


2 CUMARTESİ 25 MAYIS 2019

YAŞAM

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

et Ve SarkÜterİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  14 SA YI  : 4260 25 MAYIS 2019 CUMARTESİ

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :

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

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

E rgenlik, fiziksel ve hormonal değişi-
min en hızlı olduğu, toplumsal
geçişlerin yaşandığı, ruhsal 

karmaşanında bu değişimler sonucu en 
üstseviyede olduğu gelişimin en önemli 
evrelerinden bir tanesidir.

Ortalama olarak 10 ile 22 yaş arasını
kapsayan bu ergenlik dönemindeaile ilişki-
lerinde de bir takım değişiklikler yaşanır.
Bunlarısıralayacak olursak;

•Ergenin gereksinim ve ilgi alanının de-
ğişmesi: çocuklukta aile bütüngereksinim-
leri karşılıyorken artık ergenin arkadaşları
daha ön planageçmiştir. Önceden sizinle her
yere gelen çocuğunuz artıkarkadaşlarıyla
gezmeyi yada evde oturmayı tercih 
etmektedir.

•Ebeveyndeki değişimler: genellikle
ergen çocukları olan annebabaların orta
yaş üstü olduğu düşünülürse anne baba-
larda da gelişiminbir parçası olarak deği-
şim söz konusudur. Örneğin; menopoz,
antropozgibi.

•Ergenin akran ilişkisi: ergen için arka-
daşların daha ön plana geçmesiyle arkadaş-
larıyla ilişkileri aileyi de etkilemektedir.
Aile içerisinde anlaşmazlıklara yol açan ve
sıklıkla gözlenen birtakım problemleri ve
bu durumlarda ebeveynlerin ergenlerle
iletişiminikolaylaştıracak önemli noktalar
aşağıda sıralanmıştır.

ÖFKE: Agresif olmalarının nedeni nöro-
lojik, hormonal ve fizikseldeğişmelerdir. Bu
nedenle ne yaparsak yapalım bir şekilde or-

tayaçıkacaktır. Ancak alınabilecek bir
takım önlemlerle tepkilerini en azaindirebi-
liriz. Belli bir dereceye kadar öfkesinin nor-
mal olduğunukabul etmeliyiz ve anlamaya
çalışmalıyız. peki bu agresifliğin boyutune-
reye kadar normal? Agresiflik fiziksel bir
boyuta dönüşürse normaldeğildir. Saldır-
madan el-kol hareketleriyle meydan oku-
yorsa bunukişiselleştirmeyin ve üstünüze
alınmayın. Tıpkı 2 yaşındaki öfkenöbeti gibi
ancak bu daha büyük ve korkutucu! Ergen-
ler öfke nöbeti sırasında söyledikleri ve yap-
tıklarını gerçekten yapmak istemiyorlar.Bu
durumdan kendileri de hoşnut değildir. bu-
lunduğu karmaşa içerisindekendisini nasıl
ifade edebileceğini bilemiyor. Öfkesini kont-
rol etmesisizinkinden İKİ kat daha zor! 
o zaman ne yapmalıyız?

•Sinirli tepki vermeyin çünkü bu bir
savaş davetidir

•Sizde el-kol hareketleriyle karşılık ver-
meyin

•Ona bağırmadığınızı sakince söyleyin
ve sakince konuşmasını önerin

•Hala olmuyorsa kendi tartışmasını bi-
tirmesine izin verin (derdini anlatsın)BA-
ŞARI: Çocukların fikirleri üstünde müthiş
bir etkimiz vardır.Gençlerimizin kendine
güvenen, motive olmuş, yeni şeyler deneme-
yeistekli, kendi güçleri ve zayıflıkları hak-
kında gerçekçi bireylerolması için birkaç
yol…

•Diğerlerinin başarıları hakkındaki
olumlu ya da olumsuzyorumlarınızı 

duyarlar.
•Kendi başarılarınız hak-

kında ne düşündüğünüzü gösterin.
•Eleştirel düşünme için cesaretlendirin.
•Çocuğunuz için yapacağınız en büyük

iyilik onun yapabileceğinin eniyisini yap-
ması için telkinlerde bulunmak

•Başarı göstergesinin ne olduğu hak-
kında konuşmak

•Başarmak için elinden geleni yaptığı
girişimlerinde kendisinisevmesine ve 
özgüvenini korumasına yardım edin.

•Çocuğunuzu koşulsuz sevin, sevginizi
başarısına bağlı olarak ona göstermeyin
HAKLAR VE SORUMLULUKLAR: Er-
genler yetişkin haklarına sahip olmayı ve
kendi kararlarını kendivermeyi isterler.Ge-
nellikle sorumluluk sahibi olmadan hak sa-
hibi olmak isterler. İstediği kıyafeti
giymek,istediği tv programı izlemek, iste-
diği zaman çalışmak, istediği zaman yat-
mak vb.Peki bu durumda neler yapmalıyız?

•Sorumluluk sahibi olmadan kimsenin
haklara sahip olamayacağınıörneklerle
açıklamalıyız.

•Çocuğunuzun hak ve sorumlulukları
hakkında konuşun

•Kendinizin hakları ve sorumlulukları
hakkında konuşun.

EV İŞLERİ:Ev işleriyle ilgili sorumlu-
luklar almak karakter gelişimindeönemli-

dir. Daha kritik olan onu bu konuda nasıl
yönlendirdiğiniz.Bağırmak, kavga etmek
olayı anlamsız bir güç savaşına çevirebilir.
Onugönüllü haline getirmeye çalışmalıyız.

•Evde yapılması gerekenleri bir liste ha-
line getirip hangileriniyapabilirsin diye so-
rabiliriz

•İş yaptığında ayrıcalıklarını yada 
özgürlüklerini arttırabilirsiniz

•Puan sistemini kullanabilirsiniz
•Yapmazsa kısıtlamalar yapılabilir 

böylece yapmadığında rahatsız olmalı
SOKAĞA ÇIKMA:Bu dönemde arka-

daşlar önemli olduğundan onlarla vakit ge-
çirmek içinçocuğunuz sürekli sokağa
çıkmak isteyecek. Bunu belirli sınırlar 
içerisinde tutmak için neler yapılabilir?

-sınır koymalı
-saatlerde anlaşılmalı
-bazen küçük ihlalleri görmezden 

gelmeli
-saatleri saatlerle değiştirin
-saatlere tek taraflı karar vermeyin
-büyük ihlallere izin vermeyin
İNTERNET:İnternet, aile içinde önemli

problemlere sebep olabilmektedir. Ebe-
veynler olarak çocuğunuzun internet ba-
ğımlısı olmasından kaygıduyuyor
olabilirsiniz. Bu durumda neler yapmalı-
yız?

•Sakin, kısa ve öz bir şekilde kaygıları-
nızdan bahsedin.

•Haftalık internete zaman limiti koyma
konusunda ne düşündüğünü sorun

•Onu gerçek yaşam aktivitelerine yön-
lendirmeye çalışın.

CİNSELLİK:Çocuklarımız cinsellik

hakkında her şeyi biliyorlar mı ? Cinsellik-
hakkında temel şeyleri başka kaynaklardan
öğrenebiliyorlar. Fakat cinsel dürtülerini
anlamlandırmada hala yardıma ihtiyaçları
var.

•Bu konuyu konuşmak için uygun za-
manı yakalayın.

•Çocuğunuz cinsellik hakkında sizinle
konuşmak istediğinde aşırıtepki vererek
güvenini sarsmayın.

•Acele etmeden konuşun, sohbetin yayıl-
masına izin verin

•Onunla cinselliğin ahlaki ve duygusal
yönlerini konuşun.

DIŞ GÖRÜNÜŞ: Ergenler, farklı olmak
ve dikkat çekmek isterler. Bunlar kimlik-
keşfinin psikolojik olarak masum ifadeleri-
dir.

•Çocuğunuzun sizi utandırdığını 
düşünerek ona düşman olmayın…

•‘Bugün kendini nasıl hissediyorsun ki
böyle giyinmeye karar verdin?’gibi 
sorularla çocuğunuzu anlamaya çalışın.

SÜPERVİZYON: Ne zamandan beri ço-
cuğunuzda önemli değişiklikler olduğunun
yadadeğişikliklere gebe olduğunun farkın-
dasınız ? 

Her zaman çocuğunuzu denetlemek ve
gözetlemek mümkün değildir. Bunu 
yapabildiğiniz en iyişekilde yapmanız 
gerekir.Ergenle iletişim kurarken 
yukarıdaki ipuçları size yol gösterebilir.

Yaşanılan problemlerin üstesinden gel-
mek, bazen her şeye rağmen mümkünol-
mayabilir. Bu noktada uzman psikolog,
pedagog veya ailedanışmanından profesyo-
nelden yardım almak çok faydalı olacaktır.

Ergenler ile sağlıklı iletişim önerileri (2)

G ünümüzde yaklaşık olarak yeni
doğan her 1000 bebeğin 1 ila 4’ünde
işitme kaybı saptanıyor. Yaklaşık

yılda 1 milyon 290 bin bebeğin dünyaya gel-
diği ülkemizde bu rakam 1500 ila 2000 kadar
işitme kayıplı bebeğin doğduğu anlamına ge-
liyor. Üstelik bu sayı bebeklik döneminde ge-
lişen kulak enfeksiyonları, orta kulak
boşluğunda sıvı birikmesi, yaşanan travma-
lar ve bazı ilaçlar nedeniyle sonradan oluşan
işitme kaybı eklendiğinde daha da artıyor.
Güzel haber ise günümüzde oldukça başarılı
sonuçlar alınan tedaviler sayesinde çocuğun
işitme ve konuşabilme yetisini kazanabilmesi.
Acıbadem Maslak Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazım
Korkut tedaviden etkin sonuç alınabilme-

sinde ise erken tanının son derece önemli ol-
duğuna dikkat çekerek, “Ancak belirtiler
bazen gözden kaçabiliyor, özellikle de tek ku-
lakta işitme kaybı olan tablolarda. Bu ne-
denle ebeveynler işitme kaybı belirtilerini
bilmeli ve bunu fark ettiklerinde zaman kay-
betmeden hekime başvurmalılar” diyor.

Tedavide ilk 4 yaş çok önemli!

Ülkemizde her yeni doğan bebeğe hastane-
den taburcu edilmeden önce işitme taraması
uygulanıyor. İşitme taramalarının amacı,
işitme engelli doğan bebekleri kısa sürede be-
lirlemek, işitme engelli tanısı alanlara 6 aylık
olmadan gerekli müdahalede bulunmak.
Ancak orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi,
orta kulak iltihabı ve travmalar gibi etkenler
nedeniyle bazı çocuklarda işitme kaybı son-
radan da gelişebiliyor. Dolayısıyla ebeveynle-

rin işitme kaybı belirtilerine karşı dikkatli ol-
maları son derece önemli. Çünkü dile ait
öğelerin kazanılmasında ilk 4 yaş çok kritik
bir süreci oluşturuyor. 

