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‘ O gün komşu çocuktan dayak yemiş,
kafam kırılmıştı, ağlayarak eve gelmiş-
tim. Annemin yaramı sarmasını bekler-

ken, o da bana vurmaya başladı, söylemedik
laf bırakmadı. Elime bir taş vererek ‘Gidip
öcünü almazsan seni eve almayacağım’
dedi. Bende gidip annemin verdiği taşla
çocuğun kafasını kırdım. İlk dersimi böyle
aldım.’

Bu satırlar, Sait Çamlıca’nın Aile, Medya
ve Şiddet adlı kitabından alıntı olup ceza
evinde terör suçlusu bir mahkumun çocuklu-
ğuna ait hatırasıdır. Neden bu hikayeyi pay-
laştım? Çünkü, bu hikaye aslında
kulaklarımızdan uzunca süre silinmeyecek o
annnenin ‘Ölmek İstemiyorum!’ ve kızının
‘Anne Lütfen Ölme!’ çığlıklarının başlangıç
noktasıdır.

Eğer kalıtsal bir rahatsızlığımız yok ise
hiç birimiz şiddet eğilimiyle doğmuyoruz

Sevgili Dostlar. Şiddet, aile ortamında or-
taya çıkan, okul yıllarında devam eden, bi-
reyin iş ve sosyal yaşamına kadar yansıyan,
kişiliğinin bir parçası haline geliyor. Yani bu
kişileri kendi içimizde kendimiz 
yaratıyoruz.

Türkiye’de her gün yüzlerce kadın şid-
dete maruz kalıyor. Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu’nun yayınladığı
rapora göre 2019’un ilk yarısında 214
kadın cinayete kurban gitmiş. Bu, ülke-
mizde neredeyse her 20 satte bir kadın ci-
nayeti olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz
günlerde yaşanan Emine Bulut, cinayetini
konunun uzmanları hukuksal açıdan,
sosyo-ekonomik açıdan, dini açıdan, ideo-
lojik açıdan ya da psikolojik açıdan değer-
lendirip mutlaka bir çok yoruma
ulaşabilirler. Boğazım düğümlenerek ve
zorlanarak yazdığım 3. köşe yazım bu.

Ben sadece yıllardır tek
başına bir kız çocuğu yetiştiren
bir anne olarak bir kaç tane öneri sorusu
sormak istiyorum sadece:

Biz kadınlar, şiddet eğilimi olan, ruhsal
problemleri olan kişilerle hiç bir şekilde
iletişim halinde olmasak, onların ruhsal
durumunu tespit ettiğimiz an var olan ile-
tişimimizi koparsak, evliliğe kadar götür-
mesek, bizim için daha güvenli olmaz mı?

Erkeğin gösterdiği kısıtlamaların sözel
ya da fiziksel şiddetin bir sevgi gösterisi
olmadığını kabul etsek, gerçek sevgive
saygıyı tadmamıza vesile olmaz mı?

Bir diğer kanayan yaramız kadınlar
üzerine kurulmuş toplumsal baskı. Değerli
anneler, babalar, şiddet gören yavruları-

mızı ‘Elalem ne der?’ diye kaderlerine 
tek etmesek, sahip çıksak, sonradan daha
büyük acılar çekmemizin önüne 
geçmez mi?

Çocuklarımızı yetiştirirken onlara özgü-
ven, özsaygı değerlerini verebilsek, bu
mutlu ve güvenli bir toplum oluşması için
büyük bir adım olmaz mı?

Çevremizde şiddete maruz kaldığına
şahit olduğumuz kadın ve çocuklar için her
birimiz elini cep telefonu kaydı yerine,
taşın altına koymaya çabalasak, şu gün-
lerde yaşadığımız cehennem azabından
çok daha güzel günler görmemize sebep
olmaz mı?

Şiddeti daha çok tetikleyen dizi ve film-
lerden kendimizi ve çocuklarımızı uzak
tutsak, onun yerine bir sayfa kitap okuma-
nın, öğrenmenin hazzını tatsak, hepimiz
için daha yararlı olmaz mı?

Eline taş verip, ‘Git öcünü al!’ demek
yerine, annesine, kardeşine, arkadaşlarına,
yaratılmış her şeye karşı vicdanlı çocuklar

yetiştirmeye çabalasak, bugün sokakta yü-
rürken gölgemizden korkar duruma düş-
memizin önüne geçmez mi?

Başta kendimiz ve ardından çocukları-
mızın, insan davranışlarını anlayabilme-
miz için temel psikoloji eğitimi almasını
sağlasak, hepimizin geleceği için daha
sağlıklı olmaz mı?

Şiddet eğilimi, ruhsal problem olan bi-
reyle konuşarak, tartışarak ya da düzelir
diye sessiz kalarak, o kişinin bir adım
daha ileriye gitmesine imkan tanımasak,
bir uzman yardımı alması için destek
olsak, aslında sadece bir suçluyu ve bir
mağduru değil bütün bir toplumun kurtul-
masına vesile olmaz mı?

Bir annenin ve 10 yaşındaki yavrusunun
çığlıkları, ülkemizde kanayan bu yaranın
sesi oldu. Dileğim bu sesin unutulmaması,
son olması ve en kısa süre içerisinde kalıcı
yasal ve toplumsal düzenlemelerinin el bir-
liğiyle hayata geçirilmesi.

Sevgilerimle.
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Karaciğer yağlanması ya da tıp literatüründeki ismiyle NAFLD, 
dünyada en endişe veren global salgın olarak tanımlanıyor. Günü-
müzde moda olan şok diyetler de zayıflamak isteyenlerin karaciğer
yağlanmasıyla karşı karşıya bırakıyor. Peki ne yapmalı? Nasıl 
yapmalı? İşte bu soruların cevaplarını Prof. Dr. Şafak Kızıltaş verdi 

sok diyetler
karacigeri
yoruyor

V ücudumuzda birçok organ var ve
şüphesiz ki hepsi ayrı ayrı öneme
sahip. İçlerinde birtanesi var ki

çok kilit bir rol üstleniyor. Karaciğer vü-
cudumuz için hayati önem taşıyan bir or-
ganımız. Ancak ne yazık ki gereken önemi
göstermiyoruz ve karaciğerimiz gün geç-
tikçe hızla yağlanıyor. Karaciğer yağlan-
ması ise ölümcül sonuçlara yol
açabiliyor!  Son yıllarda rakamlar ürkü-
tücü! Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Şafak
Kızıltaş dünyada hızla artan bir sorun
olan karaciğer yağlanmasının ülkemizde
her 4 yetişkinden birinde görülür hale gel-
diğini belirterek “Fazla kilolu her 2 kişi-
den de en az birinin karaciğeri yağlı.
Endüstrileşmiş ülkelerde NAFLD  yani
'Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer
Hastalığı' gerek yanlış ve sağlıksız bes-
lenme, gerekse hareketsiz bir yaşam tarzı
nedeniyle hızla artıyor” diyor.

Sinsi hastalığın iki yüzü!

Karaciğer yağlanmasının; basit yağlanma
ve yağlanmaya bağlı karaciğer iltihabı (
NASH ) olmak üzere iki farklı şekilde gö-
rüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Şafak Kızıl-
taş “Basit yağlanması olan bireylerin
yüzde 80'inde önemli bir sağlık sorunu
yaşanmazken, geri kalanlarda yağlan-
maya bağlı karaciğer iltihabına neden ol-

maktadır. Yağlanmaya bağlı karaciğer ilti-
habı (NASH) gelişen bireylerde ortalama
yüzde 10 karaciğer sirozu geliştiği göste-
rilmiştir. Karaciğer sirozu karaciğer kan-
serine ve bu nedenle ölüme yol
açmaktadır. Son zamanlarda karaciğer
nakli gerektiren karaciğer kanserlerinde
etkenin yağlı karaciğer olduğu olgular
hızla artmaktadır” diyor. 

Haftada 1,5 kilo zayıflayın

Karaciğer yağlanması olan hastaların
yaklaşık yüzde 80’inin aşırı kilolu, erişkin
tip diyabet hastalığı, insülin direnci ve kan
yağı yüksekliğine sahip olduğu biliniyor.
Buna karşın her kilolu hastada karaciğer
yağlanması olmayabileceği hatta çok
zayıf kişilerde dahi karaciğer yağlanması
olabileceğini belirten Prof. Dr. Şafak Kı-
zıltaş günümüzde zayıflama uğruna uy-
gulanan şok diyetlerdeki tehlikeye dikkat

çekerek önemli bir uyarıda bulunuyor:
“Karaciğer yağlanmasını tedavi edebil-
mek için çeşitli ilaçlar araştırılıp denense
de bugün için etkinliği kanıtlanmış ve gü-
venilir tek tedavi olarak kilo kaybı. Bunun
için fiziksel aktivite ve diyet yapmak ye-
terli. Ancak kilo kaybı haftada 1-1.5  kilo-
gramı geçmemeli. Çünkü daha hızlı kilo
vermek karaciğer yağlanmasını artırır!” 

Batı tipi beslenmeden kaçının

Peki hızlı kilo kaybı karaciğer yağlanma-
sını nasıl artırıyor? Prof. Dr. Şafak Kızıl-
taş şöyle yanıtlıyor: “Açlık esnasında
birtakım hormonlar aracılığıyla vücuttaki
yağ dokularının parçalanması artar. Bu
hormonlar; trigliserid adı verilen yağları
parçalayan enzimleri aktifleştirerek bun-
ların yağ asitlerine parçalanmasını hızlan-
dırır. Bu şekilde dolaşıma salınan yağ
asitleri karaciğere geri döner ve  yeniden

trigliserid adını verdiğimiz yağa dönüşe-
rek karaciğer hücrelerinde birikir. Bu ne-
denle uzun süren açlıklarda karaciğerde
yağlanma görülür.” Yağ ve karbonhidrattan
zengin ''Batı tipi beslenme''den kaçınarak,
düşük kalorili ''Akdeniz tipi'' beslenmeye ge-
çilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan
Prof. Dr. Şafak Kızıltaş “Toplumda giderek
yaygınlaşan bitkisel ilaç kullanımı bilimsel
bir anlam taşımamakta hatta fayda yerine
zarar verebilmekte, ölüme yol açabilmekte-
dir. Bu nedenle hastanın doktoruna danış-
madan bu yöntemlere başvurması
önerilmez” diyor.  

EKREM HACIHASANOĞLU

Maya alerjisi
olabilirsiniz

BAZI yiyecek ve içeceklerin içinde
bulunan maya proteinine vücudun
duyarlılık göstermesi, tıp literatü-

ründe maya alerjisi olarak tanımlanıyor.
Maya alerjisi, bağışıklık sisteminin duyarlılığa
verdiği cevapla, alerji yapan maddeyi vücuttan
atabilmek için çeşitli antikorları üretmesiyle
kendini gösteriyor. Duyarlılığı olan kişide
maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde
çeşitli belirtilerle karşılaşıldığını belirten Medi-
cal Park Pendik Hastanesi’nden Diyetisyen
Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekti,
alerjisi olanların nelerden uzak durması gerek-
tiğini anlattı.

