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Gökhan ULUÇ

Ucuz etin yahnisi, 
karın ağrıtır..!

Canını seven açıkta satılan gıdalardan uzak dursun!

Kolera, Hepatit A,Tifo gibi mikroorganizmalarla kontaminasyonu sonucu oluşan 
hastalıklara yakalanmamak istiyorsanız, açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun! 

Tezgahlardaki 

büyük tehlike!

ÖZEL
HABER

Senay BadurSENAY BADUR

Döner, Türk halkının severek yediği ve hemen hemen her 
öğünde tükettiği bir besindir. Ancak tavuklar ve tavuk et-
leriyle ilgili son dönemde tartışmalar büyürken kafalar-
daki soru işaretleri de arttı. Sokakta satılan bazı yiyecek 
ve içecekleri, restoran ürünlerine göre fiyatı konusunda 

cazip gelse de, insan vücudunu zehirleyebileceğini 
biliyor muydunuz? Ya da açıkta satılan gıda ürünleri 

sağlığımızı ne kadar etkiliyor? n SAYFA 6’DA

“İstanbul BBSK, geleceğin 
sporcularını yetiştirecek”

Geçtiğimiz günlerde yeni yönetim kadrosuy-
la çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) Genel 
Sekreteri Erdem Aslanoğlu ile önümüzdeki 
günlerde hayata geçirilecek projeleri ve yeni viz-
yonu hakkında, kulübün Sultangazi Cebeci Spor 
Kompleksi’ndeki merkezinde görüştük. n 10’DA

Dengeli ve adil bir 
düzen sosyal 

demokrasi ile 
mümkün

Daha önceki yazılarımda 
dünyada neoliberal 

sistemin çökmek üzere 
olduğunu, demokrasi ve 

ekonomiyi tehdit ettiğini 
yazmıştım. Şimdiki ma-
kalemde ise bu duruma 
nasıl geldiğimizi irdele-

mek istiyorum.   
n SAYFA 11”DE

Dünya Sıralamasında İlk 200’e 
Giren Boğaziçi Üniversitesi’ne 

Başkan Akpolat’tan Tebrik
Beşiktaş’ın asırlık değerlerinden Boğaziçi 

Üniversitesi, US News & World Report tarafından 
her yıl açıklanan ‘Dünyanın En İyi Üniversite-
leri’ sıralamasında bu yıl 186. sıraya yükseldi. 
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Türki-
ye’den ilk 200’e giren tek üniversite olan Boğaziçi 
Üniversitesi’nin başarısını kutladı.n 8’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Top-
kapı ve Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri’nin toplu 

açılışını Zeytinburnulular ile birlikte yaptı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan”İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” Anlayışıyla sosyal gü-
venlik sisteminin baştan sona, yeniden inşa edildiğini, geçmiş-
te işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmet-

lerin tek çatı altında birleştirildiğini söyledi... n 8’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 

Yüzyıllardır farklı kültürlerin bir arada, kardeşçe yaşa-
dığı Sarıyer’de bir kez daha dini liderler, konsoloslar, iş, 

sanat, siyaset, ekonomi ve spor dünyasından birçok isim 
barış dileklerini tüm dünyaya haykırdı. İBB Başkanı Ek-

rem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada, “İstanbul’u daha 
önce hiç olmadığı kadar demokratik bir kent yapmak 

benim için en önemli görevdir” dedi. n 7’DE

Sarıyer’den dünyaya 
BARIŞ MESAJI..!

ÇOCUKLAR “BEN ÇOCUĞUM, HAKLARIM VAR” DEDi
Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluş-

turmak amacıyla, Küçükçekmece Belediyesi anlamlı bir kampanyaya imza attı. 
Daha önce çevre bilinci oluşturmak ve sokak hayvanlarının haklarına dikkat 
çekmek için ses getiren kampanyalar yapan Küçükçekmece Belediyesi, ilçeki 

bilboardları, çocukların haklarını anlattıkları görsellerle donattı.n 2’DE

SİNOP’A YÖN VEREN LİDERLER

Sinop’a 
değer kattık

Sinopluların dünyaya 
değer katmak için çalış-
maya devam edeceklerini 
belirten SİNDEF Genel 
Başkanı Hasan Dalkıran, 
"Yapmış olduğumuz etkin-
likte Sinop'a turizm anla-
mında çok ciddi katkılar 
sağladık” dedi. n 2’DE

Gençleri anlamadan 
sorunlarını çözemezsin

İstanbul- Başakşehir’de iki gün 
sürecek ‘’ Gençlik Çalıştayı’’ başladı. 
Çalıştayda, yaklaşık 2000 genç ile 
yapılan anket sonuçlarıda madde 
madde anlatıldı ve günümüz genç-
lerinin geleceklerine dair projeler 
konuluşarak, yaşadıkları sorunlar ve 
çözüm yolları ele alındı. n 5’TE

Kültür Merkezi Yerine 
17 Katlı Bina Yapıldı

Esenyurt Balıkyolu mahallesine yapılması 
planlanan sağlık ocağı ve kültür merkezi için 
ayrılan alanda 17 katlı bina yükseldi. n 4’TE

BEŞİKTAŞ

SARIYER

KÜÇÜKÇEKMECE

ESENYURT

BAŞAKŞEHİR

ZEYTİNBURNU

Kaldırımı 
dükkanlara 
cep yaptılar

İç Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Akın Çam

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akın Çam uyardı:
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Çocuklar için okul bahçe-
lerine trafik işaret ve kuralla-
rını öğrenebilecekleri parkur 
hazırlayıp, akülü ve pedallı 
araçlar sağlayan Ataşehir 
Belediyesi, 5 yıldır sürdür-
düğü bu projesi ile birlikte 
çocuklara küçük yaşta trafik 
eğitimi ve bilinci sağlıyor. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
öğretmenlerinin de destek 
olduğu projeye ayrıca ilçede 
bulunan 20 sürücü kursuda 
katkı sağlıyor.

Öğrencilerin trafikte daha 
bilinçli ve güvenli olmaları ama-

cıyla düzenlenen teorik ve pratik 
eğitimlerle, geleceğin sürücü-
sü olacak miniklerin, küçük 

yaşta trafik kurallarına duyarlı 
olmaları hedefleniyor. Sürücü 
kurslarının sağladığı uzman 

eğitmenler tarafından verilen 
eğitimlerde çocuklara; yaya 
geçidi, trafik ışıkları, kaldırım-
dan yürüme, araç içerisinde 
nasıl davranılması gerektiği gibi 
bilgiler veriliyor. 

Bu yılki trafik bilinci eği-
timlerinin ilkine; Ataşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Orhan Çerkez, Ataşehir İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Ahmet Özgenç ve  Ataşehir 
Sürücü Kursları Derneği 
Başkanı Bilgin Diribaş da 
katılarak destek verdiler.   

n KENT YAŞAM

Bakırköy Hayvan Hak-
ları ve Eğitim Hareketi, 
“Güçlüyüz, Güvenliyiz, 
Farkındayız, Kararlıyız” 
üst başlığı ile hazırladığı 
manifestolarını, yaptıkları 
saha çalışmalarıyla dağıt-
maya başladı.

Saha çalışmalarına 
‘Halka açılan kapı’ olarak 

değerlendirdikleri mahalle 
muhtarlıkları ziyareti ile 
başlayan Bakırköy Hayvan 
Hakları ve Eğitim Hareketi 
üyeleri, bölgedeki hay-
vanların refahını ve nüfus 
kontrolünü hedefledikleri-
ni söyleyerek çalışmalarına 
başladıklarını söyledi. 

Sırasıyla ilçedeki tüm 

kurum ve kuruluşları 
ziyaret ederek, farkındalık 
yaratmayı hedefleyen Ba-
kırköy Hayvan Hakları ve 
Eğitim Hareketi, öncelikle 
toplum tarafından bilinen 
yanlış bilgiler hakkında 
toplumu bilinçlendirmeyi 
hedeflediklerini belirttiler. 

n Kent Yaşam

KÜÇÜKÇEKMECELİ 
ÇOCUKLAR “BEN ÇOCUĞUM, 

HAKLARIM VAR” DEDİ
Çocuk hakları ve bu haklara ulaşa-

mayan çocuklar hakkında farkındalık 
oluşturmak amacıyla, Küçükçekmece 
Belediyesi anlamlı bir kampanyaya imza 
attı. Daha önce çevre bilinci oluşturmak 
ve sokak hayvanlarının haklarına dikkat 
çekmek için ses getiren kampanyalar 
yapan Küçükçekmece Belediyesi, ilçeki bil-
boardları, çocukların haklarını anlattıkları 
görsellerle donattı. Kampanya kapsamın-
da Küçükçekmeceli çocuklar, Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’ nde yer 
alan haklarını ‘Ben Çocuğum Haklarım 
Var’ diyerek ilçe sakinlerine duyurdu. 
Kemal Çebi: “Çocukların Tüm Haklarının 
Korunduğu ve Savunulduğu Bir Küçükçek-
mece İçin Çalışıyoruz”

Her fırsatta çocuklara ve gençlere 
verdiği önemi ifade eden Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’ Bu kam-
panyayı çok önemsiyorum, Çocuk Hakları 
Günü’nde, her çocuğun güvenli ortam-
larda, eşit bir şekilde, haklarını doya doya 
ve “çocukça” yaşayabilmesi adına yerel 
yönetimlere ve merkezi yönetimlere büyük 
iş düşüyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız 
için her türlü yatırımı ve çalışmayı yapaca-
ğımızın bilinmesini istiyorum.  Çocukları, 
Çocuk Dostu bir şehirde yaşatmak için 
çalışıyoruz. Çocuk Dostu Şehirde çocuklar 
kent yönetiminin aktif katılımcılarıdır ve 
fikirleri kent yönetimi tarafından dikkate 
alınır. Bu fikirler kent politikalarında 
hayat bulur. Bu kentlerde, çocuğun sağlık 
ve eğitim gibi temel hizmetleri alması, 
caddede tek başına güven içinde yürümesi, 
arkadaşları ile oyun oynaması ve yeşil ala-
na sahip olması, kültürel ve sosyal etkinlik-
lere katılması, etnik köken, din, gelir, 
cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa 
olsun, her hizmete erişime sahip şehrin 
eşit vatandaşı olması öncelikli hedeftir. Biz 
de Küçükçekmece Belediyesi olarak Çocuk 
Dostu bir Küçükçekmece için çalışıyoruz. 
Buradan tüm çocuklara sesleniyorum. 
Sevgili çocuklar, tüm haklarınızın korun-
duğu ve sonuna kadar savunulduğu bir 
Küçükçekmece için çok çalışacağım. Size 
söz veriyorum. Bu nedenle ilçemizin dört 
bir yanını çocukların haklarını anlattığı 

afişlerle donattık. Herkes çocuk haklarını 
bilmeli ve bu haklara saygı göstermeli” 
dedi.
Çocuk Meclisi Özel Oturumla Toplandı

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Mec-
lisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 
dolayısıyla toplandı. Küçükçekmeceli 
çocuklar haklarını konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Meclis Salo-
nunda gerçekleşen özel oturumda, Çocuk 
Meclisi üyeleri Türkiye’de ve Küçükçekme-
ce’de çocukların haklarını masaya yatırdı. 
Küçükçekmeceli minikler kendilerinin ve 
tüm çocukların haklarını ele aldı.
“Çocukların Ölmediği Günlerin Gelmesini 
İstiyoruz ”

 Küçükçekmece Belediyesi Çocuk 
Meclisi Başkanı Rabia Nur Şanlı, herkesin 
çocuk hakları gününü kutlayarak, “Her 
çocuk değerlidir ve hakları vardır. Burada 
esas mesele dünyanın çeşitli bölgelerinde 
yaşanan savaşlarda çocukların açlık, ölüm 
ve göçle karşı karşıya kalmasıdır. Savaşları 
başlatan gerekçeler bu çocukların yaşa-
mından daha değerli değildir. Çocukların 
en doğal hakkı olan yaşama hakkı bile göz 
ardı edilerek 10 binlerce çocuk ölmektedir. 
Bunun yanında binlercesi yaralanmakta; 
evsiz, ailesiz ve eğitimsiz bırakılmakta-
dır. Savaşların çocuklarda oluşturduğu 
travmalar onarılacak gibi değildir. Artık 
savaşların olmadığı tüm dünya çocukların 
barış içinde yaşadığı dönemlerin gelmesini 
istiyoruz” diye konuştu.

Komisyon Başkanları Seçildi
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk 

Meclisi’nde Küçükçekmece ilçesindeki 53 
okuldan 53 temsilci yer alıyor. Programda 
ayrıca çocuklara kendi haklarını anlatan 
bir video izletildi. Özel oturum öncesinde 
ise, Çocuk Meclisi komisyon başkanlarının 
seçimi yapıldı; proje ve sosyal etkinlik öne-
rileri dinlendi. Küçükçekmece Belediyesi 
Çocuk Meclisi’nde ‘Çevre ve Doğal Afetler’, 
‘Basın Yayın’, ‘Çocuk Hakları ve Sorun-
ları’, ‘Eğitim-Spor’, ‘Hayvanları Sevme 
Koruma’, ‘Kültür-Sanat, Gezi’, ‘Sağlık 
ve Engelliler’, ‘Sosyal Yardımlaşma’ adı 
altında 8 komisyon bulunuyor.
Küçükçekmece Belediyesi’nden Çocuklara 
Her Alanda Hizmet

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde 
bulunan ‘Çocuk Üniversitesi, Belediye 
Kreşleri, Bilgi Evleri, Kültür Merkezleri, 
Müzik Akademisi, Geleneksel Sanatlar 
Akademisi ile Küçükçekmeceli çocuklara 
hem derslerinde yardım konusunda hem 
sosyal alanlarda hizmet veriyor. Çocukları 
her alanda destekleyen Küçükçekmece 
Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerinde 
de özellikle çocukların yararlanabileceği 
etkinliklere ve atölyelere önem veriyor. 
Küçükçekmece Belediyesi, çocukların 
tüm haklarını doya doya yaşayabileceği, 
güvenli ve sevgi dolu bir ortamda sağlıklı 
bir şekilde sosyalleşip gelişebileceği bir Kü-
çükçekmece için çalışmalarını sürdürüyor. 
n Kent Yaşam

Dünyada eşi 
benzeri yok!