Rehabilite edilmesi önemli

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Nazım Korkut bunun nedenini ise
şöyle açıklıyor: “İşitme merkezi ilk yaşlarda
sesle uyarılmazsa, köreliyor. İşitme kaybı
saptanamamış çocuklarda bu dönem tedavi-
siz geçirildiği takdirde, sonradan yapılan te-
daviler maalesef 4 yaş öncesi kadar etkili
olmuyor. Ayrıca, ileri derecedeki işitme ka-
yıplarında koklear implanttan başka çözümü
olmayan durumlarda, çocuklar belli bir yaşa
kadar bu cihazdan faydalanamazlarsa
sağır/dilsiz kategorisine girecekken, bu cihazı
kullanan çocuklar ise akranlarıyla aynı sınıfta

eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına devam
edebiliyor. Bu nedenle sorun ne kadar erken
dönemde tanımlanır ve çocuk gereken tedavi
ile rehabilitasyon programlarına dahil edi-
lirse, bu olumsuz etkiler en aza indirgenebili-
yor.”

Bu belirtilerden biri bile varsa…
İşitme kaybını ifade edemeyecek yaştaki ço-
cuklarda bazı belirtilere dikkat etmek erken
tanı için çok önemli.Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazım Kor-
kut, aşağıda yer alan 6 belirtiden biri bile
varsa mutlaka hekime başvurulması gerektiği
uyarısında bulunuyor.
lGörüş alanı dışında konuşan kişileri fark
edemiyorsa
lYüksek volümdeki seslere tepki vermiyorsa
lGürültü seviyesinden bağımsız olarak, adı-

nın söylendiğini fark ettiğinde korkmuş veya
şaşırmış gibi bakıyorsa
lSes düzeyi ailenin diğer üyelerinin duyabi-
leceği yükseklikteyken televizyona yakın otu-
ruyorsa
lTelevizyon veya müzik cihazlarının sesini
normalden daha yüksek düzeylere çıkarmak
istiyorsa
lTelefondaki konuşmalara yanıt vermiyorsa,
sık sık kulağını değiştiriyorsa

Çocuklarda işitme kaybının nedenleri
lGenetik etkenler,
lHamilelikte kulak için zararlı olan ilaçların
kullanılması,
lHamilelik sürecinde yaşanan travmalar,
lHamilelikte geçirilen bazı enfeksiyonlar,
sistemik ve metabolik hastalıklar,
lDüşük ağırlıklı doğum kilosu.

Aile rehberi

Assoc Prf. Dr. Ekrem ÇULFA

TÜRKAN ERVAN
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Son yıllarda Ramazan ayında oruçlu geçirilen süre 16 saat civarında. Ancak
kilo aldığından şikâyet edenler de var. Türkiye’de hem Uzman Klinik Psikolog hem de

Uzman Diyetisyen ünvanlı tek isim olan Merve Öz, bu durumun fiziksel açlığın ötesinde,
aç kalma korkusuyla insanları fazla yemek yemeğe ittiğini söylüyor. 

RAMAZANDA kilo almanın bir
kural olmadığını, hatta birkaç
noktaya dikkat ederek kilo verme-

nin de mümkün olabildiğini söyleyen Yedi-
tepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nden

Uzm. Dyt. Merve Öz, “Genel kural
olarak; aldığınız kalori, harcadığınız
kaloriden az ise kilo verebileceği-
nizi söyleyebiliriz. Bu durumda
kilo vermek için 3 önemli nokta
öne çıkmaktadır: sağlıklı ve düzenli

beslenmek, fiziksel aktiviteyi artırmak
ve yeterli miktarında su içmek” diyor. Dik-

kat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor…

Sahuru atlamayın

Kilo alınmasındaki en önemli etkenlerden biri
yavaşlayan metabolizma... Ramazan Ayında

sahura kalkılmadığında vücut çok
uzun süre aç kalıyor. Bu durum kas yı-
kımına neden olduğu gibi metaboliz-
manın yavaşlamasına da neden

oluyor. Metabolizmanın hızlanması için

olabildiğince fazla öğün yapmak gerekiyor.
Ramazanda; iftar, iftar sonrası ara öğün ve
sahur olmak üzere en az 3 öğün beslenmekte
yarar var. Uykusuzluk gibi bir endişeniz
yoksa metabolizmanızı hızlandırmak için
iftar ve sahur arasında beyaz çay ya da yeşil
çay tüketilebilir.

Sofranızda hafif gıdalar olsun

Sahurda, bütün gün aç kalma korkusu ile
çok fazla yemeye yemek yenebiliyor. Önemli
olan çok yemek değil, kaliteli yiyecekler tüket-
mek. Uzm. Dyt. Merve Öz, sağlıklı bir sahur
öğünü geçirmek için önerilerini şöyle sıraladı:
“Sahurda hamur işi, kızartma tüketmeyin.
Bunun yerine kahvaltılık ve çorba iyi bir ter-
cih olabilir. Kahvaltılık olarak; reçel, çikolata,
bal, pekmez, yağlı peynirler yerine beyaz pey-
nir, domates, salatalık, yeşillik, miktarını
abartmadan zeytin tüketilmelidir. Yumurta,
hem çok kaliteli bir protein kaynağı olması,
hem de tok tutucu özelliğinden dolayı tercih
edilmelidir., ZEYNEP VURAL

Ramazan’da kilo
almayın



İ stanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Müca-
dele Şubesi ekipleri, bir suç örgütü-
nün çok sayıda tarihi eseri, yurt

dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma
başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve tek-
nik takiple geçtiğimiz hafta Eyüpsultan,
Kartal, Beyoğlu ve Fatih'te tespit ettiği 6
adrese 4 farklı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda toplam 7 kişi yakalana-
rak gözaltına alındı. Gözaltına alınan
şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğüne getirildi.

300 yıllık eserler var

Adreslerde yapılan aramalarda ise top-

lam 313 parça tarihi eser ele geçirildi.
Eserler arasında en dikkat çekici olan
parçaların başında Yavuz Sultan Selim
Han dönemine ait gümüş akçe, Anado-
lu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz ka-
buğu fosili, 2 bin 300 yıllık antik Yunan
kültürünü yansıtan sütun ve heykel başı,
16 ve 17. Yüzyıllara ait el yazması dua
metinleri ile Safevi dönemine ait kenarları
dua bezeli gümüş ve bronz kaplar olduğu
görüldü.

Türbelerden çalmışlar

Öte yandan operasyonda Grek, Helenis-
tik, Roma, Bizans ve İslami döneme ait
sikkeler ile İstanbul'daki tarihi ibadethane

ve türbelerden sökülerek çalındığı değer-
lendirilen levha, çini ve bordürler ele geçi-
rildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanana
7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli
hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununa muhale-
fet suçundan işlem yapılarak adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kamerada

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerin bazı adreslere yap-
tığı baskınlar polis kameraları tarafından
görüntülendi. Ekiplerin yaptığı arama-
larda bazı tarihi eserlerin ele geçirilmesi
görüntülere yansıdı. DHA
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İstanbul'da düzenlenen 4 farklı operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan, 313
parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı

Su borusu patladı!
küçükçEkmEcE'dE çöken yolda
patlayan su borusu nedeniyle cadde-
nin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Kah-

ramanlar Caddesi'nde, şebeke hattında bakım
onarım yapmak için açılan ve çalışmanın ardın-
dan da asfalt yamayla kapatılan kısımda öğle
saatlerinde çökme meydana geldi. Yoldaki

çökme, nedeniyle su şebeke borusu da patladı.
Patlayan borudan caddeye su fışkırdı. Akan su
nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk
edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu şebeke hat-
tındaki su kesilerek, şebekedeki arızanın gideril-
mesi için çalışma başlatıldı. 

Tarİhİ eserler
kurTuldu

Kan donduran olay!
Ümraniye'de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü
makinesinin içine düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

EsEnkEnt Mahallesi bulu-
nan geri dönüşüm toplama
merkezinde çalışan 17

yaşındaki Nurullah Karakuş, pet
şişelerin öğütüldüğü makineye atık
plastik atarken dengesini kaybederek,
içine düştü. Karakuş'un makinenin
içine düştüğünü gören işçiler
makineyi durdurdu. İhbar üzerine
olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri
sevk edildi. Karakuş, itfaiye ekipleri

tarafından makinenin içinden
çıkarıldı.

Polis inceleme başlattı

İlk müdahalesi burada yapılan genç,
ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karakuş hastanede yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Karakuş'un cenazesi defnedilmek
üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönder-
ildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haci Osman Yokuşu, Sarıyer
istikametinde sabah saat
06.00 sıralarında 2 belediye

otobüsü ile bir minibüs zincirleme trafik
kazasına karıştı. İddiaya göre, 34 TP
6349 plakalı otobüsün şoförü Sarıyer
istikametine doğru yokuş aşağı inerken
yağışlı havanın etkisiyle direksiyon
hâkimiyetini kaybetti. Aniden
yavaşlayan otobüse arkasından gelen
34 TP 6337 plakalı belediye otobüsü
arkadan çarptı. 34 UGV 74 plakalı ticari
minibüs ise otobüslere çarpmamak ani
fren yapınca bariyerlere çarparak dura-
bildi. Kazada 2 otobüs şoförünün

yaralandığı öğrenildi. Kazanın
ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve
polis ekibi sevk edildi.

İyi ki otobüs boştu

Kazada otobüslerin ikisinin de boş
olması büyük bir faciayı engelledi. Kaza
nedeniyle araçlarda hasar meydana
gelirken, kazada yaralanan iki kişinin
otobüs şoförleri olduğu ve olay yerinde
yapılan ilk müdahalenin ardından has-
taneye kaldırıldıkları öğrenildi. Kazanın
ardından Maslak-Sarıyer istikametinde
yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.
DHA

Tarihi eser kaçakçılarının elinden kurtulan
parçalar arasında nadide eserler yer alıyor.

Belediye
otobüsü
paramparça

Belediye
otobüsü
paramparça

Belediye
otobüsü
paramparça

Belediye
otobüsü
paramparça

Belediye
otobüsü
paramparça

Belediye
otobüsü
paramparça

Belediye
otobüsü
paramparça
Sarıyer'de 2 belediye otobüsü ile bir minibüsün karıştığı
zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Minibüste sıkışıp kaldı
Başakşehir'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği minibüs yan yatarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç
içinde sıkışan sürücüyü çevredekiler ön camı kırarak çıkardı

ikitElli'dE saat 9.30
sıralarında meydana
gelen kazada iddiaya

göre Mustafa Kara yönetimin-
deki minibüs kayganlaşan yolda
sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesiyle kon-
trolden çıktı. Yan yatan minibüs
yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü Kara araç içinde sıkıştı.

