektör Hakan Keleş sezonun ilk
yarısında iyi olduklarını ancak ikinci
yarısında sakatlıklar ve talihsizlikler
yaşadıklarını söyledi. Keleş "İkinci yarı
sakatlıklar, talihsizlikler oldu, istediği-
miz yerde bitiremedik ama ligde
devam ediyoruz. Şimdi önümüzde bir
Galatasaray maçı var. Kötü gidişimizi
telafi etmek istiyoruz, inşallah Galata-
saray maçından 3 puanla ayrılıp gali-
biyeti seyircimize hediye ederiz. 2-3
basamak da yukarı çıkarak ligi iyi bir
yerde bitirmek istiyoruz. İyi bir hazırlık
dönemi geçirip Galatasaray maçından
galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Biz bu
sene büyük maçlarda iyi oynadık. Ta-
lihsiz skorlar da aldık ama içeride de
iyi oynadık büyük maçları. 3 puanı
çok istiyoruz, bunu da seyircimize he-
diye etmek istiyoruz" dedi. DHA
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L igde son 11 ma-
çında mağlubiyet
yüzü görmeyen ve

4'üncülüğü garantileyen
bordo-mavililer, yarın
deplasmanda Çaykur Ri-
zespor'a konuk olacak.
Trabzonspor'un bu maçı
kazanması ve Beşiktaş'ın

da puan kaybetmesi durumunda
bordo-mavililer sezonu üçüncü sı-
rada tamamlayacak. Ligde üçüncü-
lük koltuğunu yakından ilgilendiren
karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda
saat 21.00'de başlayacak  ve karşılaş-
mada hakem Yaşar Kemal Uğurlu
düdük çalacak.

Kadro korunacak

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve
tedavisi devam eden Ogenyi Ona-

zi'nin yanı sıra kart cezalısı Vahid
Amiri forma giyemeyecek. Teknik di-
rektör Ünal Karaman'ın ligde son
oynanan ve 2-1 kazandıkları Beşiktaş
maçının 11'inde değişikliğe gitmeden
Çaykur Rizespor deplasmanında da
aynı 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Rize ile 36'ncı randevu

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor,
yarın Rize'de oynayacakları maçla
birlikte ligde 36'ncı kez karşı
karşıya gelecek. Taraflar
arasında bugüne kadar
oynanan 35 lig karşı-
laşmasında Trab-
zonspor'un 22,
Çaykur Rizes-
por'un 5 ga-
libiyeti
bulunur-

ken,  8 karşılaşma ise taraflar eşitliği
bozamadı. Bordo-mavililer söz ko-
nusu karşılaşmalarda rakip filelere 
71 gol gönderirken kalesinde ise 26
gol gördü. Ligin ilk yarısında Trab-
zon'da oynanan karşılaşmayı bordo-
mavililer, 4-1
kazanmıştı.
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Özdemir: TFF başkanlığına adayımTürkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Başkan Vekili Nihat 

Özdemir, 1 Haziran'da
yapılacak olağan seçimli

genel kurulda başkanlığa
aday olduğunu ifade etti

İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenleyerek baş-
kan adaylığını açıklayan Nihat Özdemir, "Sayın Yıldırım
Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmet-
lerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Kendisine
futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Futbolda başarı-
nın en önemli anahtarlarından biri istikrardır. Ankaragü-
cü'nün ardından Fenerbahçe'nin yöneticiliğini yaptım. 4

yıldır da TFF'de başkan vekili görevini sürdürüyorum.
Burada önemli insanlarla çalıştım. Yıldırım Bey'le yaptı-
ğımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek, Türk
futbolunu ileriye taşımak için 1 Haziran'daki seçimde
adayım. Futbolun Nihat ağabeyi olarak 4 yıl Türk futbo-
lunu yönetmeye talibim. Tecrübemle, bilgimle Türk fut-
boluna hizmet etmek istiyorum. Futbol bir milli değerdir

ve bu değeri de korumamız gerekir. Bunun için de önce-
likle barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bo-
zulmaması şarttır. Bunun da yolu saygı ve sevgiden
geçer. Lefterler, Canlar, Metinler, Baba Hakkılar, Süley-
man Sebalar ve Özhan Canaydınlar gibi olmaktan geçer.
Bunun için Türk futbol ailesini sağduyuya çağırıyorum"
dedi. 
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BURAK
ZİHNİ

HABER

TRABZONSPOR' UN Finansal Fair Play (FFP) kurallarına
uymadığı için Avrupa kupalarından men edilmesi ihtimali-
nin ortaya çıkması, ligdeki bazı takımların yeni hesaplar
yapmasına yol açtı. Söz konusu cezanın gelmesi halinde

ligi 6. sırada bitiren takım, bordo ma-
vililerin yerine UEFA Avrupa Li-

gi’ne katılacak. 6. sıra için de 4
aday bulunuyor: 45 puanlı
Antalya ve 43’er
puana sahip
F.Bahçe ile Atiker
Konya ve Ayte-
miz Alanya.

Düğüm
çözülecek

Sarı lacivertli-
ler, son hafta

konuk edeceği Antalya’yı yener, aynı şe-
kilde Alanya deplasmanda Başakşehir’i,
Konya da evinde Akhisar’ı yenerse 3 takım
ligi 46 puanda bitirecek. Bu durumda 3’lü ave-
raj sistemi devreye girecek ve Fenerbahçe'ye +1
gol averaj üstünlüğü bulunan Konyaspor ligi al-

tıncı bitirecek. Fenerbahçe kazanır,
Alanyaspor ve Konyaspor’dan

biri galip gelir, diğeri puan
kaybederse bu kez ikili ave-

raja bakılacak. İkili averajda
sarı lacivertli takım, her iki
rakibine de üstünlük sağ-
lamış durumda.

Fenerbahçe’nin
avrupa hesabı

FFP’ye uymadığı
için UEFA Disiplin

Kurulu’na sevk
edilen Trabzon,

Avrupa
kupalarından
men edilirse,

yerine lig 6.’sı
gidecek. 6.’lık için

4 aday var: 
Antalya, F.Bahçe,

Konya, Alanya

Sivas’ın
hedefi
Galatasaray

Bakan
şampiyonları

ağırladıDemir Grup Sivasspor 
Teknik Direktörü Hakan 
Keleş, ikinci yarıda sakatlıklar 
nedeni ile beklenen
performansı sergileyemediklerini 
belirterek, ''Galatasaray maçından
galibiyetle ayrılıp, seyircimize hediye
etmek istiyoruz'' dedi

DOUGLAS'IN takımda kalıp kal-
mayacağı sorusu üzerine ise
Hakan Keleş, "Douglas'ın bizle
son maçı var. Onunla birlikte 11
oyuncumuzun sözleşmesi biti-
yor. Onlar neyse Douglas da
bizim için o. Tabii biz Doug-
las'la çalışmak istiyoruz ama
teklifler var, değerlendirilecek.
Bu maddi şartlarla alakalı bir
şey. Önümüzde bir süreç var,
dediğim gibi çok oyuncumuzun
sözleşmesi bitiyor. Yeni bir
takım oluşturmak zorundayız.
Douglas'la çalışmak isteriz ama
maddi şartlar çok önemli" ifade-
lerini kullandı. 

Yeni bir takım
oluşacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Büyükler

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda
madalya kazanan İrem Yaman ve

Rukiye Yıldırım'ı makamında kabul etti

TRABZON’UN 
UCUNCULUK 
UMUDU!
Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor,
yarın Çaykur Rizespor deplasmanından üç puanla ayrılmayı hedefliyor

Nihat
Özdemir