Profesör, öğretim görevlisi ve öğretmen olan 50 kadın dünyada ve 
Türkiye’de tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti. Dün-

yanın birçok ülkesine gittiklerini ifade eden kadınlar, böyle bir müzeyi 
ilk kez gördüklerini ve çok şaşırdıklarını belirttiler. 

Yaklaşık yarım asır önce özellikle 
genç ve öğrenciler için balıkları 
mumyalamaya başlayan İstan-
bul’un tanınmış balıkçısı Balıkçı 
Kenan’ın kurduğu Türkiye Deniz 
Canlıları Müzesi kadınları ağırladı. 
Dünya turuna çıkan ve bir sonraki 
durakları Balıkçı Kenan Tesisleri 
olan kadınlar, mumya balıkları 
gördükten sonra şaşkınlıklarını 
gizleyemedi. Devasa köpekbalığı, va-
toz, kılıçbalığı ve orkinoslar arasında 
gezen kadınlar, böyle bir müzeyi ilk 
kez gördüklerini Türkiye’ye ve dün-
yaya böyle bir müze kazandırdıkları 
için müze kurucusu balıkçı Kenan 
Balcı’ya teşekkür ettiler. 
MUMYALARIN HEPSİ GERÇEK

Mumya balıkları gören kadın-
ların ilk kez böyle bir şeye şahitlik 
ettiğini belirten Balcı, “Yaklaşık 
yarım asırdık bu müzeyi kurmak 
için uğraş ve emek verdik. Şimdi 
içerisinde binlerce deniz canlısı 
var. Denizlerimizde bile göremeye-
ceğimiz balıkların birçoğu bura-
da mumyaladık. Özellikle gelen 
ziyaretçilerimiz balıkların gerçek 
olup olamadığını soruyor. Balıkla-
rın hepsi gerçektir. Birçoğu bizim 
sulamızda olan balıklar. Gelecek 
nesilin hangi balıkların denizleri-
mizde olduğunu bilmesi için böyle 
bir müzeyi ülkemize kazandırdık” 
ifadesini kullandı. 
GİRİŞLER ÜCRETSİZ

İstanbul Beylikdüzü’nde bu-

lunan müzeden giriş ücreti alın-
madığını söyleyen Balıkçı Kenan 
Balcı: “Türkiye’nin ve dünyanın her 
yerinden müzeye ziyaretçimiz var. 
Bugünde dünyanın birçok ülkesini 
gezen değerli hocalarımızı ağırla-
dık. Burada unutulmaz ve keyifli bir 
gün geçirdiler. Müzeye herkesi davet 
ediyorum. Mutlaka denizlerimizde 
yaşayan balıkları görsünler, öğren-
sinler. Müzeye girişler ücretsizdir” 
diye konuştu. n Senay GÜNCAVAR 
BADUR-Kent Yaşam

Ataşehirli Miniklerin Trafik Eğitimleri Sürüyor
Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Minik 
Sürücüler Trafik Eğitiminde” isimli projeyle birlikte Ataşehir’de yaşayan çocuklar trafik eğitimi görüyor.

Bakırköy Hayvan Hakları ve Eğitim Hareketi

Sinopluların dünyaya değer 
katmak için çalışmaya devam 
edeceklerini belirten SİNDEF Genel 
Başkanı Hasan Dalkıran, "Yapmış 
olduğumuz etkinlikte Sinop'a tu-
rizm anlamında çok ciddi katkılar 
sağladık” dedi.

Sinop'un tarih, kültür ve yöresel 
ürünlerinin tanıtımının yapılacağı 
Sinop Tanıtım Günleri, Yenikapı'da 
gerçekleştirildi. 

Sinop Tanıtım Günleri'ne 
Sinop'un ilçe belediye başkanları 
ve milletvekilleri de katıldı. Açılış 
öncesinde Sinoplular araçlarıyla 
konvoy yaparak Yenikapı Etkinlik 
Alanı'na giriş yapmıştı. Sinop Vali-
liği Koordinesinde, Sinop Dernekler 
Federasyonu (SİNDEF) ve Sinop Yar-
dımlaşma Derneği (SİYAD) ortaklı-
ğıyla çalışmaları yürütülen Sinop 
Tanıtım Günleri, 3 Kasım 2019 
Pazar gününde son buldu.
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Etkinlik boyunca Sinop'a ait 
yöresel yemekler fuar alanına gelen 
davetlilere ikram edildi. Sinop 
Kültürüne ait ürünlerin de satışa su-
nulduğu tanıtım günlerinde Hacivat 
Karagöz gösterileri, Çocuk tiyatro-

ları, Sinop'un ilçelerinin hazırladı-
ğı programlar gibi çeşitli etkinler 
gelenlerin beğenisine sunuldu.
KATLIMI ARTTIRDIK

Sinopluların dünyaya değer kat-
mak için çalışmaya devam edecekle-
rini belirten SİNDEF Genel Başkanı 
Hasan Dalkıran, "Yapmış olduğu-
muz etkinlikte Sinop'a turizm anla-
mında çok ciddi katkılar sağladık. 

Yöresel lezzetlerimiz olan mantı-
mız ile kestanemiz ile gelen misafir-
lerimizi burada ağırladık. Alışveriş 
yapmak isteyenler için de ayrıca 
stantlar kuruldu. Hem Sinoplular 
olarak hem de İstanbul'da yaşayan 
halkımız olarak burada güzel bir 
etkinlik gerçekleştirdik. 

Bir aylık sıkı bir çalışma ile 
sesimizi duyurmayı başardık yurt 
içi ve yurt dışından bir çok misafiri 
ağırladık...

Geçen yıl bir buçuk milyonun 
üzerinde katılım sağlanmıştı ve ken-
di rekorumuzu kırdık. Bu seneki Ye-
nikapıda Sinop tanıtım günlerimi-
ze2 bine yakın insan geldi" diyerek, 
seneye yine sahalarda olacaklarını 
belirtti.

Sinop’a değer kattık

SİNOP’A YÖN VEREN LİDERLER
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Yıllar önce bir gün yeğenlerimden biri yanıma 
gelip,

“Dayı sana bir şey anlatacağım. Senin düşün-
celerin benim için önemli, bana bu konuda fikrini 
söylemeni istiyorum” dedi.

“Teşekkür ederim yeğenim” dedim. “Benim 
düşüncelerime önem vermenden mutlu oldum.”

Sonra yaşadığı olayı anlatmaya başladı;
“Arkadaşlarımla haftasonu pikniğe gittik. 

Orada eğlenirken benim kendi kendime yaptığım 
bir davranıştan rahatsızlık duyan yaşlı bir amca 
beni biraz sertçe uyardı. Ben de ona “sana ne, biz 
burada eğleniyoruz” deyince aramızda tartışma 
çıktı. Bu tartışma sırasında araya giren arkadaşla-
rım, beni haksız görüp, adamdan yana oldular. Ben 
de buna çok bozuldum ve yanlarından ayrıldım. 
Şimdi sen söyle, 
arkadaşlarımın yaptığı 
doğru mu? O yabancı 
adamın yanında benden 
yana olmaları gerekmez 
miydi? Yani demek 
istediğim haksız bile 
olsam o adamdan yana 
görünmeleri yanlış değil 
mi?”

Düşündüm.. 
Sanırım yeğenim yaptığı 
hatayı anlamış ama yine 
de başkasının yanında 
arkadaşları tarafından 
haksız görülmekten hoşlan-
mayıp, onlardan destek beklemişti.

“Peki sen o yabancı kişiye karşı haksız 
olduğunu anladın mı?” diye sordum.

“Tamam, haksız olabilirim ama arkadaşları-
mın benden yana olmaları gerekmez miydi?” dedi. 
Bu konuda haklı mıyım haksız mıyım sen söyle..” 

Konuşma şeklinden kendini haklı görmemi 
beklediği belli oluyordu.

“Sen haksız değilsin yeğenim” dedim.
“Haksız değilsin” sözünü duyunca yüzüne bir 

gülümseme yayıldı.
“Hah, Allah’ına gurban olayım senin. Ömrün 

uzun olsun dayıcığım. Ben de senden bunu 
duymak istiyordum. ‘Arkadaşların sana haksızlık 
yapmış’ diyorsun yani’, diyerek, sözünü teyit 
etmemi bekledi. Ama öyle olmadı..

“Evet, haksız değilsin.. Sen katmerli haksız-
sın…!”

“Nasıl yani? “dedi. Hem ‘haksız değilsin’ di-
yorsun hem de ‘katmerli haksızsın’ diyorsun. Ben 
haklı mıyım, haksız mıyım? Kafam karıştı..”

“Haksızdan daha haksızsın yeğenim. Kusura 
bakma. Ben de arkadaşların gibi senden yana 
olamayacağım.”

Yüzünün rengi değişti, biraz gerildi, soluk 
alışverişleri sıklaştı..

“Şimdi beni iyi dinle, neden katmerli haksızsın 
sana anlatayım:

Bir defa senden yaşlı biri, senin de sonradan 
doğru bulmadığın bir davranışından dolayı seni 
uyarmış ama sen adama hem kızıp hem de tartışa-
rak haksızlık ve saygısızlık etmişsin. İkincisi arka-
daşların doğruyu görüp, aranıza girmiş, tartışmanın 
büyümesini önlemiş ama sen onların haklıdan yana 
olmalarına bozulup, yanlarından ayrılarak, onlara 
da hem haksızlık hem de saygısızlık etmişsin. 
Üçüncüsü de şimdi bana gelip, yaptığın saygısızlık 
ve haksızlıklara arka çıkmamı, seni haklı görmemi 
bekliyorsun.. Oldu mu şimdi…!?”

Sustu…!
“İnsan, hatasını fark edip özür dilerse kü-

çülmez, daha da yücelir. Ama başkalarını kendi 
hatalarına ortak edip, yanlışlarını görmezden 
gelmelerini ister, hatta onlardan kendine arka çık-
malarını beklerse çok daha büyük bir hata yapmış 
olur ki, aklı başında olan bir kişi hiç kimsenin 
yanlışına, hatasına arkadaşı bile olsa ortak olmaz, 
ona destek çıkmaz.”

Sustu..!
“Senin bundan sonra yapacağın en doğru 

hareket, belki o yaşlı adamı bir daha göremeye-
bilirsin ama en kısa sürede arkadaşlarından özür 
dilemendir..”

Burnundan derin bir soluk aldı, ayağa kalktı, 
soluğunu hızlı bir şekilde verdi, “sağol dayı” dedi 
ve gitti..

“Sen de sağol yeğenim” dedim, arkasından..
“Dayı” olmak kolay değil, yeğenlerinden 

birini haksız olduğu halde haklı görürsen, tamamı 
aynı şeyi bekler.. Orada dayılık biter..!

“Dayı” olmak 
kolay değil..!

Tuncay 
DAĞLI

SÜZGEÇ
İkiz bebek sahibi olduktan sonra özel bir hastanede tüplerini bağlatan kadın yeniden hamile kaldı. Has-
taneye giderek bir yetkili ile görüşmek isteyen aile, bilgi alamadığı gibi birde dayak yediğini iddia etti.

İstanbul İkitelli’de meydana gelen olayda, ikiz 
bebeklerini dünyaya getirmek için Kanuni Sultan 
Süleyman Hastanesi’ne giden Yılmaz ailesi’nden 
Rahime Yılmaz, doğum sonrasında bir daha çocuk 
sahibi olmak istemedi. Bunun ardından kordonla-
rının bağlatılmasını isteyen Ramiye Yılmaz ve Eşi 
Murat Yılmaz’a doktorlar tarafından bazı evraklar 
imzalatıldı. Ardından da tüpleri bağlanacak kadın 
ameliyata alındı. Bir daha çocuk sahibi olama-
yacaklarını düşünen Yılmaz ailesi ameliyattan 1 
buçuk sene sonra şok edici bir haberle karşılaştı. 
Eşinin 5. Çocuğa hamile kaldığını öğrenen Murat 
Yılmaz soluğu Kanuni Sultan Süleyman Hastane-
si’nde aldı. Operasyonu yapan hastaneye durumu 
anlatarak bilgi almak isteyen Yılmaz ailesinin 
iddiasına göre, hastane tarafından herhangi bir 
bilgi verilmediği gibi birde dayak atıldı.
YETKİLİLER CEVAP VERMEDİ

Hamile olduğuna emin olmak için kan testi de 
yaptıran Rahime Yılmaz, 2 aylık hamile olduğu-
nu öğrenince derhal ameliyatı yapan doktor veya 
başhekim ile görüşmek istediğini anlattı. Rahime 
Yılmaz, ‘’Başhekim ya da başhekim yardımcıla-
rına ulaşamadık. Başhekim sekreteri de yardımcı 
olmak adına bizi kadın doğumdan bir doktora 
yönlendirdi. Oraya gittiğimizde eşimi içeriye al-
madılar. İçeri de 2 dakika muayene ettikten sonra 
2 aylık hamile olduğumu söyleyip, beni odadan 
çıkardılar’’ dedi.