En büyük belirtisi

Ntv.com.tr'nin haberine göre, maya alerjisinde
belirtilerin kişiden kişiye değişebildiğini, ge-
nelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en
büyük belirtisinin cilt reaksiyonları olduğunu
dile getiren Saruhan, şunları söyledi: “Deride
döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği
gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yor-
gunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşi-
mesi ve buna bağlı olarak bulantıdır. Kişilerin
maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir.
Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketil-
diğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkında-
lıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır.
Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi
verecektir. Aksi takdirde kişinin, “Benim neyim
var” düşüncesiyle psikolojisi de etkilenir."

Kuruyemiş veya yumurta

"Maya alerjisi olan
kişilerin maya içeren
yiyecek ve içecekler-
den uzak durmaları
gerekir" diyen Saru-
han, "Maya içeren
bu besinler; başta
ekmek ve ekmek tü-
revleri olan simit,
poğaça, kurabiye,
kek gibi pasta ürün-
leri, peynir, yoğurt,
kefir gibi süt ürün-
leri, turşu, sirke, ma-
yadan elde edilen
soslara da dikkat.”

Az uyuyan çok üzülür
Prof. Dr. Ferah Ece, az uyuyan insanların gündelik hayatta çok çabuk yorgun düştüğünü 
belirterek, “Hem daha dikkatsiz bir hale geliyorlar hem de daha depresif olabiliyorlar” dedi

SICAK yaz günleri çoğu zaman
deniz ve havuz tatili anlamına
gelse de uykusuz gecelere de

neden olabiliyor. Uykusuzluk da özellikle
çalışanlar için verimsiz iş günlerine neden
olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Ferah Ece “Özellikle iş dünya-
sında verimli olabilmek için kaliteli uyku
çok önemli. İdeal uyku saati kişinin ken-
dini sabah dinç uyanması için gereken sü-
reye göre değişir. Bu zaman aralığı
kiminde 5 saat kiminde 8 saat olabilir
“diyor. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece sıcak hava-
larda rahat bir uyku geçirmek için alına-
cak önlemleri anlattı.

Kalitesiz uyku nedir?

İyi bir uykunun başlıca ölçüsü kişinin
sabah dinç uyanması ve kendisini gün
içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz uyku
ise gece sürekli uyanmalar ve sabah yor-
gunluğu ile karakterizedir. Uyku bozuk-
lukları solunum düzensizliklerine, bu

düzensizlikler de kişinin gece boyunca
bazen kısmi bazen de tamamen uyanma-
sına sebep olur. Bu yarı ya da tam uyanık-
lık durumları hastanın derin ve kesintisiz
uyku uyumasını engeller ve uykunun kali-
tesini bozar.

Sinir yapar

Çok gürültülü horlama ve uykudan bo-
ğulma hissi ile uyanmanın da eşlik ettiği

kalitesiz bir uyku işte verimi düşürür, kon-
santrasyonu bozar, hatta kilo bile aldırır.
Bunun yanında unutkanlık, sabah baş ağ-
rısı ve bulantı ile uyanma, sinirlilik sıklıkla
karşılaşılan durumlardandır. Sabahları
dinç uyanmak ve bağışıklık sistemini güç-
lendirmek için karanlıkta uyumak gerekir.
Çünkü bağışıklık sistemini düzenleyen ve
vücudun biyolojik saatini koruyan melato-
nin hormonu etki ediyor.



O lay, 31 Temmuz
akşamı Arnavut-
köy'de meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre,
Antalya'da yaşayan Tuğba
Anlak (30) eşiyle boşandık-
tan sonra 6 yaşındaki kızı
Almira ile İstanbul'a taşındı.
Bir süre çeşitli işlerde çalı-
şan genç kadın daha sonra
bir kafe açtı. Sürekli kafeye
gelen ve kendini mimar ola-
rak tanıtan Murat Uslu,
Anlak'la arkadaşlık kurdu.
Genç annenin işleri iyiye
gitmeyince kafesini bir süre
sonra devretti ve başka bir
eve taşındı. Yeni evini te-
mizlediği sırada Murat
Uslu kafede çalışan Mus-
tafa Ünver ile birlikte evin
bulunduğu yere geldi.
Murat Uslu araçta bulunan
silahı alarak pencereden
içeriye girdi.

Kızının gözü 
önünde vurdu

Genç kadını 6 yaşındaki kı-
zının gözü önünde önce
darp eden daha sonra da
kafasından silahla vuran
Murat Uslu devir edilen ka-
fenin parasını da alarak
olay yerinde kaçtı. Yaşanan
bu anlarda Uslu'nun ara-
cıyla gelişi ve pencereden
içeriye girişi güvenlik kame-
ralarına yansıdı. Olay son-
rası polis ekipleri tarafından
başlatılan çalışma sonucu
anne Anlak'ı başından
vuran Murat Uslu ile Mus-

tafa Ünver'i yakaladı. Adli-
yeye sevk edilen Murat
Uslu tutuklanarak ceza-
evine gönderilirken, Mus-
tafa Ünver ise ifadesinin
ardından serbest bırakıldı.

28 gündür yaşam
mücadelesi veriyor

Başından vurulan ve 28
gündür tedavi olduğu has-
tane de yaşam mücadelesi
veren genç kadınla ilgili bu
gün yakınları ve arkadaşları
hastane önünde basın açık-
laması yaptı. Yapılan açıkla-
maya Tüketici Başvuru
Merkezi Onursal Başkanı
Aydın Ağaoğlu ve çevredeki
vatandaşlar da destek verdi.

İkinci Emine 
Bulut olmasın

Ağaoğlu yaptığı açıkla-
mada, "Hepimizi insanlığı
üzdü bu durum. Şu an bu
hastanede beyninde bir
mermi çekirdeği ile 30 ya-
şında bir anne yatıyor. Bir
cani onun kafasına kurşun
sıktı. Kurşun sıkmadan
önce de şiddetli darp etmiş.
İkinci Emine Bulut 
olmasın diye burada top-
landık. Ablası burada. 6 ya-
şında bir kızı var. Kızını
okutmak istiyordu birinin
yetiştirdiği cani evine zorla
girip darp etti yavrunun ol-
duğu ortamda kafasına
mermi sıktı. Sözün bittiği
yer bu ikinci Emine Bulut
olmasın" dedi. DHA
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ANNE KIZI ICIN YASAM
MUCADELESI VERIYOR
Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak 
ağır yaralanan Tuğba Anlak (30) hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Güvenlik kameralarına da
yansıyan olayla ilgili hastane önünde açıklama yapan aile ise yetkililerden destek bekliyor

açıklama sırasında gözyaşlarına hakim ola-
mayan abla İlknur Gültekin, yetkililerden
kardeşi için destek istedi. Gültekin , " kar-
deşim burada hastane de yatıyor nedir ne
değildir belli değil. kızı her gün 'annem
gelecek annem ölmeyecek, anneme bir
şey olursa ben nasıl yatacağım uyuyaca-
ğım' diyor. annesinin resmini öpüyor.
Bunu yapana idam istiyorum. Bizi yaktı
kendi de yansın. kardeşime doktor des-
teği bekliyoruz. Daha iyi hastanelerden
daha iyi doktorlar bekliyorum karde-
şime çok kötü durumda her tarafı
felçli, konuşamıyor, tanımıyor kimseyi,
tamamen makinelere bağlı" dedi. Olay
gününü anlatan İlknur Gültekin ," 31
Temmuz çarşamba günü oldu olay. Biz
o gün kardeşimi sürekli aradık ulaşa-
madık, telefonlara çıkmadı. kız karde-
şim aradığında polis çıkıyor telefonuna
'kardeşiniz bir kaza geçirdi acil buraya
gelmeniz gerekiyor' diyor. Bize kurşun-
landığını söylemediler. Hastaneye gitti-
ğimizde başından vurulduğunu

öğrendik. Yüzde
2'lik bir şansı var"
diye konuştu. Eniş-
tesi Zafer Gültekin
ise, "kendinden son
derece zayıf bir in-
sana kurşun sık-
mak korkaklıktır,
acizliktir" diyerek
duruma tepki 
gösterdi.

Gözyaşlarına
hakim olmadılar

Adalet yerini buldu
Küçükçekmece'de 

5 yaşındaki çocuğa 
istismarda bulunduğu

iddia edilen 18 yaşındaki
Pakistan uyruklu 
Mohammad Vasıf

hakkında ilk duruşmada
karar çıktı. Mahkeme

heyeti, sanık 
Mohammad Vasıf'ı

"Çocuğun nitelikli cinsel
istismarı" suçundan 

29 yıl hapis cezasına
çarptırdı. Davanın

ardından açıklama
yapan Avukat Eren 

Keskin, davayı en
başından beri takip

ettiğini, yargılamanın
çabuk bittiğini belirterek,
"Mahkeme bugün ilk kez

çok doğru bir karar
verdi” dedi

bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde görülen duruşmada tutuklu sanık
Mohammad Vasıf ile avukatı hazır bu-

lundu. Mağdurun ailesinin yanı sıra, Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu ve İstanbul
Barosu avukatları da duruşmaya katıldı. Du-
ruşma savcısı eylemin niteliği, toplumsal ahlak ku-
ralları gözetildiğinde duruşmanın gizli yapılmasını
talep etti. Mahkeme heyeti de duruşmanın kapalı
olarak yapılmasına karar verdi. Tercüman eşli-
ğinde savunması sorulan Mohammad Vasıf "Ben
kendimi savunmak istemiyorum. Susma hakkımı
kullanmak istiyorum. Benim kullandığım her-
hangi bir ilaç veya ruhsal psikolojik bir sıkıntım
yoktur" dedi.

Avukat en yüksek cezayı istedi

Mağdurun annesi ve babası sanıktan şikayetçi ol-
duklarını söyledi. Müştekilerin avukatı Eren Kes-
kin de "Çocuğun kesin raporunun alınması demek
çocuğun aynı travmalara maruz kalması anla-
mına geleceğinden yeniden rapor alınmasını talep
etmiyoruz. Mevcut raporlar yeterlidir. Sanığın tu-
tukluluk halinin devamına karar verilsin" ifadele-
rini kullandı. Söz alan diğer müşteki avukatları da
suçun sanık tarafından işlendiğini belirterek, "Sa-
nığın atılı suçlarla ilgili üst hadden cezalandırıl-
masını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme doğru karar verdi

Son sözü sorulan sanık Mohammad Vasıf, "Yaşlı
annem, babam ve kardeşim vardır. Benden başka
gelirleri yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. Davayı ka-

rara bağlayan mahkeme heyeti,  sanık Moham-
mad Vasıf'ı  "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" su-
çundan 20 yıl hapis cezasına,  "Cebir tehdit veya
hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"
suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık
Mohammad Vasıf'a iyi hal indirimi de uygulan-
madı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına
karar verildi.

