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B u yıl turizmde ülkemizde"2019 re-
koru"bekleniyor.Dört aylık verilere
göre yıl sonunda 50 milyondan fazla

turistin ülkemize giriş yapması düşünülüyor.
İstanbul bu yılın ilk beş ayında 5,5 milyon
turist ağırlayarak son 5 yılın en yüksek reko-
runu kırdı.Tarihi,kültürel ve doğal zenginlik-
leriyle dünyanın turizm başkentlerinden olan
İstanbul'da hedef 15 milyon turist..Bu yıl
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler
sıralamasında Almanya ve Rusya'dan gelen
ziyaretçi sayıları,bir önceki yıla göre büyük
artışlar göstermiş durumda.Onları Bulgaris-

tan,İngiltere,Gürcistan takip ediyor.Özellikle
İngilizler'in,Türkiye'yi tekrar ve artan dere-
ceyle kullanmaya başladıkları kaydedilmiş... 

Geçen haftalarda tatil için Antalya'day-
dım(İstanbul'a yerleşmeden önce de orada
yaşıyordum).Ben Antalya'nın bu işin lokomo-
tifi olduğu düşüncesindeyim.Ana taşıyıcısı
turizm ve tam anlamıyla bir turizm kenti.Ve
Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasında
en büyük katkıyı koyacak kent..Peki ülkemi-
zin bu konudaki hedeflerini büyütmesine ve-
sile olur mu derseniz olur bence..Turizm
kentlerinde en önemli unsurlardan biri

de"ortak çalışma kültü-
rünü"geliştirmektir.Antalya bunu
yakalamış bir yer.Kentte yaşayan herkes bu
işin bir parçası haline gelmiş.İnsanları,çalı-
şanı ve esnafı güleryüzlü,yardımsever,misa-
firperver,samimi,sakin..Futbol
turizmi,tenis,bisiklet,golf turnuvaları gibi
spor organizasyonları da ciddi ilgi görüyor
ve Antalya için büyük katkı sağlıyor.Ayrıca
Antalya'da yılın farklı aylarında bir çok kül-

türel ve sanatsal etkinlikler,festivaller
var.Bunlar da önemli oranda turisti ülkemize
çekiyor.. Turizm ve Antalya demişken bah-
setmeden geçmek istemiyorum.Türkiye'nin
en büyük yaşam ve eğlence parkı olarak ha-
yata geçirilen,açıldığından beri benim de her
yaz gittiğim The Land of Legends Theme
Park..Mimarisi ve görselliği ile farklı ve
güzel bir konsept park.Ülke turizmine değer
katan,mutlaka görülmesi gerektiğini düşün-
düğüm iyi bir eğlence destinasyonu.

Otel müşterisi olma şartı yok,günü birlik
de giriş yapabiliyorsunuz.

Lunapark bölümü,su parkları,yunus gös-
terisi,penguenler,coaster turu,5D sinema,sur-
vivor alanı,cam bölmeli havuz,rafting ile

sörf havuzu,görsel sanat tasarımıyla masal-
ları andıran gösteriler ve daha sayamadığım
bir çok aktivite ve üniteler..Yapılan işlerde
sadece "kazancıma bakarım,gerisi beni ilgi-
lendirmez" anlayışının dışına çıkılınca ve ger-
çek turizmcilerle bu iş yapılınca,ortaya böyle
güzel işler çıkıyor bence...Türkiye turizmine
katma değeri yüksek projeler ve organizas-
yonlar lazım ve tabiki bunlara yerli turist de
dahil,herkes tarafından ulaşılabilirlik.. 

Türkiye turizmi güzel bir ivme yakaladı.
Buna yöneticiler,sivil toplum

kuruluşları,odalar,esnaf,taksiciler,halk kim
varsa hep birlikte sahip çıkmamız
lazım.Sürdürülebilir turizm açısından bu
şart... 

Hedef 50 milyon turist
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Çarşı Migros Karşısı 

Ofiste patronun anlamsız istekleri, bitmek
bilmeyen mesai saatleri, işten çıkınca

trafik çilesi, eve gelince dağ gibi olmuş ev
işleri... Tüm bu satırları okurken bile 

gerildiniz değil mi? Omuzlarınız sırtınız
boynunuz yaşadığınız stres yüzünden sizi

rahatsız ediyorsa bunun çaresi güzel bir
masaj... Peki masaj yaptırmanın daha

başka faydaları da var desek? 

Masajdan gelen
sekiz fayda

M asaj yaptırmak, işte ve evde yaşa-
dığınız stresi alıp götürür... Stres
hormonu yüzünden boyun ve sırt

bölgenizde gerilen kaslarınız masajla harika
bir rahatlama yaşar. Boynunuz tutulduğu
zaman masaj yaptırmanın size nasıl iyi gel-
diğini iyi bilirsiniz. Men's Health'in habe-
rine göre, masajın bu rahatlatıcı etkisine
şaşmamak gerek. Fakat masaj yaptırmanın
sağladığı faydalar bununla da sınırlı değil.
İşte masaj yaptırınca vücudunuzun gör-
düğü 8 fayda.

1- Tuvalete çıkmanız kolaylaşır

Bir türlü tuvaletinizi yapamıyor musunuz?
International Journal of Nursing Studies’de
yer alan bir araştırmaya göre, masaj saye-
sinde kabızlık sorununuzdan kurtulabilirsi-
niz. Araştırmacılar, kabızlık sorunu çeken
60 kişiyi iki ayrı gruba böldüler. Birinci
gruba laksatif ilaç ile birlikte karın masajı
uygulandı. İkinci gruba ise sadece laksatif
verildi. 8 haftanın sonunda, masaj yaptıran
gruptaki kişilerin gastrointestinal semptom-

larında ve karın ağrılarında meydana gelen
azalmanın, sadece laksatif kullanan gruba
kıyasla daha fazla olduğu ortaya çıktı. Üs-
telik, masaj grubundaki insanların tuvalete
çıkma sıklığında da artış yaşanmıştı.

2- Hastalıklarla savaşır

Masajın iyi hissettirici etkileri, vücudunu-
zun daha derin yerlerinde de hissedilebilir.
Zira Cedars-Sinai Medical Center tarafın-
dan yapılan bir araştırmaya göre, İsveç ma-
sajı yaptıran kişilerin bağışıklık sistemlerinin
verdikleri tepkilerde, masaj seansının ardın-
dan değişimler oluştuğu ortaya çıktı. Daha
spesifik konuşacak olursak, masaj yaptıran
kişilerin lenfosit (enfeksiyonlarla savaşan
akyuvar hücreleri) miktarı yükseliyordu.

3- Bel ağrısını hafifletir

Kronik bel ağrısının tedavisi zordur. Ağrının
geçirilmesi için ağrı kesici kullanımı da
çözüm olmaz. Masaj ise kronik bel ağrısı
çeken kişilerin ilaç kullanmaksızın iyileşme-
leri için iyi ve hızlı sonuç veren bir yoldur.

Pain Medicine’da yayımlanan bir çalışmaya
göre, alınan 10 masaj seansının ardından,
kronik bel ağrısı çeken her 2 kişiden 1’inde
önemli iyileşmeler meydana geldi. Elde edi-
len faydanın uzun süreli olduğunu da ekle-
yelim: 12 haftalık masaj terapisinin
ardından bel ağrısında düzelme meydana
gelen her 4 kişiden 3’ü, 24. haftanın so-
nunda dahi bu faydaları görmeye devam
ediyorlardı.

4- Rahat bir uyku çektirir

Bel ağrısı çeken kişilerde uyku sorunları 
görülmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Uyku
probleminin çözülmesi için masaj elbette
yardımcı olabilir. Miami Üniversitesi Tıp
Fakültesi tarafından, kronik bel ağrısı şika-
yeti bulunan 30 yetişkin üzerinde yapılan
araştırmanın sonuçlarına göre, 5 hafta bo-
yunca haftanın 2 günü masaj terapisi alan
kişilerin uyku rahatsızlıklarında ciddi düzel-
meler meydana geliyordu. Yani, bu kişilerin
uyku ortasında uyanma ya da uykuya
dalma şikayetlerinde azalma olmuştu.

5- Egzersiz sonrası ağrıları azaltır

Yoğun bir egzersizin ardından kaslarınızda
ağrı oluşuyorsa, sorunun çözümü masajda
saklı olabilir. Journal of Strength and Con-
ditioning Research’te yer alan bir çalışmaya
göre, etkilenen kasa uygulanan 10 dakikalık
masajın ardından, kas ağrısı yoğunluğunda
azalma meydana geliyordu. Antrenman
sonrasında masaj yaptırma şansınız yoksa,
hareket etmek de işe yarayacaktır. Antren-
manın ardından aktif dinlenme -shoulder
shrug gibi- uygulayan kişilerin kas ağrıla-
rında da en az masajda olduğu kadar
azalma oluştuğu belirtiliyor.

6- Modunuzu düzeltir

Size öyle geliyor değil. Masaj sonrasında
kendinizi gerçekten de daha iyi hissediyor-
sunuz. Hatta bu fayda, depresyondaki kişi-
ler için de geçerli. Tayvan’da gerçekleştirilen
ve 17 çalışmanın analiz edildiği bir araştır-
manın sonuçlarına göre, masaj sayesinde
depresyon semptomlarında ciddi miktarda
azalma yaşanıyor.

7- Anksiyeteyi azaltır

Emory Üniversitesi tarafından yapılan bir
araştırmaya göre, yaygın anksiyete bozuk-
luğu bulunan kişiler, masaj terapisinden
faydalanabilir. 6 haftalık İsveç masajı tera-
pisinin ardından, yaygın anksiyete bozuk-
luğu çeken kişilerin Hamilton Anksiyete
Değerlendirme Ölçeği değerlerinde önemli
miktarda azalma meydana geldiği sonu-
cuna varıldı.

8- Tansiyonu düşürür

Masajın ardından sadece rahatlamış hisset-
mezsiniz. İran’da yapılan bir araştırmaya
göre, masaj seansının ardından tansiyon
değerleriniz de düşebilir. Prehipertansiyon
hastası kadınlar üzerinde yapılan bir araş-
tırmada, haftada 3 kez 10-15 dakika İsveç
masajı terapisi görenlerin sistolik kan ba-
sıncı değerlerinde, terapilerin ardından 12
mm Hp azalma meydana geldiği sonucuna
varılmış. Tansiyon değerlerindeki bu düşü-
şün ise 72 saat boyunca devam ettiği 
belirlenmiş.

Babalar da gebelik
sendromu yaşıyor

MeMorial Antalya Hasta-
nesi Psikiyatri Bölümü’nden
Uz. Dr. Nehir Kürklü, “Kuvad

Sendromu” hakkında bilgi verdi. Erkek-
ler, eşleri gebe kaldıktan kısa bir süre
sonra bu süreçte yaşanan fiziksel belirti-
leri gösterebilmektedir. Genellikle; mide
ve bağırsak sistemi şikayetleri, karın bü-
yümesi, iştahta değişimler, kokuya du-
yarlılık, sırt ağrıları, bacak krampları,
halsizlik, uyku düzeni değişikleri, diş ağ-
rısı, deride isilik, bayılma ve kilo alma
gibi problemlerle kendini gösteren bu
durum “Kuvad Sendromu” olarak ad-
landırılmaktadır. Fiziksel belirtilerin yanı
sıra; anksiyete, depresyon, stres, sinirlilik,
ruhsal çalkalanma, vücut bütünlüğü ile
ilgili kaygı ve tedirginlik gibi durumlar da
ortaya çıkmaktadır.