Camı kırıp çıkardılar

Kazayı gören diğer sürücüler
minibüs içerisinde mahsur kalan

Kara'nın yardımına koştu. Bu
sırada itfaiye, sağlık ve polis
ekiplerine haber verildi.
Vatandaşlar çekiçle ön camı
kırarak sürücüyü araçtan
çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla
atlatan sürücü özel bir araçla
hastaneye götürüldü. Kazayı
haber alarak olay yerine gelen
sürücü Mustafa Kara'nın
babası, "Kayganlaşan yolda
kaymış, büyük ihtimal birisi
minibüsü sıkıştırdı. Durumu iyi"
diye konuştu. DHA

Alt geçitte mahsur kaldıAlt geçitte mahsur kaldıAlt geçitte mahsur kaldıAlt geçitte mahsur kaldıAlt geçitte mahsur kaldıAlt geçitte mahsur kaldıAlt geçitte mahsur kaldı
pEndik'tE bulunan Aydınlı alt geçi-
dinde içinde 6 kişinin bulunduğu ser-
vis minibüsü sağanak yağış nedeniyle
mahsur kaldı. Minibüs itfaiye ekibinin
müdahalesiyle kurtarıldı. İstanbul'da
sabah saatlerinden itibaren etkili olan
sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde
su baskınları oldu. Pendik Çamçeşme
Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde
bulunan Aydınlı alt geçidini su bastı.
Bu sırada altgeçitten geçmeye çalışan
ve içinde 6 kişinin olduğu minibüs

mahsur kaldı. İhbar üzerine olay ye-
rine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri alt geçide dolan suyu tahliye
etti. Mahsur kalan minibüs kurtarıldı.

Araba su doldu

Minibüste mahsur kalan yolculardan
biri, "Alt geçitte su vardı. Geçeriz
dedik. Geçerken su çoğaldı. Arabanın
içine de su dolmaya başladı. Araba
kaldı. Arabanın yarısına kadar su
doldu." dedi.

tuzla'da 5 katlı
bir apartmanın
dördüncü katında

bulunan daire sahur vak-
tinde yangın çıktı. Yangın it-
faiye ekiplerince
söndürülürken, yoğun
duman nedeniyle binada
mahsur kalanlar itfaiye erle-
rince kurtarıldı. Yangında 4
kişi dumandan etkilendi.
Yangın, İstasyon Mahallesi
Vatan Caddesi'nde bulunan
5 katlı sitede saat 03.00 sıra-
larında meydana geldi. Dör-
düncü kattaki dairenin
mutfağında sahur vaktinde
henüz belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Alevler
kısa sürede tüm daireyi sa-
rarken, siteyi de yoğun

duman kapladı. Binada sa-
kinleri içeride mahsur kalır-
ken, bir taraftan da itfaiyeye
haber verdi. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda it-
faiye, sağlık ve polis ekibi
sevk edildi. 4 kişi dumandan
etkilendiİtfaiye ekipleri yan-
gın çıktığı daireye girerek
tazyikli su ile müdahale etti.
Bu sırada bazı itfaiye erleri
de binada mahsur kalanları
merdiven yardımıyla kur-
tardı. Dumandan etkilenen
4 bina sakinine de sağlık
ekipleri tarafından ambu-
lansta oksijen tedavisi uygu-
landı. Polisin çevrede
güvenlik önlemi aldığı sırada
birçok kişi de yangın sön-
dürme çalışmalarını izledi.

sancaktEpE'dE
evinin önündeki
sokakta oyun oy-

nanan 5 yaşındaki Elif Nur'a
ilaçlama aracı çarptı. Olay
yerine gelen ambulansla
hastaneye kaldırılan Elif Nur
yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı. Olay
Yenidoğan Mahallesi Dide-
nur Sokak'ta meydana geldi.
5 yaşındaki Elif Nur Reçber,
evinin önündeki sokakta
oyun oynadığı sırada beledi-
yeye ait ilaçlama aracı
çarptı. Yaşanan olayı gören
mahalle sakinleri durumu
ambulans ve polis ekiplerine
bildirdi. Küçük kız, olay ye-
rine gelen ambulansla Prof.
Dr. İlhan Varank Sancaktepe
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne kaldırıldı. Ancak has-
tanede yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurta-
rılamadı. İlaçlama aracının

sürücüsü Orhan Bayrak ise
Yenidoğan Polis Merkezi'ne
giderek teslim oldu. Beledi-
yeye ait ilaçlama aracı çekici
yardımıyla olay yerinden
kaldırıldı. Olayı gören bir
mahalle sakini, "Çocuk
muhtemelen iki arabanın
arasından çıktı" diye ko-
nuştu.

Toprağa verildi

Elif Nur'un amcası Adem
Reçber ise, "Sokaklarda hız
limitini aşan, dikkatsiz kul-
lan sürücüler var. Canımız
yandı başkalarının canı yan-
masın. Adaletin yerini bul-
masını istiyoruz“ diye
konuştu. Minik Elif Nur'un
cenazesi Taşdelen Hacı
Yusuf Cebir Camii'nde dü-
zenlenen cenaze törenin ar-
dından Valide Sultan
Mezarlığı'nda toprağa ve-
rildi.

76 kişi gözaltına alındı
EsEnyurt İlçe
Emniyet Müdür-
lüğü ve Yabancı-

lar Şube Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler dün öğle saatle-
rinde Esenyurt Cumhuriyet
Meydanı ve çevresinde gü-
venlik denetimi gerçekleş-
tirdi. Akşam saatlerine kadar
süren yabancı uyruklulara
yönelik yapılan denetimler
kapsamında çoğunluğu ya-
bancı uyruklu çok sayıda kişi
GBT kontrolünden geçirildi,

üst araması yapıldı. Uygula-
mada tamamı erkek 76 kişi
gözaltına alındı. Çok sayıda
kesici alet ele geçirildi. Ül-
keye kaçak yollardan giriş
yaptığı ya da evrakların da
eksiklik olduğu tespit edilen
kişiler, emniyetteki işlemlerin
ardından İl Göç İdaresi Mü-
dürlüğü'ne teslim edildi. Bu-
radaki işlemlerin
tamamlanmasının ardından
gözaltına alınan kişilerin
sınır dışı edileceği öğrenildi.

Sancaktepe Elif'e ağlıyor

Sahur vakti yangın çıktı
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Y SK’nın gerekçeli kararı da açıklandı.
Tarihe bir hukuk cinayeti ve adaletsiz-
liği olarak geçecek olan bu karar, vic-

danlarda yok hükmündedir! Bu kararın
hukuk açısından değerlendirilecek bir ciddi-
yeti de yok. Fakat daha önemlisi, akıl ve
mantığın dışında, göz göre göre kurdun ku-
zuyu yemek için ürettiği metazori gerekçesi
gibi bir dolu tutarsızlığa, saçmalığa sahip.
YSK’nın iktidar odaklı bu kararı üzerine bir-
çok eleştirinin, görüşün dile getirildiği bu or-
tamda, söylenenleri tekrar etmeyeceğim.
Bundan sonra YSK’nın bu kararının siyasal
nedenleri ve bu bağlamda 23 Haziran’daki
seçimin ne denli bir öneme sahip olduğunun
üzerinde durulmalı diye düşünüyorum. 

***
23 Haziran seçiminde sandığa gitmeyi ve

oy tercihini önemli kılan neden, tam da bu
YSK’nın darbe kararıdır! İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek
kazanılmış hakkı gasp eden bu karara karşı
gelmek, bırakın siyasi tercihi bir tarafa, bir
insanlık gereğidir. YSK’nın bu kararını yerin
dibine sokarak hak gaspına karşı çıkmak ve
kazanılmış hakkı tekrar geri almak, artık bir
siyasi parti tercihinin ötesine geçmiştir.
Çünkü bu yalnızca bir hukuk, adalet ve de-
mokrasi mücadelesi değil, aynı zamanda
insan olabilme mücadelesidir. Çünkü güce,
keyfiliğe, adaletsizliğe karşı çıkmak aynı
zamanda bir onur sorunudur. 

***
Denilebilir ki, siyasal bir konuyu ahlak,

onur gibi daha çok bireye özgü davranış
alanları üzerinden değerlendirmek, kişiyi
hem öznelliğe sevk eder hem de gerçeği
duygu örtüsüne büründürerek yanlış sonuç-
lara götürür. Doğru fakat siyasal hayat, yal-
nızca siyasal hayattan ibaret değildir. O
siyasal hayatın kapsadığı etki alanı içerisinde
ahlak, onur, adillik, empati gibi insanın kişili-
ğini şekillendiren birçok değerler bulunur. Bu
kadar yalanın, dolanın, talanın, zulmün, ada-
letsizliğin, korkunun yaşandığı bir siyasal or-
tamda bence bir açıdan falan partinin, filan
partinin önemi yok! Mesele zalimin kimliğine
bakmaksızın, zalim kimse, haksız olan kimse
ona karşı durabilmektir! Bunun için siyasal
bir bilinç veya bir partili olmak gerekli de 
değildir! İnsani olmak, vicdanlı ve adaleti
olmak yeterlidir! Türkiye’de bu durum
kendini çoktan dayattı.

***
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

seçimini son derece önemli kılan 3 neden var:
1) İktidar açısından İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi üzerinden dağıtılan rantların, kay-
nakların büyüklüğü. 2) İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin kaybedilmesinin iktidar için bir
çorap söküğü, muhalefet için bir ilmek oluş-
turması ihtimalinin çok yüksek oluşu 3) 
Topluma dayatılan başkanlık sistemindeki
tıkanıklığın bu seçimle tartışmaya 
açılabilecek oluşu. 

***
İşte bu üç gerekçe ve gerçeklik, Erdo-

ğan’ın ve AKP iktidarının İstanbul’u bırak-
mak istemeyişinin nedenini oluşturmakta. 

Memleketi Mülkü Olarak Görenler
İBB’nin Meclis için hazırlayıp da mecliste

görüşülmeyen raporunda 2018 yılı ve öncesi
döneminde iktidar yanlısı vakıflara, okullara
toplam 847 milyon 592 bin 858 lira, 27
kuruş para aktarmış. Bu paralar bizim vergi-
lerimiz. Neden aktarmışlar? Memleket onla-
rın mülkü, halk da tebaa ya!

İmamoğlu’nun açıkladığı israf rakamları
şöyle: 

“Sayıştay denetiminde ortaya çıkan
zarar 753 milyon lira.

İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon
lira.

Son bir yılda İBB tarafından belirlenen
vakıflara aktarılan paraların ve mülklerin
toplam bedeli 308 milyon lira.

Son üç yılda İBB’nin internet sitesine
harcanan para 80 milyon lira.

İBB’deki bir müdürlüğün uygulanmayan
fikir projelerine son 6 yılda ödediği para
226 milyon lira.”
(https://tr.sputniknews.com) 

***
Ayrıca İmamoğlu, belediyenin kar getir-

mesi gerekli şirketlerinin yüksek cirolarına
rağmen kimilerinin zarar ettiği kimilerinin
de binde 5 gibi gülünç kar beyan ettiklerini
de açıkladı. Örneğin İSPARK gibi çalışanı
dışında masrafı olmayan bir belediye ku-

rumu 2018 yılında 351 milyon TL ciro ya-
pıyor, ama gösterilen kar 1 milyon lira!
Sizin böyle bir şirketiniz olsa ne yaparsınız?
İlk iş olarak şirketin yöneticilerini kovar ve
haklarında dava açarsınız! Eh, o zaman bu
yöneticileri kovmak, boynumuzun 
borcudur!

***
Görüldüğü üzere İstanbul Büyükşehir

Belediyesi, iktidar partisinin siyasal çalış-
malarına ve özellikle de iktidara yakın kişi
ve kuruluşların zenginleştirilmesine kaynak
sağlıyor. Bütün dertleri çeşmenin suyunun
kesilecek olması!  

*** 
İmamoğlu daha İBB’nin fotoğrafını çe-

kemeden görevden alındı. 18 günlük sürede
erişebildiği birkaç bilgi bunlar. Kim bilir
İBB’nin bohçasında daha ne talanlar var!