Karar emsal alınsın

Davanın ardından açıklama yapan Avukat Eren

Keskin, davayı en başından beri takip ettiğini, yar-
gılamanın çabuk bittiğini belirterek, "Bugün ilk kez
çok doğru bir karar verdi mahkeme. Çünkü tüm
deliller toplanmıştı. Davayı hiç uzatmadan kara-
rını verdi. Toplam 29 yıl ceza verildi sanık hak-
kında. İndirim uygulanmadı. Ceza en üst sınırdan
verildi. Umarım bu karar diğer mahkemelere de
örnek olur" dedi. Kadın Meclisleri ve Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu sözcülerinin de
yaptığı açıklamanın ardından adliye önünde top-
lanan grup dağıldı. DHA

Saplantılı hayran serbest kaldı
Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu E.K. (33), çıkarıldığı mahkemece adli kontol kararıyla
serbest bırakıldı. Mahkeme, şüpheli E.K'nin ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmaması ve haftada bir gün karakola imza atmasına karar verdi

Şarkıcı İrem Derici'nin şika-
yeti üzerine gözaltına alınan
E.k. bugün Çağlayan'daki İs-

tanbul adalet Sarayı'na getirildi. Savcı-
lıkça ifadesinin alınmasının ardından
E.k. "cinsel taciz" suçundan adli kontrol
talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstan-
bul 12. Sulh ceza Hakimliği'ne çıkarılan
bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söy-
leyen şüpheli E.k., ünlü şarkıcının evine
50 metre yakınına yaklaşmasının yasak-
lanması ve haftada bir gün ikametine en
yakın karakola imza atması suretiyle adli

kontrol altına alınmasına karar verildi. 

Avukat basın açıklaması yaptı
İrem Derici'nin avukatı ayşegül Mermer
adliye çıkışında basın mensuplarının so-
rularını yanıtladı. Müvekkili İrem Deri-
ci'nin, elinde çiçekle kapısına dayanan
şüpheliyi kayıt altına alarak polise verdi-
ğini belirten avukat Mermer, "Dün ge-
ceki olaydan 15 gün önce İrem Hanım
bu şahıs tarafından rahatsız ediliyor. Ya-
nılmıyorsam gece 22.00 sularında.
Evine kadar geliyor, bir şekilde üst kata

çıkıyor. İrem Hanım kendisinden şika-
yetçi oluyor. Zaten soruşturma devam
ederken, dün gece saat 23.00 sularında
bu kişi yine kapıyı çalıyor. İrem Hanım
yukarıdan görüyor. Bir taraftan polisi, bir
taraftan da beni aradı. Ben karakola git-
tim. Şahıs o çevrede olduğu için hemen
yakalandı ve gözaltına alındı. Bugün de
cinsel taciz suçundan nöbetçi mahke-
meye çıktı. Maalesef mahkeme adli
kontrol kararı verdi. Mahkeme bununla
birlikte bir tedbir kararı verdi. İrem Ha-
nım'a 50 metreden fazla yaklaşmaya-

cak, rahatsız etmeyecek, rahatsız ettiği
taktirde hapis cezası, her pazar günü im-
zaya gelecek" dedi. 

Serbest kalmasını eleştirdi
avukat Mermer, "Şüpheli ifadesinde ken-
disinin çok hayranı olduğunu, aşık oldu-
ğunu, onun için yapamayacağı şey
olduğunu dile getiriyor. İfadesinde çeliş-
kiler var. Daha öncesinde Gaziantepli ol-
duğunu, İrem hanım için eşini
çocuklarını terk edip geldiğini söylüyor”
diye konuştu.

Çinko hırsızları
Esenyurt'ta bir iş yerinden 30 bin lira
değerinde çinko çalan şüpheliler
güvenlik kameralarına yansıdı.
Şüphelilerden biri tutuklanırken
diğer şüphelilerin ise arama
çalışmaları devam ediyor

Olay, 12 Ağustos Pazartesi
günü Esenyurt Osmangazi
Mahallesi İrem Sokakta bu-

lunan iş yerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre şüpheliler iş yeri kapısını
kullandıkları kamyonetle kırarak içeri
girdi. Şüphelilerin hırsızlık için girdiği iş
yerinden 30 bin lira değerinde çinko çal-
dıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırszılık
anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Arama çalışmaları devam ediyor

İş yeri sahibi G.K'nın şikayeti üzerine
polis ekipleri şüphelileri yakalamak için
çalışma başlattı. Asayiş Şube Hırsızlık
Büro Amirliği olay yerindeki ve civarın-
daki güvenlik kameralarını inceleyerek
şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 16
Ağustos Cuma günü kimliği tespit edi-
len Bahtiyar D.(40) Esenyurt'ta kamyo-
netle beraber yakalandı. Olaydan 4 gün
sonra yakalanan Bahtiyar D. mahke-
meye sevk edilerek tutuklandı. Görüntü-
deki diğer şüphelilerin ise yakalama
çalışmaları devam ediyor. DHA

Minibüsçülere
ceza yağdı

iStanbul Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü’ne bağlı
resmi ve sivil trafik ekipleri-

nin yaptığı denetimlerde kurallara uy-
mayan yolcu minibüsü sürücülerine
ceza yağdı.  Bazı sivil trafik polisleri
yolcu gibi minibüse binerek, denetim
yaptı. Bakırköy Ekrem Kurt Bulva-
rı’ndaki denetimde sivil ve resmi trafik
ekipleri, kural ihlali yapan, fazla yolcu
alan, seyir halinde kurallara uymayan,
kapısı açık şekilde ilerleyen minibüs sü-
rücülerini uyardı, cezai işlem uyguladı.
Sürücülerin ehliyetleri, yolcu taşımacı-
lığı ile ilgili belgeleri, minibüslerin koltuk
sayıları, koltuk sayısına göre fazla yolcu
alımı gibi kontroller yapıldı.

Siviller yolcu gibi bindi

Denetimler esnasında yolcu gibi mini-
büse binen bazı sivil trafik polisleri sürü-
cülerin kurallara uyup uymadığını ve
fazla yolcu alıp almadıklarını kontrol
etti. Sivil trafik polisin minibüse bindiği
esnada, kapısı açık şekilde yolcu taşıdığı
görüldü Denetimlerde durdurulan mi-
nibüs sürücüsü Muhittin Özen, " Dene-
timler iyi bir şey. Fazla yolcuyu, fazla
parayı herkes alıyor. Kurallara uymaya
çalışıyoruz" dedi. Başka bir minibüs sü-
rücüsü de kurallara uyduklarını ancak
sadece fazla yolcu almaktan dolayı ceza
yediklerini söyledi. DHA

Sürüngen hırsız
Sultangazi'de bir kişi, gir-
diği pide fırınında çevredeki-
lerin kendisini fark etmemesi

için yerde süründükten sonra kasada
bulunan 600 lira ile cep telefonunu
çaldı. Pideleri yiyerek karnını da doyu-
ran şüphelinin o anları güvenlik kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Olay, 24
Ağustos Cumartesi günü saat 02.20 sı-
ralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde
meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen
bir kişi, İsmail Gün'e ait pide fırınına
sürgülü camın kilidini kırarak girdi.
Şüpheli, dışarıdan görmemeleri içinde
yerde sürünerek kasanın bulunduğu
yöne doğru ilerledi. İşyerinde dakika-
larca kalan şüpheli, kasada ve sadaka
kutusunda bulunan toplam 600 lira
para ve işyerine ait cep telefonunu aldı.
Yaklaşık 40 dakika içeride kalan şüpheli,
karnını da doyurdu. Karnını doyurduk-
tan sonra ise işyerinden ayrıldı. Tüm bu
yaşananlar ise güvenlik kameralarına
saniye saniye yansıdı.

Tuğba Anlak’ın ailesi yaşadıkları olayların çok bir üzüntü
yarattığını belirterek adalet çağrısında bulundu, yardım istedi.



İ stanbul Valiliği, kayıtdışı Suriyelile-
rin durumu ve mevzuata uymayan
tabelalarla ilgili yazılı açıklama

yaptı. Açıklamada, "İlimizde düzensiz
göçle mücadele, kaydı olmayan ya da
başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt
dışı istihdamın önlenmesine yönelik reh-
berlik hizmetleri ve işyeri tabela denetim-
leri devam etmektedir. Valiliğimizin
koordinasyonunda 12 Temmuz - 25
Ağustos 2019 tarihleri arasında; düzen-
siz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen,
bakanlığımızın belirlediği geri gönderme
merkezlerinin bulunduğu illere sevk edil-
miştir. Bunların geri gönderme işlemleri
sevk edildikleri merkezlerde sürdürül-
mektedir. İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Su-
riyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki
geçici barınma merkezlerine sevk edil-
miştir. Başka illere kayıtlı geçici koruma
kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulun-
dukları illere dönüşleri devam etmekte-
dir" denildi.

30 Ekim son tarih

Açıklama şöyle devam etti: "Belediyeleri-
miz, muhtarlarımız ve Suriyeli sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan
istişare ve değerlendirmeler sonu-
cunda,  Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere
taşınmaları için 20 Ağustos 2019 tarihine
kadar verilen süre, 30 Ekim 2019 tarihine
kadar uzatılmıştır. Başka illere kayıtlı Su-
riyelilerden; 2018-2019 eğitim öğretim
döneminde İstanbul'da öğrenim gören
temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri
ve aileleri, aile bütünlüğünün temini ve
insani gerekçeler dâhilinde, ilimize kayıtlı
ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri,
Annesi ya da babasını kaybetmiş, yakın-

larının himayesindeki (öksüz-yetim) ço-
cuklar,  İstanbul'da yatırımı bulunan ve
istihdam sağlayan Suriyelilerden, baş-
vuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif ola-
rak faaliyette bulunduğu resmi olarak
tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çe-
kirdek aileleri, Üniversite eğitimine
devam eden öğrenciler, Durumlarını bel-
gelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngör-
düğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize
kayıt yapılacaktır." DHA

S on yıllarda kadına şiddet, kadın cina-
yetleri, öfke o kadar fazlalaştı ki aldı-
ğımız her haber bizlerin yüreklerini

yakıyor, ciğerlerini parçalıyor ...
Evet, bir türlü engellenemeyen kadın 

cinayetleri ...
Dokuz ay bin bir zahmete, sıkıntılara kat-

lanarak insanların hayata gelmesine vesile
olan kadın..