Belirtiler gebeliğin ilk 3 ayında
görülüyor

“Kuvad Sendromu”, dışarıdan birinin
fark edemeyeceği kadar hafif seyredebile-
ceği gibi gerçek bir ruhsal bozukluk gö-
rüntüsü de yaratabilir. En hafif şekliyle
erkeğin, eşiyle birlikte gebelik belirtilerini
yaşaması olan sendromda, ileri durum-
larda ise nedeni açıklanamayan baş ağrı-
ları, sinirlilik, gerginlik, yerinde

duramama, kilo alma ve gaz sancıları
gibi belirtiler de kendini gösterebilir. Bun-
lar gebeliğin ilk üç ayının sonunda baş-
lar, ikinci üç ayda artar ve doğum
gerçekleşene kadar sürer.

Sosyoekonomik durumlar da etkili

Kaygı düzeyi yüksek bir yapıya sahip, si-
yahi ırka mensup ve sosyoekonomik du-
rumu düşük baba adaylarında ‘Kuvad
Sendromu’na daha sık rastlandığı gö-
rülmüştür. Altta yatan diğer toplumsal ve
duygusal nedenler incelendiğinde ise,

baba adayının küçük yaşta babası tara-
fından terk edilmiş olması, plan dışı ge-
belik, düşük eğitim düzeyi, ekonomik
güvence eksikliği ve evlilikte geçimsizlik
gibi faktörler de saptanmıştır.

Erkek hamile eşiyle
bütünleşiyor

“Kuvad sendromu”, erkeklerin gebeliği
ve eşinin hislerini yaşamasının bir dışa
vurumu olarak düşünülmektedir. Bu
sendrom, erkeğin gebe eşi ile bütünleş-
mesinin bir göstergesidir. Bazı erkeklerin
sendroma diğerlerinden daha yatkın ol-
duğu tahmin edilmektedir. Örneğin,
kadın ya da erkek daha önceden kısırlık
infertilite tecrübesi yaşamış ya da evlat
edinmiş ise bu sendroma yatkınlık art-
maktadır.

Belirtiler zamanla değişkenlik
gösterir

Baba adayları üzerindeki kuvad semp-
tomları gebeliğin yaklaşık üçüncü ayın-
dan itibaren herhangi bir zamanda
ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde, ender de
olsa eşinin gebe olduğunu fark etmeden
önce belirtiler oluşabilir. Semptomlar,
başlangıçtan itibaren giderek düşme eği-
limindedir.

HER
DERDE
DEVA

OLUYOR

Ayşe Derin Öktem



O lay, Beşiktaş Adnan Soy-
gun Caddesi üzerinde iş
hanının içinde bulunan

bir yağ pazarlama ofisinde 20 Ha-
ziran tarihinde meydana geldi. İş
yeri sahibi A.S.'nin şoförü olarak
çalışan Ali E.(38) çalıştığı ofise çi-
lingir çağırdı. İş yeri sahibinin ka-
sasını çağırdığı çilingire açtırarak
içinde bulunan 47 bin lira, 20 bin
dolar, 5 bin 300 euro ve ziynet eş-
yası çaldı. Kasayı açmaya gelen çi-
lingirin ofis çalışanı olarak bildiği
Ali E.'den şüphelenmediği öğre-
nildi. Şüpheli kasayı boşalttıktan
sonra kasanın şifresini değiştirip
eski yerine koydu.

Şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine polis ekipleri hırsızı

yakalamak için harekete geçti.
Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması
ve takibi sonucu 22 Ağustos Per-
şembe günü yakalandı. Asayiş
Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinin
yaptığı soruşturmada Ali E.'nin 3
adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
Mahkemeye sevk edilen şüpheli tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

Kameralara yansıdı

İş yeri sahibinin şoförlüğünü
yapan Ali E.'nin ofisin boş olduğu
zamanda çilingir çağırıp patronun
kasasını açtırdığı anlar güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Kasanın açıl-
masının ardından Şüphelinin
çilingire para uzatması ve kasadaki
paraları alma anı görüldü. Şüpheli
paraları tek tek sayarak poşetledi.
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Kadıköylüler tırtıldan dertli
Mahalledeki bir apartmanın
yöneticisi Ruşen Göktepe,
"Çiçek Apartmanı’nın yöneti-

cisiyim. 50 senedir burada oturuyorum.
Emekliyim. Tırtıl istilası aşağı yukarı 1
ay evvel başladı. Bu konudan çok şikâ-
yetçiyiz. Belediyemiz çalışıyor ama baş
edilmiyor nedense. Benim bahçemde ge-
nelde çam ağaçları var. Onlara zarar
vermiyor tırtıllar. Sanıyorum dut ağaçla-
rına, yumuşak yapraklı ağaçlara zarar
veriyor. Belediye her akşam ilaçlama ya-
pıyor. Çöp bidonlarımızı yıkıyorlar, çö-

pümüzü alıyorlar o kadar" dedi. Diğer
mahalle sakinleri de tırtıl istilasından bu-
naldıklarını belirterek önlem alınmasını
istedi.

İnsan için zararı yok

Bu arada geçtiğimiz ay da benzer şika-
yetler üzerine açıklama yapan Kadıköy
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü'nde görevli  Orman Mühendisi
Remzi Aksoy, "Amerikan Beyaz Kelebeği
tırtılıyla mücadele ediyoruz. Bu kap-
samda ilçemiz dahilinde bulunan özel

mülkiyetler, kamusal alanlar, sokaklar,
caddeler, parklar gibi her alanda uygula-
mış olduğumuz biyolojik bir yöntemimiz
var. Bir bakteri uygulaması yapıyoruz.
'Bacillus thuringiensis' uygulaması yapı-
yoruz.  Bu uygulama biyolojik, sadece
tırtıla etki ediyor, diğer canlılara her-
hangi bir şekilde zarar vermiyor. Tek etki
ettiği şey, bu canlının tırtılı. Şunu belirt-
mek lazım. Bu canlının insan üzerinde
hiçbir zararı yok. Bitki üzerine de doğru-
dan bir zararı yok. İnsanların panik ol-
masına gerek yok" demişti.

Gsm: 0533 211 48 61  Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 
Büyükçekmece / İST.  (Devlet Hastanesi Arkası)

AVANAK HIRSIZ
Beşiktaş'ta bir şirkette şoförlük yapan kişi, ofise 
çilingir çağırarak iş yeri sahibine ait kasayı soydu.
Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu 
yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelinin çağırdığı
çilingire para vermesi görüntülere yansıdı

Kadıköy'de Göztepe 
Mahallesi’nde sokak üzerleri ve

parklardaki ağaçların
yapraklarını yiyen ve

apartmanların duvarlarına yuva
yapan tırtıllar, vatandaşlara zor

anlar yaşattı. Mahalle sakin-
lerinin şikâyetleri üzerine

Kadıköy Belediyesi ekipleri
tarafından mahallede yapılan

ilaçlamalara rağmen tırtıllar hala
birçok yerde görülüyor

AZ DAHA ÖLECEKTİ
Beyoğlu'nda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park
halindeki iş makinesinin kepçesinde bulunan dişlerine saplandı. Ağır
yaralanan motosiklet sürücüsünün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

kaza, Karaköy Kemer-
altı Caddesi'nde dün
sabah saat 06.30 sırala-

rında meydana geldi. İddialara
göre, Tophane'de motosiklet ta-
mirciliği yapan Efe Bozdemir (27)
motosikleti ile Eminönü istikame-
tine giderken henüz bilinmeyen bir
nedenle kontrolünü kaybetti. Yere
düşen Bozdemir, sürüklenerek
park halindeki iş makinesinin kep-
çesinde bulunan dişlerine
çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekibi
sevk edildi. Yaralı motosikletçi am-
bulansla Taksim İlkyardım Eğitim
ve Araştırma Hastanesine kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Bozde-
mir'in Yoğun bakımdaki tedavisi
sürüyor.

Dişlerine saplandı

Efe Bozdemir'in arkadaşı Kemal
Dönmez, "Tophanede motosiklet
tamirciliği yapıyor. Ben kazadan
sonra geldim. Efe, motosikletinin
hakimiyetini kaybetmiş.Park halin-
deki iş makinesinin dişlerine sap-
lanmış. Hastaneye kaldırılmış"
dedi. Efe Bozdemir'in komşusu
ise, "Ben sabahleyin Karaköy'den
geçiyordum.Orada Efe'nin arka-
daşının motorunu gördüm. Ama
Efe olacağını düşünmedim.Daha
sonra haber geldi. Efe kaza yaptı
diye" dedi. Polisin olayla ilgili so-
ruşturması sürüyor.

Ağabey acısı

GÜnGören'de tartıştığı eşi tarafından bı-
çakla öldürülen Kadir ören'in cenazesi adli
Tıp Kurumu'ndan alındı. mareşal Fevzi

Çakmak mahallesi mızrak Sokağı'ndaki bir binanın
giriş katında oturan Hülya ören ve eşi Kadir ören
henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tar-
tışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hülya öner eşi Kadir
ören'i bıçakladı. ihbar üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kadir ören'in
olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir
ören'in cenazesi adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ar-
dından yakınlarına teslim edildi.

Ağabeyim pişman oldu

Cenazeyi almaya gelen Kadir ören'in kardeşi mustafa
ören, "ağabeyim evlendikten sonra pişman oldu. ay-
rılmak istiyordu. Bunu çevresine dile getirdi. Bugün
yada yarın boşanma dilekçesini verecekti. Bize defa-
larca bunu dile getirdi. Bayramda edirne'deydik. istan-
bul'a döndük ben dükkanda kalacağım, eve
gitmeyeceğim tartışmayalım diye. Ben kardeşinim
bana gel dedim. Ben de yeni evliyim diye kabul et-
medi. iki hafta dükkanda kaldı. Geçen Cumartesi eşi
bir şekilde kandırıp eve çağırmış. ağabeyim bana
kendi söyledi 'son kez bir gideyim derdi ne bir öğrene-
yim belki pişman olmuştur' dedi " diye konuştu.
ören'in cenazesi yarın öğlen vakti Güngören Birlik Ca-
mii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ayazma
mezarlığında toprağa verilecek.

Ümraniye’de
dehşet!

Ümraniye'de şizofreni hastası emre
yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi in-
cilay Hayal ve ağabeyi Haluk Hayal'in ce-

nazeleri ile 5 kattan atlayıp yaşamına son veren emre
yaşar Hayal'in cenazesi incelemeler sonrası morga
kaldırıldı. namık Kemal mahallesi Köşk Sokak'ta dün
saat 22.00 sıralarında şizofreni hastası 26 yaşındaki
emre yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi incilay
Hayal ve ağabeyi Haluk Hayal'in cenazeleri evde yapı-
lan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. ailesini
katlettikten sonra 5. kattan atlayarak hayatını kaybe-
den emre yaşar Hayal'in cenazesi de olay yerindeki
inceleme sonrası morga götürüldü. Olayda emre
yaşar Hayal tarafından silahla vurularak ağır yarala-
nan babası ilyas Hüseyin Hayal'in yoğun bakımdaki
tedavisi ise devam ediyor.

Uçtu uçtu araba uçtu

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı 

alamayarak 3 katlı evin bahçesine uçtu. Kazada
araç sürücü yaralanırken, olay sırasında bahçede

kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti
kaza saat 10.45 sı-
ralarında Kavaklı
Mahallesi, Koca-

tepe Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. İddiaya göre
cadde üzerinde seyir halinde
olan Ziya Bekçiler yönetimin-
deki 34 LZ 8125 plakalı oto-
mobil, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucunda virajı ala-
mayarak otluk alanda 50
metre sürüklendi. Otomobil
daha sonra 3 katlı evin bah-
çesine uçtu. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri yara-
lıyı ambulansla hastaneye
kaldırdı. Tedavi altına alınan
Ziya Bekçiler'in durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Otomo-

bilde hasar oluşurken, olay sı-
rasında bahçede kimsenin ol-
maması olası bir facianın
önüne geçti.