***
İkincisi, İstanbul Türkiye’nin hem ikti-

sadi hem de siyasi kalbidir! Ülke içinde
böylesine değere sahip bir kentin (ki, 16
milyon nüfusu ve yarattığı katma değer açı-
sından bir kısım ülkeleri geride bırakmak-
tadır) belediye başkanlığını kaybetmek, bir
iktidar için iktidar kaybının, muhalefet için
ise iktidarı kazanmanın başlangıcını oluştu-
rabilir. Erdoğan da 1994 yılında İBB’yi 
kazanmıştı ve 17 yıldır da iktidarda. 

***
Bu bağlamda bir noktanın altını çizmek

gerekiyor. Mesele yalnızca İBB’yi muhale-
fetin kazanması değil, aynı zamanda kimin
kazandığıdır! Tam da böyle bir konjonk-
türde bir İmamoğlu çıktı. İmamoğlu’nun 
siyasal performansı, toplumda biraz şaşkın-

lığa ve daha çok da umuda yol açtı. 31 Mart
seçimlerini kazanması, konuşan Türkiye’ye
kapı araladı. Erdoğan ve iktidar kesimi emi-
nim ki, “Nerden çıktı bu İmamoğlu” diyor-
lardır. Beklemiyorlardı ve güçlerine o kadar
güveniyorlardı ki, arsızlıkları ve algı çalışma-
ları İmamoğlu’nun yapısı karşısında tarumar
oldu!  İşte Erdoğan’ı telaşa sevk eden ger-
çeklik İmamoğlu’nun bu yeni dili, sabrı ve 
dirayetidir!

***
Üçüncüsü ise, İstanbul seçimi yalnız bir

İstanbul Belediye Başkanı seçimi değildir.
Muhalefetin bu seçimi kazanması (ki, kazan-
mıştı zaten), başkanlık denilen tek kişi otori-
tesine tabi, denetimsiz bu garabet sistemin
tartışmaya açılmasını getirecektir. Aslında
kimi AKP’lilerin de bu sistemin epeyi sakın-
calar içerdiği görüşünü taşıdıklarını sanıyo-
rum. Çünkü Türkiye’nin toplum yapısı her ne
kadar tekleştirilmeye çalışıldıysa da tek düze
değil, tersine, iktisadi ve kültürel olarak çok
katmanlı bir yapıya sahip. Bu topluma dar-
beler tekçi gömlek diktiler ama, kısa sürede o
gömlek her tarafından patladı ve bu toplum
kendisine giydirilmek istenilen deli gömleğini
çıkarıp attı. Darbeciler bile bunun farkında
oldukları için birkaç yıl sonra gölgelerini bı-
rakarak çekildiler. Erdoğan’ın son yıllarda
tutturduğu tekçi zihniyeti, topluma tekrar bir
deli gömleği giydirme çabasıdır. 

***
YSK’nın kararı bir sonuçtur ve bu sonuca

yol açan YSK darbesinin başlıca üç nedeni de
bunlardır.  

O halde 23 Haziran, memleketi mülkü
olarak görenlere dur demenin zamanıdır! 

İstanbul 
seçiminin önemi Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

K ağıthane Nurtepe Sosyal
Tesisleri'nde muhtarlarla
bir araya gelen Bakan

Soylu, "Biz bugün Amerika ile
mücadele ediyoruz, Avrupa ile
mücadele ediyoruz, terörle müca-
dele ediyoruz. Bakın 31 Aralık
2016 tarihinden itibaren İstan-
bul'da büyük bir terör olayı yok.
Büyükşehirlerimizde de yok. Biz
bir mücadele ortaya koymaya ça-
lışıyoruz. Her türlü riski alarak
Türkiye'nin alt yapısını yaparak,
S-400 meselesi de dahil olmak
üzere, şimdi biz burada vatanda-
şın bir oy hakkını savunamaya-
caksak, vatandaş bize demez mi
'sen necisin' diye. Başka bir tehlike
daha var. 5 yıl sonra sosyal med-
yada çok fazla söz söyleyenin,
seçim sonuçlarını istedikleri gibi
manipüle ettiği bir süreç söz ko-
nusudur. Sandık, demokrasi dev-
reden çıkar. Bunun sonucunu
kimse hayal bile edemez. Türki-
ye'yi bugün ayakta tutan sandı-
ğın ve demokrasinin varlığıdır"
diye konuştu.

İstanbul halkı karar verecek

23 Haziran'da tekrarlanacak olan
seçim ile ilgili Soylu, "Birileri sos-
yal medyadan bir şeyler söyleye-
cek, Amerika 'ben bunu not aldım
Avrupa ben bunu şöyle görürüm'
diyecek diye sesimizi çıkarmama-
mız mümkün değil. Biz mücadele
ediyoruz. Neyle mücadele ettiği-
mizi de çok iyi bildiğimizi ifade
etmek istiyorum. İstanbul 5 yıl bu
şaibeyi kaldıramaz. Şimdi er mey-
danı. İstanbul halkı karar verecek.
Ne karar verirse başımızın üze-
rine" dedi.

Geçici hamallık yaptınız

"İstanbul'un siyasal çatışmanın bir
başlangıç merkezi haline getirilme-
sinden ve bir ideolojik kamplaşma-
nın merkezi haline getirilmesinden
endişe ediyorum" diyen Bakan
Soylu şunları söyledi:“Bunu nere-
den çıkardın derseniz. Binali abi
geçen gün bir gösteriye gitti. Hadi
ben herkesin ayağına basan bir
adamım. Bir yere gittiğim zaman 

benle ilgili bir takım işler olabilir.
Ben de derim ki yaptım buldum.
Uyuşturucunun ayağına basıyo-
rum. PKK ile mücadele ediyoruz.
Kıymetli muhtarlarım bakın ben de
hiçbir terörist belirtisi var mı? Teca-
vüzcü belirtisi var mı? Amerika bizi,
teröristlerin ve tecavüzcülerin ol-
duğu listeye koydu. Adalet bakanı-
mızla ikimizi. Süleyman Soylu veya
Abdülhamit Gül olduğumuz için
koymadılar. Bu ülkenin menfaatle-
rini savunanlara karşı bizi iki tane
örnek gösterip bunu Türkiye'ye
yaptılar. Biz neyle mücadele ettiği-
mizi biliyoruz. Ama Binali abi kime
ne yaptı ya. Orada gitti bir göste-
riye, aynen 28 Şubat süreçlerinde
ve eski Türkiye kodlarında olduğu
gibi, gösteri bitti, yuhalamalar bir
takım sözler ve hakaretler. Bu
doğru bir iş mi? Ötekileştirme anla-
yışı. 'Buranın patronu biziz, siz ge-
çici olarak burada bir hamallık
yaptınız, şimdi sizin üzerinize tükü-
rerek rövanşımızı alıyoruz' anlayı-
şındaki bir değerlendirmedir. Başka
bir şey değildir.” DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de muhtarlarla
buluşmasında yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi bugün
ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır" dedi

TURKIYE’YI SANDIK
AYAKTA TUTUYOR

Gazilerimizin
ömrü uzun olsun
Azerbaycan'dan gelen gazilerle iftarda bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Bütün gazilerimizin ömrü uzun olsun. Onlara minnet borçluyuz” dedi

BüyüKçeKmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Azerbaycan’dan gelen gazi-

leri iftarda ağırladı.
Büyükçekmece Muharip Gaziler
Derneği’nin de katıldığı iftarda konuşan
Başkan Akgün, Ramazan gibi kutsal bir
ayda dost ve kardeş Azerbeycan’dan
gelen gazilerle iftar açmaktan dolayı
duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türk
ve Azeri gazilerle birlikte orucunu açan
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
“Kıymetli gazilerimizle birlikte oru-
cumu açmanın mutluluğunu yaşadım.
İftar soframızı paylaşmak, mübarek
Ramazan ayında bir arada olmak beni
çok mutlu etti. Ramazan gibi kutsal bir
ayda dost ve kardeş Azerbaycan’dan
gelen gazilerimiz ile birlikte iftar
soframızı paylaşmak beni son derece
mutlu etmiştir. Türk ve Azeri tüm aziz
şehitlerinin ruhları şad olsun. Hayatta

olan tüm gazilerimize uzun ömürler
diliyorum” ifadesini kullandı.

Önemli isimler katıldı

İftara Büyükçekmece Belediye Meclis
Başkan Vekili Ahmet Şahin, Belediye
Başkan Danışmanı Reşit Oral, Azer-

baycan Terhis Olunmuş Harpçilerin
Gençleri Maariflendirme İçtimai Birliği
Başkanı Emin Hesenli ve Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Büyükçek-
mece İrtibat Şubesi Başkanı Em. Dz
Asb. Kd. Bçvş. Selçuk Eker katıldı.
BURAK ZİHNİ

Süleyman Soylu, İstanbul seçimine ilişkin son sözü halkın
söyleyeceğini belirterek, “Şimdi er meydanı vakti” dedi.

Ağaçlar
çocuklarım
gibi oldu
Bağcılar Belediyesi’nin Nostalji Bahçeleri, İŞ-
KUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı
(TYÇP) kapsamında istihdam edilen kadın-
lara emanet. Burada 6 aydır çalıştığını 
söyleyen Aslı Altıntop, “Buraya iş gözüyle
bakmıyorum. Burası adeta benim evim
ağaçlar da çocuklarım gibi oldu” dedi

İŞKUR’la imzalanan protokol kapsa-
mında Bağcılar Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’nde istihdam edilmek

üzere 17 kadını işe aldı. Geçici hizmet kadrosuna
alınan kadınlar, belediyeye ait hizmet alanlarında 6
ay boyunca çalışacak. Hizmet edecekleri tesislerin
başında ise Nostalji Bahçeleri adıyla bilinen Kayısı,
Kiraz, Üzüm, Fındık, Ceviz ve Kızılcık bahçeleri
yer alıyor.  Rabiya Kılıç, Aslı Altıntop ve Ayşe Ars-
lan, her gün gittikleri nostalji bahçelerinde çapala-
madan gübrelemeye, sulamadan temizliğe kadar
yapılması gereken bütün işleri yaparak ilçe sakinle-
rinin kullanımına hazır hale getiriyor. İşlerini sev-
giyle yapan kadınlar, nostalji bahçelerini hem
güzelleştiriyor hem de ağaçların sağlıklı büyüme-
sini ve verimli gelişmelerini sağlıyor. Pırıl pırıl ve
muhteşem görüntüsüyle Nostalji Bahçeleri, her
mevsim ilçenin en uğrak yerleri haline geliyor.