POLİSİ ARATMAYIP, DARP ETTİLER
Rahime Yılmaz’ın odadan çıkarıldığını gören 

eşi Murat Yılmaz, ‘’ Biz zaten hamile olduğunu 
biliyorduk. Amacımız hamile olup, olmadığını 
öğrenmek değildi. Yetkililerden biriyle görüşüp 
bunun nasıl olduğunu öğrenmek istedik. Ancak 
karşımızda herhangi bir yetkili bulamadık. Israr 
etmemiz üzerine güvenlik görevlileri üzerimize 
saldırdı. Beni yaka paça sürükleyerek kulübe gibi 
bir yere götürerek, parmaklıklar arasında darp 
ettiler. Daha sonra polis çağırmak istediğimizde 
ise güvenlik personeli burada polis biziz, polisin 
bir y etkisi yok diyerek bizi durdurmaya çalıştı’’ 
diye belirtti.
BAŞHEKİM ODASINDA OTURDUĞU  
HALDE GÖRÜŞTÜRMEDİLER

Daha sonra polisin geldiğini anlatan Murat 
Yılmaz, aynı hastaneden darp raporu alıp, şikayet-
çi olduklarını anlattı. Ayrıca tekrar başhekimlik 
bölümüne gittiğini belirten Yılmaz, ‘’ Başhekim 
odasında oturuyor ve biz bunu görüyorduk. Ama 
sekreteri Perşembe gününe randevu verdiğini 
söyleyerek bizi onun yanına sokmuyordu’’ diye 
anlattı. Ve ekledi: ‘’Hastane’de mimlendiğimizi 
söyleyerek bizim bu hastane de bir daha muayene 
olamayacağımızı dile getirdiler, bizde bunun üze-
rine sağlık bakanlığı ve cimer’e suç duyurusunda 
bulunduk’’ dedi. n Tolga ÖZDEMİR / KENT YAŞAM

Tüpleri Bağlanan 
Kadın Hamile Kaldı

Beyoğlu’nda bulunan Piyalepaşa 
Bulvarı üzerinden Piyalepaşa-Kağıthane 
Tüneline girerek asker eğlencesi düzen-
leyen bir grup, araçlarını durdurdukları 
tünel içerisinde dakikalar boyunca trafiği 
kitledi. Tünelde meşale yakarak, partinaj 
çeken şehir magandaları ortalığı dumana 
boğdu.  Bu da yetmedi İstanbul’un göbe-
ğinde tabancalarla havaya ateş eden grup, 
çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
KENT İÇİNDE ADETA TERÖR ESTİRDİLER

Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsul-
tan’a doğru yönelen şehir magandaların-
dan biri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 
üzerinde seyrettikleri esnada tabancayla 
havaya defalarca rastgele ateş açarken bir 
diğeri ise motosiklet üzerinde tek tekerlek 

üzerinde gitmeye başladı. Gruptaki 
bir magandanın motosikletle patinaj 
çekmesinin ardından askere gidecek olan 
şahıs, sözde eğlenceye katılan arkadaşla-
rına teşekkür etti. Kent içinde adeta terör 
estiren magandalar hem kendi hem de 
vatandaşların canını hiçe saydı.
POLİS PEŞLERİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, tabancayla ateş açarak vatandaş-
ların canını tehlikeye atan, tünel kapatıp 
ve yol kesip trafiği tehlikeye sokan, çevre-
ye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz 
kullanan ve patinaj çeken o magandaları 
yakalamak için çalışma başlattı.

n Kent Yaşam

Avcılar’da bir binanın dış 
cephesine mantolama işlemi 
yapan işçiler, yerden metre-
lerce yukarda hiçbir güvenlik 
önlemi olmadan çalıştı.

Araç trafiğine kapalı 
olarak, yayaların yoğun bir 
şekilde kullandığı Avcılar 
Marmara Caddesi’nde bulu-
nan bir binanın dış cephesi-
nin mantolama işlemlerini 
yapan işçiler yürekleri ağıza 
getirdi. 4 katlı binanın ön 
cephesinde çalışmalarını 

yürüten işçiler, 4’üncü katın 
üstüne kadar sürdürülen 
iskelet kurma çalışmaları 
sırasında demir kalas ve 
tahtalar iple yukarı çekildi. 
Tehlikeye aldırış etmeyen 
işçiler yerdeki arkadaşları-
nın bağladığı kalas ve demir 
tabakaları yukarı çekerek 
çalışacakları yerleri hazır-
lamaya başlarken, yoldan 
geçenler de işçilerin çalışma-
sını şaşkınlıkla izledi. 

n Kent Yaşam

İstanbul Silivri’de mey-
dana gelen olayda D-100 
Karayolu üzerinde park eden 
bir araçta, sürücü kendini ha-
latla bağlayarak, intihar etti.

D-100  Karayolu üze-
rinden Silivri’den Edirne 
istikametine giden bir ara-
cın ters yönde park edildiği 
fark edildi. Olay yerine 
gelen polis aracın kapısını 

açtığında, sürücünün cansız 
bedeni ile karşılaştı. Aracın 
içinde kendisini halatla 
bariyere bağlayan araç sa-
hibinin intihar ettiği düşü-
nülüyor.  MOBESE kame-
raları incelenerek kimliğine 
ulaşılan araç sahibinin 28 
yaşındaki Hakan D. olduğu 
bildirildi. 

n KENT YAŞAM

Ali Tarakçı'nın babası Rama-
zan Tarakçı, Küçükçekmece Ulu 
Camii'nde kılınan cenaze namazı-
nın ardından Beylikdüzü Gürpı-
nar'da defnedildi

88 yaşında vefat eden Ra-
mazan Tarakçı'nın naaşı ikindi 
namazına müteakiben Sefaköy 
İnönü Mahallesi, Ulu Camii'n-
den kaldırıldı. Sefaköy'de kılınan 
cenaze namazının ardından 
Ramazan Tarakçı, Beylikdüzü 
Gürpınar'da bulunan aile kabris-
tanlığında toprağa verildi.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun çelenk gönderdiği cena-
zeye, Sağlık eski Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, AK Parti Milletve-
kili Tülay Kaynarca, CHP Millet-
vekili Ali Şeker, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Kemal Çebi, 
İmranlı Belediye Başkanı Murat 
Açıl, Gürpınar eski Belediye Baş-

kanı Velittin Küçük, eski belediye 
başkanları, Murat Hazinedar, Ali 
Murat Alatepe, Aziz Yeniay ve çok 
sayıda kişi katıldı.

Kent Yaşam Gazetesi olarak mer-
hum Ramazan Tarakçı’ya Allah'tan 
rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına 
baş sağlığı dileriz. n Senay GÜNCA-
VAR BADUR- Kent Yaşam

Adil Çiftçi, Kız Kardeşini 
Son Yolculuğuna Uğurladı
DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa 
Yakası 2 No'lu Şube Başkanı  
Adil Çiftçi’nin kız kardeşi  
Ümmiye Demir yakalandığı 
amansız hastalığa yenik düştü.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 
hayatı gözlerini yuman DİSK Genel-İş İstanbul 
Avrupa Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Adil Çift-
çi’nin kız kardeşi Ümmiye Demir, Küçükçekme-
ce Sefaköy Merkez Camii’nde, öğlen namazına 
müteakip kılınan cenaze namazının ardından, 
Sefaköy mezarlığına defin edildi.

DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 
No'lu Şube Başkanı Adil Çiftçi’nin kız kardeşi 
Ümmiye Demir'in cenazesine DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel-İş Genel 
Başkanı Remzi Çalışkan, Tüm Bel Sen İstanbul 
1 No’lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı, CHP İstanbul 
Eski İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Milletveki-

li Turan Aydoğdu, Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan 
Yardımcısı Mülayim Demirtaş , Küçükçekmece 
Belediye Başkan Aday Adaylarından Çetin 
Çapan, Oruç Oymak, eski Milletvekili DİSK 
Başkanı Rıdvan Budak, DİSK şube başkanları, 
çok siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra 
binlerce insan katıldı.

Tarakçı ailesinin acı günü
Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Tarakçı’nın babası Rama-

zan Tarakçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Küçükçekmece’de bulunan 
Cennet Mahallesi Metrobüs 
Durağı’na giden alt geçitte 
ki asansör bozulunca yaşlı ve 
engelli vatandaşlar zor anlar 
yaşadı. 

Küçükçekmece Cennet 
Mahallesi Metrobüs Durağı'na 
giden alt geçitteki asansörler ve 
yürüyen merdivenin bir süre-
dedir arızalı olması vatandaşlar 
tarafından tepki topladı. Üze-

rinde günlerdir ‘’Geçici olarak 
servis dışıdır’’ ibaresinin yer 
aldığını anlatan vatandaşlar, 
yaşadıkları zorlukları kameraya 
aldı. Engelli bireylerin ve bebek 
arabalı bir kadının çevrede 
ki vatandaşların yardımıyla 
metrobüs durağına ulaştığı alt 
geçitte vatandaşlar biran önce 
asansör ve yürüyen merdiven-
lerin tamir edilerek, çalışır 
duruma gelmesini istiyor.

Asansörü Bozulan Durakta 
Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

İstanbul’un Göbeğinde Tünel 
Kapatıp, Havaya Ateş Açtılar

İstanbul- 
Beyoğlu’nda 

asker uğur-
lamak için 

düzenlenen 
eğlence, tü-

nelin trafiğe 
kapatılarak 
havaya ateş 

edilmesi 
sonucu ma-

gandalığa 
dönüştü.

Otomobil İçinde şüpheli ölüm

Avcılar’da İş Güvenliğini Hiçe Sayan Çalışma

Merhume Ümmiye 
Demir’e rahmet, ailesine 

ve sevenlerine Kent Yaşam 
Gazetesi olarak başsağlığı 

ve sabır dileriz.

Binlerce sevenin 
duaları eşliğinde ebedi 

hayata uğurlanan 
Ümmiye Demir.

Ramazan 
Tarakçı
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İran, hem kan emici emperyalistlerin…
Hem mezhep üzerinden dindarlık yapan 

saltanatçı faşistlerin…
Hem de İran’ın zenginliğini, iştahlı sal-

yalarla hortumlamak isteyenlerini göz diktiği 
bir ülkedir!

Ne diyelim? ABD ve yandaşları, sırf 
silah satma uğruna, mazlum ülkeleri bölüp 
parçalayıp kan gölüne çevirerek sömürdüler, 
gözleri doymadı!

Kan üstüne kan emdiler yine öyle…
Özellikle yüz yıllardan beri Müslüman 

ülkeler üzerine uyguladıkları, akla, bilme ve 
demokrasiye kapalı…. 

Şirkli ve şekilci  ‘İNGİLİZ PROJESİ’ yüzün-
den…

Nice Müslüman ülkelerin yoksullaşma-
sıyla, çağdaş dünyadan soyutlanmasına 
sebep oldular:

Yine gözleri 
doymadı.

Son günlerde İran 
karışınca…

Emperyalist 
güdüleri doymayan 
bu reziller, bu kez de 
İran’a göz diktiler!

Umarız, bu kez 
o doymak bilmeyen 
gözlerini, ‘İRAN 
ATEŞİ’ yakar!

Yakar da o kan 
emiciler birbirine şaşı 
bakarlar!  

Başta Türkiye ol-
mak üzere, tüm duyarlı ve 
tarafsız dünya devletleri İran’ın 
yanında yer almalı…

Tüm insanlık, kan emici ve hortumcu 
emperyalizmin: 

‘’BÖL, PRAÇALA, YÖNET ve de YOK ET…’’ 
Siyasetine dur demelidir!

İnsanlık, her ülkenin özgürlüğü, ba-
ğımsızlığı, saygınlığı için ayağa kalkmalıdır 
artık!

Yeter mi? HAYIR! 
Dünya gündemine halkın eylemleriyle 

oturan İran… 
Bir gün mutlaka teokratik faşizmden 

kurtulmalı… 
Bir gün mutlaka çağdaş demokrasiye 

geçmelidir!
İran’ın öz sosyal normlarıyla bile bağdaş-

mayan bugünkü Emevi odaklı faşizan rejimi: 
Hem insanlık onuru ile bağdaşmıyor!
Hem de öz inancı olan EHL-İ BEYT ile 

bağdaşmıyor!
Çünkü özgürlüklere ve yeniliklere kapa-

lıdır!
Çünkü bilim ve akılcılıktan uzaktır bu 

yönetim tarzı!
İran, ne Suudilerde olduğu gibi, tepedeki 

bir avuç din bezirgânının saltanat mantığı ile 
bir yere varabilir!

Ne de dünyanın erdiği son iletişim araçla-
rının önüne geçebilirdi!

Artık İran’daki yeni nesil:
Çağdaş teknoloji sayesinde, görüyor, du-

yuyor ve de her şeyi çok çok yakından biliyor!
İran, vakit kaybetmeden bir an önce 

demokratik parlamenter rejime geçerek…
Laik ve Demokratik Sosyal Hukuk Devleti 

olma yolunda ilerleyerek çağı yakalamalıdır!
Kendilerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş ilkelerini reçete olarak almalı…
Atatürk ve Cumhuriyet ile gelen tüm 

kazanımları… 
Teker teker ülke yönetiminde uygulama-

lıdır!
Yalnız İran mı? Elbette ki değil.
Tüm Müslüman ülkeler… Tüm mazlum 

ülkeler bu yolu seçmelidir!
Gerçek şu ki,  ‘Kurtuluş Reçetesi’ bu kadar 

kendilerine yakındır!
Bu reçeteyi alıp uygulayarak: 
Ya o beğenmeyip, alaycı bir şekilde: ‘’GA-

VUROĞLU GAVUR’’ dedikleriyle başa çıkarlar!
Ya da eğitim ve de teknolojiyle çağı yaka-

layan o ‘’GAVUROĞLU GAVURLARA’’…
Dünya durdukça mahkûm olur, sonra da:
O GAVURLAR her önemli konuya müda-

halede geç kalmazlar!
Tıpkı Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesin-

de olduğu gibi…
İşte o GAVURLAR…  ABD ve RUSLARIN 

ORTAY KOYDUKLARI ORTADA…‘
Neden, çünkü onlar, yani O GAVURLAR 

çok güçlüdür çok…
Silah sanayisinden enerjiye… Ulaşımdan 

teknoloji ve gıdanın çok şeyine onlara muh-
taç olduk da ondan… Onlara bağlanıp kaldık 
da ondan… 

MECBURİYET VAR MECBURİYET!
Ekonomide zayıflayıp, özgürlük ve de 

bağımsızlık ilkemizden oldukça uzaklaştık da 
ondan…

Oysa Türkiye Cumhuriyeti, 70 yıl önce 
böyle miydi?

Ne yaptılar da böyle olduk?
Elbette ki kendilerinde olanları bizden 

uzak tutarak:
Elbette ki önce eğitim ve üretimden 

düşürerek…
Sonra da adalet, demokrasi, özgürlük 

ve bağımsızlık adına tüm kazandıklarımızı 
budayarak başardılar!

Tüm bunları, ya faşizan darbelerle…
Ya da gelmiş geçmiş tüm yetersiz ve de 

emperyalizme, ‘eyvallah’ diyen siyasal ikti-
darlarla yaptılar Türkiye’ye…

O halde; Cumhuriyet Türkiye’sini örnek 
alacak tüm mazlum ve Müslüman ülkeler,  
Türkiye üzerine oynanan bu oyunlardan da 
ders almalı…

70 yıl önceki Türkiye’ye benzemek için, 
kolları sıvamalılar!

Bugün İran yakılıp yıkıldıkça, elbette 
canımız yanıyor canımız!

Filistin, Afganistan, Irak, Yemen, Libya, 
Mısır ve son olarak da Suriye ve diğerlerinde 
de canımızı yakmışlardı!