Doğduğunda gece gündüz demeden başın-
dan beş dakika ayrılmayan kadın..

Evladını yedirip, doyurmadan, uyutma-
dan yemeyen içmeyen kadın...

Hayatının her alanında sevgi, fedakarlık
ve mücadele eden kadın...

Yaşadığımız toplumda bireylerin oluşma-
sında, eğitimlerinde en büyük rol oynayan
kadın..

Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok yönü
olan topluma, insanlığa değer katan kadın...

Maalesef her türlü şiddete, saldırıya, is-
tismara ve ölümlere muhatap olanda
kadın...

Bir toplumun ilerlemesi kadınlara verilen
değerle ölçülür. Çünkü toplumu inşa edenler
kadınlardır. Her babanın, her evladın, her
kardeşin bir annesi vardır. 

Kadınlara değer veren, toplumların ne
kadar ileri seviyede olduğunu görmezden
gelmemeliyiz. Nitekim peygamberimiz Hz.

Muhammed (s.a.v) "Cennet an-
nelerin ayakları altındadır " ( Nesâî, 
Cihad, 6) 

buyurarak kadınların değerini, önemini
vurgulamıştır. 

Hiçbir dinde, kitapta ve inançta kadına
şiddet doğru görülmemiş, tam aksine günah
olduğunu ve yanlış olduğunu anlatmıştır. 

Kadın sevgidir ..
Kadın şefkattir..
Kadın fedakarlıktır..

Kadın annedir ..
Ve en önemlisi kadınlar bizlere Allah'ın

emanetidir.
Kadına uzanan eller kırılsın! 
Kadına el uzatanlara yazıklar olsun ! 
Kadını vahşice katledenler insan 

sayılmasın! 
"Dünya ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri

2016-2017-2018 Verileri ve Analizler" 
rapora göre, Türkiye'de son 3 yılda 932

kadın cinayete kurban gitti. En çok cinayet
İstanbul, Ankara ve İzmir'de işlenirken, fail-
lerin ve maktullerin yüzde 46'sının ilkokul
mezunu olduğu belirlendi.

Kadın cinayetlerinin yarısından fazlası
ateşli silahlarla gerçekleşti. Bu silahların
yüzde 83'ünün ruhsatsız olduğu belirlendi.
Bu rakamı yüzde 31,9 ile kesici ve delici

aletler takip etti. Kadın cinayetlerinin 72,8'i
konut ve metruk binalarda, yüzde 15'i ise
sokak ortasında işlendi.

Kırıkkale'de bir annenin, evladının gözleri
önünde öldürüldüğü vahşi bir cinayet ile de-
rinden sarsıldık. Ciğerimiz yandı! 

Daha ne zamana kadar Özgecanlar, Ayşe-
ler, Münevverler, Emineler... 

vahşice katledilecek ? 
Caydırıcı cezalar niçin uygulanmıyor? 
Bir insanı vahşice öldürenin cezası kısastır.
Çünkü kısasta hayat vardır. 
Bir anneyi evladının yanında vahşice öl-

düren kişiye verilen hangi ceza yüreğimiz-
deki ateşi söndürebilir? 

İnsanlık bu sefer ''anne, lütfen ölme..." 
feryadıyla can çekişip,

"ben ölmek istemiyorum" sözü ile öldü... 
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anne ölme lütfen..
Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

16 BIN KACAK GOCMEN
GONDERILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan
açıklamada, "12 Temmuz - 25 Ağustos
2019 tarihleri arasında düzensiz göçle
gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, geri
gönderme merkezlerinin bulunduğu
illere sevk edilmiştir" denildi

"SoSyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili
kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma
hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için
Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir" denilen
açıklamada, "Bu dönemde 24 bin 344 işyeri ziyaret
edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti
verilmiştir. Valiliğimizce 25 Ağustos 2019 tarihine
kadar yapılacağı belirtilen rehberlik hizmetleri,

meslek odalarımızın talepleri doğrultusunda 30
Ekim 2019'a kadar uzatılmıştır. İşyeri tabelalarının
mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışma-
larda bugüne kadar 12 bin 224 işyerine rehberlik
hizmeti verilmiştir. Mevzuata uygun olmayan 437
işyeri tabelası uygun hale getirilmiştir. 1681 işyeri
tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi
için çalışmalar devam etmektedir" bilgileri yer aldı.

İşyeri tabelaları düzeltildi

Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi 
Buluşmaları çerçevesinde bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Sahaf
Festivali 31 Ağustos’ta Cumhuriyet
Caddesi Etkinlik Alanında başlıyor

BEylikdüzü 6.Barış ve Sevgi Buluşmaları bu yıl da
dopdolu programı ve çeşitli etkinlikleriyle İstanbul
halkını kültür, sanat, müzik ve edebiyata doyuracak.

Sevilen isimlerin konserlerinden, ana temanın Umut olduğu
Çardak Altı Sohbetleri’ne kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği
yapmaya hazırlanan Beylikdüzü Belediyesi, aynı zamanda bu
yıl üçüncüsünü düzenlediği Sahaf Festivali ile kitapseverlerin
ruhuna dokunacak. Türkiye’nin farklı birçok noktasından gele-
rek Beylikdüzü’nde buluşacak olan sahafların birbirinden kıy-
metli koleksiyonlarının gün yüzüne çıkacağı festival boyunca
içlerinde plakçılarında bulunduğu 42 sahaf, Cumhuriyet Cad-
desi Etkinlik Alanında kitapseverlerle buluşacak. 

Birçok yazar katılacak

Festival kapsamında Ümit Nar’ın moderatörlüğünde gerçekle-
şecek Sahaf Söyleşileri’ne bu yıl Serdar Kuzuloğlu, Ömer Dur-
maz-Miraç Güldoğan, Sibel Yükler, Karin Karakaşlı, Gamze
Arslan, Güven Erkin Erkal, Bilge Kösebalaban, Cengiz Özde-
mir, Ozan Sağsöz, Ekrem Işın, Osmantan Erkır, Seda Özen,
Emrah Safa Gürkan, Buket Uzuner gibi isimler konuk olacak.

‘Kitapsız Dünyanın Sahafları, Kitap ve Dergi Kapakları Üze-
rinden Basın Yayın Ressamlarının Tarihine Kısa Bir Bakış, Ya-
zarın Odalarını Açmak: Kendine Ait Bir Zaman,
Koleksiyonculuğun Fantastik Tarihi, 19. yy İstanbul’unda
Gündelik Hayat, Atatürk’le Bir Tren Yolculuğu, Şehri Yaşaya-
rak Korumak, Sultanların Arşivleri: Avrupa Arşivlerinde Geç-
mişi Aramak, Ne Olacak Sahaf Semahat’in Durumu? ’
başlıkları altında keyifli sohbetler 31 Ağustos - 8 Eylül tarihleri
boyunca 17.00 - 18.30 saatleri arasında gerçekleşecek. 

Birinci baskılar kitap mezatında

Kitapseverleri bu yıl üçüncü kez Beylikdüzü’nde buluşturacak
olan Sahaf  Festivali, oldukça keyifli anlara sahne olacak. Festi-
val süresince her gün, 16.00-17.00 saatleri arasında düzenlene-
cek kitap mezatlarında; Orhan Pamuk’un ‘Cevdet Bey ve
Oğulları’ adlı eserinden Turgut Uyar’ın ‘Tütünler Islak’ eseri-
nin ilk baskısından Oğuz Atay’ın ‘Tehlikeli Oyunlar’ adlı kita-
bına uzanan geniş bir yelpazede pek çok nadide esere, açık
arttırma usulüyle okurlar sahip olma şansına kavuşacaklar.
TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Büyükçekmeceli
kadınlar meslek
sahibi oluyor
Her yıl yüzlerce vatandaşa meslek
edindiren Büyükçekmece Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları yeni
dönemde de kursiyerleriyle buluşuyor

EğitimlErini tamamlayan vatandaş-
lar dönem sonunda Milli Eğitim
onaylı mezuniyet sertifikalarını almaya

hak kazanarak çalışma hayatına adım atma şansı
yakalıyor. Bilgisayar işletmenliği, bilgisayarda
hızlı klavye kullanımı, Wordpress ile internet say-
fası hazırlama, saç bakımı ve yapımı, manikür –
pedikür teknikleri, aşçı ve pastacı çırağı, ilk yar-
dım, iş güvenliği ve işçi sağlığı, Türk işaret dili,
afet bilinci eğitimi, emlak danışmanlığı, basit tek-
noloji kullanımı, İngilizce A1, İngilizce A2, Yu-
nanca, Bulgarca ve İspanyolca dil eğitimi almak
isteyen tüm vatandaşlar Büyükçekmece Belediye-
si’ni tercih ediyor.

İş sahibi oluyorlar

Tüm eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirten Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan iş-
sizliğe Büyükçekmece Belediyesi olarak elimizden
geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz. Evine
ekmek götüremeyen, çocuklarının eğitim masraf-
larını karşılamayan vatandaşlarımızın yanında
olmanın yanı sıra iş arayanlar için Meslek Edin-
dirme Kurslarını hizmete sunuyoruz. Bugüne
kadar kurslarımıza katılan binlerce vatandaşımız
iş sahibi oldu. Vatandaşlarımız hem iş sahibi hem
de üretici oluyorlar. Bu da bizi son derece mutlu
ediyor” ifadesini kullandı.

Boşnak Bahçe’de
hayat var
Silivri Belediyesi ekiplerince Boşnak
Bahçe Mevkii’nde gerçekleştirilen
peyzaj ve park çalışmaları tamamlandı

Silivri Belediyesi ekiplerince Silivri Sa-
hili Boşnak Bahçe Mevkii’nde başlatılan
peyzaj, yürüyüş yolu ve park çalışmaları

sona erdi. Silivri sahil kordonunda yayalaşmayı
arttırmak ve çekim bölgelerini sahilin dört bir ya-
nına yaymak amacıyla başlatılan çalışmalar ta-
mamlandı. Silivri Sahili’nin en işlek bölgelerinden
biri olan Boşnak Bahçe Mevkii’nde özellikle çocuk-
ların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirdikleri çocuk
oyun grupları yerleştirildi.

Neler yapıldı?

Düzenleme alanında toplamda 1172 m2 sert
zemin, 164 m2 çocuk oyun alanı, 989 m bordür
imalatı yapıldı. Bölgede gerçekleştirilen çevre dü-
zenlemeleri kapsamında sert zemin, toprak dolgu,
sulama ve elektrik tesisat çalışmaları tamamlandı.
Bitlendirme ve çim serim işlemleri de tamamlanan
bölgeye çocuk oyun grubu ve kent mobilyası yerleş-
tirilerek modern bir görünüme kavuşturuldu.