Çocuklar bir 
şey attı sandım

Ev sahibi Aziz Altun, "Sabah
erken balkonda kahvaltı yap-
tım. Faturaları yatırmak için
Beylikdüzü'ne gidecektim.
Arabayı çalıştırdım gidecek-
tim. O anda bir ses geldi. Ço-
cuklar balkondan bir şey
attılar zannettim gittim.
Kızım beni aradı baba bir
araba bizim evin bahçesine
girmiş dedi. Bende geldim
arabanın bu halini gördüm.
Her sabah bahçede olurdum,
bu sabah yoktum. Yaralının
durumu iyiydi" dedi.

Beylikdüzü'nde
yolun karşısına geç-
meye çalışan Suriyeli

uyruklu bir kişi, iş adamına ait
lüks cipin çarpması sonucu öldü.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında
meydana geldi. Kumcular Yolu
Caddesi'nden karşıya geçmek is-
teyen Suriyeli uyruklu olduğu be-
lirtilen bir kişiye, cip çarptı. Kaza

ihbarı üzerine bölgeye polis ve
sağlık ekibi gönderildi. Üzerinden
kimlik çıkmayan genç olay ye-
rinde hayatını kaybetti. İş adamı
Süleyman Kozuva'ya ait olduğu
öğrenilen aracı kimin sürdüğü
yönünde bilgi verilmedi. Olayla
ilgili soruşturma sürerken ölen
gencin cenazesi Adli Tıp Ku-
rumu morguna kaldırıldı. 

Savaştan kurtuldu trafikte öldü



B eylikdüzü Belediyesi, ilçede
okuma alışkanlığını geliştirmek,
pekiştirmek ve farkındalık yarat-

mak amacıyla önemli bir projeye imza
attı. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap
eden okuma etkinliğinde, kitap okumayı
seven ve okumaya önem veren vatandaş-
lar bir araya geldi. Beylikdüzü Yaşam Va-
disi 2. Etap’ta gerçekleşen etkinlikte;
Durin Ajans, BeylikOff Kulübü, Beylik-
düzünün Anneleri Platformu, Aydınlar
Koleji, Vizyon Koleji, Beylikdüzü Basket-
bol İhtisas Kulübü, Beylikdüzü Beledi-
yesi Kütüphaneleri ve Özgür Ayraçlar
Kütüphane Kulübü üyeleri işbirliği ile
toplu okuma etkinliği, okuma atölyeleri
ve söyleşiler düzenlendi. Etkinlikte ayrıca,
katılımcıların kitaplarıyla birlikte etkinlik
alanına geldiği ve beraberinde getirdikleri
kitapları istedikleri takdirde bağışlayabil-
diği “Kitap Bağış Merkezi” de oluştu-
ruldu. Etkinlik süresince Kitap Bağış
Merkezi’ne bırakılan kitaplar Beylikdüzü
Belediyesi Kütüphane Şefliği tarafından
ihtiyaç sahibi okul kütüphanelerine gön-
derilmek üzere tasnif edilerek değerlendi-
rilecek.  

Dopdolu etkinlikler

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Vizyon Koleji Kurucusu
Abdulkadir Özbek, Beylikdüzü Offroad
Klubü Başkanı Cihan Aydın, Beylikdüzü
Belediye Meclis Üyesi ve Beylikdüzü
Basketbol Kulübü Başkanı Fatih Keleş,
Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı
Fatma Hoşgöz ve Durin Ajans Yönetim
Kurulu Başkanı Leyla Peker’in günün
anlam ve önemini belirten konuşmala-
rıyla başlayan etkinliğe vatandaşlar ol-

dukça yoğun bir ilgi ve katılım gösterdi.
Abdulkadir Özbek tarafından yetişkinlere
yönelik düzenlenen “Anlayarak Hızlı
Okuma Teknikleri” üzerine gerçekleştiri-
len söyleşide okuduğunu anlama, hızlı
okuma, hafıza teknikleri üzerine faydalı
bilgiler aktarıldı. Etkinlikte ayrıca, Dünya
Edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden
biri olan Antoine Saint Exupery’nin
“Küçük Prens”isimli kitabı okumaları
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Ayşegül Kaptanoğlu yönetiminde
gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi Kütüp-
hane Şefi Hilal Çuhadar ise çocuklar ile
birlikte masal kitabı ve kitap okumayı
sevdirmeyi amaçlayan masal atölyesi 
düzenledi.

ANIL BODUÇ

T oplum, birey, devlet, siyaset, din üze-
rine bir yığın teorik tezler var. Top-
lum dediğimiz bu çok katmanlı, çok

yönlü, girift ilişkilerden oluşmuş yapıların
gerek tarihsel dönemlere göre gerekse günü-
müzde anlaşılması, açıklanması, toplumbi-
limleri başlığı altında toplanan çok sayıda
disiplinin konusudur. 

***
Böyle olmakla birlikte tarihi seyri içeri-

sinde dönemlerine göre insanı, toplumu, sis-
temi anlamada edebiyatın da büyük katkısı
bulunur. Örneğin 19. yy. Rusya’sının edebi-
yatı, bunun tipik örneklerindendir. Hatırla-
dığım kadarıyla Marx’a yazdığı bir
mektupta Engels şöyle der: “Fransa’yı anla-
mak için binlerce sayfa istatistik okuyaca-
ğıma Balzac okumayı tercih ederim.” 

***
Edebiyatın bir türü olan biyografiler, anı-

lar, atasözleri ve terimler sözlüğü, mizah,
fıkra masallar bile, ilgili topluma dair bize
epeyi bilgiler, ipuçları sunar. Anekdotların
da küçük de olsa, böylesine katkılar sun-
duğu kanısındayım.

***
Günümüz Türkiye’sinde Batı’ya, Batı

özelinde Almanya’ya ve bütün bunların bir
toplamı olarak ‘gâvura’ nasıl bakılıyor? Bu
bakış, İslam dünyasının kendi sorunlarının
nedeni olarak Haçlı seferlerini gösteren pa-
ranoyak düşüncelerle sınırlı değil. Bununla
birlikte devletin 20. YY’nin başından beri
devam ettirdiği milliyetçiliğin, faydalandığı
ölçüde ideolojisi haline gelen Türk-İslam
sentezi gibi görüşlerin devlet desteğiyle top-

luma enjekte edilmesi ve bunun gelenekle
desteklenmesi sonucunda toplumda genel
olarak bir zihinsel çarpıklık ve sığlık
yaygınlaştı. 

***
Devletin başat bir rol oynadığı bu zihinsel

yapı, kişinin dünyayla kurduğu ilişkiyi belir-
liyor. Bu gerçekliğin toplumsal boyuttaki
(siyaset, devlet, eğitim vb.) ilişkileri ve etki-
leşimleri üzerine binlerce sayfa yazılabilir,
yazılanlar da var. 

***
Toplumumuzu anlamakta yardımcı ola-

cak biri kendime, diğeri de Prof. Ahmet
Arslan’a ait iki anekdot aktaracağım. Be-
lirtmeliyim ki bu her iki anekdota benzer,
aynı konularda binlercesi vardır. Dolayısıyla
önemli olan bunların orijinal olup olmaması
değil, toplum yapımıza dair bir önem arz et-
meleridir. 

Karılarını kıskanmıyorlar

Geçen yıl Geyikli tarafında tatildeydim.
Sabah erkenden denize girdim, çıkıp kum-
sala uzandım. Kumsalda benden başka
kimse yok, zaten küçük bir yer. Kısa bir süre
sonra yanı başımda peydahlanan birisi “Yo-
karıdaki deniz daha temiz, daha iyi” dedi. 

***
Kafamı kaldırdığımda başımda dikilen

65 yaşlarında birini gördüm. “Yokarıda”
demesi dikkatimi çektiği için, dedim ki,
“Sen Sivaslı mısın?” 

“Niye ki?” dedi. 
“Sivaslılar yukarı yerine yokarı 

derler de” dedim. 

Uzun bir haaaaa çektikten
sonra “Ben Yozgatlıyım” dedi. 

***
Başladı anlatmaya. Almanya’dan emekli

olmuş. Çocuklarının Almanya’da işi varmış.
Yazları 2-3 ay Türkiye’ye geliyormuş. Yoz-
gat’ta bir evi, Ankara’da kiralık iki evi, bir
de yazlığı varmış. Gelirinin iyi olduğunu, gül
gibi geçinip gittiğini anlattı. 

***
“YİMPAŞ’a para kaptırdın mı?” dedim.
“Ben deli miyim, onlara zırnık verme-

dim. Camilerden çıkmazlar, hep anlatır,
para toplarlardı. Benim bacanağım varını
yoğunu verdi. Ulan oğlum sen deli misin,
sakın bunlara para verme dedimse de dinle-
temedim. Elindeki, avcundakini verdi, şimdi
de sürünüyor” dedi. 

***
Ayakta dikilerek anlatmaya devam etti. 
Almanya’da çalışma koşulları ağırmış

ama temiz ve disiplinlermiş. Kesinlikle hak-
kını yemezler, hak ettiğin her kuruşu sonuna
kadar verirlermiş. Dürüstlermiş. Sigorta
sistemleri çok iyiymiş, Türkiye’ye dönmez-
miş, işte böyle yazları gelip gezermiş, Al-
manya’da yaşamak hem güvenliymiş hem
de orada insana insan gibi davranılıyormuş
vb.

***
Irkçılık, Neonaziler dediğimde de “evet,

öyle kötü durumlarda var ama yaygın
değil” dedi.

Bu plaj komşum Yozgatlı bana Al-
manya’yı ve Alman insanını övdü. 

Fakat bir şeyleri çok kötü deyince,  bu
kadar övgüden sonra ne diyecek diye me-
rakla yüzüne baktım. 

“Yahu hemşerim, hiç karılarını kıskanmı-
yorlar be!” dedi. 

“Neden?” dedim.
“Domuz eti yiyorlar da ondan” dedi! 

***
Bir şey söylemeden kalkıp denize yürü-

düm. Ona en iyi cevabın bu olacağını, çünkü
ona artık bir şey anlatmanın pek yararının
olmayacağını düşündüm. 

Onlar yine de gâvur

“Bir Ömür Düşünmek” adlı söyleşi kita-
bında felsefeci Prof. Ahmet Arslan da öfke-
lendiği bir olayı anlatıyor. Uzun yıllar
Almanya’da işçi olarak çalışmış ve sonra
Türkiye’ye kesin dönüş yapmış bir yakınını
Urfa’da ziyarete gidiyor. 