İşimi severek yapıyorum

Kadınlardan en deneyimlisi olan 2 çocuk annesi 49
yaşındaki Aslı Altıntop, “Buraya iş gözüyle bakmı-
yorum. Burası adeta benim evim ağaçlar da çocuk-
larım gibi oldu. Emeğimi sevgimi onlara
veriyorum. Onlar büyüdükçe güzelleştikçe ben de
mutlu oluyorum” dedi. 42 yaşındaki 3 çocuk an-
nesi Rabiya Kılıç ise “Çocukken köyde bu işleri ya-
parak büyüdüm. Benim için çok kolay ve eğlenceli.
Çalışarak hem dinleniyorum hem para kazanıyo-
rum. İş dışında buralara gelip geziyorum” diye ko-
nuştu. 36 yaşındaki 3 çocuk sahibi Ayşe Arslan ise
şunları söyledi: “Ev hanımıyım. Evde oturmak-
tansa burada çalışarak evimin ekonomisine katkıda
bulunuyorum. İşimi severek yaptığım için de yorul-
muyorum.” BARIŞ KIŞ

Yavru Vatan'dan
Kadıköy'e okul

KadıKöy Belediyesi Tasarım
Atölyesi Kadıköy (TAK) Girne
Amerikan Üniversitesi (GAÜ)

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fa-
kültesi öğrencileri ile yaz okulu düzenli-
yor. GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel
Sanatlar Fakültesi Akademisyenleri Doç.
Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem
Zeybekoğlu’nun koordine ettiği yaz oku-
lunda İstanbul’un farklı üniversitelerin-
den akademisyenlerin, meslek
odalarından, sivil toplumdan ve belediye-
den uzmanların katılımıyla herkese açık
çeşitli söyleşiler gerçekleştirecek. TAK’ta
gerçekleştirilecek yaz okulu 24 Hazi-
ran’da TAK Birim Sorumlusu Batur Se-
çilmiş ve Kadıköy Belediyesi Mekansal
Stratejik Plan Sorumlusu Nazım Akko-
yunlu’nun sunumlarıyla başlayacak. 
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5İSTANBUL

Karboğazı savaşı Çukurova’nın kurtuluşunda
dönüm noktasıdır.Ankara Anlaşmasının te-
melini oluşturması yönüyle çok önemlidir.

Karboğazı baskını, insanlık tarihine örnek bir
kahramanlık ve cesaret anıtıdır.

Mondros Mütarekesi veya Mondros Ateşkes
Antlaşması, 30 Ekim 1918’de imzalanmış; Mer-
sin ve Adana’nın Fransızlar tarafından işgali ise
17 Aralık 1918’de imzalanmıştı. 

Fransız İşgal Komutanı General Dufieux, Po-
zantıda sıkışıp kalan Binbaşı Mesnil ve taburunu
kurtarmak için üst üste iki kez teşebbüste bu-
lunsa da çok sert bir Türk direnişiyle karşılaşıyor
ve pozantıda sıkışan Fransız taburunu kurtaramı-
yordu.. 

Mesnil ve 700 kişilik Fransız taburu ne olursa
olsun Pozantı’dan çıkmak zorundaydı.  

Ve  tabur 26 Mayıs 1920 gecesi Tarsus’a ulaş-
mak için yola çıktı.

Toroslarda yerleşik durumda bulunan ve dağı-
nık birlikler şeklinde mücadelesini sürdüren, ço-
ğunluğunu yörüklerin oluşturduğu 44 kişilik birlik
ise Fransızların Gülek Geçidini kontrolleri altında
tutmasının Adana ve Mersin’i bir daha kurtara-
mamak manasına geldiğinin bilinci içindeydiler. 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri
gereğince Osmanlı Ordusu silah bırakarak terhis
edilmişti. Gülek Boğazı Baskınını gerçekleştiren
askerler ise silahını bırakmayan ama fiilen ordu-
dan terhis edildikten sonra Kuvvayı Milliye’ye ka-
tılan askerlerden oluşuyordu. 

25 Mayıs 1920 günü, yanlarında bölgeyi çok
iyi bilen kılavuzlar alan mekanize Fransız birliği
yola çıkmıştır artık ve onları durdurabilecek bir
güç kalmamıştır.

Yaylaçukuru köylüsü milislere katılan Aydınlı
aşiretinden 12 kişi ve Kuvvayı Milliye Müfreze
Komutanı Kemal Bey Fransızlar’ın Pozantı ile
Tekir köyü arasında karargah kurduklarını gör-
dür ve onları dağlardan gözetleme faaliyetine
başlar.

44 kişiydiler sadece ve karşılarında ağır silah-
larla donanmış 700 kişilik düzenli bir ordu vardı.

27 Mayıs 1920 de gece yarısı baskın yapmaya
karar verdi  kuvayı milliye komutanı kemal bey
ve 44 kişiden oluşan dev ordusu.

Karboğazı’nın  iki tarafından ateş açılması so-
nucu düşmanı bozguna uğratabilecekleri kanaa-
tine vardılar.

44 kişilik birlik 3’e ayrıldı. 17 kişilik birlik
Pozantı yolu üzerinden harekete geçecek, 17 kişi-
lik birlik ise Tekir Köyü’nü takip eden yoldan ge-
leceklerdi. 

Geriye kalan 10 kişilik bir grup ise sadece gö-
zetleme faaliyeti yapacak, hem Gülek’in güneyini
takip eden Adana yolundan Fransızlara destek
gelmediğinden emin olacak hem de kaçan Frasnız
askeri olup olmadığını tespit edecekti. Ayrıca 10
kişilik grubun dağlarda dağınık halde bulunma-
ları sebebiyle, boğazdan değil de dağlara doğru
kaçacak Fransızlar olursa onları imha edecek-
lerdi.

Saldırıya geçilecek gece puslu ve yağmurlu bir
geceydi.

Bu sayede iklim şartları baskın yapan birliğin,
yani Kuvvayı Milliye’nin lehine olacaktı. Nitekim,
34 kişilik ve ikiye ayrılmış grubun eş zamanlı ola-
rak saldırıya geçmesi sonucu afallayan Fransız
birlikleri şoka uğradı. 

Bir kısmı kapalı bir vadiye doğru (Yılan Ovası)
kaçarken yaklaşık 150 kişilik bir Fransız birliği
karargahın bulunduğu yerde öldürüldü. 

Kapalı vadi yönünde kaçan Fransızların ta-
mamı ise esir alındı. 

Türkler için Karboğazı baskınında Kuvvayı
Milliye’nin hiç kayıp vermeden 700 kişilik bir
Fransız birliğini yok etmesi ve bu sayede büyük
bir moral depolaması olmuştur. 

Ayrıca Fransız birliğinden yaklaşık 1000 adet
tüfek ve bir miktar kurşun ele geçirilerek bölge-
deki Kuvvayı  Milliye faaliyetlerinin kuvvetlenme-
sine katkıda bulunmuştur. Bunun dışında 2 top, 8
makineli tüfek, 90 katır ve 13 adet de kadana adı
verilen sarp coğrafi şartlarda rahatlıkla kabiliyet
yeteneği olan çok kuvvetli cins atlardan ele geçi-
rilmiştir. 

Bir tek kayıp vermeyen 44 kuvacı kahraman-
lar  tarafından Esir alınan Fransızlar, Jandarma
Tabur Komutanı olan Teğmen Hasan Bey’e teslim
ediliyordu.

Elde edilen ganimetlerin bir kısmı Gülek (Yay-
laçukuru) köylülerine hediye edildi.

Bu zafer,  Bölgeye Fransızların hakim olama-
ması, Adana ve Mersin’in kurtarılmasında çok
önemli bir rol oynamıştır.

Bu zafer sonrası Mustafa Kemal, “Devamlı
başarılarınızı tebrik eder, size ve kahraman Ku-
vayı Milliyemize selam ve teşekkür ederim.” şek-
linde bir telgraf çekerek kahraman  Kuvvacıları
tebrik etmiştir.

Sonrasında  Mustafa Kemal Atatürk “Arka-
daşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer
orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o ça-
dırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki
bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yene-
mez.” sözüne ilham kaynağı olan bu büyük zafer
Milli mücadelenin kazanılmasında en büyük da-
yanak ve moral kaynağı olmuştur.

Bu 44 kahraman Kuvacının inanılmaz zaferi
neden tarih kitaplarımızda, müfredatta yok diye
bana sormayın. 

“Bize tarihimizi unutturanlar ve yalan tarihi
yazanlar utansın”

HAINLE FOTOGRAFI
OLANLAR OZUR DILESIN
Büyükçekmece'de konuşan aK parti İstanbul eski milletvekili metin Külünk, 23 Haziran'daki İBB Başkanlığı seçimi öncesi
parti teşkilatındaki bazı isimlerin özeleştiri yapması gerektiğini söyledi. Külünk, “Toplum en çok neden irite oluyor?
FETÖ hainiyle fotoğrafı olanlardan. Toplumun bundan irite olmasından daha doğal bir şey var mı? Toplum bu konuda
haklı. o dönem fotoğraf çektiren arkadaşlarımız çıkın özeleştirinizi yapın. Özür dileyin. Biz hata yaptık deyin” dedi

B üyükçekmece Türkiye Gençlik Vak-
fı'nda (TÜGVA) AK Parti Büyük-
çekmece eski İlçe Başkanı ve meclis

üyesi Recep Erol'un davetiyle vatandaşlarla
buluşan AK Parti İstanbul eski Milletvekili
Metin Külünk, 23 Haziran seçimi öncesi par-
tililere uyarılarda bulundu. 31 Mart önce-
sinde AK Parti teşkilatlarında yanlış bir gidiş
olduğunu şimdi ise yeniden bir uyanış süreci-
nin başladığını belirten Külünk, “Bu gidişte
hareket edersek bereket var. Öbür türlü 31
Mart'taki eksiklikleri saatlerce konuşabiliriz.
O yüzden geçmişten ders alarak şimdi önü-
müze bakma vaktidir” dedi.

Siyasette teşkilat önemlidir

AK Parti teşkilatlarının büyük bir önem taşı-
dığını kaydeden Külünk, 23 Haziran yaklaşır-
ken teşkilatlarda aranan birlik ve beraberliğin
yeniden sağlanmaya başladığını anlattı. Kü-
lünk, “Siyasetteki birçok yılım teşkilatlarda
geçti. Ben ilk defa bir parti teşkilatının millet
tarafından bu kadar dikkatle takip edildiğini
gördüm. İlk defa gördüm. Bunun ötesinde
parti teşkilatları kongre yapar, genelde dar bir
grup gelir. Hatta kongrede genel başkan gelir
konuşur, herkes çeker gider. İlk defa ise mille-
tin teşkilatlarla ilgili bu kadar çok ilgi ve alaka
gösterdiğini gördüm. İlk defa millet teşkilatlar
üzerinden partimize dair kanaat veriyor. Bu
müthiş bir şey inanılmaz bir güç. Çünkü siya-
sal hareketlerde teşkilatlar önemlidir. Bu mil-
lette bu teşkilatı sahipleniyor” diye konuştu.

Sosyal medya bizi uyarıyor

Sosyal medya kullanımının önemine de deği-
nen Külünk, sosyal medya üzerinden vatan-
daşların yapmış olduğu uyarıların ciddi
alınması gerektiğini söyledi. Külünk, “Sosyal
medya kullanıyorum herkes kızıyor ben
mutlu oluyorum. Orası senin hata yapma
payını aşağı çekiyor. Seni uyarıyor. Mesele
vatandaş diyor ki; “Metin Bey, şuradan ge-
çerken bana niye selam vermedin?” diyor. Ne
güzel değil mi? Sosyal medyada insanlar
böylece sizi denetliyor. Orada iyi olursanız, iyi
kullanırsanız sizin lehinize. Sosyal medya
bize davranış tipi olarak diyor ki müslüman
gibi davran. Yalan söyleme, haksızlık yapma,

hukuksuzluk yapma, adil ol, eşit ol, adaletli ol
diyor. Sosyal medyanın bütün disiplini bu
kavramlar üstüne. Bu kavramlarda zaten bize
ait kavramlar. Şimdi bir de yeni moda çıktı.
Bazıları Twitter'ımı hacklediler diyor. Yalan.
Ne yapıyorlar? Kapatıp, geçmişteki hafızasını
siliyorlar. Şu zaman şunu demiştin demesin-
ler diye. Oysa sosyal medya sizi dürüst ol-
maya davet ediyor” ifadelerini kullandı.