Aslında canımız, tüm dünyanın mazlum 
insanlığı için yanmakta… 

Sloganımız: ‘’ÖNCE İNSAN’’ olduğun-
dan…  

Sahi, ’GAVUROĞLU GAVUR’ deyip, kü-
çümsemeye çalıştıklarımızın, üretip dünyaya 
sunduklarını kullanarak mı geçecek ömürler?

Yoksa o ‘GAVUROĞLU GAVURLARIN’ 
Eğitim, Üretim, Demokrasi ve Adalet üzerine 
yakaladıklarını yakalayarak mı?

Öz inancımızı koruyarak, tüm bunları 
yakalamak çok mu zordur?

Kimse korkmasın kimse! Din elden 
gitmez elbette! 

Elden gidenler: Müslüman’ın ve tüm 
mazlumların önünü kesen Suudi kılıklı din 
saltanatçılarıyla…

Müslümanların ve de tüm mazlumların 
kanını emen emperyalistler olur o kadar!

Varsın onlar da gitsin artık!  
Hem de ‘İRAN’IN SON ATEŞİYLE’ yanıp 

kül olmadan gitsinler artık!
Çünkü İRAN’DA YANAN SON ATEŞ, başka 

ateşlere asla benzemez!

İRAN’A GÖZ 
DİKENLERİN…

Hasan 
TUFAN

GERÇEKLER

tufanmedya@gmail.com

Kültür Merkezi Yerine 17 Katlı Bina Yapıldı

Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi 
Kadıoğlu, Balıkyolu mahallesinin ihtiyacı 
olan sağlık ocağı ve kültür merkezini yapma 
sözü vererek, proje için 482. sokakta köprünün 
yanında bulunan boş araziyi işaret etmişti. 
Ancak mahalleli sağlık ocağı ve kültür merkezi-
nin yapılmasını beklerken, o arazide kurumsal 
firmalara kiralanmak üzere 17 katlı bir rezidans 
yükselmeye başladı.
BAŞKANIN HABERİ YOKMUŞ

Esenyurt’ta ki muhtarların da katıldığı bir 
toplantı esnasında Necmi Kadıoğlu ile konuşma 
fırsatı yakalayan Balıkyolu Mahallesi Muhtarı 
Metin Yılmaz, eski başkanın yanına giderek sağ-
lık ocağı ve kültür merkezi yapacağı alanda bir 
rezidans yükseldiğini söyledi ve bilgi istedi. 17 
katlı binanın yapımından haberinin olmadığını 
söyleyerek şaşıran Kadıoğlu, hemen Esenyurt 
Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Mustafa Akboğa’ya telefon etti. Bu olayın 
üzerine 7-8 ay çalışmaların durduğu rezidansta, 
süre sonunda inşaat çalışmaları sürdü ve hala 
devam ediyor.
VATANDAŞIN YOLUNU DA İŞGAL ETTİLER

İki kişinin tapulu yeri olan araziyi ofis ve 
daire karşılığı anlaşarak alan firmanın, 17 katlı 
rezidans diktiği arazinin kalan kısmında bulu-
nan dere yatağı tarafı hazineye, diğer kısmının 
ise belediye ait olduğunu belirten çevre halkı o 
kısımlarında tapuya uydurularak inşaat yapan 
firmaya verildiğini dile getirdi. Ayrıca yapılan 
rezidansın yolun içine gelecek şekilde, kaldırıma 
yaptığı araç parkı için cep ise, trafik adına bir 
başka tehlike. Bölgede yoğun yapılaşma nede-
niyle yollarında çok yetersiz olduğundan söz 
eden mahalle sakinleri, konuyu mahalle muhta-
rının yetkililere taşıması gerektiğini dile getirdi. 
Ayrıca daha büyük sorunların önüne geçilmesi 
için söz konusu CEP’in, Yetkililer tarafından 
normal yola katılması ve yol işgalinin önüne 
geçilmesinin sağlanması gerektiğini belirttiler. 
Söz konusu bina zamanında belediye tarafından 
5 metre geri çekilmiş olsa, böyle bir sorun yaşan-
mamış olacağını da vurgulayan vatandaşlar, ka-
musal anlamda kültür merkezi, sağlık ocağı vb. 
anlamda kullanılacak yeri kılıfına uydurarak, 
birilerine 17 katlı bina yaptıran geçmiş yönetim 
için, ‘’Bu imkanı herhalde bedelsiz vermemiş-
tir” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

n Tolga ÖZDEMİR / KENT YAŞAM

Esenyurt Balıkyolu mahallesine 
yapılması planlanan sağlık oca-
ğı ve kültür merkezi için ayrılan 
alanda 17 katlı bina yükseldi. 

Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul Havalima-
nı’nın açılmasıyla sivil kullanıma kapatılan Atatürk 
Havalimanı, havadan çekilen görüntülerinde uçakların 
yanaşmak için yer bulamadığı peronların tamamen boş 
olduğu görüldü. Havalimanında birkaç kargo uçağının 
olduğu pistin sonunda doğru olan kısmındaki kargo 
binasının bir bölümünün yıkılmaya başlandığı görü-
lüyor. Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti 
ise parçalara ayrılıyor. Yıkım işlemlerinin 2 ay içinde 
tamamlanması hedefleniyor. 

Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı 
malzemeleri geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. 
Havalimanının ticari uçuşların sona ermesinin ardın-
dan havalimanında sadece kargo uçukları, özel jetler ve 
askeri uçaklar kullanabiliyor. Saniyede 1 uçak iniş kalkışı 
ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na 
bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Öte yandan 
yıkım işlemleri, uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi 
bir aksamaya neden olmuyor. 
“HİÇBİR MALZEME İSRAF OLMUYOR” 

SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Çubuk, "Atatürk Havalimanı’nın kargo bölümü-
nün bir kısmını yıkımına başladık. 2 ay içerisinde kargo 
bölümünün belirlenen kısmının yıkımını bitirmeyi 
hedefliyoruz. 100 kişilik bir ekip ile yıkım işlemlerini 
gerçekleştiriyoruz. Buradaki hiçbir malzeme israf olmu-
yor. Bütün demir, çatı ve diğer malzemeler geri dönüşüm 
fabrikalarına gönderiliyor. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan açıklamıştı, burasının tamamı yıkıldığı 
zaman millet bahçesi yapılacağını biliyoruz. Kısım kısım 
havalimanı önümüzdeki günlerde de yıkılacağını biliyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Yeşilköy'de 1933'te İstanbul-An-
kara arasında yapılan ilk uçuş ile Türk sivil havacılığının 
temelleri atıldı. 1985 yılında yapılan değişiklikle yoluna, 
Atatürk Havalimanı adı altında devam etti. Bakırköy, 
Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 
776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Ata-
türk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat olmak üzere 
milyonlarca yolcuya hizmet etti.

40 Bin Nüfuslu Mahalle de 
Eksik Çok, Ama Yer Yok

ESENYURT- Balıkyolu Mahallesi Muhtarı 
Metin Yılmaz, Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural 
Karagül’e mahalle hakkında bilgi verdi ve so-
runları adına çözüm istedi.

Esenyurt Iğdırlılar Derneği’nin düzenlediği 
kahvaltı etkinliğinde bir araya gelen Esenyurt 
Kaymakamı Dr. Vural Karagül ve Balıkyolu Mahal-
lesi Muhtarı Metin Yılmaz, kahvaltı sonrasında 
mahalleyi gezdi.  Balıkyolu muhtarlığının yanında 
bulunan, eskiden Şehitler Camisinin bulunduğu ve 
mahallenin en büyük arazisi olarak tanımlanan ala-
nı Kaymakam Karagül’e gösteren Muhtar Yılmaz, 
bu araziye mahallenin tüm eksiklerinin yapılabi-
leceğinden bahsetti. Kaymakam Karagül, temeli 
atılmış alanın iyi değerlendirilmesi durumunda, 
mahallenin olmazsa olmaz birçok eksiğini giderebi-
leceğini belirterek, ilgileneceğini söyledi. 
TÜM SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK TEK ALAN VAR

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-

kurt’un da mahallenin ihtiyacı olan ne varsa, onu 
yapmak istediğini dile getiren Muhtar Yılmaz, ‘’Sayın 
Bozkurt, camiyi iptal ettim de şunu yapacağım demi-
yor. Kurulan Mahalle Komitesi ve Kent Meclisi’nde 
sorunların ve eksiklerin konuşulmasının ardından, ve-
rilecek karar ve talep doğrultusunda hareket edeceğini 
belirtiyor. Ben başkana da söyledim.  Mahallemiz de 
başka arazimiz yok. Bizim tüm eksiklerimizin buraya 
sığdırılması gerekiyor. 40 bin nüfuslu mahallemiz 
de kreş, okul, spor kompleksi, sağlık ocağı ve kültür 
merkezini içeren büyük bir sosyal tesise ihtiyacımız 
var. Ayrıca biz yapılacak yeni proje içerisinde mutlaka 
yaşlılarımızın gidebileceği, adına ister cami değin 
ister mescit 150-200 kişilik bir ibadet alanı yapılmalı.  
Şuan ki pazarımızın kurulduğu yerden kaldırılarak, 
kapalı bir pazara dönüştürülmesi gerekiyor. Çocukları-
mız için yüzme havuzu da yapılabilir.  Burası mahal-
lemizin tek boş alanı. İstenildiği ve doğru planlandığı 
zaman hepsi birlikte yapılabilir’’ dedi. 

n Tolga ÖZDEMİR / KENT YAŞAM

Atatürk Havalimanı'nın 
yıkımı duyanları üzdü

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan 
ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk 
Havalimanı kargo bölümün bir kısmı yıkılmaya başlandı. 

Hasan 
DALKIRAN
SİNDEF 
Sinop Dernekleri 
Federasyonu 
Genel Başkanı

Dünyanın en kutsal vazifesini 
yapan tüm öğretmenlerimizin 

öğretmenler gününü canı gönülden 
kutlar ellerinden öperim.

Kaldırımı dükkanlara 
cep yaptılar
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Başakşehir Belediyesi’nin ev sahip-
liği yaptığı yaptığı “İstanbul gençlik ça-
lıştayı, Gençlerde Değişim ve Farklılaşan 
Talepler Çalıştayı'nın birinci günü Emin 
Saraç Kültür Merkezi’nde başladı. İki 
gün sürecek olan çalıştayda, yapılan an-
ket sonuçlarına göre gençlerdeki değişim 
ve farklılıklar ortaya konularak, çözüm 
yolları üzerine fikir alışverişi yapıldı. 
Gençleri anlayarak talep ve beklentileri-
nin karşılanması konusunda çalışmala-
rın yürütüleceği çalıştaya Gençlik ve Spor 
Bakanı Yardımcısı Halis Yunus ERSÖZ, 
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu ve Başakşehir Kaymakamı 
Uğur Turan’da katıldı. 
GENÇLERİN ROLÜ ÜLKENİN 
KALKINMASI İÇİN ÖNEMLİ

Bakanlık olarak bütün 
politikalarını bilgiye dayalı 
yapmak istediklerini belirten 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Yardımcısı Halis Yunus 
ERSÖZ, ‘’Burada yüz 
kadar akademisyenin 
katılımı ile gerçek-
leşen çalıştayın so-
nuçlarını büyük bir 
heyecanla bekliyo-
ruz. Gençlik alanı 
sadece Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın 

uygulayacağı politikalarla biçimlene-
cek bir alan değil. Aileler,  yerel yöne-
timler, sivil toplum örgütleri ve bütün 

eğitim kurumlarının mutlaka bu 
alanda katkı sağlayacak bir rol 
paylaşımı yaparak fikir üretmesi 
ve katkı sağlaması gerekiyor. O 
yüzden bu çalıştay çok önemli bir 

rol oynayacak. Bir takım araştırma-
lar gösteriyor ki gençleri iyi bir şe-

kilde yetiştirdiğiniz zaman 
ekonomik kalkınmanız 
da ona göre şekilleniyor. 
Eğitim sistemindeki 

ufacık bir değişiklik 
ülkenin kalkınmasın-

da büyük bir önem 
taşıyor. Gençlerin 

serbestçe 

hareket 
edebi-
leceği 
ortamlar 
yarat-

mak ve neyi hayal ediyorlarsa onu ger-
çekleştirsinler istiyoruz’’ diye konuştu.
ÇOCUKLARI ZAMANA  
GÖRE YETİŞTİRMELİYİZ

İstanbul’un en genç belediye baş-
kanlarından biri olduğunu ve bunun da 
gençleri anlamada çok önemli olduğunu 
vurgulayarak sözlerine başlayan Belediye 
Başkanı Kartoğlu, Çocuklarınızı kendi 
zamanınıza göre değil, onların yaşayaca-
ğı zamana göre yetiştirin dedi. Kartoğlu, 
‘’Çocuklarımızı istediğimiz şekle sokma-
ya çalışıyoruz. Bugün ve yarın yapılacak 
olan çalıştayla gençleri onları anlaya-
cağımız dilde, zamana göre yetiştirmek 
için fayda sağlayacak fikirler oluştura-
cağız. Onları anlayarak, ne yapmamız 
gerekiyorsa bunların tespitini yaparak 
paylaşacağız. Teknolojinin her saniye 
hızla geliştiği bu zamanı yakalayarak, 
çocuklarımızı bu yönde eğitmeliyiz. 
Gençlerle ilgili saha projelerimiz yoğun 
bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 25 bin 
kişi ile yapılmış ve devam eden Gençlik 
Olimpiyatı var. Türkiye'deki en büyük 

gençlik faa-
liyetlerinden 
bir tanesi 6 
ay boyunca 
süren bu gençlik 
faaliyetlerinde 
amacımız genç-
lerimizin kültür, 
sanat, spor 
gibi her dalda 
farklı ortamlarla 
kaynaşmasını 
sağlamak hem 
de bu rekabetle 
birlikte alanın-
da uzmanları 
keşfedebilmek" 
dedi.
SÖYLEDİĞİNİ-
Zİ YAŞAYIP, 
YAŞATIN

Belediyecilik anlamında güzel pro-
jeler ortaya koyan Başakşehir Belediye-
si’nin belki en görkemlilerinden birisi 
için bu güzel mekanda, kutlu Cuma 
gününde bir araya geldiklerinden 
bahseden Başakşehir Kaymakamı Uğur 
Turan, ‘’Bize emanet olan gençlerimizi 
nasıl yetiştireceğimizi konuşacağız. 
Söylediğinizi yaşar ve yaşatırsanız, 
genç kardeşlerimiz babadan ve aileden 
başlayarak bunu örnek alıyor. Eminim 
bu çalıştaydan sonra çok güzel çıka-
rımlar yapılacak. Ve bunların takipçisi 
olacağız” dedi.