***
Adam Almanya hatıralarını anlatmaya

başlıyor. “ Almanya’ya ilk gittikleri zaman
karısı ağır hastalanmış ve uzun süre bir has-
tanede yatmak zorunda kalmış. Evde farkı
yaşlarda bakıma muhtaç dört beş çocuğu
vardı. Gündüzleri işte çalıştığı için onlara il-
gilenmiyordu. Yaşadığı köyde bunu gören
Almanlar aileye acımışlar ve köy papazının
liderliğinde bir yardım kampanyası başlat-
mışlar. Evlerini derlemişler toplamışlar, ge-
rekli eşya, mobilya almışlar, bir bakıcı kadın
tutmuşlar, çocukların beslenmesi, okula git-
meleri, ödevleri konusunda kendilerine yar-
dımcı olmuşlardı. Sözünü ettiğim kişi bana
bunları uzun uzun anlattıktan sonra durdu
ve ben kendisinden ‘Gördün mü Ahmet Bey,
bizim bu Almanlar hakkında duyduğumuz o
kulaktan dolma şeyler ne kadar yanlışmış;
onlar da bizim gibi insan, hatta bizden daha
fazla insanmışlar. Bak bize ne iyilikler yap-
tılar’ tarzında bir cümle beklerken ‘ama ne

yapalım ki onlar gene de gâvur’ tarzında bir
şeyler söyledi. Çocukluğumda sokak orta-
sında kafası ezilerek öldürülmüş olan ke-
dimi gördüğüm anki kadar kendimi çaresiz
hissettim.” (Ahmet Arslan, Bir Ömür Dü-
şünmek, syf. 167-168, Eksikitaplar)

***
Bu iki anekdotun genelle ve teoriyle iliş-

kisini Arslan’ın şu sözleriyle kurabiliriz:
“Çünkü bu bizim dünyayla nasıl ilişki kur-
duğumuzla, başka toplumları, milletleri
nasıl gördüğümüzle, genel olarak insan tü-
rüne nasıl baktığımızla ve yine bir bütün
olarak insanlıktan ne tür bir şeyi anladığı-
mızla ilgili bir şeydi.” (age. Syf.168)

***
İdeolojilerin, dinlerin, geleneklerin insanı

ne denli etkin bir kuşatmaya ve bir yanıyla
körleşmeye tabi tuttuğunun küçük bir hikâ-
yesi. Özellikle dinin ve geleneğin kuşatılmış-
lığında insanın ve toplumun bugünden
yarına değişmesini beklemenin ne denli ya-
nıltıcı olduğunun tarihte birçok örneği de
görüldü. Ayrıca bunlar Marksist toplum
tahlilindeki altyapı-üstyapı ilişkisi üzerinde
doğrusal ya da paralel (Marx her ne kadar
üst yapının da alt yapıyı etkilediğini söyle-
miş olsa da) bir işleyişin olmadığını ve üze-
rinde yeniden düşünmeyi gerektiren
örnekleri oluşturmakta. Bu ve benzer anek-
dotlar, kimliklerine hapsolmuş topluluklar-
dan oluşan toplumumuzda yerel ile
evrenselin buluşmasının, bir başka anlamda
demokrasinin inşasının önünde ne büyük en-
geller olduğunun resmidir. 

***
Bütün bunlardan bir umutsuzluk, karam-

sarlık sonucu çıkarılmamalı. Toplumdaki
değişimlerin yavaş, zorlu ve zaman zaman
sancılı olduğunu ifade etmeye çalıştım. De-
mokratikleşme, sabırlı ve istikrarlı bir mü-
cadeleyi gerekli kılıyor.   
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Bir toplumu anlamada
anekdotların katkısı

BEYLIKDUZU HALKI
COK KULTURLU
Beylikdüzü'nde okuma alışkanlığını geliştirmek, pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden okuma etkinliğinde, kitap okumayı seven ve okumaya önem veren vatandaşlar bir araya geldi

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

Kitap önemli bir ihtiyaç olmalı
Toplumun dönüşebilmesi için okuma-
nın artmasının gerekli olduğunu ifade
eden Beylikdüzü Belediye Başkanı meh-
met murat Çalık; “İnsanın okumadan
kendini geliştirmesi mümkün değil. oku-
yan insan hem bilge oluyor hem de ba-
şarılı. Çünkü okumaktan, yani
kendini geliştirmekten asla vaz-
geçmiyor. Avrupa’da yüzde
20’lerde olan kitap okuma
oranı maalesef ülkemizde
çok düşük; neredeyse binde
bir. unESCo’nun verilerine
göre, kitap okuma oranında

dünyada 86’ncı sırada olan Türkiye, yok-
sul Afrika ülkeleriyle aynı kategoride.
Türkiye'de kitap, ihtiyaç listesinin
235'inci sırasında yer alıyor. Biz Beylik-
düzü’nde bu tabloyu düzeltmeye kararlı-

yız. Her yaştan kitapseverleri
buluşturduğumuz toplu kitap

okuma etkinliğimiz ile okuma
kültürünü ilçemize iyice yer-
leştirmek, özellikle de ço-
cuklarımızın hayal ve
düşünce dünyalarına katkı
sağlamak istiyoruz.” şek-

linde konuştu. 

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, 26

Ağustos 1071 Malazgirt
Zaferi ve 26 Ağustos

1922 Büyük Taarruz’un
yıl dönümleri nedeniyle
yayınladığı mesajında,

“Ebediyete kadar bu
topraklarda olmaya

devam edeceğiz” dedi

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, 26 Ağustos
1071 Malazgirt Zaferi ve 26

Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un yıl dö-
nümleri nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Yılmaz mesajında şu ifadeleri
kullandı: “Türk milletine Anadolu’nun
kapılarını açan ve yurt edindiğimiz bu
topraklarda yeni bir dönemi başlatan
26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi,
şanlı mazimizin kıvanç tarihidir. Sultan
Alparslan komutasındaki Türk ordusu,

Bizans’ı tarumar ederek büyük bir zafer
kazanmıştır. Anadolu’nun Türk yurdu
olduğunu bütün cihana göstermemize
rağmen asırlardır gözünü coğrafyamız-
dan almayan düşmanlar, bir Ağustos
ayında yine bozguna uğramıştır. Türk
milletini kuşatıp ve yok etmeye çalışan
Bizans varisleri, 1922 yılında vatanı-
mızı işgal etmeye başlamış ancak 26
Ağustos’ta bu hevesleri bertaraf edil-
miştir. 1071’de Sultan Alparslan’ın ce-
sareti, 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in

inancı, 1922’de Mustafa Kemal Ata-
türk’ün kararlılığı milletimizin kaderini
tayin etmiştir. 26 Ağustos 1922 yılında
Büyük Taarruz başlamış ve düşman İz-
mir’den denize dökülmüştür.

Kardeşlikten vazgeçmek yok

Bu coğrafyaya huzur, barış ve kardeşlik
getirerek asırlar boyunca koruyup kol-
layan Türk milleti, bölücülere asla geçit
vermeyecektir. Çünkü 948 yıl önceki
ruh, aynı güç ve inançla varlığını sür-

dürmektedir. Hangi planı yaparsa yap-
sınlar, hangi oyunu oynarsa oynasınlar,
beyhude uğraştan öteye gitmeyecektir.
Ebediyete kadar bu topraklarda ol-
maya devam edeceğiz. İtikadımız, kar-
deşlik bağlarımız ve milli birliğimiz,
düşman tuzaklarını engelleyecek kud-
rete sahiptir. Bu düşüncelerle Malazgirt
Zaferi’nin 948. yıl dönümü ve Büyük
Taarruz’un 97. yıl dönümünü kutluyor,
şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla
anıyorum.”

Edebiyete kadar burada olacağız

Yılmaz, Malazgirt Zaferi sebebi
ile yazılı mesaj yayınladı.

zeytinburnu eğitim

dönemine
hazırlandı

Büyükçekmece sanattan

vazgeçmiyor

Zeytinburnu
Belediyesi, ilçe sı-
nırları içerisinde

bulunan 27 okulun iç - dış
cephe boya yenileme, bakım
ve onarım çalışmalarını
büyük ölçüde tamamladı. 9
Eylül 2019 tarihinde başlaya-
cak yeni öğretim yılına kadar
tüm okullar tertemiz olacak.
Zeytinburnu’nda okullar
çiçek açıyor. Zeytinburnu Be-
lediyesi’nin yaz tatili boyunca
ilçede bulunan okullarda baş-
lattığı iç - dış cephe boya ye-
nileme ve tadilat
çalışmalarında sona gelindi.
Hâlihazırda Zeytinbur-
nu’ndaki ilk, orta ve lise sevi-
yesindeki 27 okulun 23
tanesinin iç - dış cephe boya
yenileme, bakım ve onarım
çalışmaları tamamlandı. Ge-
riye kalan 4 okulun yenileme
çalışmaları da 9 Eylül 2019
tarihinde başlayacak olan
yeni öğretim yılına kadar ta-

mamlanmış olacak.

Her sene yenileniyor

Zeytinburnu Belediyesi, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğüyle
birlikte her yıl ilçedeki okulla-
rın taramasını yapıyor, eksik-
leri tespit ederek çalışmaları
bu doğrultuda yapıyor. Bu yıl
yapılan çalışmalar neticesinde
iç ve dış cephelerin boyaları-
nın yenilenmesi kararı 
alınmıştı.

Her yıl binlerce
mezun vererek
Türkiye’nin kültür

ve sanat hayatına yeni insan-
lar kazandıran Büyükçekmece
Belediyesi Halk Akademisi
Sahne Sanatları Kursları yeni
dönem kayıtları başlıyor. Türk
halk oyunları, bale, mo-
dern dans, piyano,
salsa, bachata, sir-
taki, - Roman, ti-
yatro, drama,
çocuk Latin dans-
ları, gitar, keman,
ritim (bateri), yan
flüt, bağlama, ney,
ud, şan eğitimi ve
solfej alanlarında

uzman eğitmenler tarafından
ders veren Halk Akademisi
Sahne Sanatları, yeni dö-
nemde de vatandaşlara ücret-
siz hizmet sunacak. Kültür ve
sanatın başkenti Büyükçek-
mece’de sanat aktivitelerinin
her geçen gün daha da arta-

cağını söyleyen Büyük-
çekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Halk
Akademisi bün-
yesinde faaliyet
gösteren 
kurslardan 
binlerce mezun
verdik” ifadelerini

kullandı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve
Hürriyet Parkı'nda, 216 proje için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, “PKK'ya terör örgütü
diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün
mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz” dedi
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

MHD. Beşhr Alnoukta. 99842337566

Yabancı tanıtma belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Heysem Ali.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Amar Ralshıkho. 99814849776.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmad Wael Dalatı. 99707594752.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Faten Moslli.
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T rabzon yatırım adası, endüstri böl-
gesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesini önceki gün

imzaladığını müjdeleyen Erdoğan, konuş-
masını şöyle sürdürdü: "Yüksek teknoloji
ürünlerinin üretileceği, 7 bin kişiye doğru-
dan istihdam sağlayacak bu bölgeyle şehri-
mizin sanayisine yeni bir dinamizm
kazandıracağız. Ben Trabzon'u her alanda
ileriye taşıyan tüm bu yatırımların şehrimize
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Geç-
tiğimiz 17 yılda Trabzon'da toplamda 30
katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimden
sağlığa her alanda Trabzon'umuzun çehre-
sini değiştirdik. Şimdi Akçaabat'ta muhte-
şem stadımızın bir yanına da şehir
hastanemizi yapacağız. Bu şehir hastane-
mizle birlikte Trabzon çok daha farklı hale
gelecek. Sadece havalimanımızın yolcu tra-
fiğindeki artışı dahi bu gerçeği göstermeye
yeterlidir. Geçtiğimiz yıl, 4 milyonun üze-
rinde yolcu istifade etmiştir. Trabzon artık
sadece ülkemizde değil dünyanın her ye-
rinde bilinen, tanınan, güzellikleriyle özle-
nen bir şehir haline gelmiştir. Trabzon ne
kadar güçlü olursa Türkiye'de o kadar güçlü
olur."