Toplum irite oluyor

23 Haziran seçimi öncesi AK Parti içerisin-
deki bazı isimlerin özeleştiri yapması gerekti-
ğini de anlatan Külünk, “Toplum en çok
neden irite olur? FETÖ hainiyle fotoğrafları
olanlardan. Toplumun bundan irite olmasın-
dan daha doğal bir şey var mı? Toplum bu
konuda haklı. O dönem fotoğraf çektiren ar-
kadaşlarımız 2007'de vs ne zaman gitmişlerse
çıkın bu topluma özeleştirinizi yapın. Özür
dileyin. Milletin karşısına çıkın insanlara
değer verin. Biz hata yaptık deyin. Hiçbir şey
olmamış gibi yaptığınız zaman toplum infial
duyuyor. Çünkü eski dönem bitti. Artık her
şey açık. İnsanlar diyor ki seneler evvel bunu
yazmışsın şimdi ne oldu diyor. İnsanlar bu
konuda haklı. Ben de attığım tweetlerden
kitap çıkardım. Neden? Toplum beni yargıla-
sın diye. Sosyal medyayı ben bize bir iyilik
olarak görüyorum.  Siyasetçi her zaman sor-
gulanan insandır. Toplumun önünde duran
insandır. O anlamda bizim söylediklerimiz
konusunda bir özeleştiri sürecinden geçme-
miz lazım. Bunu yapmak zorundayız. Bunu
yapmazsak olmaz. Biz söylediklerimizle
uyuşmazsak bu topraklarda başarılı olama-
yız” şeklinde konuştu.

CHP'li vatanseverler var

CHP'nin üst yönetimiyle parti tabanının ayrı
tutulması gerektiğini de ifade eden Külünk,
kimseyi ayrıştırmadan bir yol haritası izlen-
mesi gerektiğini belirtti. Külünk, “CHP'nin
tabanında bu topraklara ait sağlam güçlü bir
kitle var. Farklı düşünebiliriz ama söz konusu
Türkiye ise orada adam gibi duracak ciddi bir
taban var CHP içerisinde. Bakın 15 Temmuz
hain darbe girişimi olduğunda CHP'li Tekir-
dağ Belediye Başkanı çıkıp ne dedi? Cum-
hurbaşkanımızın arkasındayız dedi. Bunları
da görmemiz lazım” dedi.

FETÖ lİdERİ FETHullaH GülEn'lE paRTİ İçERİsİndE FoToğRaFı olanlaRın
ÖzüR dİlEmEsİnİ İsTEyEn mETİn KülünK, “Bİz HaTa yapTıK dEyİn” dEdİ

Büyükçekmece için söz verdi
Etkinliğin ev sahipliğini yapan
Recep Erol ise Külünk'ü ağırla-
maktan memnuniyet duyduklarını
belirterek şöyle konuştu; “İstan-
bul'un abisi, milletvekilimiz Metin
Külünk ağabeyimiz burada. İnşal-
lah 23 Haziran seçimleri önce-
sinde sizlerin kafasında
kalan soru işaretlerini
cevaplayacağız, sizleri
inşallah bu noktada ay-
dınlatacağız. Yine aynı
şekilde 31 Mart'tan önce
bir çoğumuz teşkilatları-
mıza belli sıkıntılar ne-
deniyle kızdık, darıldık.
Ama önümüzde çok

ciddi bir seçim var. Bu kırgınlıkları
bir kenara bırakarak, bu süreçte
elimizden geldiğince çalışarak Bü-
yükçekmece'de partimizin ya-
nında olacağız. Bu anlamda
bugün salonda olan herkese ayrı
ayrı görev düşmekte. Geçtiğimiz

dönem eksik bıraktığımız
hataları kapatıp, mutlak
surette önümüze bakma-
mız gerekiyor. 23 Hazi-
ran'ın telafisi yok. İnşallah
31 Mart'tan önceki süreci
telafi edecek. Hep beraber
başarılı olacağız. Büyük-
çekmece adına bugün bu-
rada söz veriyorum.”

CHP yönetimini de eleşti-
ren Külünk, CHP tabanını
ise bundan ayrı tuttu.
Külünk, “CHP’nin tabanı
içerisinde ülkesini seven,
milletin değerlerine bağlı,
vatansever ve sağlam
duran bir kitle var. O yüz-
den CHP tabanına da hak-
sızlık etmemek gerek”
diye konuştu.

CuMhurbAşKAnı Erdoğan,
Üsküdar Kısıklı'da bulunan
konutundan çıkarak Alibey-

köy'deki Hacı Osman Torun Camii'ne
geldi. Erdoğan burada cuma namazını
kıldı. Erdoğan daha sonra caminin iba-
dete açılış törenine katıldı. Törende ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu
külliyeyi maksadına uygun olarak kullan-
mayı rabbim bizlere nasip etsin. Gerçek-
ten güzel bir eser Eyüpsultan'a
kazandırılmış oldu. Özellikle Torun aile-
sinin bu sadaka-i cariyesini rabbim kabul

etsin. Burası yoğun bir şekilde gelişiyor.
Bizim Osmanlıdan beri kültürümüz
şudur; önce merkezimizde camilerimiz,
mescitlerimiz yer alır. Ondan sonra bina-
lar onlarla gelişir. Burası da şu anda o
minvalde diyemeyeceğim ama buraya
önce binalar, sonra Hacı Osman Torun
Camii yapıldı. Fakat külliye, gerek erkek,
gerek bayan mescidi ile, gerek konferans
salonuyla adeta bir külliye gibi burada
faaliyette bulunacak. Etraf Selçuklu mi-
marisinin burada güzel bir örneğini teşkil
ediyor. Allah kendilerinden razı olsun.

Yapılacak iş bundan sonra; başta müf-
tülüğümüz olmak üzere burada görev
yapacak olan tüm yönetici arkadaşları-
mızdan. Onların da burada bu işin hak-
kını vermeleri gerekir. Buralarda
yetişecek yavrularımız bizler için büyük
önem arz ediyor" dedi. 

Demokrasi zaferi yaşansın

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı
seçimleriyle ilgili konuşan Erdoğan,
"Önümüzde bir ay sonra ülkemizde de
sandık var. Herhalde bu sandığın hak-
kını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi

bırakmayacağız. Kendi kültürlerinde şu
gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere
bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalı-
şarak bu işin hakkını verelim. Ülkemizde
demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım"
dedi. Açılışa Erdoğan'ın yanı sıra Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diya-
net İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İs-
tanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış
töreninin ardından AK Parti İstanbul İl
Başkanlığı'na geçti. DHA
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Yıldırım: 
İtiraz etsinler

AK PArti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali
Yıldırım, Karaköy Arap Camii

Mahallesi'ndeki Arap Camii'nde Cuma na-
mazını kıldı. Yıldırım, namazın ardından
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la
birlikte Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşların ilgi gösterdiği Yıldı-
rım, istekleri kırmayarak hatıra fotoğrafı
çektirdi. Ziyaret sırasında gazetecilerin so-
rularını da yanıtlayan Binali Yıldırım, CHP
adayı Ekrem İmamoğlu'nun beraber televiz-
yon programına çıkma daveti ile ilgili so-
ruya "olabilir tabii. Onlar konuşulur
kararlaştırılır. Tek başına olmaz " şeklinde
cevap verdi. 

İhtiyacın 7 katı var

Binali Yıldırım, CHP'nin, sandık kurulla-
rında memur olmayan üyelere yine görev
verildiğine yönelik iddialarıyla ilgili bir soru
üzerine, "İtiraz etsinler, değiştirsinler. Liste-
ler önceden verilmiyordu, artık veriliyor.
Partiler de uymayanları değiştirtiyor. Yine
kamu görevlisi olmayan kişilerin olması du-
rumunda seçim tekrarı olur mu? Ne alakası
var. İtiraz edecekler. Kamu görevlisi, ihtiya-
cın 7 katı var İstanbul'da" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27
Aralık 2018'de CHP Grup Başkan Vekili
Özgür Özel hakkında, kendisine hakaret

ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak,
500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Da-

vanın ilk duruşması, bugün görüldü. 28'inci As-
liye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya,
CHP'li Özel ve avukatı ile Bakan Akar'ın avukat-
ları katıldı. Mahkemedeki savunmasında, dava-
nın siyasi nitelikteolduğunu savunan Özgür
Özel, söylediği her sözün arkasında olduğunu
belirtti. HABER MERKEZİ

Özel hakim karşısına çıktı

Recep
Tayyip
Erdoğan

Binali
Yıldırım

Recep Erol

Özgür Özel

BARIŞ KIŞ
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A vcılar Denizköşkler ve Merkez mahalle-
rinde önceki gece yaşananlar mahalle
halkını bezdirdi. Gece etkili olan yağış

nedeniyle mahalledeki işlek yollardan birisi çö-
kerken yine mahalledeki iki binada aniden olu-
şan çatlaklar nedeniyle boşaltılarak, belediye
ekipleri tarafından mühürlendi.  Denizköşkler
Mahallesi Haluk Sokak'ta bulunan 5 katlı bina-
nın girişindeki kolondaki çatlaklar oluştu. Bina-
nın giriş katındaki dairede oturan Tezcan
Tunbalı'da evinin kapısı da güçlükle açılabildi.
Bina sakinlerinin başvurusu üzerine gelen Avcı-
lar Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri
ekipleri kolonları incelerken büyük ölçüde ko-
rozyon tespit etti. Bunun üzerine Avcılar Emni-
yet Müdürlüğü ekiplerinin de gözetiminde
belediye zabıtaları binayı mühürledi. Binanın
hemen yanındaki yine 5 katlı binada çökme ha-

linde zarar görebileceği değerlendirilerek mü-
hürlendi.

Kentsel dönüşüme başvurabilirler

Avcılar Belediyesi İmar müdürü Suat Ertekin, bi-
nanın can güvenliği açısından tehlike oluşturdu-
ğunu, buradaki 7 daire sahiplerinden risk analiz
raporu istediklerini söyledi. Ertekin, "Bu binada
bundan sonra oturulması imkansız. Burada otu-
ranların eşyalarını almalarına imkan sağlayaca-
ğız. Aileler kentsel dönüşüm için başvurabilir,
devletten gerekli destekleri alabilir" dedi. Bina sa-
kinlerinden Tezcan Tunbalı, binanın 1998 yılında
yapıldığını, 1999 Gölcük depremi sırasında du-
varlarında çatlaklar görüldüğünü ancak, gelen
uzmanların "Oturulabilir" raporu verdiğini söy-
ledi. Tunbalı, "Birkaç gün önceki depremde sıva-
ların düşmesi sonucu çıkan gürültüyü duyduk.
Kapıyı da daha sonra eşimle güçlükle açabildik.
Herhalde binada oturmalar vardı" dedi.