n Celal Karaali- Kent Yaşam Gaze-
tesi

Kemal Deniz Bozkurt; 
Fiziksel şiddette şahit olmadım 

İstanbul, Esenyurt Belediyesi'nin 2011 yılında 
dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun 
yönetiminde olduğu vakfa, üniversite yapılması 
için bedelsiz tahsis ettiği 25 dönümlük arsanın 
durumu kriz yarattı. Üniversitenin başka bir alana 
yapılmasıyla birlikte 25 dönümlük arsa boş kaldı, 
aradan geçen 8 yılda arsaya tek bir çivi çakılmadı. 
Yerel seçimlerin ardından belediyede yönetimin 
CHP'ye geçmesi ile birlikte araziyi geri almak için 
harekete geçildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt tarafından iki kez ilçe belediye meclis günde-
mine getirilen “arsanın tahsisinin iptal oylaması” 
AK Parti olayları ile reddedildi. Son oturumda 
mecliste oylamayı izleyen bazı vatandaşlar ise AK 
Parti grubuna sözlü sataşmada bulundu. Polis-
lerin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle 
polemikler büyümeden önlendi. AK Parti grubu 
ve partinin Esenyurt İlçe Başkanlığı ise mecliste 
yaşananlar nedeniyle Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt'u suçladı.
ARSA, İBB MECLİSİ'NDE TARTIŞILDI

Konu, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanveki-
li Tevfik Göksu tarafından İBB Meclisi'nin Kasım 
ayı birinci oturumunda gününde gündeme taşın-
dı. Göksu ilçe meclisinde AK Partili üyelerin darp 
edildiğini belirterek olayı kınadı. CHP'li meclis 
üyeleri itiraz ederek fiziksel bir temas yaşanma-
dığını söyledi. AK Partili meclis üyeleri ise linç 
girişimine maruz kaldıklarını, olayın görüntüle-
rinin de bulunduğunu belirttiler. Meclisi yöneten 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmaların 
uzaması üzerine belediye başkanının oturumda 
olmadığını belirterek perşembe günkü oturuma 
katıldığında konuyla ilgili açıklama yapabileceğini 
belirterek tartışmayı sonlandırdı.
KEMAL DENİZ BOZKURT;  
FİZİKSEL ŞİDDETE ŞAHİT OLMADIM

Perşembe günü gerçekleşen toplantıya katılan 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
mecliste söz alarak hakkındaki iddiaları yanıtladı. 
AKP grubunun iddialarını gülünç bulduğunu 
ifade ederek, “Meclisi izlemeye gelen vatandaşlar 
oylamayı da izlemişler. AK Partililerin red oyu ver-
diğini görünce kızmışlar. Kısa süreli bir laf dalaşı 
yaşanmış. AK Partililer her şeyi çarpıttığı için bu 
konuyu da çarpıttılar. Ben sonradan tartışmalarını 
gördüm. Tarafları sakinleştirmeye çalıştım. Olayı 
saptırdılar. Vatandaşlar yıllardır meclise gelip tar-

tışmaları, oylamaları izliyorlar. Ama AKP'liler sırf 
kargaşa çıkarmak için uğraşıyorlar. Ben herhangi 
bir fiziki şiddete şahit olmadım. Sadece Esenyurt-
lular AK Partililere sitem etti” dedi.

Üniversite için tahsis edilen ve şu an boş kalan 
arsa ile ilgili de konuşan Bozkurt, “Esenyurt Bele-
diyesi'nin mülkiyetinde olan 25 dönümlük arsa 
vardı. Bu arsa 2011 yılında üniversite yapılması 
için bir vakfa veriliyor. Ancak üniversite farklı bir 
alana yapılıyor. Sayıştay tarafından 2018 yılında, 
verilen taahhütün gerçekleştirilmediği için bu 
arsa tahsisinin iptal edilmesi yönünde rapor ha-
zırlanıyor. Ben seçildikten sonra bu raporu ve söz 
konusu vakfı da inceledim. Eski belediye başkanı 
Necmi Kadıoğlu'nun bu vakıf yöneticilerine baskı 
yaptığını, vakfı bir anlamda ele geçirdiğini öğren-
dim. Üniversiteyi başka alana yapıyor” dedi.
‘ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZA EĞİTİM VERMEK’

Eğitim projesi için arsaya talip olduklarını 
belirten Bozkurt, “Esenyurt'ta 0-19 yaş arası 
yaklaşık 320 bin çocuk ve genç var. Esenyurt'un 
birinci önceliği bu çocuklarımıza eğitim vermek. 
Bu arsaya içinde liseleri barındıracak bir eğitim 
kampüsü yapmak istiyoruz. Liselerin yanı sıra bu 
kampüste kapalı spor salonu, yüzme salonu ve kü-
tüphane gibi ortak kullanım alanları da yapmayı 
planlıyoruz. Liselerden boşalan yerleri de ilkokula 
dönüştüreceğiz. Esenyurt'un buna ihtiyacı var” 
ifadelerini kullandı.
"AK PARTİLİLER ESENYURTLULARIN  
ALEYHİNE OY KULLANDI"

AK Parti Meclis grubunu eleştiren Bozkurt, 
“AK Parti grubu Esenyurtlular lehine değil de eski 
belediye başkanı lehine oy kullandı. Konuyu ilk 
gündeme getirdiğimde AK Parti grubu red MHP 
çekimser oy kullanırken, CHP ve İYİ Parti evet oyu 
verdi. Öneriyi ikinci kez meclise getirdiğimde 
MHP'li arkadaşlar da bize destek verdi. Üç parti 
birleşmemize rağmen sayı yetersiz kaldı. Ama 
biz bu işin peşini bırakmayacağız. Olayı yargıya 
taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Kemal Deniz Bozkurt’un ardından söz alan 
AK Partili Meclis Üyeleri ile CHP’li meclis üyeleri 
arasında iddialar ile ilgili gerginlik yaşandı. AK 
Partili Esenyurt Meclis Üyeleri olayla ilgili ellerin-
de görüntülerin olduğunu öne sürerken, CHP’li 
meclis üyeleri bir kez daha iddiaları yalanlayarak 
fiziksel şiddetin olmadığını öne sürdüler. 

n FİDAN UĞUR- KENT YAŞAM 

Makamında ziyaret ettiğimiz 
Sultangazi Belediye Başkanı Ab-
durrahman Dursun ile bir röportaj 
gerçekleştirdik. İlçenin daha iyi 
hizmet alabilmesi için var gücüyle 
çalışacağını anlatan Dursun, ilçede 
ki vatandaşların ihtiyaçlarına 
adalet ve eşitlik ışığında çözümler 
üreteceklerinden bahsetti.
TÜRKİYE’NİN ÖRNEK İLÇESİ 
OLACAĞIZ

Kadınlara ve gençlere yönelik 
çalışmaları öne çıkarmak istedik-
lerini söyleyen Sultangazi Belediye 
Başkanı Abdurrahman Dursun, ‘’ 
Kadın ve gençlerimizin desteği ile 
Sultangazi’yi güçlü bir noktaya ge-
tireceğiz. Tek amacımız, Sultanga-
zi’yi Türkiye’nin örnek ilçelerinden 
biri haline getirmek. Sultangazi’yi 
sultan bir şehir haline getirme 
yolunda, ‘’Hep Birlikte Daha İyiye’’ 
sloganımızla birlikte emin adım-
larla ilerliyoruz. Eğitime destek 
veriyoruz çünkü bugünün çocuğu 
yarının büyüğüdür. Geleceğimizi 
emanet edeceğimiz çocuklarımızın 
iyi bir eğitim alması ve onlar için 
yaşanılabilir bir gelecek bırakmak 
adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Sultangazi Eğitime Destek Aka-
demisi (SEDA) ile öğrencilerimizi 
merkezi sınavlara ücretsiz olarak 
hazırlıyoruz. Gençlik ve Bilim-Kül-
tür merkezimizde de bilime açık, 
donanımlı bireyler yetiştiriyoruz’’  
dedi.
SULTANGAZİ CADDE CADDE, SOKAK 
SOKAK YEŞİLLENİYOR

'Sultangazi'yi cadde cadde so-
kak sokak yeşillendiriyoruz' sloga-
nıyla çalışmalarını sürdürdüklerini 
anlatan Sultangazi Belediye Başka-
nı Av.Abdurrahman Dursun, yeşile 
ve çevreye önem verdiklerinin altını 
çizdi. Dursun,"Çevremizi korumak 
zorundayız. Dikeceğimiz her bir 
ağaç çocuklarımızın geleceğini inşa 
ediyor. Hedefimiz ilçemizdeki yeşil 
alanları artırarak Sultangazi'yi hak 
ettiği yere getirmektir. Biz ağaç 
dikmeye devam edeceğiz. Sizler de 
çevreye sahip çıkmalı ve temizliğe 
özen göstermelisiniz. Unutmaya-
lım ki en güzel temizlik kirletme-
mektir" diye konuştu.
İLÇE HALKI KÜLTÜR VE SANATLA 
BULUŞACAK

Sultangazilileri kültür ve sanat 
ile içiçe getirmek istediklerini belir-
ten Dursun, ‘’ Mimar Sinan Kültür 

Sanat Sezonu ismini verdiğimiz 
etkinliklerin başlangıcını bu ay 
gerçekleştirdik. Tiyatro, seminer, 
söyleşi ve daha birçok etkinliği ilçe 
halkıyla buluşturacağız. Bunun-
la birlikte tarih boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan 
Anadolu'nun kültürel zenginliğini 
gelecek nesillere aktarmak amacıy-
la geziler düzenliyoruz. Katılımcılar 
bu gezilerle ülkemizin tarihi yapı 
ve doğa güzelliklerini keşfetme 
imkanı buluyor’’ diye söyledi.
SIFIR ATIK PROJESİ İLE FARKINDA-
LIK YARATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 
öncülüğünde başlatılan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütülen "Sıfır Atık" projesine, 
Sultangazi’de her gün toplanılan 
500 ton atık ile destek verdikle-
rini açıklayan Dursun, ‘’ Tekstil 
atıklarının konulması için 150 ayrı 
noktaya kumbaralar yerleştirdik. 
Vatandaşlarımızın toplandığı alan 
ve meydanlara da atık getirme 
merkezleri açtık. Böylece atık 
oluşumunu en aza indirerek israfın 
önüne geçmeye, oluşan atığın top-
lanmasına ve geri kazanılmasını 
sağlıyoruz. Her atık çöp değildir! Bu 
bilinçle evdeki atıkları cinsine göre 
ayırıp geri dönüşüm araçlarına bı-
rakabilir ya da atık kumbaralarına 
atabilirsiniz. Gelecek nesillere daha 
yaşanılabilir bir dünya bırakmak 
hepimizin görevidir’’ diye belirtti.
IŞIL IŞIL BİR SULTANGAZİ İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ

Sultangazi’de görüntü kirliliği 
oluşturan havai hatları yer altına 
alma çalışmaları için BEDAŞ 
(Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş) ile 
bir görüşme yaptığını ifade eden 
Dursun,  aynı zamanda aydınlat-
ma ve elektrik direklerini yenileme 
çalışmalarına başladıklarından 
bahsetti. Dursun, ‘’Daha güzel 
bir Sultangazi’ye kavuşmak için 
tüm imkanlarımızı kullanıyoruz.  
‘Işıl Işıl Bir Sultangazi’’ diyerek 
çıktığımız bu yolda alt yapıdan üst 
yapıya, çevreden yeşil alana kadar 
pek çok projeyi hayata geçiri-
yoruz. Bu çalışmaları yaparken 
ilgili kurum ve kuruluşlarımızın 
görüşlerini alarak hizmeti en hızlı 
şekilde gerçekleştirmek için çaba 
sarf ediyoruz’’  dedi.

n Tolga ÖZDEMİR / KENT 
YAŞAM

Dünyanın en seçkin mesleğidir 
yazarlık.

Her zaman gıpta ile bakılmıştır. 
Sanatın, sanatçının tam tanımına 

uyar.
Çoğu zaman yanlışlıkla ve bilinme-

den şarkıcılara, sadece şarkı söyleyenle-
re sanatçı dendiği olur.

Sanatçı üretebi-
len, ürettiğini servis 
yapabilendir.

Oysa şarkı söyle-
mek ise sadece icra 
etmektir.

Eğitimini aldıktan 
sonra genelde herkes 
şarkı, türkü okuya-
bilir.

Oysa yazarlık 
böyle değildir.

En çok ölümsüzleşen, en 
çok saygı gören işidir yazabilmek…

Yazar, ölümünden sonra yaşayabi-
lendir.

Bir nevi ölümsüzdür, öldükten sonra 
da yol göstermeye devam eder.

Ve insanlık tarihi yazı ile yazarlarıy-
la gelişmiştir.

Yazı eskimez, zamanı geçmez, her-
hangi bir eşya gibi atılıp çöp olmaz.

Bütün kutsal kitaplarda yazı kutsal-
dır.

Yazıya, yazarına, okumaya, eğitimi-
ne önem vermeyen birey ya da devlet 
gelişemez…

Yazı, gelişmenin, değişmenin ilk 
adımıdır…

İnsanlar yazı yazmanın kolay 
olduğunu düşünürler. Hatta ilk genç-
lik dönemlerinde şiir yazdıklarını ve 
isteselerdi bu işi daha da ileriye götü-
rebileceklerini söyledikleri çok olur. 
Bir yerlerden akıllarında kalan dizeleri 
yazıp kendi şiirleri olduğunu söylerler 
ve buna kendileri bile inanırlar. Daha da 
ileri gidip, yazabilmek için bir manza-
ranın karşısında olmayı, doğanın içinde 
bulunmayı, yazlıkta yalnız kalmayı, 
hafta sonu tatillerinde farklı yerlerde 
bulunabilmeyi yazı yazmaya vesile 
olduğunu söylerler. Yazmak için gerekli 
malzemelerin buralardan toplandığını, 
yazarların bunlara zaman buldukları için 
ilham aldıklarını söyleyip eğer kendi-
sinin de bu imkânı olmuş olsa bir sürü 
kitaplar yazabileceğini söylerler.

Oysa yanlıştır.
Böyle bir şey asla olmamıştır.
Hiçbir doğa, hiçbir manzara, hiçbir 

yazlık ev ya da hafta sonu insanı yazı 
yazdıramaz.