Çarpık siyasi anlayış: CHP ve HDP

Sınırların içinde mücadele yürüttüklerini dı-
şarıya karşı da sıkılmış yumruk gibi bir ve
beraber hareket edeceklerini söyleyen Erdo-
ğan, "Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri siya-
seti böyle bildik böyle yaptık. Bugün
Türkiye'de birbirinden yakın ilişkili terörle
mücadele meselesi var. Bugün
Türkiye'nin kara, deniz ve hava sınırlarına
yönelik tehditler, hatta tacizler var. Bugün
Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar

her alanında egemenliğine yönelik saldırılar
var. Öyleyse ne yapacağız? Bir olacağız, iri
olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye
olacağız. İşte ülkemizin yaşadığı ve yaşa-
mak istediği gerçek budur. Bunlar ülkemizin
havasını soluyan, ekmeğini yiyen,  suyunu
içen hiç kimsenin karşı çıkamayacağı başlık-
lardır. Ama maalesef, bu ülkede toplu iğne
başı kadar bir çıkar için tüm bunları çiğne-
yip geçebilecek bir siyasi anlayış türemiştir.
Bu çarpık siyasi anlayışın en başında CHP
ile HDP yer alıyor. Türkiye'ye yönelik her
tehdit aynı zamanda  Cumhuriyet'i hedef
almıyor mu? Türk milletinin çıkarlarına ve-
rilen her zarar aynı zamanda Cumhuriyet'e
adını veren cumhuru etkilemiyor mu? Tür-
kiye, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu
parti milletvekillerinden Genel Başkanına
kadar tüm kadro terör örgütlerinin ağzıyla
konuşuyor. Türkiye FETÖ terör örgütünün
işgal girişimine maruz kalıyor, aynı kadro
yine teröristlerle birlikte hain darbe girişi-
mini önemsizleştirmeye çalışıyor" diye ko-
nuştu.

Ey CHP kimin
yanındasın?

Türkiye'nin, DE-
AŞ'a karşı hiç kim-
senin vermediği
kadar kararlı müca-
dele yürüttüğünü
söyleyen Erdoğan,
konuşmasını şöyle sür-
dürdü: "Türkiye,
PKK'nın Suriye'de uzantı-
larına karşı adım atıyor
yine bu kadro koro ha-
linde PYD'yi savunmaya

başlıyor. Bay Kemal ne diyor 'Ortadoğu'da
ne işiniz var? Suriye'de ne işiniz var?' Peki
bu insanlar Trabzon'a geldiği zaman benim
hemşehrilerim bunlara ne diyecek? Türkiye
ekonomik tuzaklarla boğuşurken bunlar ül-
kemiz ekonomisi çöksün, bitsin diye ellerini
ovuşturuyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de si-
yasi ve ekonomik çıkarları için savaşı göze
alarak tarihi bir duruş sergiliyor. Bunlar kos-
koca gemilerimizi, yapılan onca işi yok sa-
yarak deli saçması laflarla ortaya çıkıyor.
Trabzon'dan sesleniyorum; Ey CHP, sen
kimin yanındasın? Kimin
tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında ol-
duğunu söylüyorsan o zaman terör örgüt-
leri başta olmak üzere milletimize
düşmanlık edenlerin yanında ne işin
var? Doğu Akdeniz'de Fatih gemimiz var
mı? Yavuz gemimiz var mı? Barbaros Hay-
rettin var mı? 2 tane sismik araştırma, 2 ta-
nede sondaj gemimiz var. Firkateynlerimiz,
SİHA'larımız var. Hepsiyle Doğu Akde-
niz'deyiz. Fakat gözleri var görmüyor. Ku-
lakları var duymuyor. Tüm dünya
Türkiye'nin orada ne işi var diyor, bu ise
diyor ki 'Amerika, Fransa, İngiltere orada.
Tek ülke yok oda Türkiye' diyor. Hala bak,
demek ki Bay Kemal bizim bayrağımızı, ay
yıldızımızı da tanımıyor. Televizyonlar, yazılı
basın haftalardır bizim gemilerimizin Doğu
Akdeniz'de ki duruşunu gösteriyor. Demek
ki görmüyor. Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de,
tüm Akdeniz hattında, Karadeniz'de, Bal-
kanlar'da, Avrupa'da ve dünyanın
dört bir yanında yürüttüğü mü-
cadelelerle ağzından niçin ha-
yırlı bir laf çıkmıyor. Ya sessiz
kalarak ya da karşımızda-
kilerin ağzıyla konuşa-

rak bu ülkenin ve milletin partisi olduğunu
nasıl iddia edebiliyorsun? Milletimiz sizden
yuvarlak laflar değil, delikanlıca tavır göster-
menizi bekliyor."

Bu bir vahşettir

Konuşmasında kalabalıktan idamın getiril-
mesini isteyen kişiye cevap veren Erdoğan,
"İdam kararını benim Cumhurbaşkanı ola-
rak tek başına verme yetkim yok. Bu parla-
mentodan gelecek, parlamentodan
geldiğinde benim onaylama yetkim var. Par-
lamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylaya-
cağımı daha önce söyledim. Son Emine
Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutu-
lur olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir, al-
çaklıktır, adiliktir. Buna ne derseniz deyin az
kalır. Ben babası ile görüştüm. Tabii ki bunu
vicdanımızın da, hukukun da kabul etmesi
mümkün değil" dedi. DHA

B ana göre yeni parti kurmaktansa yine
bana göre 'sağ, muhafazakar siyasi 
arenada kabul görüp, oturdu'diye düşün-

düğüm, 'İYİ Parti'ye gidip, bu partiye azda olsa
Özal'lı ANAP ruhunu katmaya çalışırlarsa daha
başarılı olurlar' dediğim Abdullah Gül, Ahmet
Davutoğlu ile Ali Babacan gibi siyasilerin adımla-
rını takip ettiklerini ve ülkenin gidişatına yön 
verdiklerini ileri süren Başkan Erdoğan'ın bir 
çok danışmanının boşa maaş aldıklarını 
söyleyebilirim.

Belki bir kaçını tenzih edebilir, 'bunların sami-
mice verdikleri mücadelelerine haksızlık etme' di-
yebiliriz. Ama çoğunluğunun boş danışmanlar
olduğu da bir gerçek..

Bunu görmek ve bana katılmak içinde Başkan
Erdoğan'ın onca danışmanın özel sayfalarına
bakıp, ınstragamlarını izleyip, attıkları twitlerini
görmek mümkün.

Çünkü, başkana danışmanlık yaptıkları, akıl
verdikleri sanılan bunların Erdoğan'ın gittikleri
yerlere kendileri davet edilmeden gittikleri ve
başkanın boşluğunu yakalayıp, onla birlikte çeki-
len fotoğraflarla poz vermekten öteye hiç ama hiç
elle tutulur bir fikir, bir öneri yada bir görüş or-
taya koyamadıklarını görürsünüz.

Başkan Erdoğan'a yakın Abdulkadir Selvi ya
da hatta neden hapiste olduklarını hala anlamış
olmadığım ve yine bana göre bu boş danışman-
larca hain ilan edilen Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan
gibi başkana muhalif, uzak bir kaç gazetecinin,
valinin bile onlardan daha oturaklı, heyecanlı, ön-
görülü olduğunu da gördüğümüz bu ülkede sözde
Başkan danışmanlarının bol keseden aldıkları
maaşları ile büyüttükleri göbekleri ile önce ailele-
rine, sonra çevrelerine olmak üzere sanaldaki ta-
kipçilerine hava atmaktan öteye gitmedikleri de
bir gerçek..

Benim ve bir çoğumuzun gördüğü bu gerçeği
görüp, görmediğini de merak ettiğim Başkan Er-
doğan'ın 31 Mart ve 23 Haziran'da yapılan yerel
seçimlerde aldığı darbenin bedelini birilerine, ba-
şında olduğu partinin il, ilçe başkanlarına ödet-
meye hazırlandığı şu günlerde işe bu sözde
danışmanlarla başlasa daha başarılı olur diye dü-
şünenlerdenim..

Çünkü hem boş, hemde boşuna maaş aldıkları
alenen ortada olan bu boş o kadar danışmanın
kendileri dışında ne Başkan Erdoğan'a, ne çevre-
lerine, nede ülkeye bir hayırlarının olduğunu
kimse görüp, diyemez..

Bunu da görmek için bunların bugüne kadar
dediği birinin, ne başkan tarafından nede toplum
tarafından ciddiye alınmadığına da bakmak yeter
hatta artar bile..

Evet, kurduğu partisinin 18. Yıl Dönümün de
kendisini hala 18 yaşında sanan Başkan Erdo-
ğan'ın kendisinin de içinde olduğunu düşündüğüm
metal yorgunluğu etkisiyle dün yanında olan ve
18 yıldır iktidarda olmasına, 31 Mart ve 23 Ha-
ziran'a kadar başarılı olmasına katkı sunan
bugün parti kuracakları denen Abdullah Gül,
Beşir Atalay, Ali Babacan, Hüseyin Çelik wb.'leri
unutup, 'Denize düşüp, köpüğe sarılmış bir' misali
sarıldığı onca boş maaşlı danışmanları, hatta her
gün, 'vurdum, kırdım' deyip, 'pençe' adı altında
onca operasyon başlattıklarını belirtip, hakkın
oyu ile seçilmişleri görevden uzaklaştırıp, Başkan
Erdoğan'ın da içinde olduğu kamuoyuna korku
salıp, ekonomiye de 'leblebi, çekirdek (!)' harca-
maları ile zarar veren bu çember ile yerlerini sağ-
lamlaştırma telaşında içinde başkanın partisine
oy veren seçmenin bir bölümü kaçırtan, yani iş
yaptıklarını sanan bakanların içinde olduğu İs-
tanbul İl Başkanı gibi atanmış bir çok İl, İlçe
başkan ve yöneticisi ile birlikte 'hemen kovmalı ve
iplerini, ilişkilerini kesip, atmalı' diye kendisine
acizane bir önerim var demek bir gazeteci, bir
vatandaş ve bu ülkenin geleceğini düşünen bir
olarak da benim görevim diye düşünenlerdenim..

Gerisi başkana kalmış..

Başkanın danışmanları
ne yaparlar?

ERDOGAN: SANDIKTA
GEREKEN DERSI VERIN

Ekonomide her gün müjdeli haberler aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Kur'un nispeten
stabil hale gelmesi, faiz indirimi, inecek. Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bunun
müjdesini veriyorum. Yatırımların, ticaretin, sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektörle-
rin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbal davası-
nın yanında iş ve aş meselesi de her zaman önceliklerimizin en başında yer almıştır. Aynı
şekilde devam edecektir. Unutmayın. AK Parti varsa hizmet vardır. AK Parti var olduğu sü-
rece hizmetler kesintisiz sürecektir. Bugün açılışını yaptığımız eserler, bunun en basit örneğidir"
diye konuştu.  Ulaştırma, eğitim ve sağlıkta yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, konuşmasının ar-
dından kurdele keserek 216 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi. 

Faiz aşağı inecek

Kayyum kararı
siyasi bir karar
HDP heyeti, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü.
Görüşmede, 'belediyelere kayyım atanması, demokrasi ittifakı ve yargı
reformu' gibi konuların ele alındığı açıklandı. HDP'den yapılan
açıklamada, kararlı ortak bir tutumun önemine vurgu yaptı. CHP
Sözcüsü Faik Öztrak ise "Bu karar hukuki değil, siyasidir" dedi

Diyarbakır, Van ve Mardin Bü-
yükşehir belediyelerine kayyım
atanmasına tepkiler sürerken,

bugün Ankara’da önemli bir görüşme gerçek-
leşti. Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM
Başkanvekili Mithat Sancar, Grup Başkanvekili
Fatma Kurtulan ve Eş Genel Başkan Yardım-
cısı Alican Önlü’den oluşan HDP heyeti, CHP
Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Gö-
rüşmede, Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkan-
vekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı
Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
eşlik etti.