İ nsani değerlere sahip olan kendi hakkını
korurken başkalarının haklarını da 
gözetmeli.

Mert,
merhamet,
adil,
hak gözeten,
yardım sever,
paylaşmak ve acımak insana özgü bir

davranış.
“Güzel insan” değerine sahip olan,

içinde bulunduğu toplumsal yapıda koşullar
ne olursa olsun kendini kaybetmeden 
sabırla metanetli doğru tavır almasını 
bilendir.

Yaşamda var olan kötülük,

ikiyüzlülük, iğrençlik,
ihanet, işkence,
namertlik insani değerleri olmayan
bencil ve ikiyüzlü elbette var.
Bir söz vardır “komşun açken sen tok

yatar mısın?”
Ama komşun neden aç ve sen neden 

toksun bunu sorgulayabilir misin?
Bir ülke hem işgal edilip hem de maddi

ve manevi baskı yapanlardan merhamet 
dileyebilir mi?

Bir ülke maddi ve manevi acıdan işgal
edilmiş ama yöneticileri yurttaşlarına “mi-
safirlerimizi” üzmeyin ne istiyorlarsa verin
diyebilir mi?

Bir ülke ki işgale karşı çağının devrimci
direnişini gösterirken yüz yıl bile geçmeden
işgalcileri geri çağıran bir iktidar 
tarafından yönetilebilir mi?

Öyle bir yönetici ki ülkesinde yapılan iş-
kence, katliam, talan, yalan ve çalmalara
tüm duyularını tıkayıp başka ülkenin sorun-
larına sahip çıkıyormuş gibi duyularını
açıyorsa,

Öyle bir yönetici ki ülkenin önemli kamu
kurumlarını satıp sattıklarından para karşı-
lığı hizmet alıyorsa,

Asker ve polisin dış ve iç güvenlik so-
rumluluğu yerine,

öğrenciye, işçiye, memura, çiftçiye,
emekliye, esnaf ve iş insanlarına

dahası haklarını isteyen yurttaşlara
Cezaevlerinde politik tutsaklara,
üzerlerine gaz bombaları atılıp su sıkılır

ve orantısız güç kullanılırken,
ülkesindeki olaylara kayıtsız ve bir o 

kadarda ilgisiz olan yönetici“vicdan” sahibi
midir?

Komşusu açken, ülkesinde açlık ve 
yoksulluk diz boyu açmışken, işkence ve 
katliamlar olurken tüm duyularını kapa-
yanların  “vicdanı”  var mı?

Çalışanın alın teri kurumadan hakkı 
verilmeli diyen ama hakkını vermeyen,

Haktan, hukuktan ve emekten yanayım
deyip hak vermeyen,

Çalışanlar dışında emekli ve öğrenci gen-
çliğin sendikal örgütlenmesini yasaklayanın
kamu(toplumsal) “vicdanı” var mıdır?

Devlet malı deniz diyerek kamu imkânla-

rını insafsızca israf etmek ve birilerine gelir
sağlamak hangi vicdana sığar;

Adil ve insaflı davranmayan,  hak 
gözetmeyen,

güç bende deyip muhalifi ezen
Tüm bu vicdansızlığa rağmen ramazan

ayında iftarını asgari ücrete talim ettirdiği
yurttaşın evinde açarak şov yapmak,

Eski elbise ve eşyalarını vererek,
Bağış yaparak,
lokma ve hurma dağıtarak
vicdanını rahatlatabilir mi?
Evet, eşitsizliğin, yoksulluğun, 

yolsuzluğun, israfın, kötülüğün yeniden, 
yeniden üretildiği günümüz sisteminde ve 
ülkemizde “kamu vicdanından”, “hukuk
vicdanından” dahası

İnsan evladı olarak “v i c d a n d a n”
söz edebilir miyiz?

Vicdanın var mı? ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ANIL BODUÇ
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AvcılAr'dA dün gece ve bu sabah
yağan sağanak yağmur etkili oldu.
Merkez Mahallesi’ndeki denizköşk-
ler caddesi’nin bir bölümünde ka-
nalizasyon sisteminin aşırı yağışa
dayanamaması sonucu çökme mey-
dana geldi. Avcılar Belediyesi yolun
bu bölümünü bariyerlerle kapattı.

Yolda kontrollü geçiş sağlanırken, bu
sabah bölgeye gönderilen ekipler
boruları değiştirerek, onarıma baş-
ladı. Öte yandan Firüzköy ve Yeşil-
kent Mahalleleri’nde altyapının
yetersiz olduğu yerlerde rögarların
tıkanması sonucu bazı cadde ve so-
kaklar su ile doldu. 

Avcılar'da Merkez Mahallesi'nde yoğun
yağış nedeniyle yol çökerken, Deniz-
köşkler Mahallesi'ndeki 2 bina da ani-
den oluşan çatlaklar nedeniyle belediye
ekipleri tarafından mühürlendi
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Beyoğlu Yıldırım diyecek
Sütlüce Sahil'de kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla birlikte orucunu açan BeyoğluBelediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nda, İstanbul'da, Türkiye'de hizmetlerin devamı için, Binali Yıldırım için
büyük bir gayret göstereceğiz. Beyoğlu da inanıyorum ki, Binali Yıldırım diyecektir" dedi

BeyoğluBelediyesi Ra-
mazan ayı dolayısıyla kur-
duğu iftar sofralarında her

gün binlerce vatandaşı bir araya geti-
riyor. Her akşam ilçenin farklı nokta-
larında düzenlenen iftar
programlarına Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız da katılarak
vatandaşların Ramazan sevincine
ortak oluyor. Son olarak Sütlüce Sa-
hili boyunca kurulan iftar sofralarında
Sütlüce ve Bademlik sakinleriyle bir
araya gelen Başkan Yıldız, vatandaş-
larla birlikte iftar yaptı.

23 Haziran'da çifte bayram
yapalım

Başkan Yıldız, Ramazan'ın güzellikle-
riyle ve bereketiyle geldiğini belirterek,
"Şuanda ülkemizin dört bir yanında;
İstanbul'umuzda, Beyoğlu'muzda
iftar sofraları kuruluyor. Bu iftar sof-

ralarında gösterdiğimiz birlik, bera-
berlik, sevgi ve muhabbet her geçen
gün artıyor. Allah (c.c) aynı sevgi ve
muhabbetle yurdumuzun dört bir ya-
nını kuşatsın ve bizi bayrama ulaştır-
sın. Bu sofralarımızda dünyanın dört
bir yanından kardeşlerimiz var. Bugün
Faslı öğrenci kardeşlerimiz de ara-
mızda, Afrika'dan kardeşlerimiz de
aramızda. Bu sofra gönül sofrasıdır.
Ramazanınız ve gelecek bayramınızı
tebrik ediyorum. 23 Haziran'da çifte
bayram yapalım diyorum" dedi.

Beyoğlu gerekeni yapacak

Başkan Yıldız, "31 Mart'ta bize gerekli
teveccühü gösterdiğiniz için çok teşek-
kür ediyorum. Çok değerli İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı-
mız, Başbakanımız, Meclis Başkanı-
mız Binali Yıldırım'a da Beyoğlu'muz
gerekli desteği verdi. Ama ne

olduysa oldu. Sandıklarda oylarımı-
zın çalınması nedeniyle Yüksek
Seçim Kurulu'nun verdiği karar ne-
ticesinde 23 Haziran'da yeniden
sandığa gidiyoruz. Orada demok-
rasi tecelli edecek. Beyoğlu'nda, İs-
tanbul'da, Türkiye'de hizmetlerin
devamı için, Binali Yıldırım için
büyük bir gayret göstereceğiz. Be-
yoğlu da inanıyorum ki, Binali Yıl-
dırım diyecektir. Biz Beyoğlu'nda
Kasımpaşalı olarak, İstanbul'da Ka-
sımpaşalı Binali Yıldırım olarak,
Türkiye Cumhuriyetinin Başkanı
Kasımpaşalı Recep Tayyip
Erdoğan ile beraber emin adımlarla
yolumuza devam edeceğiz. Beyoğlu
bugüne kadar gerekeni yaptı, bu-
günden sonra da yapacaktır"
ifadelerini kullandı.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Örnek olacak
çocuklar

Gençler üniversiteye
hazırlanıyor

Büyükçekmece Belediyesi, ülke ekonomisi
ve çevreye katkıda bulunma konusunda
önem teşkil eden Sıfır Atık Projesi
çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor

Geri Dönüşüm ve sıfır Atık Projeleri
kapsamında ilçedeki okullarda eğitim
ve seminerler veren Büyükçekmece

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
bu kez en minik çevrecilerle bir araya geldi. rüya
Anaokulu’nun minik çevrecileri “Atık Pil toplama
Kampanyası” dahilinde tam 352 kilogram atık pil
toplayarak tüm çevrecilere örnek oldu. en çok
Marmara bölgesinde bulunan ve doğaya ciddi za-
rarlar veren atık pilleri toplayan minikler, bilinçli
ve hassas davranışlarıyla çevreye ve geri dönü-
şüme katkıda bulundu.

Her biri çevre dostu

Geleceğin çevre dostlarını tebrik eden Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Yetişkin-
lerin yapamadığını onlar yaptı. ekiplerimiz
çocuklarımızı bilgilendirerek sıfır Atık Projesi kap-
samında çeşitli projeler üretiyor. Çevreye büyük za-
rarı olan atık pilleri toplayan yavrularımızı
öpüyorum. Küçük yaşta olmalarına rağmen ne
kadar bilinçli olduklarını görebiliyoruz. Geleceğin
çevrecileri şimdiden belli oldu. Çevre dostu bir ge-
lecek yetiştirmek istiyoruz. Bunun için bu alanda da
tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
ZEYNEP VURAL

Üniversite
sınavına her
yıl milyonlarca

öğrenci giriyor. Çoğu da
yüksek ücret ödeyip kurs-
lara gidiyor. Ataşehir Be-
lediyesi ise üniversite
hayali kuran gençlere her
yıl olduğu gibi bu yıl da
ücretsiz eğim desteği sağ-
lıyor. neşet ertaş Kültürevi
ve Ferhatpaşa Gençlik
Merkezileri’nde 600 öğ-
renci hayatlarının dönüm
noktası olan üniversite sı-
navına, Ataşehir Belediye-
si’nin ücretsiz ders destek
eğitim programlarıyla ha-
zırlanıyor. 2017-2018 yı-
lında Ataşehir
Belediyesi’nin üniversiteye
hazırlık kurslarından yarar-
lanan gençlerden 210 öğ-
renci üniversite hayallerine
kavuşarak hem ailelerinin

hem de Ataşehir Beledi-
yesi’nin haklı gururu oldular.

Büyük başarı elde ettiler

Örgün eğitime destek prog-
ramına katılarak bir yıl bo-
yunca harcadıkları
emeklerinin karşılığını alan
öğrenciler; bilgisayar, en-
düstri, elektrik mühendis-
liği, uluslararası ilişkiler,
hukuk, mimarlık, radyo tel-
evizyon ve sinema, halkla
ilişkiler ve tanıtım, sivil ha-
vacılık ve kabin hizmetleri,
çocuk gelişimi ile işletme
gibi bölümleri kazandı. Öğ-
renciler, istanbul teknik
Üniversitesi’nden 9 eylül
Üniversitesi’ne, Marmara
Üniversitesi’nden istanbul
Üniversitesi’ne kadar çok
çeşitli üniversitelere yerle-
şerek büyük başarı elde
etti.