Tüm Kırtasiyeciler Derneği
(TÜKİD), "Güvensiz Ürüne Sıfır
Tolerans-Kırtasiye ürün

Güvenliği" çalıştayı düzenledi. Halkalı’da bir
otelde düzenlenen çalıştaya, Ticaret Bakanlığı Tü-
keticinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi
Daire Başkanı Meral Karaaslan ile Ticaret uzmanları
Pelin Türk, Berre Doğan, TÜM Kırtasiyeciler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu ve
TÜKİD üyeleri katıldı. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Ko-
runması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ürün
Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Kara-
aslan çalıştayın ardından kırtasiye ürünlerinin sağlığa etkisi
konusunda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendir-

melerde bulundu.

CE işaretini arayın

Karaaslan, 2011 yılın-
dan bu yana sıkı dene-
timler yaptıklarını
belirterek, "Okul sezonu
öncesi bakanlıkça denetim-
lere sıkı bir şekilde devam
ediyoruz. Biz ithal ürünleri
gümrük kapılarında, iç piya-
sada üretilen ürünleri de labo-
ratuvarlarda denetliyoruz. Riskli
gördüğümüz her noktada, ürün-
den numunelerini alıyoruz.  Nu-
muneleri akredite laboratuvarlarda,
kanserojen maddeler yönünden, fi-
ziki riskler yönünden testlere tabi tu-
tuyoruz. Tüketicilerimiz öncelikle
merdiven altı diye tabir edilen ürünleri
asla almamaları gerekiyor. Markası, ürü-
nün ithalatçısı, satıcı belli olan noktalar-
dan alışveriş yapmalarını öneriyoruz.
Oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerin-
den sayılan, boya malzemeleri, oyuncak
müzik aletleri, oyuncak kitaplar, oyun hamur-
ları ‘CE’ işaretini aramalarını istiyoruz” dedi.

İstanbul'da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Erdoğan'ın açıklaması
oldu ‘Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız’ diye...” sözlerine “O hiç
meraklanmasın biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye'yi de teröre teslim etmeyeceğiz” karşılığını verdi
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ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Fatıma Talzahraa Assanı.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Elif Hadaya.
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C umhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu İstanbul’da ziyaret-

lerde bulundu. CHP liderine İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu da eşlik etti. İstanbul ziyaretleri
kapsamında ilk olarak Ümraniye'de
yaşayan Akman ailesini ziyaret eden
Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile birlikte tekerlekli san-
dalye ihtiyacı olan bedensel engelli
Mesut Akman'a akülü araç hediye
etti.

Şile'ye geçtiler

Üçlü daha sonra Şile’ye bağlı Kaba-
koz Köyü’ne geçti. CHP lideri bu-
rada köylülerle bir süre sohbet etti.
Ziyarette Kılıçdaroğlu, bir gazeteci-
nin “Erdoğanın açıklaması oldu
‘Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına
peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani
olacağız’ şeklinde. Kayyum tartış-
ması sürerken kayyum göndermesi
olarak da değerlendirildi.” sorusuna
“O hiç meraklanmasın biz sadece
İstanbul’u değil tüm Türkiyeyi de te-
röre teslim etmeyeceğiz” şeklinde
yanıt verdi. 

Kendisinin cesareti yok mu?

Kılıçdaroğlu “Bunun bir kayyum
göndermesi olduğuna inanıyor mu-
sunuz?” sorusuna ise “Niye kapalı
kapılar ardında beni eleştiriyor. Ken-
disinin cesareti yok mu? Eleştirebili-
yor ama benimle aynı televizyon
kabalına çıkmaya cesaret edemiyor.
Niçin? Vatandaşıma soruyorum.
Özellikle de Ak Partili kardeşlerime
soruyorum. Ben bu ülkede huzur is-
tiyorum. Bu ülkede herkesin rahat
yaşayabileceği bir hayat istiyorum.
Kavga istemiyorum. Siyasette de
kavga istemiyorum. Benimle kavga
edecekse ağız dalaşına gerek yok.
Çıkar beni bir televizyon kanalına.
Dünya kadar televizyon kanalı var.
O bana soru sorar. Ben de ona
cevap veririm. Ama benim de ona
soru sorma hakkım olmalı. Kendisi
duyar inşallah bunları” diye karşılık
verdi. 

K ırk yıldan fazladır devam eden ve askeri,
polisiye hareketlerle önlenmeye
çalışılan iç çatışmaların gün geçtikçe sı-

nırlar ötesine çekilip, o yakada bulunan bataklığa
sürüklendiğini izlediğimiz şu günlerde dün yazılan
bir yazıya gözüm takıldı.

Ve hem can, hemde ekonomik olarak büyük be-
dellere mal olan yeni operasyonlarla devam eden
doğu ve güneydoğu sancısının, buzlukta ki barış
süreci gibi barışcıl adımlardan ziyade hala büyük
bedellere mal olan silahlı önlemlerle önlenmeye
çalışıldığını da görmekteyiz.

Dün yazılanların bugünü anlattığını bana bir
kez daha hatırlatan, 'Hele sen Göle’nin neyini gör-
dün?..' başlıklı o yazımı tesadüfen yeniden okur-
ken bugün yaşananların yarın hangi sonuçlarla
sonuçlanacağını da ortaya koyar gibi olması ise
tesadüf değil, bir gazetecinin ön görüsünün boşa
olmadığını da ortaya koymaktaydı..

Kısacası, dün yazılan ve bugünü anlatan o ya-
zıyı görüp, okumayanların okumasını, okuyan si-
zinde yazımı yeniden okuması ve yarın
yaşanacakları tahmin etmenize yardımcı olacağını
düşünmekteyim..

İşte dün, 2015 yılının Ağustos ayında yazdığım
ve sanki bu günü anlatan o yazı;

Hele sen Göle’nin neyini gördün?

'Hedef Ardahan 2023' isimli panel ile start alan
ve ozanlarımızın saz ve sözleri ile devam eden 14.
Ardahan Bal Festivali'ne katılan AK Parti Arda-
han Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ve CHP
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün bir köyde ve
Halk Eğitim Merkezi'nde ki panelde yaptıkları ko-
nuşmalarının satır aralarında anlatmak istedikle-
rini anlamaya çalıştım..

Çünkü, iki milletvekilinin yaptıkları konuşma-
lar sırasında dikkat çekmek istedikleri konu, Su-
riye ve güney de yaşananların bu ülkenin 2023'e
doğru gidişi sırasında bir hayli sancı çekeceğine
işaret ediyordu her iki milletvekili de..

Ki; CHP'li Öğüt'ün MHP'li olduğunu bildiğimiz
Sarzep köyünün muhtarının düzenlediği toplan-
tıda, 'Güney sınırlarımızda yaşanabilecek bir sınır
değişikliğinde komşularımızın ABD ve İsrail ola-
cağına Kürtler olsun' daha iyi demesi dikkate alın-
ması gereken önemli bir işaretti..

Çünkü Öğüt'ün geleceği görüp, 'MHP'li ya-
nımda' demeden kamuoyunu Güney sınırında 
bir Kürt devletinin kurulabileceğinin işaretini 
verdiğini anlamak için emekli general olmaya
gerek yok..

Öğüt'ün Sarzep'te yaptığı açıklama ardından
Halk Eğitim de düzenlenen toplantıya katılan AK
Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay
ise partisinin yanlış dış politikasının getirdiği san-
cıları görmezden gelip, 'Aman ha birlik beraberli-
ğimizi bozmayalım' demesi de Ardahan ve
Türkiye'nin 2023 yılına giderken çok da rahat git-
meyeceğinin işareti olarak değerlendirilebilir..

Evet dün, 'Hedef Ardahan 2023' adlı panel ile
başlayan ve büyük bir bölümü betona çevrilen ve
Milli Egemenlik olan ismi Kent parkı olarak de-
ğiştirilen parkta ozanlarımızın saz ve sözleri ile
devam eden Ardahan Bal Festivalinin ilk günün de
Yener Yılmazoğlu isimli Çıldırlı sanatçımızın,
'Hele sen Göle'nin neyini gördün?' türküsüne ben-
zer gelişmelere gebe bir süreçte olduğumuzu her-
kes, ama herkes iyi bilmelidir..

Dün yazılanlar 
yarını anlatır...

TURKIYE’YI TERORE 
TESLIM ETMEYIZ

İstanbul Havalimanı 1 yılda
200 milyon yolcu ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'da “İstanbul
Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır” dedi

CumhurbaŞkanı Recep
Tayyip Erdoğan resmi temas-
larda bulunmak üzere Rus-

ya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Jukovsky Uluslararası Havalimanı'nda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ta-
rafından karşılandı. Havaalanındaki Ju-
kovsky'de MAKS-2019 Uluslararası
Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına ka-
tılan Erdoğan, fuar alanını gezdi.
MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve
Uzay Fuarı'nın açılışına iştirak etmek-
ten memnuniyet duyduğunu ifade
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Sayın Putin'e nazik daveti için bir
kez daha şahsım ve milletim adına
şükranlarımı sunuyorum.
MAKS-2019'u kendi alanının
lider fuarlarından biri olarak
görüyoruz. Malumunuz bizim
de bu sene 14'cüsünü gerçek-
leştirdiğimiz IDEF fuarımız
var. Ayrıca MAKS-2019
tarzı özellikle gençlerimize
yönelik İstanbul'da Tek-
nofest Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali'ni
de düzenliyoruz.
Geçen yıl ilkini ger-
çekleştirdiğimiz festi-
val, 550 binden
fazla ziyaretçi ağır-
lamıştır. 17-22
Eylül 2019 tarih-
lerinde gerçek-
leştirilecek bu
seneki etkin-
liğe ise 1 mil-
yonun
üzerinde
katılımcı
bekliyo-
ruz.
Sayın
Putin
başta

olmak üzere tüm Rus halkını festivali-
mize beklediğimiz ifade etmek istiyo-
rum” dedi.

İstikbal göklerde

İstikbal göklerdedir parolasıyla son dö-
nemde Türkiye olarak havacılık alanında
önemli hamlelere imza atıldığını ifade
eden Erdoğan, “Türk Hava Yolları küre-
sel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağ-
larından birine sahiptir.
Havalimanlarımız Avrupa'nın en çok
yolcu ağırlayan alanları arasında yer alı-
yor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258
şehre sefer düzenliyor. Dünyanın en
büyük havalimanlarından İstanbul Ha-
valimanı'nın ilk etabını bu sene devreye
aldık. Temennimiz odur ki İstanbul Ha-
valimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geç-
tiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu
ağırlayacaktır” şeklinde konuştu.