HDP: Ortak tutum önemli

Görüşmeye ilişkin
HDP’den şu açıklama
yapıldı: “CHP heyetiyle
yapılan görüşmede
başta kayyım darbesi
olmak üzere demok-
rasi ittifakı, yeni ana-
yasa ve yargı
reformu gibi pek çok
konu ele alınarak de-
ğerlendirilmiştir. Karşı-
lıklı değerlendirmelerde,
Diyarbakır, Van ve Mar-
din Büyükşehir belediyele-
rine kayyım atamalarının bir

siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur.
Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir
ortak tutumun önemine vurgu yapılmıştır. Ve-
rimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin
bütün önemli meselelerinde istişare içinde ol-
masının ve birlikte çözüm arayışının değerli ol-
duğu belirlenmiştir.”

Kayyum süreci başlatıldı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, görüşme-
nin bugün gerçekleştiğini söyledi. “Saray mille-
tin iradesini yok saymıştır. Sarayın kibir abidesi
23 Haziran’dan ders almamıştır” diyen Öztrak

“Daha başkanlara mazbataları veril-
meden kayyum süreci başlatıl-

dığı açıktır. Kayyum
atayacaksınız neden se-

çime girmelerine izin
verdiniz? Bu karar
hukuki değil, siyasi-
dir. İktidar sandıkta
yenildiği siyasi ra-
kiplerini elindeki
devlet gücünü te-
rörle mücadele ge-
rekçesiyle istismar

ederek yargı kararı
olmadan tasfiye et-

meye kalkarsa buna en
hafifinden mızıkçılık denir”

yorumunda bulundu.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun kentteki sağanak yağış sıra-

sında tatilde olmasına yönelik ithamlarına ise
“Kendileri darbe girişiminde Marmaris’te
çalışma kampında mıymış? Darbe giri-

şimini tatildeyken öğrenen Cum-
hurbaşkanı olur mu?”

Erdoğan 
kampta mıydı?

Galataport gün sayıyor
Galataport Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Galataport Projesi'nin tanıtım

toplantısı gerçekleştirildi. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar
hayatın her alanına dokunacak olan simge proje, 2020'nin ikinci çeyreğinde açılacak

DoğuşGrubu'nun, Bilgili
Holding ortaklığıyla yürüt-
tüğü Galataport Projesi'nin

tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tu-
rizmden kültür sanata, gastronomiden
alışverişe kadar hayatın her alanına do-
kunacak olan simge proje, 2020'nin
ikinci çeyreğinde açılacak. Otelleriyle,
kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kom-
pleksi' diye nitelendirilen yeni limanın,
İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazan-
dıracağı hesaplanıyor. 250 perakende
ve 43 bin metrekarelik ofis alanları ile
spor ve sanatsal etkinliklerin yer ala-
cağı Galataport'un 4 bin 500 kişiye is-
tihdam sağlaması hedefleniyor.

200 yıldır halka kapalı

Tanıtım toplantısında konuşan Doğuş
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO'su Ferit F. Şahenk, "2013 yılında
o zamanki adıyla Salıpazarı Kruvazi-
yer Liman ihalesine girerken de ana
amacımız tarihi yarımadanın bir uzan-

tısı olan, Boğaz'ın bu eşsiz sahil şeri-
dini İstanbullulara ve şehrin tüm ziya-
retçilerine kazandırmaktı. Tam 200
yıldır halka kapalı olan 1.2 km'lik sahil
şeridi halka açılıyor. Bu noktayı ne
kadar vurgulasak sanıyorum azdır.
2016 yılında Galataport finansman
toplantısı için bir araya geldiğimizde, 6
banka ile 1 milyar 20 milyon euro tuta-
rında kredi finansman anlaşması im-
zaladığımızı açıklamıştık. İhale bedeli
dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir ya-
tırımla gerçekleştirdiğimiz Galataport,
2020'de kapılarını açıyor" dedi.

Kruvaziyer limanı inşa edildi

Projenin detaylarından bahseden Şa-
henk, "Dünyada ilk defa yolcuların
yerin altında karşılanacağı, gümrüklü
ve gümrüksüz alanların değişken şe-
kilde ayrılabildiği, şehrin en tarihi ve
kültürel açıdan zengin kısmında mü-
rettebat  1.5 milyon ziyaretçiyi ağırla-
yacak bir kruvaziyer limanı inşa ettik. 

Recep
Tayyip
Erdoğan



O kulların açılmasına az bir süre kala
çocukları okulsuz kalan Kurt-
köy'deki okulun velileri, ödedikleri

okul paralarından da olduklarını belirtti. Ve-
lilerden Ercan Kurtuluş, yaşananları şöyle
anlattı:  “Geçen yıl kızımı ana sınıfına kay-
dettirmiştik. Memnun kalınca birinci sınıf
için 16 bin lira vererek kaydını yaptırdık.
Okulun kapanacağı yönünde söylentiler
çıktı. Birkaç defa sorduk. Bize problem ol-
madığını söylediler. Kurban Bayramı’ndan
önce bize Milli Eğitim Bakanlığı’nın ruhsat
iptal yazısı ulaştı. Bakanlıktan müfettişler

gelmiş
ve 3
defa
usulsüz
para
alındığı

tespit edilmiş. Velilerle beraber konuştuğu-
muzda da 3 farklı hesaba para aktarılmış,
elden verdiğimiz paraların  nereye gittiğini de
bilmiyoruz. Okulun uçan kuşa borcu var.
Doğalgaz, kira, elektrik bir sürü borcu var,
öğretmenlerin maaşı ödenmemiş. Durum
bu. Okulda kasada para yok, bize ödeme ya-
pamayacaklarını söylüyorlar. Sesimizi du-
yurmak istiyoruz. Mağdur olan 260 öğrenci
var burada, veliler var, insanlar bu parayı
kolay kazanmıyorlar. Şu an dolandırılmış
hissediyoruz kendimizi"

Paramızı geri almak istiyoruz

Bir başka veli Sibel Yıldız ise "Ana okulu öğ-
rencisi velisiyim. Okulların açılmasına çok
kısa bir süre kala böyle bir haber aldığımız
için üzüldük. Yeni bir okul arayışı içindeyiz.
En azından zamanlamanın daha iyi bir şe-

kilde organize edilmiş olması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Anlaştığımız rakamın yarısından
çoğunu da ödemiştik." dedi. Bir diğer veli
Zafer Yıldız ise, "Yaklaşık 8-9 bin lira civa-
rında bir para içerde kaldı. Yeni okullar da 20
bin liranın üzerinde. Okulda muhatap bula-
biliyoruz ama sonucu değiştirmiyor. Biz veli-
ler olarak mağduruz, onlar da yönetim

olarak mağdur olduklarını söylüyorlar. Biz
ödediğimiz parayı geri alıp kendi tercihimizi
kendimiz yapmak istiyoruz." dedi.

MEB'e çağrı

“Şubat ayında erken ödeme vaadiyle 35 bin
lira para ödeyerek 2 çocuğumu da kaydettir-
dim" diyen Emrah Güngör de, " Bu süreçte
okul içinde gördüğüm bazı eksikliklerden do-
layı Mayıs ayı sonunda okuldan geri almak
için iptal dilekçesi verdim. Öğretmenlerin
maaşları ödenmediği için derse girmiyor-
lardı, doğalgaz, elektrik faturaları ödenmi-
yordu. Erken kayıt dedikleri avantajın daha
sonra bir yalan olduğunu gördüm. Benden
sonra gelen kişileri daha düşük fiyatlarla
okula kayıt ettiklerini gördüm. Çocuklarımı
da başka bir okula kaydettirdim. Ödediğim
parayı yasal faiziyle birlikte geri almak istiyo-
rum. Bunun için icra takibi de başlattım.
Yaklaşık 100 kişilik veli grubumuz var. Sü-
rekli iletişim halindeyiz, sürecin takibindeyiz.
Sonuna kadar devam edeceğiz. Milli Eğitim
Bakanı’nın da bize destek olmasını bekliyo-
ruz." diye konuştu. DHA

I rkçılığı oldum olası sevmedim, Irkçılık
yapanı da. Hayat Felsefeme uymaz bir-
kere ırkçılık…

Ama bu öyle bir şey değil. Bu bir istila, bir
kültür erezyonu, bir toplumsal çöküş, bu milli
duyguların defermasyonu. Bu ırkçılık falan
değil  Türkiye üzerinde oynanan büyük oyu-
nun sadece bir bölümü, bütün bu yaşananlar
yaşanmadan anlatılamaz bambaşka 
bir şey……

İstanbul’un bir çok semti dahası, Türki-
ye’nin büyük bir kısmı bir sendrum yaşıyor
adı konmamış bir “istila sendrumu”

……
Bir çok semtte sokaklarda pek Türkçe ko-

nuşan kimse yok...
Haleb'in köylüsünden Lübnan'ın Dürzisine,

İran’ın kaçaklarından Irak’ın kurnazlarına,
Libyalısına Tunuslusuna Ürdünlüsüne Sudan-
lısına, Yemenlisine  kadar Arab'ın envai çeşidi
İşyerlerimizde, sitelerimizde, apartmanları-
mızda, otobüslerde, metrobüslerde, cafelerde,
plajlarda….

Entarili kıfayelisi de var taytlısı uzun 
saçlısı da Marunisi de Nusayrisi de 
Mesihisi de...

Hepsi neşeli hepsi gülümseyen hepsi yük-
sek sesle konuşan hepsi özgüvenli bir çoğu
özgürlüğün rüzgarıyla sermest hoş görülecek

olmanın bilinciyle sarhoş...
Gruplar halinde yürüyorlar. Koloni şek-

linde yaşıyorlar  buda onlar için yabancı bir
ülkede korunmanın, kendini güvende hisset-
menin değişik bir yolu olmalı…. 

Aralarında tek başına yürüyen, yürürken
kulaklarına . Bir Türkçe söz  değmeyen mut-
suz yüzlü suskun ürkek Türkler fark ediliyor.

Esnaflar Türkçe konuşan birini görünce
nerdeyse babalarını görmüş gibi sarılıp 
öpecekler. 

……….
Lokantalarda ful felafel humus...
Gar sabunu ve zahter yığınları...
Öz güvenden dökülen kadınlar… 
Köyündeymişçesine kaşınarak dolaşan en-

tarili yaşlılar… 
Sokak aralarında gürültüyle koşturan 

çocuklar....
Ve dünyayı zaptetmişçesine safer sarhoşlu-

ğunda gezinen gençler….
Pek haksız da sayılmazlar Selahattin Ey-

yubinin Kudüs’ü fethinden sonraki en büyük
kazanımları “İstanbul” hemde tek kurşun at-
madan Truva atı operasyonu gibi kuşattılar
istanbul’u…. 

…….
Irkçı değilim. Irkçılığı da, Irkçılık yapanı

da oldum olası sevmedim. Dahası Arap kö-

kenli siirt’liyim. Ama bu yaşadıklarımız
acaip bir şey dünyada eşi benzeri olmayan,
ne oduğu kime hizmet ettiği ve neden yapıl-
dığı belli olmayan adı konmamış bir istila…. 

“Bir binada beş altı daireye Araplar otu-
runca binada kalan yerli aileler dairelerini
satıp gidiyor” Fatih. Esenyurt, Aksaray, Tak-
sim, bağcılar, Güngören, k.çekmece ve daha
bir sürü ilçede durumlar aynı…

Hiç bir devlet kendi iradesi ve kendi tasar-
rufu ile ülkesinin demografik etnik ve sosyal
yapısını değiştirmez. 