Yaşam Vadisi’nde
hayat var

BeylikdüzüBelediyesi’nin
düzenlediği Ramazan et-
kinliklerinin 18. günü

Yaşam Vadisi 1.etap sahnesinde Tasav-
vuf müziği ile başladı. İlçe halkının
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte müzis-
yen Remzi Uzgidim, Vadi’yi dolduran
vatandaşlara eşsiz bir müzik şöleni
sundu. Ege, Akdeniz ve sevilen sanatçı-
ların dillere pelesenk olan türkülerinin
seslendirdiği konsere müzikseverler hep
bir ağızdan eşlik etti. Program kapanı-
şını İzmir Marşıyla yapan Uzgidim, iz-
leyicilerden büyük alkış aldı. Muhteşem
sahne şovunun ardından Beylikdüzü
Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm
Akülker sanatçıya teşekkür ederek çiçek
takdiminde bulundu. 

Etkinlikler devam ediyor

Renkli görüntülere sahne olan konserin
ardından; birlik, beraberlik ve manevi
duyguların en yoğun yaşandığı bu ayda
ilahiyatçı Mustafa Demir moderatörlü-
ğünde dini bir sohbet gerçekleşti.  Ku-
ranı Kerim tilavetiyle başlayan sohbette
Demir’in konuğu ise Uzman Vaiz Fatih
Taş oldu. 
YAKUP TEZCAN

Haydar
Ali
Yıldız
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ALEMDAĞ GARNİZONU 079, 086, 088, 097, 108, 111, 145 VE 208 GM NO'LU BİNALARIN TESHİN MER-
KEZLERİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası :2019/242015
1-İdarenin
a)Adresi :ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b)Telefon ve faks numarası :2163123982 - 2163120276
c) Elektronik Posta Adresi :kamilakgun@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :8 Ad. Teshin Merkezi

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

b)Yapılacağı yer :Alemdağ-Çekmeköy/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Turgut Özal Cad. Çatalmeşe Mah. Malzeme Yönetim K.lığı 

Yerleşkesi (Orman Kışla) Alemdağ-Çekmeköy/İSTANBUL
b)Tarihi ve saati :13.06.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafın-
dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan   C.IV. GRUP: GAZ TESİSAT İŞLERİ benzer iş
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 85 TRY (Türk Lirası) karşılığı 15'inci Füze Üs
Malzeme Yönetim K.lığı Yerleşkesi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15'inci Füze Üs Malzeme Yönetim K.lığı Yerleşkesi adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

15’İNCİ FÜZE ÜS K.LIĞI ALEMDAĞ GARNİZONU 079, 086, 088, 097, 108, 111, 145 VE 208 GM NO'LU
BİNALARIN TESHİN MERKEZLERİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1002746) 

SPOR
CUMARTESİ 25 MAYIS 2019

Türk Hava Yolları filede ucacak!
Türk Hava Yolları Spor Kulübü 1993 doğumlu başarılı orta oyuncu Özgenur Yurtdagülen’i kadrosuna kattı

Özgenur Yurtdagülen imza töre-
ninde, “Gelecek sezonda Türk
Hava Yolları gibi büyük hedefleri
olan bir kulüpte oynama şansına
sahip olacağım için çok mutluyum.
Elimizden gelen herşeyi fazlasıyla
yapıp, takımımıza hem ligde hem
de Avrupa’da büyük başarılar ka-
zandıracağımıza inanıyorum.”
dedi. 'Katkı sağlayacağına inanıyo-
ruz' Türk Hava Yolları Genel Sekre-

teri Ramazan Yıldırım, “Orta
oyuncu transferlerimizi tamamla-
mış bulunuyoruz. Özgenur, önü-
müzdeki sezon için koyduğumuz
hedeflere ulaşmamıza büyük katkı
sağlayacağına inandığımız bir
sporcu. İyi niyetli ve çalışkan spor-
culardan oluşan bir takım kurmayı
hedefleyerek transferlerimizi yaptık.
Ailemizin tüm fertlerine güveniyo-
rum ve başarılar diliyorum.” dedi. 

Özgenur Yurtdagülen kimdir? 

06.08.1993 tarihinde İstanbul'da
dünyaya gelen Özgenur, Yeşil-
yurt'ta başladığı voleybol kariye-
rinde Galatasaray, Sarıyer
Belediyesi, Vakıfbank SK ve Nilüfer
Belediyespor formaları giydi. Alt
yapı kategorilerinin ardından A
Milli Takım'a yükselen başarılı orta
oyuncu 191 cm boyunda.
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Y eni sezon öncesi Abdullah
Avcı operasyonu için düğ-
meye basan Fenerbahçe'de

çok hareketli saatler yaşanıyor...
Sarı-Lacivertliler'in teklifine sıcak
bakan tecrübeli teknik adam, Başak-
şehir'le yolları ayırmak için bugün
oynanacak Alanyaspor maçını bekli-
yor. Avcı'nın hafta sonu Başakşehir
Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir
araya gelmesi bekleniyor. Başarılı
hocanın "Gidiyorum" diyeceği ifade
ediliyor.

Gümüşdağ kolaylık
yapacak

Gümüşdağ'ın 5 yıllık sözleşmeye
rağmen Avcı'ya kolaylık göstereceği
belirtiliyor. Başarılı teknik adamın,
Başakşehir'le ipleri kopardıktan
sonra pazartesi Fenerbahçe ile ma-
saya oturacağı öğrenildi. Eğer an-

laşma sağlanırsa F.Bahçe yönetimi,
Ersun Yanal'ı gönderip Abdullah
Avcı'yı açıklayacak. Anlaşma sağlan-
maması durumunda ise Avcı, Beşik-
taş'ın yeni teknik direktörü olacak.

Mecburi yalanlama

Dün Fenerbahçe kulübü resmi site-
den Abdullah Avcı konusunda bir
bilgilendirme yazısı yayınladı. Ya-
zıda, "Avcı ile direkt veya dolaylı bir
görüşmemiz olmamıştır" denildi.
Ancak gelen bilgilere göre, Sarı- La-
civertliler, Antalya maçı öncesi takı-
mın konsantrasyonunu bozmamak
adına ve Abdullah Avcı'nın Başakşe-
hir ile sözleşmesi devam ettiği için
böyle bir açıklama yayınladı. Açıkla-
mada "Ersun Yanal'la yeni sezonda
devam edeceğiz" şeklinde bir ifade-
nin yer almaması da dikkatleri çekti.
HABER MERKEZİ

Fenerbahçe’nınOcak ayındaki en
sansasyonel transferi Victor Moses oldu.
Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki futbol-
cuyu 1.5 yıllığına kiraladı. Moses, 13 lig
maçında 3 kez fileleri sarstı. İlk geldiği
dönemde futboluyla büyük beğeni kaza-
nan Moses, sonradan sakatlığın da etki-
siyle düşüşe geçti.
Taraftarlar, Nijeryalı oyuncudan gerçek
performansını yeni sezonda gösterme-
sini bekliyordu. Ancak 28 yaşındaki
kanat oyuncusunun, Fenerbahçe’de kal-
mak istemediği öne sürüldü.

Güzel bir deneyim

Victor Moses’ın yakın çevresiyle yaptığı
sohbetlerde geleceğiyle ilgili olarak, “Çok
güzel bir deneyim yaşadım. Ancak yeni
sezonda burada olmayacağım. Fener-

bahçe’den ayrılıyorum. Kariyerimde yeni
bir macera yaşamak istiyorum” ifadele-
rini kullandığı kaydedildi.

Conte onu istedi

İtalyan basını, İnter Milan ile anla-
şan Antonio Conte’nin yönetimden
ilk etapta iki oyuncuyu istediğini
yazdı. Bunlardan birinin Manchester
United forması giyen Romelu Lu-
kaku olduğu belirtildi. Conte’nin
diğer gözdesi ise Chelsea’de birlikte
çalıştığı Victor Moses. İtalyan ekibi-
nin, Nijeryalı futbolcu için Chel-
sea’ye 12 milyon Euro ve bonusların
olduğu bir teklif sunduğu kaydedildi.
Ancak 28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl-
lık daha sözleşmesi olduğu için Fe-
nerbahçe ikna edilmek zorunda.

Moses veda ediyor
Sarı-Lacivertli ekip ile 1 yıl daha sözleşmesi
bulanan Nijeryalı yıldızın yakın çevresine,
“Yeni sezonda burada olmayacağım. 
Fenerbahçe’den ayrılıyorum” dediği öğrenildi

Douglas bilmecesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un Barcelona’dan kiralık
olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Douglas Pereira Dos Santos, Türkiye’nin 
yanı sıra Japonya ve İtalya’dan da transfer teklifleri aldığını açıkladı
SivaSSpor’un sezon başında kadro-
suna kattığı ve geride kalan periyotta 3
gol atan 28 yaşındaki oyuncu, 31
maçta 2 bin 731 dakika sahada kaldı.
Douglas, kırmızı-beyazlıların eski fut-
bolcusu Brezilyalı Robinho’nun ve ön-
ceki dönemlerde Sivasspor forması
giyen Fransergio Bastos’un referansla-
rıyla geldiği Sivasspor’da takımının
vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.
Kırmızı-beyazlıların Barcelona’dan 1
yıllığına kiraladığı ve 31 Mayıs’ta söz-
leşmesi sona erecek başarılı oyuncu
Douglas’ı yeni sezonda kadrosunda
görmek isteyen birçok kulüp şimdiden
çalışmalara başladı. Douglas, yaptığı

açıklamada, sezon boyunca takım ola-
rak çok çalıştıklarını söyledi. Kırmızı-
beyazlı ekibin takım halinde iyi bir
performans gösterdiğini belirten Doug-
las, "Rakamsal anlamda kendimden
memnunum.
Yeri geldi sağ
bek, yeri
geldi ön ta-
rafta oyna-
dım. Lige
genel an-
lamda baktı-
ğımız zaman
performansımdan
memnunum." dedi.

Devler Elmas'ın peşinde
Manchester United, Manchester
City, Tottenham, Atletico Madrid,
Lazio, İnter... İtalyan gazeteci Di
Marzio’ya göre Eljif Elmas için
şimdi de Napoli devreye girdi.
Manchester United, Manchester
City, Tottenham, Atletico Madrid,
Lazio, İnter... İtalyan gazeteci Di
Marzio’ya göre Eljif Elmas için
şimdi de Napoli devreye girdi. Ha-

berde, Lazio’nun çok istediği genç
yıldız için Napoli’nin de teklif yap-
maya hazırlandığı kaydedildi. İtal-
yan ekibinin, birçok talibi bulunan
Fabian Ruiz’in yerine Elmas’ı dü-
şündüğü belirtildi. Fenerbahçe Yö-
netimi, devleri peşine takan
Makedon futbolcuyu satma konu-
sunda aceleci davranmayacak. 
BURAK ZİHNİ