Gözbebeğimiz TFX

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay
teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline
geldiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Dünya'nın en hızlı büyüyen
havacılık şirketleri arasında yer alan
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ihracat
rakamlarını her yıl arttırıyoruz. 2018 yıl
sonu itibariyle savunma ve havacılık
sektörümüzün toplam ihracatı 2

buçuk milyar dolara ulaştı. Yeni nesil
temel eğitim uçağımız Hürkuş, 11 Tem-
muz 2016 tarihinde Avrupa Havacılık
Emniyet Ajansı'ndan Tip sertifikası aldı.
T129 ATAK helikopterimiz bir çok ülke-
nin envanterine katmak istediği araçlar
arasındadır.
İnsanlı, insansız hava araçlarının üre-
timi konusunda da kısa zamanda büyük
mesafeler aldık. Beşinci nesil Milli Mu-
harip Uçak projemiz TFX gözbebeği-
mizdir. Uçağımızın birebir modelini
Haziran ayında Paris Havacılık fuarında
sergiledik projede geldiğimiz aşamayı
paylaştık” diye konuştu.

Rusya ile yakın ilişkiler

Türkiye-Rusya arasındaki samimi ve
yakın diyaloğun zengin tarihi geçmişe
dayanan köklü ve çok boyutlu işbirliğin-
den beslendiğini söyleyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Rusya'dan ülkemize
gelen turist sayısında rekor üstüne rekor
kırmaya devam ediyoruz. Bu yıl yaklaşık
6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret et-
mesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret
hacmi 25 milyar doları geçti hedefimiz
ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve
uzay teknolojileri alanına Rusya ile geliş-
tirmekte olduğu sinerjinin ikili ilişkileri-
mizi daha da derinleştirmesine yardımcı
olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Okul alışverişinde

DIKKAT!

Meral Karaaslan, okul alışverişi
yapacak olan velilerin dikkatli

davranması gerektiğini söyledi.

Sır perdesi aralandı
Şile Karaburun mevkiini siyaha bo-
yayan yakıtın ilk belirlemelere göre
yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan

gemiden sızdığı belirlendi. Şile Karaburun mev-
kiinde yoğun mazot kokusundan rahatsız olan
çevre sakinleri, kokunun geldiği yeri tespit ederek
Karaburun kıyısına gitti. Sahile sızan yakıt gö-
rüntüsüyle karşılaşan çevre sakinleri ve balıkçılar,
sızıntının 8,5 ay önce karaya oturan "Natalia"
isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığını iddia
ettiler. Denizden çıkan yengeçlerin bile siyah ren-
kli yakıta bulandıkları görüldü.  İddialar üzerine
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sa-
hilde ve gemide incelemeler yaptı. Yetkililerin
yaptığı ilk incelemelere göre yakıtın Natalia isimli
gemiden sızdığı tespit edildi. Bölgedeki inceleme-
ler hala devam ediyor.

8 buçuk ay önce karaya oturmuştu

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de
Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğun-
daki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle ka-
raya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin
16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan
halat sistemiyle kurtarıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği iddialar hakkında sert açıklamalar yaptı.

Recep Tayyip
Erdoğan

Vladimir 
Putin



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki binada gazete-
cilerin kayyımdan tatile, vakıflara tahsis edilen bi-

nalardan servis ücretlerine kadar birçok sorusunu
yanıtladı. Arkalarında millet iradesi nedeniyle kendile-
rini güçlü hissettiklerini vurgulayan İmamoğlu, daha
işin başında olduklarının altını çizdi. “Geçmişte yaşa-
nan ihmallere dair de çok sıkı tespitlerimiz var” diyen
İmamoğlu, “Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara ak-
tarılmış verilmiş kaynaklar adına söylüyorum; vakıflar
adına iptal edilmiş tam 357 milyon liralık bir sürece
nokta koymuş durumdayız. Bunun içerisinde sadece
bir vakfa, yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü
var. İnanılmaz! Yani bu milletin parasını nereye harcı-
yorsunuz. Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere, ma-
liyeti 165 milyon lira. Artık o bina, o mülk millete ait.
İstanbullulara ait. İstanbulluya hizmet edecek. Bu daha
başlangıç” dedi. İBB'den yapılan açıklamada, “Yapımı
devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamla-
nan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan
5 tanesinin vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB
tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır” denildi. 

Kayyum iddiaları üzücü

Saraçhane'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İma-
moğlu, İstanbul'a kayyum atanabileceği yönündeki id-
diaları da üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. İmamoğlu,
“Üzücü. Çok anlamsız. Zaten toplumun inanmadığı
söylem. Zaten bu söylemlerin hiçbir karşılığı yok. İstan-
bul emin ellerde. Sayın Cumhurbaşkanı belki şöyle dü-
şünüyor olabilirler: Hani bir kişinin kararıyla her şey
olur, bir kişinin kararıyla her şey yapılır gibi öyle bir şey
yok. Bazen ‘mış' gibi görünebilir milletin iradesi en ön-
dedir. Biz milletin iradesi ile kendimizi o kadar güçlü
hissediyoruz ki tarifi yok. Çünkü milletin iradesi size
muazzam bir güç katıyor. Muazzam da bir moral mo-
tivasyon katıyor. Biz o yürekle yola yürüyoruz. İstan-
bul'la ilgili bizim vaatlerimiz var. Çalışıyoruz gece
gündüz. Arkadaşlarımızla yol alıyoruz. Hem projeler
hazırlıyoruz hem İstanbul'un sorunlarını tespit ediyo-
ruz” dedi.

İnanılmaz paralar harcanmış

Vakıflara ciddi derecede paralar harcandığını ve buna
son verdiklerini de ifade eden İmamoğlu, “Geçmişte
yaşanan ihmallere dair de çok sıkı tespitlerimiz var. Çok
acı tablolar var. Daha işin başındayız. Şu an itibariyle
iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış verilmiş kaynaklar
adına söylüyorum; vakıflar adına iptal edilmiş tam 357
milyon liralık bir sürece nokta
koymuş durumdayız. Bunun içe-
risinde sadece bir vakfa, yemek
desteğinin 56 milyon liralık bö-
lümü var. İnanılmaz! Yani bu mil-
letin parasını nereye
harcıyorsunuz. Bir bina yapılıyor,
vakfa yapılmak üzere, maliyeti
165 milyon lira. Artık o bina, o
mülk millete ait. İstanbullulara
ait. İstanbulluya hizmet edecek.
Bu daha başlangıç. Ben diler ve
isterdim ki; 1,5 aylık görev süresi
içerisinde sayın Cumhurbaşka-
nından randevu talep ettim. Ken-
disine İstanbul'la ilgili
düşüncelerimizi aktaralım. Ben,
bunu hala yineliyorum. Sayın
Cumhurbaşkanı, milletin oyu ile
seçilmiş cumhurbaşkanı. Ben de
bu milletin oyu ile seçilmiş İstan-
bul'un belediye başkanıyım” diye
konuştu.

Milli irade hiçe sayılamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu
talep ettiğini de anlatan İmamoğlu, “Milletin iradesi ile
seçilmiş iki kişi olarak neyi konuşacağız? İstanbul'un
sorunlarını konuşacağız. Ben bunun için randevu iste-
dim. Hala yineliyorum. Bunları konuşacağımıza bize
miting alanlarından, böyle göndermeler yapmasının
hiçbir anlamı yok. Ben hiç duymadım bile, önemsemi-
yorum bile. Arkamızda koskocaman millet iradesi var.
Millet iradesini hiçe sayıldığı her hususun, hukuka ay-

kırı her davranışın da karşısındayız” dedi.

Herkesin derdinden sorumluyum

İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanın dertlerini dert
edindiğini de kaydeden İmamoğlu, “Dilerdim ki bu ta-
ahhütlerimizi tam takip etseydiniz. 200 bin kişiye iş bu-
lacağımız takvimimiz 5 yıl. 5 yıl görev süresince.
Çalışmalarımız başladı. Bölgesel İstihdam Ofisleri ku-
ruyoruz. O istihdam ofisleri, kent akedemilerimizle ve
İSMEK'lerle insanları hem meslek sahibi yapacağız
hem de onlara uygun iş bulacağız. İşe göre insan yetiş-
tirip, iş bulacağız. İhmal edilmiş İstanbul şehri. 350 bin
genç işsiz var. Bu şehrin değil, bu ülkenin büyük bir iş-
sizlik sorunu var. Son 30-40 yılın en büyük işsizliğini
yaşıyor bütün ülke. Bunun sebebi var: Ekonomi. Eko-
nominin kötü durumda olmasının sebebi var; iktidarın
kötü ekonomi yönetimi. Yani biz 200 bin insana, İstan-
bul'un kaynaklarıyla ve İstanbul'un kabiliyetleriyle 5 yıl
içerisinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. Ama ben
sizin İktidara soramadığınızı buradan soruyorum;
umuyorum iktidar da işsizlere nasıl iş bulacağı konu-
sunda önümüze inandırıcı ve tatmin edici bir takvim
koyar. Zira insanlar çok kötü durumda. Bu derin sorun
dururken İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına laf at-

makla veya laf üretmekle bu sorunlar
çözülmez. Biz de uğraşacağız. Biz,
sorumlu insanlarız. Kendimi 16 mil-
yon insanın yaşadığı her derdi ile so-
rumlu kabul ediyorum” şeklinde
konuştu.

Belediye ilki gerçekleştirdi

Eminönü'nde sel felaketine maruz
kalan esnafa karşı belediyenin ilki ba-
şardığını da anlatan İmamoğlu, “25
yılın bir yönetimi var burada. Bu yö-
netimle ilgili elbette alt yapıyla ilgili bir
kısım sorunlar var. ‘Bütün sorunlu
yerleri çıkarın' dedim arkadaşlara. Ne-
resiyse gideceğiz bulacağız oradaki
sorunu, öyle sel olduktan sonra değil.
Öncesinde çözüm üretelim ve kalıcı
çözüm üretelim. Arkadaşlarımız tes-
pitleri yaptı. İlk defa biz mi yapıyoruz.
Hayır daha önce de yapılmış. Talimat
da verilmiş. Ama 2017'den sonra
kimse elini kımıldatmamış. Boş işlerle

uğraşılmış. Öz önce söylediğim bilanço var ya, 357 mil-
yon liralık önünü kestiğimiz bilançolarla uğraşılmış. Biz
onlarla uğraşmayacağız. Biz oradaki sorunu çözeceğiz.
İstanbul'un alt yapı konularını da çözeceğiz. Aynı Sirke-
ci'de olduğu gibi. O su basan yere gidin, esnafa sorun.
İlk defa bir belediye, baskından sonra yaraları tamir
etti. Biz tamir edince, merkezi hükümet de kendi kay-
naklarından sayın Valimiz vasıtasıyla bir kaynak ak-
tardı. Ne güzel, aktarsın. Tamir ettiğimiz gibi, Kasım
ayı sonu gibi, oradaki sorunu kalıcı çözmüş olacağız.
Bir daha orada öyle bir sel baskını yaşanmaması adına

T ürkiye yeni bir kadın cinayetiyle
sarsıldı.
Kırıkkale’de kızının gözleri önünde

vahşice öldürülen bir kadın için yaşlı anne-
sinin feryadıydı bu. ”Yazıklar olsun”

“Ne olur ölme anne” diye çığlık atan 10
yaşındaki masum kızın ninesine söyledikle-
riyse toplumsal bir ayıbı dile getiriyordu.
”Annem ölüyor, onlar çekim yapıyorlar”

Bu cinayet; ülkemizde yaşadığımız ne ilk,
ne de son kadına yönelik şiddet!