Aşkta yazı yazdıramaz!
Mutlulukta yazdıramaz, mutsuzluk-

ta, hüzünlerde, acılarda, ayrılıklarda...
Hatta dünya güzeli bir kadın da olsa, 

şair olmayan birisine şiir yazdıramaz…
Yazmak, bir doğum sürecine ben-

zer…
Acı çekmek, bir yükü taşımak 

gibidir.
İçinde sürekli bir doluluk halinin var 

olmasıdır.
Var olandan daha farklı bir şeyi 

söyleyebilmektir.
Ve en çokta mutsuz olmakla ilgilidir, 

denirse abartı sayılmaz.
Ve bilinmelidir ki mutluluğun anla-

tacak bir şeyi çoğu zaman olmaz.
Yazarın iç dünyası acıyla, gözyaşıy-

la, hasretle doludur.
Bir şeyleri daha iyi yapmak gayre-

tiyle gelişir ve olgunlaşır.
Mutlu, mutsuz olmak ve üretebilmek 

ayrı bir şeydir.
Kendi düşüncenden, kendi duygula-

rından oluşan düşünce eylemini boş bir 
kâğıda dökmek her baba yiğidin harcı 
değildir.

Mutlulukta böyledir.
Ne az parası olanlar mutludur, ne de 

çok çok parası olanlar gibi…
Duran bir tekerleğin parmaklarının 

arasında düzenli bir aralık varken, hızla 
dönen tekerleğin parmakları görünmez 
olur ya, yazabilmek, hızlı dönen tekerle-
ği algılayabilmekle aynı anlama gelir.

Son söz olarak;
Sanat ruhu taşıyanlar; duygusal, 

alıngan, kırılgan insanlardır diye söy-
lenir.

Doğrudur.
En çok kırılgan, en çok alıngan ve 

yalnız insanlar olmuş olsalar da, en 
güçlü insanlardır aynı zamanda...

 
İnsanlar sadece yaşadıklarını anlata-

bilir ya da yazabilirler…
Yazarlar ise yaşamadıklarını da…
Yazarlar, diğerlerinin bilmediklerini, 

bildikleri için yazabilirler.
Bilmek ise, bilmeyenlerden bir adım 

önde olmak anlamına gelir…
Ve bir adımlık fark ise yazarı yalnız-

lığa sürükleyebilir…

Yazarlık 
Üstüne

Mustafa 
ÇİFCİ

AŞK YAZARI

Gençleri anlamadan 
sorunlarını çözemezsin
İstanbul- Başakşehir’de iki gün sürecek ‘’ Gençlik Çalıştayı’’ başladı. Çalıştayda, yaklaşık 2000 genç ile yapılan anket sonuçlarıda mad-
de madde anlatıldı ve günümüz gençlerinin geleceklerine dair projeler konuluşarak, yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. 

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İBB Meclis gündemine taşınan, ilçe 
belediye meclisinde yapılan “arsa tahsisi iptali” oylaması sırasında AK Partili meclis üyele-
rinin darp edildiğine ilişkin iddialara açıklık getirdi. Bozkurt, AK Partililerin yaşanan olayı 
çarpıttığını savunarak, "AK Partililer sırf kargaşa çıkarmak için uğraşıyorlar. Ben herhangi 

bir fiziki şiddete şahit olmadım. Sadece Esenyurtlular AK Partililere sitem etti" dedi.

SULTANGAZİ ‘SULTAN’ 
BİR KENT HALİNE GELECEK

Sultangazi’nin yeni Belediye Başkanı Abdurrahman 
Dursun’u makamında ziyaret ederek hem tebrik ettik, 
hem de bir söyleşi gerçekleştirdik. Dursun, ‘’İstiyoruz 

ki Sultangazi sultan bir şehir haline gelsin’’ dedi.

Başakşehir Belediye 
Başkanı Yasin Kartoğlu

Gençlik ve Spor 
Bakanı Yardımcısı 
Halis Yunus ERSÖZ

Başakşehir 
Kaymakamı Uğur Turan
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Ucuz etin yahnisi, 
karın ağrıtır..!

Canını seven açıkta satılan gıdalardan uzak dursun!

Döner, Türk halkının severek 
yediği ve hemen hemen her öğünde 
tükettiği bir besindir. Ancak tavuklar 
ve tavuk etleriyle ilgili son dönemde 
tartışmalar büyürken kafalardaki 
soru işaretleri de arttı. Sokakta 
satılan bazı yiyecek ve içecekleri, 
restoran ürünlerine göre fiyatı 
konusunda cazip gelse de, insan 
vücudunu zehirleyebileceğini biliyor 
muydunuz? Ya da açıkta satılan 
gıda ürünleri sağlığımızı ne kadar 
etkiliyor? 

İş yeri yakınları, sokak araları ve 
işlek caddeler. Özellikle de okul çev-
releri ve öğrencilerin hedef alanları 
olan yerler. Bu saydığımız yerlerin 
hepsinde tavuk döner satan dükkan-
lar görüyoruz. Yarım ekmek tavuk 
döneri ucuz fiyata satan dükkanlar 
olduğu gibi 10 TL’nin üzerine satan-
lar da var. Peki, fiyat farkı nereden 
kaynaklanıyor? Halk sağlığı uzman-
larının da zaman zaman gündeme 
getirdiği ucuz fiyata tavuk döner 
sağlığımızı tehdit ediyor 
mu? Ya da çarşıda pazarda, 
herhangi bir dükkanın 
tezgahında açıkta satılan 
gıdalar ne kadar sağlıklı? 
Denetimler yeteri kadar 
sık yapılıyor mu?
TAVUK DÖNER UCUZSA
İKİ KERE DÜŞÜNÜN! 

Eğer çok ucu-
za veriliyorsa 
insanların 
bunu iki kere 
düşünmesi ge-
rekiyor diyen 
bir işletme sa-
hibi, “Bugün 

tavuk filetosu ve but kısımlarının 
kilosu 18-20 TL’ye satılmakta. 100 
gram tavuk döner için 200 gram 
gerçek tavuk filetosu veya butu 
kullanılması gerekiyor. Bu da 4 – 4,5 
TL’ye tekabül ediyor. Bunun yanında 
ekmeği, ayranı, salatası var. Dükkan 
kirası, işletme vergisi, maliyeti, 
elektrik parası, su parası, işçi parası, 
gibi bir çok gider var. Nasıl oluyor da 
bu fiyatlara satabiliyorlar. Düzgün 
yapılan bir dönerin o fiyatlara 
satılması imkansız şu anda. Zaten 
ucuza satılan tavuk dönerler çok 
eskilerde kaldı. Şu anda bizler sıkı 

denetimden geçiyoruz. Tavuğa 
başka bir şey karıştırmak, ya da 
tavuk eti yerine başka şey sat-
mak imkansız. Ancak gramajı 
düşürerek maliyeti azaltarak 
kar marjına sahip olmak 

isteyebilir bazı arkadaşlar ” diye 
konuştu.

Ucuz tavuk döner-
de tavuk derisi ve 

sakatat kullanılıyor 
eleştirileri için ise; 
uygun şartlarda 
üretilmeyen 
tavuk dönerin 
zehirlenmelere 
neden olabilece-

ğinin ve tüketilmemesi gerektiğinin 
altını çizen bir başka işletme sahibi 
de, şunları söyledi:  “Biz kendimiz 
yapıyoruz. Tavukçu göğüs olarak ge-
tiriyor, kendimiz açıyoruz, kendimiz 
takıyoruz. Bizim yaptığımız tavuk 
döner hazır değil, hazırların içine 
ne katıldığını bilemeyiz” ifadelerini 
kullandı.
YANARSA KANSER, ÇİĞ KALIRSA 
İSHAL YAPIYOR

Konu ile ilgili görüşünü aldığı-
mız İskenderun Gelişim Hastanesi 
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akın 
Çam, fazla pişirilen dönerin kanse-
rojen risk taşıdığını vurgulayarak, 
çiğ olarak tüketilirse de başta ishal 
olmak üzere mide ve bağırsak ra-
hatsızlıklarına yol açtığını söylüyor. 
Döner yenilecek yerin hijyenik olup 
olmadığının çok önemli olduğunu 
söyleyen Çam, “Et yenilecek yerin 
sirkülasyonu fazla olmalıdır yani 
etin bekleme ihtimalinin az olduğu 
yerleri tercih etmek gerekiyor. 
Bilinen, güvenilir yerlerde yemek 
daha uygundur. Döner yapımında 
kullanılan etin, bekletilmemiş, 
sağlıklı ve tecrübeli kişiler tarafından 
hijyenik şartlarda yapılması lazım. 
Etin bekletilip bekletilmediğini anla-

mak zordur, baharat katarak onu yok 
edebiliyorlar. Ama etin rengi, parlak 
olması ve kokmaması anlamak için 
öncelikli kriterlerdir” dedi.
AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERE DİKKAT!

Açıkta satılan yiyeceklerin de 
insan sağlığı açısından pek çok sa-
kıncaları olabilir diyen Doç. Dr. Akın 
Çam sözlerini şöyle sürdürdü:”Ö-
zellikle havadaki toz zerreciklerin 
de bulunan mikroplar açıkta satılan 
yiyeceklerle bulaşabilir. Bu yiyecekler 
için saklama, hazırlık ve pişirme ola-
nakları yetersiz olabilir. Ayrıca açıkta 
satılan besinlerin böcek, kemirici 
ve kuşlar tarafından zarar görmesi 
mümkündür.  Sokak yiyeceklerinin, 
Kolera, Hepatit A, Tifo gibi mikro-
organizmalarla kontaminasyonu 
sonucu oluşan hastalık vakaları özel-
likle düşük sosyoekonomik düzeyi 
olan ülke ve bölgelerden sık sık rapor 
edilmektedir. Yine aynı şekilde açık-
ta satılan süt ve süt ürünlerinden 
malta humması ve etlerden şarbon 
gibi enfeksiyonlar bulaşabilir.” 
“TÜKETİCİNİN ÜZERİNE DÜŞENİ 
YAPMASI GEREK”

Doç. Dr. Akın Çam “Havada 
bulunan tehlikeli kimyasalların da 
açıkta satılan gıdalara bulaşıp insan 
sağlığına zarar vermesi mümkün. 
Ruhsatsız, tehlikeli, renklendirici ve 
koruyucuları olan sağlıksız gıdalara 
sokak yiyeceklerinde sık olarak rast-
lıyoruz. Özellikle maliyeti ve fiyatı 
düşük tutabilmek amacıyla bu tür 
gıdalarda düşük kalitede malzeme 
ve katkı maddeleri bulunabiliyor. Bu 
olumsuzlukların ortaya çıkmasında 
devletin denetim mekanizması 
ayrıca çalışıyordur ama tüketicilerin 
de alışkanlıkları konusunda üzerine 
düşeni yapması gerek. Dışarıda 
satılan ürünleri tüketmediğimiz de 
işletmeciler zaten bizim doğrumuzu 
uygulamak zorunda kalacaklar” 
dedi. n Senay GÜNCAVAR BA-
DUR-Kent Yaşam

Kolera, Hepatit A,Tifo gibi mikroorganizmalarla kontaminasyonu sonucu oluşan 
hastalıklara yakalanmamak istiyorsanız, açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun! 

Tezgahlardaki 
büyük tehlike!

ÖZEL
HABER

Senay BadurSENAY BADUR

İç Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Akın Çam
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 Sarıyer Belediyesi tarafından 
sekizinci kez organize edilen yeni yıl 
yemeği The Grand Tarabya Oteli’nde 
düzenlendi. Geceye; Sarıyer Kaymaka-
mı Mehmet Özer, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim 
Yalınkılıç, Sarıyer Belediye Başkan 
Yardımcıları, Fener Rum Patriği 
Bartholomeos, Türkiye Süryani Katolik 
Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos 
Orhan Çanlı, Türkiye Haham Başı İsak 
Haleva, Türkiye Süryani Metropoliti 
Yusuf Çetin, Patriklik Kaymakamı 
Episkopos Şahak Maşalyan, Amerika 
Metropoliti Elpidoforos Lampriniadis, 
Mardin Metropoliti Saliba Özmen, Sarı-
yer’deki yabancı ülkelerin konsolosları, 
MEF Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mu-
hammed Şahin, Nişantaşı Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Sarıyer 
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan 
Süngü, iş, sanat, siyaset, ekonomi 
ve spor dünyasından çok sayıda isim 
katıldı.

Kokteyl ile başlayan yeni yıl yeme-
ğinde,Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, Fener Rum Patriği Bartholo-
meos, Sarıyer Kaymakamı Mehmet 
Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
konuşmaları konuklar için İngilizceye 
türcüme edildi.
“YENİ YIL DÜNYAYA  
BARIŞ VE SEVGİ GETİRSİN”

Gecenin açılış konuşmasını yapan 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 
şunları söyledi:

“Sizleri İstanbul’un en güzel ilçesi 
olan Sarıyer’de geleneksel yeni yıl 
yemeğimizde ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Biz bir araya 
gelipi soframızı değerli konuklarımız-
la paylaşırken, yaklaşan yeni yılın 
bütün dünya için barış, huzur ve 
sevgi yılı olmasını diliyorum. Ancak 
görüyoruz ki bütün iyi dileklerimiz 
yaşamın acı gerçekleri karşısında 
yerini bulamadı. Ülkemizde ve dünya 
çapında yerel siyasi ve ekonomik zor-
luklar, küresel ve bölgesel gerilim ile 
çatışmalar, toplumlararası eşitsizliği 
arttırarak devam ettiriyor. 