Ama biz etnik yapımızı geriye dönüleme-
yecek şekilde değiştirdik. Hemde bizimle
kader birliği yapan kürtlerle savaşırken yap-
tık bunu. Her dönem ve her fırsatta  Türk
milletini arkadan vuran Araplara gösterdiği-
miz anlayış ve hoşgörüyü kürtlere gösterme-
dik nedense…

Hiç bir devlet en önemli  tarihi şehri bir
başka halkın istilasına açmaz.

Mesela İtalya'ya giden mültecilerin Ro-
ma'nın şehir merkezinde İngiltere'nin Buckin-
gam'ında şehrin yerlilerini dışarı çıkaracak
ölçüde homojen bir şekilde yerleşmelerine

izin verilemez.
Hiç bir ülkenin gözbebeği olan şehirde o

ülkenin yabancısına yerleşecekleri yerde ezici
çoğunluğu oluşturacak şekilde ticari imtiyaz
tanınarak orayı ele geçirme imkanı verilmez.

Osmanlı büyük göç dalgaları yaşamıştı.
Ne 1850'lerde Kırım'dan imparatorluğa

akan milyonlarca insana ne 1864 Kafkasya
Sürgünlerine ne 1912 Balkan bozgununda
savrulan insanlara ne de mübadillere İstan-
bul'da topluca oturabilecekleri bölgeler 
göstermedi.

Devletlerin iskan politikası olmalıdır.
Her devletin nazarında göçmenler yeni arı

kolonileridir. Doğru yerde petek gösterirseniz
balından istifade edersiniz doğru yerde yer
gösteremezseniz o arılar sizi sokar.

Savaş mağduru bir halka yardım etmek
kucak açmak insani bir şeydir.

Ama böyle olmamalıydı...
Böyle olmaz...
…………
Türkiye'ye gelen Suriyeliler Iraklılar Lib-

yalılar Afganlılar Pakistanlılar İranlılar Ür-
dünlüler Mısırlılar...

Bir tek politik tasarrufla içeri alınan
bunca insanı hiç bir politik tasarrufla bura-
dan geriye döndüremezsiniz...

Vatanlarından çıkmak için birbirini çiğne-
yen bu kitle ülkelerine geri dönmemek için
karşılarına çıkan her türlü gücü ezer geçer.

Sizce onlar 'Allah razı olsun Suriye'de sa-

vaşı çıkaranlardan... O savaş çıkmasaydı Tür-
kiye'ye gelemezdik' demiyorlar mıdır şimdi?...

Maalesef bu istila şeklindeki göç ile Türk-
lerin önümüzdeki yüzyıllarda artık  bu top-
raklarda  varlığını koruyup koruyamayacağı
tartışılır hale gelmiştir…

Ve bilmeliyiz ki İstanbullu kimliği nasıl
son otuz kırk yıl içinde hiç var olmamışçasına
yok olmuşsa...

Türk kimliği de böylesi bir yok oluş süre-
cine girmiştir.

Bu kültürel  erimenin demografik yozlaş-
manın  Osmanlıcılık, Milliyetçilik oyunu oy-
nayan bir iktidar tarafından yapılması ise işin
en hazin ve en ilginç bölümü..

Doğuda mı batıda mıyız belli değil ama
belli olan tek şey

İçinde bu kadar Arab'ın olduğu gemi ba-
tıya gidemez artık

Ayağına diken batsa kendi çıkarları için
referandum yapan iktidar partisi böyle bir is-
tilayı  referandum ile  halka sormuş olsaydı
ne cevap alırdı dersiniz ?

Buda sizin ev ödeviniz olsun….
Aklıma Neyzen TEVFİK’in bir sözü takıldı

nedense 
Ne Ceket Kaldı, 
Metelik Cebinde Ceketin. 
Kurtaracağız Diye geldiler,
İçine Sıçtılar Memleketin.
Buda benim bugünkü son sözüm olsun
VESSELAM

Ah İstanbul vah Türkiye
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İstanbul'da Kağıthane, Kurtköy ve Halkalı’da kampüsleri 
bulunan Devr-i Alem Eğitim Kolejleri’nin Halkalı ve Kurtköy
şubeleri kapandı, yüzlerce öğrenci ve veli mağdur oldu

Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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OKUL YOK!

Koleje bir ay önce 16 bin lira ödeyerek çocuğunu kayıt
ettirdiğini söyleyen Bekir Yılmaz ise yaşadıklarını
şöyle anlattı: “Temmuz başı itibariyle anaokuluna kayıt
yaptırdık. Okul açık, diye düşünüyorduk. Tek seferde
ödememizi yaptık. Paramızı peşin vermiş olduk.
Bugün bize öneri sunuyorlar ama ekstra para ödeme-
miz gerekiyor. Anlaşmalar yapılmış bir okulla. O okula
gittiğimizde muhtemelen karşımıza ek ödemeler çıka-
cak. Gittiğimiz yerde ödememizi tam yaptığımız halde

dilenci muamelesi görüyoruz. 16 bin lira ödedim. O
zaman öğretmenler, müdürler, halkla ilişkiler vardı.
Beni aradılar ve 'Siz bizim yerleştirmemizi kabul ediyor
musunuz?' dediler. Ben de ‘Ne yerleştirmesi? Biz zaten
kaydolduk’ dedim. Bana ‘Okul kapandı’ diye yanıt ver-
diler. Aile içi huzursuzluk oldu. Çocuğu alternatif okul-
lara götürüyoruz. Çocuğu bırakacak yerde yok, okul
okul geziyoruz." Velilerin iddiaları üzerine kolejden
daha sonra yazılı açıklama yapılacağı öğrenildi.

Telefonla arayıp haber verdiler

OGRENCI VAR

Kanuni 
Sultan

Süleyman’ın
emriyle Mimar

Sinan’ın
Büyükçekmece
Gölü üzerinde

yaptığı tarihi
köprünün 

görüntüsünü 
kapatan

bariyerler, 
İBB ekiplerince

kaldırıldı

BÜYÜKÇEKMECE Gölü ile
Marmara Denizi’nin birleştiği
noktadaki köprünün bir bö-

lümü 2015 yılı Şubat ayında şiddetli lodo-
sun etkisiyle çökmüştü. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi D 100 Karayolu
üzerindeki mevcut köprüleri yıkarak yerine
4 yeni köprü yapmıştı. Ancak 2017 yılında
yapımı tamamlanan köprülere yapılan ba-
riyerlerin yüksek olması, Mimar Sinan’ın
eseri olan tarihi köprünün görüntüsü ka-
pattı. Bölgeden otomobilleri ile geçen va-
tandaşlar tarihi köprünün görünmesini
engelleyen bariyerlere tepki göstermiş, Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün'ün dönemin İBB yetkilileri ile ko-
nuya ilişkin görüşmeleri sonuçsuz
kalmıştı.2018 yılı başında İBB meclisine de
taşınan tarihi köprünün görüntüsünü ka-
patan bariyerlerin sökülmesine yönelik
öneri de kabul görmedi.

İBB, yüksek yapılan 
bariyerleri söküktü

İşin peşini bırakmayan Büyükçekmece Be-

lediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2019
yerel seçimlerinin ardından konuyu bir kez
daha gündeme getirerek, tarihi köprünün
görüntüsünü kapatan bariyerlerin sökül-
mesi için İBB yetkilileriyle görüştü. İBB
ekipleri geçtiğimiz haftasonu tarihi köprü-
nün görülmesini engelleyen bariyerleri sök-
meye başladı. Bariyerlerin sökülmesiyle
birlikte tarihi köprünün önündeki engeller
kalktı.

İmamoğlu ve 
İBB yönetimine teşekkür

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve ekibine tarihe göstermiş olduk-
ları duyarlılık için teşekkür ederek; "Büyük
usta Mimar Sinan'ın eseri olan ve dün-
yada eşi benzeri olmayan tarihi köprünün
önündeki bariyerlerin sökülmesi vatandaş-
larımız tarafından da büyük bir memnuni-
yetle karşılanmıştır. Büyükçekmece halkı ve
şahsım adına sayın Ekrem İmamoğlu'na
ve teknik ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
BARIŞ KIŞ

Kazanan tarih oldu

Poşet
kullanımı
azaldı

Marketlerde poşetlerin ücretli
hale getirilmesinin ardından
ücretli poşet kullanımı yüzde 

70 oranında azalırken,
ücretsiz manav poşet kullanımı
ise yüzde 100'ün üzerine çıktı

ÇEVRE ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından kay-
nakların verimli

kullanılması ve plastik poşetlerden
kaynaklanan çevre kirliliğinin önlen-
mesi amacıyla  1 Ocak'ta yürürlüğe
giren kanunla birlikle market poşet-
leri 25 kuruş karşılığında satılmaya
başlandı. İlk 8 ayda market poşetle-
rinin kullanımı yüzde 70 oranında
azalırken, manav reyonunda kulla-
nılan ince poşetlere talep ise yüzde
100'ü geçti.

Uygun düzeye indirilmeli

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın
(PAGEV) Geri Dönüşüm İktisadi
İşletmesi olan PAGÇEV'in Genel
Müdürü Yağmur Cengiz, uygula-
manın Avrupa Birliği tarafından
hafif plastiklerin azaltılması mev-
zuatına uygun hazırlandığını be-
lirtti. Yılbaşından itibaren yürürlüğe
giren kanun sonrası poşet kullanımı
hakkında bilgi veren Yağmur Cen-
giz, “Büyük marketlerde kullanılan
poşetlerde yüzde 70 oranında bir
azalma oldu ama henüz büfe, tekel
ya da küçük yerlerde bununla ilgili
fazla çalışma olmadı. Ancak manav
reyonunda kullanılan poşetlerde
yüzde 100'den fazla bir artış oldu-
ğunu görüyoruz. Kasa reyonunda
kullanılan poşetler, ağırlığının bin
katı kadar ağırlık taşıyabiliyor. O
yüzden de ince poşetleri daha fazla
almak gerekiyor. Vatandaşımız da
öyle bir çıkış yolu buldu kendine.
Ancak kullandığımız poşet mikta-
rını daha uygun bir düzeye indirme-
miz lazım" dedi.

1 poşetli alışveriş

Yağmur Cengiz, vatandaşların bi-
linçlenmesi gerektiğini vurgulaya-
rak, “ Bu uygulama Avrupa
Birliği'nde de çıkan hafif plastiklerin
azaltılması mevzuatına istinaden
bizde de hazırlandı. Burada amaç
poşet kullanımını azaltmak. Bizim
de burada vatandaşımıza bunun bi-
lincini vermemiz gerekiyor. 1 po-
şette taşıyabileceği bir alışverişi 5
poşetle taşımamalı. Plastik poşet
kullanımı bir ihtiyaç, çünkü ağırlığı-
nın bin katı kadar yükü taşıyabiliyor.
Sıvı döküldüğü zaman herhangi bir
sorun olmuyor. Çok fazla zorlan-
mazsa yırtılmıyor. Bu avantajlar do-
layısıyla kullanılabilir, ama burada
önemli olan atık miktarını azalt-
mak. Vatandaşımızın da bu konuda
biraz bilinçli olması lazım" uyarı-
sında bulundu.
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Beşiktaş Rize’ye hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü hafta-
sında Çaykur Rizespor ile oynayacağı
maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı
idmanla devam etti. teknik direktör ab-
dullah avcı yönetiminde gerçekleştirilen
idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. kondis-
yon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen
antrenman, sahada yapılan ısınma ko-

şuları, istasyon koşuları ve streching ça-
lışması ile başladı. ardından pas çalış-
ması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda
oyun kontrol pas çalışması yapıldı. an-
trenman, yarım sahada taktik progra-
mının yer aldığı çalışmalar ve çift kale
maç ile sona erdi. antrenmana kulüp
bulması için izin verilen Ricardo Qua-

resma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve
atiba Hutchinson ile Göztepe maçında
ayak bileğinde hematom oluşan Oğuz-
han Özyakup katılmadı. enzo Roco ise
takımdan ayrı koşu yaptı. Siyah-beyazlı
ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlık-
larına yarın saat 10.30’da yapacağı
antrenmanla devam edecek. 