Geçmişte benzerlerini çok gördük, ancak
bu son cinayet; hem işleniş yöntemi, hem de
tanık olanların duyarsızlığını gözler önüne
seren çarpıcı bir örnek.

Bir yanda vücudu kanlar içerisinde”
ölmek istemiyorum” diye yardım isteyen
şiddet mağduru bir kadın, öte yanda, 
film izler gibi olayları seyreden bir insan
güruhu!

Seyretmekle kalmayıp, bu vahşi görüntü-

leri kaydedenlere insan denebilir mi?
Geçtiğimiz günlerde atanmış birinin gece

yarısı operasyonuyla görevden alınan seçil-
miş belediye başkanlarına yapılan bu uygu-
lamayı “ama, fakat” gibi mazeretlerle
ifade etmeye çalışanlara demokrat denme-
yeceği gibi……..

Yapılan bu haksızlıkları demokratik yol-
lardan protesto edenleri yaka paça sürükle-
yerek, orantısız şiddet uygulayanlar için
“kibar davrandılar” diyene gazeteci dene-
meyeceği gibi!

Her gün sayısız kadın tacize, tecavüze
uğruyor, şiddet mağduru oluyorken,  Emine
Bulut cinayetinin göz önünde gerçekleşmesi
ve vahşice uygulanması nedeniyle kamuo-
yunda fazla ilgi görmesi bizi yanıltmamalı.

Önemli olan öldürüldükten sonra ardın-
dan ağıt yakmak değil, olay sırasında mü-
dahale etmek gerekmez miydi?

Kuşkusuz, toplumun farklı kesimlerinden
çığ gibi yayılan dayanışma mesaj ve eylem-
leri toplumda duyarlılığın artması açısından
önemlidir.

Ancak birçok hakları
mücadele etmeden elde eden hal-
kımızda ne yazık ki, toplumsal direnme kül-
türü gelişmiş değil.

Öyle olunca da egemen güçler bize lütuf
gibi verdikleri kimi hakları, işlerine gelme-
diği zaman yine aynı şekilde geri alıyorlar.

1960 da verilen kısmi hakların, 12 Mart
ve 12 Eylülde nasıl geri alındığını, çözüm
sürecinde davul zurnayla duyurulan haklar-
dan bugün hiç eser kalmadığını hep birlikte
yaşayarak acı biçimde gördük.

Aynı keza her fırsatta kadınlara seçme
seçilme hakkı dahil birçok hakların kimi ge-
lişmiş batı ülkelerinden bile önce verildi-
ğiyle övünürüz her fırsatta.

Ama gerçek ortada!
Ülkemizin en önemli sorunu olarak gös-

terilen terör olaylarında yaşamlarını yitiren-
lerden çok daha fazlasını kadın cinayetle-
rinde yaşıyoruz.

Kadın ve çocuklara yönelik baskı, şiddet,
taciz ve tecavüz olayları her geçen gün, üs-
telik de daha vahşi ve acımasız biçimde ar-
tarak devam ediyor.

Bir kez daha altını çizerek vurgulamakta
yarar var.

Mücadele edilmeden alınan haklar, toplu-
mun gözünü boyamak için siyasi gerekçe-
lerle egemenler tarafından verilen sözde
tavizlerdir.

Ancak bugün bilinçlenen, gelişmeleri ve
dünyayı sorgulayan, özgürlük ve eşitlik mü-
cadelesi için sokaklara çıkan kadınlar kimi
hakları söke söke alıyorlar ve kesinlikle bu
haklardan geri adım atmıyorlar.

İşte o zaman kadınlar toplumsal işlevini
yerine getiriyor, tarihi sorumluluğuna uygun
davranıyor.

İşte o zaman egemen güçler, kadının bu
yükselen mücadelesinden, örgütlü gücünden
korkmaya başlıyor ve daha azgın, daha bir

şiddet ve nefretle saldırıyor.
Ne zaman kadınlar, toplumsal yaşam

içinde eşit yurttaş olarak yerini alıyor, eğiti-
mine, yeteneğine, birikimine ve kadınlık
onuruna yaraşır görevler üstlenmeye başlı-
yor, erkek egemen iktidarlara rahatsız ol-
maya başlıyor.

Demem o ki; erkekler ne kadar rahatsız,
kadınlar o kadar huzurlu.

Bunu söylerken erkeklerin mutsuzluğu
üzerinden bir kadın mutluluğu senaryosu
değil anlatmak istediğim.

Erkeklerin mutluluğunun, rahatının da
güvencesinin kadınlar olduğu gerçeğini ha-
tırlatmaya çalışıyorum.

O yüzdendir ki, ülkemizdeki kimi kadın
topluluklarına da sinmiş, erkek zihniyetin-
den kurtulmadan biz erkeklere de rahat
yüzü yok.

Kendi rahat ve huzurumuz için de olsa;
kadın ve çocuklara hak ettikleri sevgi, saygı
ve değeri göstermekler yükümlüyüz.

Kadın cinayetlerinin, baskı ve şiddetin
son bulması dileğiyle……………….

Yazıklar olsun
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alt yapı problemini çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse anlamlı.
Yoksa sel olduktan sonra değil. Geçmişte onlarca insan hayatını kaybet-
miş. Sadece bir selde 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu
tür vakalar 21 yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarımı silkeliyorum

İBB'de gereksiz kullanılan makam araçlarının sergilenmesi için çalıştığını
da anlatan İmamoğlu “Araçalar konusunda beni her gün arkadaşlarımı
silkeliyorum. Az önce açıkladığım israfla ilgili 357 milyonluk tablo daha
başlangıç dedim. Keşke bütün bilgilere ‘pat' diye ulaşabilsek, bütün bilgi-
ler hemen önümüze gelse ama olmuyor. Araçla ilgili kısımda da ciddi yol
aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Ne yazık ki! Bununla
ilgili de çok yakın bir vakitte sizleri de davet edeceğimiz, nasıl bir israfın ol-
duğu sizlerin gözünüzün önüne sereceğimiz bir buluşmamız olacak. Tatil
konusu ise yeterince konuşuldu. Hiç bu kadar gündemde kalmamıştı diye
düşünüyorum. Herkes bir yorum yaptı. Bence vatandaş da vicdanında
bununla ilgili bir yorum yapmıştır. Ben ona inanıyorum biz işimizin ba-
şındayız” dedi.

MEHMET MERT

Bayrampaşa Otogarı'na ilişkin de ko-
nuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;
“Kayyum değil, Bayrampaşa Otogarı'nın
sahibi İBB'dir. Süresi dolduğu için ora-
daki yönetime, otoparkını devraldığımız
gibi, işletmesini de devraldığımız husu-
sunda da tebliğimizi yaptık. Şu an süre
dolmak üzere. Süre dolduğunda oranın
teslim alınmasıyla ilgili rutin işlemler ya-
pılacak. İhmal edilmiş alanlarda yaşanan
travmaların bir örneğidir. Biz, bu tür
alanların ihmal edilmemesi, kamunun
hak sahibi olduğu yerde gidip hak sahibi
olduğunu göstermesini örnekliyoruz bu-
radaki çalışmamızda. Bu hafta umuyo-
rum işlemleri biter. Bir aksilik olmazsa,
çok yakın zamanda İBB kendisine, halka
ait bu alanın yönetimini ele alarak ora-
daki huzuru, oradaki işletme düzenini
sağlayacak. Bu konuda oldukça
kararlıyız” diye konuştu.

Otogarın sahibi İBB’dir

İmamoğlu'nun açıklamaları sırasında
dile getirdiği bazı dernek ve vakıflara
aktarılan kaynaklarla ilgili İBB'ce bir bil-
gilendirme notu paylaşıldı. Bilgilendirme
notunda şöyle denildi: “İmamoğlu’nun
talimatıyla bir süre önce bu dernek ve
vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine
inceleme başlatılmış ve incelemeler de-
rinlemesine devam etmektedir. İn-
celemeler sırasında çok sayıda vakıfla,
protokoller kapsamında veya şifahi
görüşmeler yoluyla, yurt inşaatları, bina
kiralama, bakım-onarım tadilatı, ulaşım-
yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve
tefrişat gibi kalemlerde maddi iş birlikleri
tespit edilmiştir. İlk incelemenin
ardından İBB, aralarında Ensar Vakfı,
TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı,
TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı ve
Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'nın bulunduğu
vakıflarla arasındaki protokolü fesih
etme kararı almış ve protokolleri iptal
etmiştir. 

TÜGVA ve ENSAR’a
kötü haber

VAKIFLARA GIDEN 357
MILYON LIRA KESILDI

Belediye Meclisimiz; 2019 Yılı EYLÜL Ayı Toplantısını, Belediye Hizmet Binasındaki "Meclis Toplantı
Salonunda" yürütülen tadilat çalışması nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliği’nin 7. Maddesi hükümleri gereğince, 02 EYLÜL 2019 - PAZARTESİ  günü saat
11.00’da Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi No:79 (Yılmazlar Kıra-
athanesi - Merkez Cami Üstü) adresinde bulunan Kahvehane'de yapacaktır.

Toplantıya ait gündem aşağıya çıkarılmış olup, 5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi hü-
kümleri gereğince duyurulur.