 Bir yerel yönetici olarak küresel-
leşme çağında uluslararası veya ulusal 
ölçeğe odaklanırken, yerel dina-
miklere, kentlere yeteri kadar önem 
verilmediği düşüncesindeyim. Kent 
yönetimleri yaşamı siyasetin önünde 
tutarak adaleti temel alan, insanların 
tüm farklılıklarının zenginlik olduğu 
bilinciyle bir arada yaşatmasıyla ve 

sorunları katılımcılıkla çözümü için 
toplumsal hayatta çok önemli rol 
oynayabilirler. Aynı zamanda küresel 
veya ulusal ölçeklerde insanların 
yaşadığı sorunların çözümleri konu-
sunda ürettiği projelerle ve gerçek-
leştirdiği çalışmalarla rol model de 
olabilirler. Bu nedenlerle yaşanan bazı 
sorunların çözümü konusunda yerel 
yönetimlerin en iyi şekilde değerlen-
dirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
“BİRLİKTE YAŞAMA  
SANATINI BAŞARABİLMELİYİZ”

Farklı dinlere mensup, farklı 
kültürlere sahip veya farklı ülkelerin 
vatandaşları yüzyıllar boyunca burada 
huzurla yaşadılar. Bu kültür bugün 
de aynı şekilde devam ediyor. Çalışma 
arkadaşlarımla birlikte ilçemizin bu 
özelliğini temel anlayışımız yaptık. 
Yerel yönetim anlayışımızı her şeyden 
önce toplumun birlik, beraberlik, daya-
nışma, hoşgörü, barış ve huzur içinde 
yaşama üzerine kurduk. Çünkü bunu 
başaramadığımız takdirde gerçekleşti-
receğimiz diğer projelerin hiçbir önemi 
kalmayacak. Birlikte yaşama sanatını 
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
bütün alanlarda mutlak şekilde başa-
rabilmeliyiz. Başarmak için de Martin 
Luther King gibi hayal etmeye devam 
etmeliyiz. Mahatma Gandi gibi barışa 
gide yol olmadığını, barışın bir yol 
olduğunu ısrarla vurgulamalıyız. Mus-
tafa Kemal Atatürk gibi ‘Yurtta Barış 
Dünyada Barış’ cümlesini her fırsatta 
haykırmalıyız.” 
BARTHOLOMEOS’TAN 
BAŞKAN GENÇ’E TEŞEKKÜR

Fener Rum Patriği Bartholomeos 
ise, “Yaklaşan yeni yıl münasebetiyle 
bizleri bir araya getiren ev sahibi 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 
teşekkür ediyorum. Bizler bu top-
raklarda yaşayan Hristiyanlar olarak 
Noeli yüzlerce yıldır aynı coşku ve 
heyecanla kutluyoruz.  Ramazan’da 
Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı 
maneviyatı ve yüksek heyecanı bizler 
Noel de hissediyoruz. Anadolu top-
rakları inançlar korosunda son derece 
bereketli ve dini kutlamaların eksik 

olmadığı bir takvime sahip. Tek tanrı 
inancının dünya üzerinde en hızlı 
yayıldığı ve etkin olduğu bu topraklar-
da Museviler, Hristiyanlar, Müslü-
manlar birbirlerine yakın yerlerde 
varlıklarını sürdürüyorlar” dedi
KAYMAKAM ÖZER’DEN  
YENİ YIL TEMENNİSİ

Sarıyer Kaymakamı Mehmet 
Özer de konuşmasında, “Sarıyer güzel 
İstanbul’umuzun en güzel ilçelerden 
bir tanesi, belki de birincisi. Bu ilçede 
görev yapmak hem büyük bir onur 
hem de büyük sorumluluk. 2019 
yılını uğurlamaya hazırlandığımız 
bugünler 2020 yılına yönelik umutla-
rımıza, beklentilerimize, hayallerimi-
ze odaklandığımız günlerdir. Bu vesile 
ile 2020 yılının güzellikler getirece-
ğine yönelik inancımı vurgulamak 
istiyorum” dedi.
“ARZU ETTİĞİMİZ  
GELECEĞİ İNŞA EDEBİLİRİZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuş-
masında şunları söyledi:

 “İstanbul’u daha önce hiç olmadı-
ğı kadar demokratik bir kent yapmak 
benim için en önemli görevdir. Bu 
bilinçle göreve gelir gelmez kent 
yönetiminde çok önemli demokrasi 
adımlarını planlamaya ve hayata 
geçirmeye başladık. Her konuda 
toplumla paylaşım içindeyiz. Meclis 
toplantımızı her açıklığıyla paylaşı-
yoruz. 5 yıllık stratejik planımızı yüz 
binlerce vatandaşımızın katılımıyla 
beraber gerçekleştirdik. Doğrudan 
demokratik katılıma olanak sağlayan 
mobil aplikasyonların yapılması ile 
ilgili süreci başlattık. İstanbul’un tüm 
büyük ihalelerin canlı yayınlanmasını 
ve bunun gibi birçok şeffaflığa, katı-
lımcılığa yönelik adımları atıyoruz, 
atmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve 
düşüncelerle acısıyla, tatlısıyla 2019’u 
geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 
Birçok açıdan sıra dışı ve tarihi bir yıl 
yaşadık. İnanıyorum ki 2020 hepimiz 
için huzur, mutluluk ve demokrasi ile 
iç içe bir yıl olmasını diliyorum.”

n Tuncay DAĞLI-Kent Yaşam

Yüzyıllardır farklı kültürlerin bir arada, kardeşçe yaşadığı Sarıyer’de bir kez 
daha dini liderler, konsoloslar, iş, sanat, siyaset, ekonomi ve spor dünya-
sından birçok isim barış dileklerini tüm dünyaya haykırdı. İBB Başkanı Ek-
rem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada, “İstanbul’u daha önce hiç olmadığı 
kadar demokratik bir kent yapmak benim için en önemli görevdir” dedi.

İmamoğlu Sarıyer’deki yeni yıl yemeğinde konuştu ve “İstanbul’u daha önce hiç olmadığı 
kadar demokratik bir kent yapmak benim için en önemli görevdir” dedi..

Eyüpsultan Belediyesi tarafından öğrencilerin sömestr 
tatillerinde kitapla buluşmaları için Çocuk Kitapları 
Festivali düzenlenirken, Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap 
Sanatları Merkezi’nin de açılışı gerçekleştirildi. 20 Kasım-8 
Aralık 2019 tarihleri arasında çocuklarla buluşacak olan 
festivalde, kitapların büyülü dünyasına yolculuk yapan 
çocuklar, aynı zamanda sevdikleri çocuk kitabı yazarları 
ile biraraya gelerek, vakit geçiriyor. Festivale toplam 52 ya-
yınevi katılırken, 40’tan fazla yazar da imza günleri ve 
söyleşilerle festivalde yer alıyor. Ayrıca geçmişten 
günümüze tarihi dokusu ve sosyal yönleriyle 
Eyüpsultan’ı tasvir eden “Dün Bugün Eyüp-
sultan Sergisi” sergisi ise etkinlik alanında 
davetliler ile buluşuyor.
“İSTANBUL BİR DÜNYA KENTİYSE EYÜP-
SULTAN DA ONUN BAŞKENTİDİR”

Bir şey üretemezsek kalkınamayız. 
Bir şey üretmek için de bizim bilimi, 
ilimi, şiiri, sanatı sevmemiz lazım diyerek 
konuşmasına başlayan Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken, ‘’İstanbul bir dünya 
kentiyse Eyüpsultan da onun başkentidir. Başkent 
olmak için de marka işler yapmak lazım. Marka işlere 
de çocuklardan başladık. Çünkü bizden sonra onlar devam 
ettirecekler. Dijital çağ çocukları kitaplardan uzaklaştırdı. 
Bu etkinliği yapıyoruz, aynı zamanda matematik evi ku-
ruyoruz. 1 Ocak’ta açacağız inşallah. Çocukları matema-
tikle buluşturacağız. Aynı zamanda Ali Kuşçu Uzay Evi’ni 
planetaryuma çevireceğiz. Büyüteceğiz, hem fizik hem 
astronomiyi çocuklar deneyimleyerek öğrenmeye başlaya-

caklar’’ dedi.
HASTANE VE KARAKOLLARIN İŞİ AZALSIN DİYE ÇABALIYORUZ

Zeki, dinç, bilimle yoğrulmuş bir nesil yetiştirmek için 
çalıştıklarına değinen Köken, ‘’ Bir taraftan Bağımsızlık 
Merkezi açıyoruz, bir taraftan Matematik Evi açıyoruz, bir 
taraftan Çocuk Kitap Festivali başlatıyoruz. Her mahalleyi 
kütüphane ile tanıştıracağız. Ne için yapıyoruz? Sorun-
lu bölgelerin işi azalsın diye. Hastanelerin işi azalsın, 

karakolların işi azalsın, anne babaların sıkıntıları 
azalsın diye yapıyoruz. Çocuklar Uzay Evi’nden 

aldıkları biletlerle spor yapacaklar. Ne kadar 
çok okurlarsa o kadar çok yüzecekler, ne 

kadar çok bilimle uğraşırlarsa o kadar çok 
spor yapacaklar, havuzlarla buluşacaklar. 
Başarıları ödüle dönüşecek’’ diye konuş-
tu.n Kent Yaşam

Büyükçekmece Belediyesi’nin hemen 
önünde yer alan yaklaşık 1000 yaşında olan 
tarihi zeytin ağacı meyve vermeye devam 
ediyor. Büyükçekmece Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 
koruma altına alınan ağacın bu yıl toplam 10 
kilo zeytin verdiği açıklandı. Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve birçok 
vatandaşın katıldığı etkinlikte ağaçtan zeytin 
toplandı. 
1001 ZEYTİN AĞACI DİKTİK

Zeytin ağacımız yaklaşık 1000 yıllık ve bu yıl 
zeytin ağacımızın zeytinlerini ilk kez topladık 
diye konuşan Akgün, ‘’Daha önce çok zeytin 
vermiş, çokça insan onun zeytinlerini yemiş. 
Bize yaklaşık 10 kilo zeytin verdi. Bu bizim için 
önemli bir mesaj. Çünkü bu yıl 1001 zeytin 
ağacı diktik. Bir taraftan da yüzlerce ceviz ağacı 
dikiyoruz. Çevre ve doğal yaşam alanlarındaki 
çalışmalarına hassasiyetle devam ediyor” dedi. 
ELDE EDİLEN GELİR BURS OLACAK

Zeytin ağaçlarından elde edilen gelirin 
öğrencilere burs olarak geri döneceğini be-
lirten Akgü, “Büyükçekmece’de 3 sene sonra 
binlerce zeytin ağacından zeytin toplamanın 
ve topladığımız zeytinlerin gelirinden elde 
edeceğimiz parayla da çocuklarımıza daha iyi 
eğitim sağlandığını göreceğiz. Zeytinlerden 
elde edeceğimiz gelirleri çocuklarımıza burs 
olarak vereceğiz. İlk hasadı belediye binası 
önündeki 1000 yıllık zeytin ağacımızdan 
yaptık. Devamı yeni genç zeytinlerimizin 
başına’’ diye konuştu. n Kent Yaşam

Sarıyer’den dünyaya 
barış mesajı..!

Beylikdüzü’ndeki 
çocukların söz hakkı var!

Beylikdüzü 
Belediyesi 

Çocuk Mec-
lisi üyeleri, 

“Dünya 
Çocuk Hak-

ları Günü” 
kapsamında 

belediye 
meclis sa-

lonunda 
gerçekleşen 

toplantıda 
bir araya 

geldi. 
Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile 

Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösteren Çocuk Meclisi üyeleri, “Dünya Çocuk 
Hakları Günü” kapsamında belediye meclis 
salonunda gerçekleşen oturumda bir araya 
geldi. İlçede yaşayan çocukların yaşadıkları 
kentte söz sahibi olmaları, yönetime çocuk 
gözüyle katkı sağlamaları ve kendi çalışma 
grupları ile ilgili konularda Beylikdüzü’nü de-
ğerlendirerek raporlar ve projeler oluşturduk-
ları toplantı da üyeler ayrıca, Beylikdüzü’nde 
yaşayan diğer çocukların sesi olmak iste-
diklerini de belirtti. Yaşları 9 ile 14 arasında 
değişen ve aktif üye sayısının 73 olduğu Çocuk 
Meclisi’ndeki meclis üyeleri, belediyenin ça-
lışmalarına katkı sunacak öneri ve taleplerini 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık’a iletti.
“UMARIM BÜYÜKLERİNİZE ÖRNEK OLURSUNUZ”

Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların 
çevresine ve yaşadığı kente duyarlılıklarının 

artırılarak demokrasi bilinçlerinin oluşma-
sının hedeflendiği toplantı, Çocuk Meclisi 
Başkanları Suzan Rüya Balcık ve İlker Murat 
Kaya’nın günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşmaları ile başladı. Meclis oturumunu 
büyük bir dikkat ve ilgiyle takip eden Mehmet 
Murat Çalık, “Bugünkü kadar mutlu olduğum 
bir meclis ortamında bulunmadım. O kadar 
güzel ve keyifli bir meclis ortam hazırlamışsı-
nız ki, umarım büyüklerinize de örnek olur-
sunuz. Sizlerin en az yetişkinler kadar haklara 
sahip olduğunuzu biliyoruz ve bu haklarınızı 
Beylikdüzü’nün her anında, her ortamında en 
iyi şekilde hissetmeniz adına gerekli çalışma-
ları yapacağız.”dedi.
ÇOCUK MECLİSİ ODASI OLACAK

Oturumda yaptığı konuşmada yeni 
yapılacak belediye binasında çocukları da 
düşünerek, Çocuk Meclisi odasının olacağının 
müjdesini veren Çalık; “Biz Beylikdüzü’nde, 
çocuklarımıza daha güzel ortamlar oluştur-
mak adına mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Sizlerin daha güzel yarınlarda, daha güzel 
işler yapmanız adına ben ve ekip arkadaşla-
rım elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. 
Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler olmadan 
bu ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi müm-
kün değil. Ama biz üzerimize düşeni fazlasıyla 
yerine getireceğiz ve her birinizin Beylikdü-
zü’ne ait hayallerini yerine getireceğiz. 20 
Kasım Çocuk Hakları gününüzü kutluyorum. 
Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacak ve 
sonuna kadar sizin yanınızda olacak bir bele-
diye başkanı olduğumu da bilmenizi istiyo-
rum” ifadelerini kullandı.  
n Senay GÜNCAVAR BADUR-Kent Yaşam

Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Merkezi Açıldı

Çocuk Kitapları Festivali Başladı
Sosyal belediyecilik kapsamında hareket etmeyi hedefleyen Eyüpsultan Beledi-
yesi, sömestr tatilinde tüm çocukların kitapla buluşacağı bir festivale imza attı.

1000 Yıllık Tarihi Ağaç Zeytin 
Vermeye Devam Ediyor

Büyükçekmece’de bulunan 1000 yıllık 
tarihi zeytin ağacı bu yılda 10 kilo zeytin 

verince vatandaşların ilgi odağı oldu.

▪Sigaraya karşı hareketi başlatan ilk lider 
olarak Dünya tarihine geçti.