Ü niversitelerin Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu
Bölümü’ne (BESYO) ve

Polis Meslek Eğitim Merkezi
(POMEM)ile Bekçilik sınavına gi-
recek olan gençler, hazırlıklarını
Küçükçekmece Belediyesi’nin aç-
tığı ücretsiz kurslarda tamamlıyor.
BESYO, Bekçilik ve POMEM Ha-
zırlık Kursları’ndan 3 yılda 655
genç yararlandı. Alanında uzman
spor eğitmenleri tarafından verilen
dersler haftada 4 gün Arif Nihat

Asya İlkokulu spor salonunda 
gerçekleştiriliyor.

Gençlik geleceğimiz

Sosyal belediyecilik ilkeleri gereği,
ücretsiz olarak hizmete sunulan
spor kursları ile gençlerin aile bütçe-
lerine katkı sunmayı hedeflediklerini
ifade eden Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, ‘’Geleceğimiz
olan, gençlerimizin mesleki hayalle-
rinin gerçekleşmesine katkı sağla-
mak amacıyla bu kursları

düzenliyoruz. Spora gönül veren ve
bu sınavlara hazırlanan gençleri-
miz, kurslarımıza yoğun ilgi gösteri-
yor bu da bizi mutlu ediyor.
Geleceğimize yaptığımız yatırımları
artırarak devam ettireceğiz. Sınav-
lara girecek tüm gençlerimize şim-
diden başarılar diliyorum’’ dedi.

Sınavlarda büyük başarı

Küçükçekmece Belediyesi Spor
Eğitmeni Furkan Cinaykın, 12 ay
boyunca devam eden kurslarda 

gençleri sportif yetenek sınavlarına
hazırladıklarını söyleyerek, ‘’ Eği-
timlerimizi, sınavlarda istenilen par-
kurlara bağlı kalarak yapıyoruz, bu
da sınava giren gençlerimizin büyük
oranda başarılı olmasını sağlıyor,
yüzde 80 başarı ortalaması yakala-
mış durumdayız. Hedefimiz yüzde
100 başarıya ulaşmak. Öğrencileri-
mizi sınavın gerekliliğine göre,
salon, stad ve ormanda kross yapa-
rak 3 aşamada hazırlıyoruz ’’dedi.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Hayalim
antrenör
olmak

Üniversiteye hazırlandığını
söyleyen Esra Ceren Toprak
ise, ‘Hayalim antrenör olmak.
5 aydan beri bu kursa geliyo-
rum. İlk geldiğim zamanki
derecelerim ile şu andaki de-
recelerim arasında çok büyük
bir fark var. Özel BESYO kurs-
larının fiyatları çok fazla ol-
duğu için gidemedim.
Küçükçekmece Belediyesi’nin
ücretsiz kursunu öğrendi-
ğimde hemen kayıt yaptırdım
ve sınavlara hazırlanıyorum.
Bize bu imkanı sağladığı için
Belediye Başkanımız Kemal
Çebi’ye çok teşekkür ediyo-
rum’’ diye konuştu. Sportif
yetenek kurslarından yarar-
lanmak isteyen gençler, 12 ay
boyunca, kimlik fotokopisi ve
bir adet vesikalık fotoğraf ile
Küçükçekmece Belediyesi’ne
başvuru yapabilirler.
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lİgİn gidişatı için çok önemli bir puan kazan-
dıklarını söyleyen Aykut Kocaman, şu ifadeleri
kullandı: "Geçen sezondan taşıdığımız bir kı-
rılganlık var, sert bir takım konumunda değiliz.
Ligin henüz başı olmasına rağmen ilk haftayı
mağlup kapayan son şampiyona karşı, atmos-
ferin çok sert olduğu bir yerde puan almak çok
sevindirici oldu. Özellikle o kırılganlığı üzeri-
mizden atmak ve özgüven sağlamak için ciddi
bir adım olacak."

Gol ödül oldu

Galatasaray'ın ilk yarıda çok fazla topla oyna-
dığını dile getiren Kocaman, "İlk yarıdaki oyun
olumsuz iki tarafıyla olumlu iki tarafını iç içe
söylemek gerekiyor. Bizim düşündüğümüzün
üzerinde ilk yarıda rakibimiz topla çok oynadı,
topun arkasında çok kaldık. Çok koşmamıza
ve sıcak havada zorladı. Beklediğimizin üze-
rinde Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Bun-
dan daha büyük olumsuzluk ise ikinci yarıda
gole kadar olan sürece çare bulamadık. Bunu

düşünmemiz gerekiyor. Sevindirici anlamda
ise golden sonra hemen reaksiyon verebilmek
iyiydi, doğruydu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra
doğru vuruşu ve ortayı bulabileceğimiz yeri
beklemek önemliydi. Panik ve telaş yapmadık.
Sonucunda gelen gol de ödül oldu bizim adı-
mıza" dedi.

Avrupa'dan uzaklaştık

Atmosferin sarı kartlar üzerinde etken oldu-
ğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Sarı kart-
lar etkili oldu ama atmosfer tabii biraz etkiledi.
O baskıda yakalayamadı. Ferhat'ın tamamen
durumla ilgiliydi. Ana hedefim bir önceki geli-
şimde olduğu gibi, takım kalitesini koruyup,
ligin orta üst grubu takımı olmamız. Bu arada
yaş ortalamasını küçültmek ve kulübün bütçe-
sini düşürebilmek. Artık bütün takımlar, niha-
yet, yıllarca söylediğimiz gibi duvara çarptılar.
Mali anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıya-
lar. Bu mali durum, hep söylediğim gibi Av-
rupa takımlarından da uzaklaştırdı. Takımın

yaş ortalamasını ve bütçesini düşürmemiz
gerek. Bununla beraber de ligde orta üst grup
takım görüntüsüne sahip olmalıyız. Bu lig,
bundan sonrası için de herkes için, doğru
planlama yapanlar için güzel bir yere gidiyor"
ifadelerini kullandı.

Geçen yılın üzerine çıkacağız

Geçen senenin ortalamasını geçeceklerine
inandığını söyleyen Kocaman, "Takım planla-
ması ve benzeri şeyleri, oyuncularla ilgili şey-
leri düşünürken, bu sene gol konusunda
büyük sıkıntı çekmeyeceğiz. Ömer Ali yüzde
60-70'le oynuyor. Milosevic öyle. Bajic atabi-
len bir oyuncu. Miya da geldi, belki bir tane
daha oyuncu alacağız. Bu sene ritmimizi bul-
duktan sonra sanki geçen senenin ortalaması-
nın üstüne çıkma ihtimali yüksek" diye
konuştu.

TFF formül üretmeli

Yabancı sınırlaması ile ilgili gelen bir soruya

yanıt veren Kocaman, şu
ifadeleri kullandı: "Fede-
rasyonun ve Şenol hoca-
nın hakkını teslim etmek
lazım. Sürekli değil ama
sıkça arıyor, düşünceleriyle
ilgili olarak tüm teknik adam-
larla görüşüyor. Benim kişisel
görüşürüm şu, çok derin bir konu.
Futbolla ilgili değil, ülkeyle ilgili. Bizim
üretme kabiliyetimiz, bu kadar yabancı oyun-
cuya uygun gözükmüyor. Dolayısıyla yabancı
oyuncu sayısını üst mertebede götürürken,
TFF'nin mutlak bir şekilde oyuncu üretmeye
kulüpleri zorlaması gerekiyor. Kısıtlama getir-
mek üretimi artırmaz. Bu şekilde anlatırken
konu anlamından ötürü anlamından çıkabili-
yor. TFF'nin kulüplere üretme zorunluluğu ge-
tirmesi gerekiyor. Bu yapılmadan, bu şekilde
olduğu sürece, faydadan çok orta ve uzun va-
dede zararın olma ihtimali daha yakın gözü-
küyor. Benim görüşüm, TFF'nin mutlaka bir

formül üretmesi
ve kulüplere zo-
runluluk getirmesi
gerekiyor. Bir ta-

raftan yarışmak is-
tiyorsunuz

Avrupa'daki üst düzey
takımlarla. Tüketme an-

layışıyla kolaycılık ve ucuz-
culuk geliyor. Bu denklem

kurulabilir mi bilmiyorum. Ama kurmak gere-
kiyor. Özellikle futbolun paydaşlarının mut-
laka sürekli görüş belirtmeleri gerekiyor."
Konyasporlu oyuncuların süre geçirmesine
yönelik konuşan Kocaman, "Benim kafamda
öyle bir şey yok. Oyunun ritmini yakalamak
başka bir şey. Biz direkt toplarla oynamaya ça-
lışıyoruz. Bu bir zaman. Bu bizim tarzımız.
Sakatlıkla ilgili problemler oldu. 1-0'dan sonra
Galatasaray da oyunu çok durdurdu. Bu
benim tarzım değil, istediğim bir şey de değil"
dedi. DHA

Küçükçekmece Belediyesi, spor mülakatı
ve parkur gerektiren sınavlarla 

ilgili açtığı spor kursları ile gençleri 
hayallerindeki mesleğe hazırlıyor

Fırtına dur
durak bilmiyor

Emmanuel Adebayor
Kayseri’ye geldi

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında
Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden
Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor

En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplas-
manda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha
sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.
Altı aydır mağlubiyet görmeyen Karadeniz ekibi,
20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.Trabzons-
por, geçen sezon Ümraniyespor maçının ardın-
dan ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer,
bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde
etti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise hazırlık, UEFA
Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 9 maç oy-
nadı. 4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ay-
rılan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2
galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig'de de 1 galibiyet,
1 beraberlik aldı. Böylelikle Trabzonspor, bu
sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.

Ligde de yenilmiyor

Trabzonspor, lig maçlarında ise 6 ayı aşkındır ye-
nilgi yüzü görmedi. En son geçen sezon 16 Şu-
bat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0
mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra 14
maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz
ekibi, 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik
elde etti.

Sahasında 7 maçtır kazanıyor

Trabzonspor, sahasında son 7 lig maçından gali-
biyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 22.
haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardın-
dan sahasında oynadığı 6 lig, 1 Avrupa kupası
olmak üzere 7 karşılaşmada galip geldi.  AA

İstİkbal Mobilya Kayserispor'un prensipte an-
laşmaya vardığı Togolu futbolcu Emmanuel Ade-
bayor, Kayseri’ye geldi. Uzun süredir forvet
arayışlarını sürdüren İM Kayserispor, son olarak
Medipol Başakşehir forması giyen Adebayor ile
her konuda anlaşma sağladı ve oyuncuyu Kay-
seri’ye getirdi. Saat 11.30’da Erkilet Havaalanı'na
inen Emmanuel Adebayor, yöneticiler ve taraftar-
lar tarafından karşılandı. Başarılı futbolcu, daha

sonra özel bir araç ile kalacağı otele geçti.
Bugün sağlık kontrolünden ge-

çecek olan tecrübeli golcü,
ardından resmi sözleş-

meyi imzalayacak.
İHA

Alan savunması oynadıklarını belirten Aykut Koca-
man, "Bu bizim tarzımızla ilgili bir şey. Alan sa-
vunması oynuyoruz. Her zaman ve her zaman

rakiplerin bekleri bizim karşımızda öne
çıkacaklardır. Bu bizimle alakalı bir

durum" diyerek sözlerini
noktaladı. 

Bizim 
tarzımızla

ilgili