G Ü N D E M   K O N U L A R I      :
1- İlçemizde 6183 Sayılı Yasanın 94. ve 95. maddeleri gereğince oluşturulacak olan “Satış Komisyonunda”
Belediyemizi  temsil etmek üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından  1 Asil ve 1 Yedek Üyenin belirlenebil-
mesi amacıyla seçim yapılması.
2- Belediyemiz Dolu Memur Kadrolarında "Kadro Derece Değişikliği" yapılması    hususunun 5393 sayılı Ya-
sanın 49. Maddesi ile 18. Maddesinin (1) fıkrası hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması.
3- Mülkiyeti Belediyemize ait  Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, 245 Ada 67 parsel sayılı 4.760,68
m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gere-
ğince müzakeresi ve karara bağlanması.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, 245 Ada 69 parsel sayılı 1.414,12 m2
yüzölçümlü taşınmazın satılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince
müzakeresi ve karara bağlanması.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan ve kuru mülkiyetleri ile beraber uzun süreli olarak kiraya verilmiş olup,
süre sonunda Belediyemize kalacak olan, Büyükçekmece, Ekinoba Mahallesi, 485 Ada 2 parsel üzerindeki
"Özel Eğitim Tesisi" ile Fatih Mahallesi 571 Ada 1 parsel üzerindeki "Fakülte, Yüksek Okul ve Eğitim
Tesisi"nin, bu günkü değerleri de hesaba katılmak suretiyle, yaptırılacak kıymet takdir bedelleri doğrultu-
sunda satılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince müzakeresi ve
karara bağlanması.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tapu kayıtlarında "Mezarlık" olarak belirlenmiş bulunan, Büyükçekmece,
Güzelce Mahallesi, 2883 parsel sayılı 30.000,00 m2 yüzölçümlü ve imar planlarında kısmen "İtfaiye
Alanı" ve kısmen imar yolunda kalan, Kumburgaz Mahallesi, 332 parsel sayılı 3.296,00 m2 yüzölçümlü
taşınmazların, 2942 Sayılı yasanın 30. maddesi kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na
devirlerinin yapılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince müzakeresi
ve karara bağlanması.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1043070)

İBB Belediye
Başkanı Ekrem

İmamoğlu, daha
önceki dönemlerde

İBB bütçesinden
vakıflara ayrılan

357 milyon liranın
kesildiğini söyledi

Ekrem
İmamoğlu
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HASTANEMİZ İHTİYACI 3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 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 : 2019/405633
1-İdarenin
a) Adresi : Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman 

Cad. 34098 Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124596450 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZ İHTİYACI 3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMIAyrıntılı 

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

b) Teslim yeri : BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIR DEPO
c) Teslim tarihi : Mallar, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 

60 (altmış) takvim günü içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.

Orgeneral A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Rek-
lam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi" olması zorunludur. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 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. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 
f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün
ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, 
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuru-
luşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB), Ürün Takip Sistemi
(ÜTS)'ye  kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler
ile bu ürünleri teklif edecek olan istekliler, TİTUBB' a, (ÜTS)'ye kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile
teklif edecekleri ürünlere dair UBB belge yada internet çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve Üre-
tici Firmanın Bayisi olduğuna dair Belgelerin teklif dosyasında sunulması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen
ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına
Ürünlerin Eşleştirilmesi" konulu duyurularına  istinaden firmalarca verilen  ürün UBB'lerinin, ihtiyaç
listemizde bulunan SUT Kodları ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Sözleşme sonrasında meydana gelecek SUT-UBB uyumsuzluğunun oluşması durumunda Kurum
zararı yüklenici firmaya rücu edilecektir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında,hizmet alımla-
rında veya kit  ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası'na  (TİTUBB)'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur. Aday
veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda,
ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı bulunması gerekmektedir.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve
sarf karşılığı hizmet alımlarında, alımı yapılacak cihazların TİTUBB veya ÜTS'de tedarikçi firma altında
Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işlemi tamamlanmış olması gerekmektedir.
Tıbbi Cİhaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların kullanıcılara ve uygulayıcılara yönelik olarak ci-
hazla birlikte verilmesi gereken bilgileri, kullanım klavuzları, etiketleri, bakım-onarım kitapçığı ve diğer
açıklamalar Yönetmeliklere uygun olarak Türkçe olmalıdır.Türkçe etiket ve türkçe kullanım klavuzu
bulunmayan (Yönetmelikler gereği kullanım kılavuzu bulunması zorunlu tıbbi cihazlar için) tıbbi ci-
hazların muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.
Tıbbi Cihaz alımlarında cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin satış sonrası temi-
nine ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütname mutalaka istenecektir.
1.Kalem için; İthalatçı veya teklif veren firmalar Sanayi Bakanlığı onaylı "Satış Sonrası Servis ve Ye-
terlilik" belgesine haiz olmalıdır.
2. Kalem için; Kaydedici Uluslararası CE Standardı Uygunluk Belgesine, Sanayi Bakanlığı Onaylı
"Satış Sonrası Servis ve Yeterlilik" belgelerine haiz olmalıdır.
1ve2. Kalemler için; Cihazlar hastanede kullanılmakta olan HBYS sistemine veri aktarabilmelidir.
HBYS sistemine entegre olmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edecekleri cihazlara ait katalog veya benzeri teknik dokümanları teklif dosyasında
sunacaklardır. Sunulan bu dokümanların teknik değerlendirmeye esas yeterli seviyede bilgi içermesi
gereklidir. Sunulan dokümanlar üzerinde teknik şartnamelerin karşılık gelen maddeleri işaretlenerek
belirtilecektir.
b) İstekliler, teknik şartnameye cevap ve açıklamalarını madde madde yazılı olarak vereceklerdir.
c) İlgili birimin isteği halinde demonstrasyon işlemi yapılacaktır.
Verilen süre içerisinde beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan belgeleri sunmayan veya numune
değerlendirilmesi ve demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklile-
rin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SERVİSİ ad-
resine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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BESIKTAS’IN
GOKHAN
INLER ASKI
Transfer döneminin bitmesine günler kala Beşiktaş orta saha için arayışlarını
sürdürürken Siyah Beyazlılar eski futbolcusu Gökhan İnler'i gündemine aldı

B ir yandan Gonalons, Lemina
ve son olarak da Thiago
Maia ile görüştüğü belirtilen

Beşiktaş bu isimlerden birinin yanı sıra
Gökhan İnler'i de kadrosuna katmayı
hedefliyor. Medel'in Bologna ile anlaş-
maya varması sonucu ''6'' numara po-
zisyonunda ciddi bir boşluk oluşması
ve Abdullah Avcı'nın oynatmak iste-
diği sisteme uygun bir oyuncu istemesi
Gökhan İnler ihtimalini kuvvetlen-
dirdi. Beşiktaş yönetimi ise Gökhan
İnler transferine bir proje gözüyle ba-
kıyor. Medipol Başakşehir'de geride
kalan 2 sezonda tek bir antrenman
dahi kaçırmayan ve 52 maça çıkan
Gökhan İnler'in de gelecek 2-3 sene
içerisinde jübilesini Beşiktaş'ta yaptık-
tan sonra Siyah Beyazlı Kulüpte görev
alarak hizmet etmeyi hedeflemesi ne-
deniyle Siyah Beyazlı Yönetim bu
transfere farklı bir açıdan yaklaşıyor.
Medipol Başakşehir cephesindeyse
son olarak Mehmet Topal'ın da trans-
fer edilmesiyle Gökhan İnler'in ayrılık
talebine kulübün zorluk çıkarmaya-
cağı belirtiliyor.

Avcı'nın sistemini tanıyor

Beşiktaş'ın Gökhan İnler'i transfer
etmek istemesindeki en önemli etken-
lerden biri tecrübeli futbolcunun Ab-
dullah Avcı'nın oynatmak istediği
sistemi iyi biliyor olması. Beşiktaşlı ta-
raftarlarla arasında özel bir iletişim
bulunan Gökhan İnler'in kulübü iyi ta-
nımasının da transferin gündeme gel-
mesindeki bir diğer neden olarak
görülüyor.

Vedası çok konuşulmuştu

2016-2017 yaz transfer döneminde
Leicester City ile sözleşmesi devam et-
mesine rağmen Beşiktaş'a transfer

olmak için her türlü fedakârlığı yapan
Gökhan İnler transferin son gününde
Siyah Beyazlı ekibe bonservis bedeli
olmadan imza atmıştı. O sezonun ba-
şında Karabükspor ve Akhisarspor
maçlarında sergilediği performansla
alkış alan tecrübeli futbolcu, sakatlığı
olmasına karşın Galatasaray ile oyna-

nan ve 2-2 sonuçlanan derbide feda-
kârlık yaparak oynayınca sakatlığı
nüksetmiş ve formasından yaklaşık 1
ay kadar uzak kalmıştı. Beşiktaş for-
masıyla 1 sezonda 30 maça çıkan
Gökhan İnler sezon sonunda ise 
Medipol Başakşehir ile anlaşmaya
varmıştı. DHA

Kayseri Cimbom’u
yenmek istiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, cuma günü oynayacakları Galatasaray
maçına değinerek, "Taraftarımızın desteği ile o maçı alacağımızı düşünüyorum" dedi
Süper Lig'in 3'üncü hafta açılış
maçında Galatasaray'ı konuk
edecek olan İstikbal Mobilya
Kayserispor, hazırlıklarını sür-
dürdü. Sarı-kırmızılı takımın son
transferi Emmanuel Adebayor
yeni takımı ile ilk antrenmanına
çıktı. Sakatlıkları bulunan Eray
İşcan, Alpay Çelebi, Şamil Çinaz
ve Artem Kravets antrenmanda
yer almadı. Umut Bulut ise ta-
kımdan ayrı düz koşu yaptı. An-
trenmanı yakından takip eden
kulüp başkanı Erol Bedir basın
mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Bedir, "Yeni transfer Ade-
bayor'a 'hoş geldin' demek
istiyorum. İnşallah hem kendisi

açısından, hem de Kayserispor
açısından iyi bir sezon geçirir.
Şunu belirtmek isterim ki futbol 1
kişiyle oynanmıyor. Bundan önce
yaptığımız transferlerde, geçen
seneden takımımızda kalan isim-
ler de en az Adebayor kadar de-
ğerli. onları bir kenara bırakıp işi
1 kişi ile götürecekmiş gibi de dü-
şünmemek lazım. Tanınmışlığı
açısından, santrafor eksikliği açı-
sından, taraftarımızın da isteği
doğrultuda listemizde olan Ade-
bayor'u da takımımıza katmaktan
mutluyuz" ifadelerini kullandı.

3 puan almak şart

Cuma günü karşılaşacakları Ga-

latasaray maçına değinen Bedir,
"Galatasaray maçına takımımız
çalışıyor. Ankaragücü maçında
çok gol pozisyonuna girdik ata-
madık. Onun telafisini kendi sa-
hamızda çıkartmak
durumundayız. Sezonun ilk ma-
çını kaybetmiştik, sırada Galata-
saray maçı var. Bu maçtan 3
puan almak artık görev haline
geldi. Büyük konuşmak istemiyo-
rum ama taraftarımızın desteği ile
o maçı alacağımızı düşünüyo-
rum. Ama sonuçta bu futbol, her
şey sahada belli olur. Ben ne der-
sem diyeyim kararı oyuncular
verir, ben oyuncularıma güveni-
yorum" diye konuştu.

KARA
KARTAL
ISRARLI

İnler için Beşiktaş kulübü
gereken parayı ödemek
adına kaynak arayışında.