▪Ülkesinde Başkanlık Sistemi için en 
uygun adayın kendisi olduğunu, modern 
propaganda yöntemleri ve en yoğun reklam 
çalışmaları ile halkına empoze etti.

▪Üstün yetenekli devlet adamı olarak idol 
haline getirildi.

▪Halkın karizmatik lidere yoğun özlemi 
kullanılarak, resimleri ve afiş çalışmaları ile 
şöhreti artırıldı. 

▪Kitlelere ulaşmak için basit, somut ve 
duygusal olarak çekici gelen parti sloganlarını 
tercih etti.

▪Acımasızdı, ama 
bu acımasızlık halkın 
gözünde onu çekici 
kılıyordu.

▪İnanç ve ulusal 
birlik bağlarını güçlen-
dirirken, buna uyma-
mak, toplumda rejimi 
ve liderlerini açıkça 
eleştirmek, hapis 
cezası ile sonuçlandığı 
gibi muhalif olmakla 
eşdeğer sayıldı. Baskın 
ve huzursuz bir ortam 
yarattı.

▪Halkını aldat-
mak göreviydi, sürekli ve 
devamlı yalan haberlerle halka 
yapılanların doğal ve olağan olduğuna 
inandırdı.

▪Her zaman yüksek sesle , bağırarak ve 
sert bir üslupla hitap etti.

▪Kendisini dokunaklı bir bağlılıkla, ülkeyi 
kurtarıcı, yardımcı, dayanılmaz, dertlerin 
sona ermesini sağlayacak tek lider olarak 
gösterdi.

▪Bilinçli bir şekilde basını kullanarak, 
işlenmiş beyni yıkanmış bir kitle fenomeni 
oldu.

▪Sanatçılar tarafından desteklendi. Sanat-
çılar bile arkasında duruyorsa, halkın gözünde 
en doğru lider buydu.

▪Siyasi bir bıyık bırakma şekli vardı. Halk 
tarafından benimsendi. Oysa bu şekil gaz 
maskesi yüzüne uyacak şekilde tasarlanmıştı.

▪Nefretten beslendi. Aslında milyonları 
sürüklemesinin ana sebebi , halkta yarattığı 
korku ve nefretti.

▪Mesih kompleksi vardı.
▪Kendi Albayı Stauffenberg ve askerleri ta-

rafından 15 TEMMUZ 1944 tarihinde darbeye 
maruz kaldı.

Bu lider ADOLF HİTLER’di...
▪Diktatördü
▪Alaycı ve tehditkar tavrı vardı
▪Aşırı güç tutkunuydu
▪Büyük bir servete sahipti 
▪Sürekli makamını koruma isteği için-

deydi
▪Dengesizdi
▪Yalancıydı
▪Sürekli üstünlük ideası vardı
▪Zalimdi
▪Hakikate kördü
▪Tek gerçek ve doğru yalnız kendi bildi-

ğiydi
▪Hatalı olduğunu asla kabul etmez, sürek-

li olarak savunmasını yapardı
▪Her şeyi kontrol etme ve sürekli hakimi-

yet kurma isteği vardı
▪Kendini ilah zannederdi

Bu kişi ise FİRAVUN’un ta kendisiydi....

Bu karakterler ibret vesikasıdır. Mazideki 
ve istikbaldeki hem Hitler hemde Firavun‘lar 
birbirlerinin ruh ikiziydiler...

RUH İKİZLERİ

Evrim
TOK

İYİ’den
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Zeytinburnu’nda yapılan toplu 
açılış töreninde alanı dolduran vatan-
daşlara hitap eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin 
en somut örneğinin sosyal güvenlik 
sistemi olduğunu söyledi.

 Türkiye’nin sosyal güvenlik 
sistemini yeniden inşa ettiklerinin 
atını çizen Erdoğan, “Geçmişte işçi, 
memur ve esnafı için ayrı ayrı veri-
len hizmetleri tek çatıda birleştir-
dik. Hem hizmet sunumunda, hem 
kalitede standardı sağladık. Mali 
açıdan daha güçlü hale gelen sistemin 
bütçe üzerindeki yükünü de azalttık. 
Vatandaşın taleplerine hizmet verecek 
bir iletişim ağı kurduk. Elektronik 
devlet uygulamaları ile geçmişte 
fiziki mekânlarda ve kâğıt üzerinde 
yürütülen pek çok hizmeti elektronik 
ortama taşıdık. Emekli maaşlarını 
insani düzeyde hayat sürdürebilecek 
seviyelere çıkardık. Geçtiğimiz 17 
yılda emekli maaşlarını 4 kata varan 
oranlarda arttırdık. Prim ödemesi-
ne yılına bakmaksızın hiçbir emekli 
maaşının 1.000 TL’nin altında kal-
mamasını sağladık. Emeklilerimize 
bayramlarda 1.000’er TL ikramiye 
vermeye başladık. Emeklilik sonrası 

çalışmaya devam edenlerin aylıkların-
daki kesintileri kaldırdık. Yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın sistemimiz 
intibakları için kolaylık gösterdik. 
Tasarruf teşvik fonu ve konut edinme 
yardımı kesintilerini hak sahiplerine 
ödeyerek devletin millete borçlu kal-
masının önüne geçtik.” dedi.
“HERKESE AYRIMSIZ  
BİRİNCİ SINIF SAĞLIK HİZMETİ”

Prim borcu sürelerini esnettikleri-
ni ve ülkemizde genel sağlık sigortası 
şemsiyesi dışında kimseyi bırakmaya-
cak bir sistem kurulduğunun altınız 
çizen Erdoğan, “Herkese birinci sınıf 
sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık kar-
nesi, yeşil kart gibi vatandaşın işini 
zorlaştıran ya da rencide eden uygu-
lamalara son verdik. Vatandaşlarımız 
istedikleri hastaneden sağlık hizmeti 

alabilmekte, istedikleri eczaneden 
ilaçları temin edebilmektedir. Biz gel-
meden önce ilaç reçetesinin içindeki 
ilaçların ya bir, ya iki tanesini alı-
nabiliyordu. ‘Diğerlerini git paranla 
al’ diyorlardı. Şimdi onlar kalktı. 
Elektronik reçete sistemi ile yanlış ilaç 
sorunlarını ortadan kaldırdık. Ödeme 
listesindeki ilaç sayısını iki katından 
fazla arttırdık. Evden verilen sağlık 
hizmetlerini finansmanını üstlenerek 
dünyada eşine az rastlanır bir sevi-
yeye ulaştık. Tüp bebekten kalıtsal 
hastalıkların tedavisine, psikososyal 
ve ruhsal problemlere kadar pek çok 
tedaviyi ödeme kapsamına aldık. Kan-
ser tedavisinde oldukça yüksek bedeli 
olan işlemlerden ilave ücret alınması-
nın önüne geçtik.” şeklinde konuştu.

n Kent Yaşam

Ümraniye Belediyesi’ne bağ-
lı ekipler, vatandaşların sağlığını 
korumak için gıda denetimlerini 
aralıksız sürdürüyor. Belediyeye bağlı 
zabıta ekipleri, bugün de gıda kont-
rol görevlileri ile birlikte balıkçıları 
denetledi.

Ümraniye Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşla-
rın daha temiz, sağlıklı ve güvenilir 
gıdalara ulaşması için denetimlerini 
aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri 
bugün de, Ümraniye İlçe Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı 
gıda kontrol görevlileri ile birlikte 
balıkçılara yönelik bir denetim ger-

çekleştirdi. Kış ayının girmesi ile bir-
likte vatandaşların uğrak yerlerinden 
olan balıkçılar, ekipler tarafından tek 
tek gezilerek kontrolden geçirildi. 
Zabıta görevlileri, ruhsat ve evrak 
denetimlerini gerçekleştirirken, gıda 
kontrol görevlileri de balıkçıların 
satış reyonları ve mutfak kısımlarını 
inceleyerek standartlara uygun olup 
olmadığını kontrol etti. Ekiplerin 
çalışması gün boyunca sürerken, 
bu denetimlerden vatandaşlar da 
memnun kaldı. Yapılan denetimler 
sırasında herhangi bir olumsuzlukla 
karşılaşılmadı.

n Kent Yaşam

Maltepeli kadınlar için ücretsiz 

meslek edindirme kursu

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’nce, 5 Aralık 
Dünya Kadın Hakları Günü’nde açılacak 
Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Ya-
şam Merkezi’nde kadınlara yönelik çeşitli 
ücretsiz kurs ve etkinlikler düzenlenecek. 
Meslek edindirme kursları kapsamında 
giyim/biçki-dikiş, el nakışı, iğne oyası, 
el örgüsü, mefruşat, dekoratif el sanat-
ları, okuma-yazma, spor, işaret dili, 
site görevlisi ve bahçıvan, hasta ve yaşlı 
bakım hizmetleri, bilişim teknolojileri, 
e-ticaret ve pazarlama, grafik tasarım, 
elektrik ev aletleri bakımı ve tamiri ile 
servis elemanı/garsonluk gibi konularda 

eğitim verilecek. Ayrıca psikolog, pedagog 
desteği ve hukuki konularda danışmanlık 
hizmetleri, evlilik öncesi danışmanlık, 
anne-çocuk beslenmesi, bebeklerde ve 
çocuklarda tamamlayıcı beslenme, top-
lumda kadının yeri ve anayasal hakları,   
engelli ve engelli hakları, çevre ve toplum 
sağlığı ve ilkyardım konularında da eğitim 
ve seminler de kadınlara sunulacak. 

Ücretsiz kurs ve seminer programla-
rına katılmak isteyen kadınlar, Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün (0216) 
458 99 77 -  (0216) 458 99 99, Dâhili: 2049 
/ 2052 numaralı telefonlarından kayıt 
oluşturabilecek. n Kent Yaşam

Beşiktaş’ın asırlık değerlerinden Boğa-
ziçi Üniversitesi, US News & World Report 
tarafından her yıl açıklanan 'Dünyanın En 
İyi Üniversiteleri' sıralamasında bu yıl 186. 
sıraya yükseldi. Beşiktaş Belediye Başkanı 
Rıza Akpolat da Türkiye'den ilk 200'e giren 
tek üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi’nin 
başarısını kutladı.

Otuz yıldır hazırlanan ve üniversiteleri 
akademik araştırma performansı, küresel 
ve bölgesel itibar gibi kriterler üzerinden 
değerlendiren US News & World Report‘un 
yayımladığı ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ 
sıralaması 2020 verileri açıklandı. Geçen yılki 
sıralamada dünyada 234. sırada yer alan ve 
sıralamada Türkiye yerleşimli üniversiteler 
arasında lider konumda bulunan Boğaziçi 
Üniversitesi, bu yıl 186. sıraya yükseldi. 
Böylelikle Türkiye’den sıralamada ilk 200’e 
giren tek üniversite olarak Türkiye’nin ‘En İyi 

Küresel Üniversitesi’ ünvanına da sahip oldu. 
Akpolat, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” 
sıralamasında bu yıl ilk 200’e giren Boğa-
ziçi’nin başarısını birçok gazete ve dergiye 
tebrik ilanı vererek kutladı. Akpolat aynı 
zamanda sosyal medya hesabından yaptığı 
şu açıklamayla mutluluğunu paylaştı: “Dün-
yadaki gurur kaynağımız, ilçemizin yapı 
taşlarından Boğaziçi Üniversitesi Ailesi'nin 
dünyanın ilk 200 üniversitesi arasında yer 
alışını kutluyorum. Nice başarılara.”

Kağıthane Belediyesi, üni-
versite hayali kuran ve hayalini 
kurduğu üniversiteyi kazanan 
gençlere destek olmak amacıyla 
eğitime büyük kaynak ayırdı. Bu 
eğitim döneminde bine yakın 
üniversite öğrencisine karşılıksız 
800’er TL eğitim yardımında 
bulunuldu. Üniversiteye hazır-
lanan öğrenciler için de belediye 
tarafından çeşitli imkanlar 
sağlandı.

Kağıthane’de ikameti olan 
ve şehir dışında 4 yıllık devlet 
üniversitesini kazanan bine 
yakın üniversite öğrencisine 
sağlanan nakdi eğitim yardımı 
yüzleri güldürdü. Öğrenciler 
duydukları memnuniyeti sosyal 
medya üzerinden Kağıthane 

Belediyesi ve Başkan Mevlüt 
Öztekin’e teşekkür ederek dile 
getirdiler.

Üniversite hayali kuran 
adaylaraysa Kağıthane Beledi-
yesi tarafından ücretsiz hazırlık 
kursu veriliyor. Belediyeye bağlı 
Hamidiye Gençlik Merkezi’n-
de verilen üniversite hazırlık 
kursuyla gençler; modern bir 
ortamda, alanında uzman eğit-
menlerden dersler alıyor. Yanı 
sıra belediyeye ait kültür merkez-
lerinde de adayların rahat bir 
ortamda birlikte ders çalışa-
bilmeleri için gerekli altyapı 
sağlanırken; buralarda ücretsiz 
internet ve içecek ikramlarında 
da bulunuluyor.

Hafta sonu ders çalışan 

gençleri ziyaret eden Kağıthane 
Belediye Başkanı Mevlüt Özte-
kin yatırımlarında eğitime bü-
yük önem verdiklerini söyledi. 
Başkan Öztekin; ’’Seçimlerden 
önce gençlere daima yanla-
rında olacağımızın sözünü 
vermiştik. Şimdi bu sözümüzü 
tutmak adına, gençlerimizin iş 
ve meslek sahibi olması için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Ben de 
üniversiteyi Kağıthaneli esnaf 
bir ailenin evladı olarak gurbet-
te okudum. O nedenle özellikle 
şehir dışında okumanın zor-
luğunu yakından biliyorum. 
Gençlerimizin ne hayali varsa, 
onları gerçekleştirmek için da-
ima yanlarında olacağız.’’ diye 
konuştu. n Kent Yaşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik 
Merkezleri’nin toplu açılışını Zeytinburnulular ile birlikte yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan”İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın.” Anlayışıyla sosyal güvenlik sisteminin baştan sona, yeniden inşa edildiğini, geçmişte 
işçi için ayrı, memur için ayrı, esnaf için ayrı verilen hizmetlerin tek çatı altında birleştirildiğini söyledi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 

Kartallı Çocuklar 
Haklarını Öğrendi
Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Kartal Belediyesi tarafından 

Kreşli Miniklere ‘’Çocuk Hakları’’ hakkında seminer düzenlendi.

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşler-
de eğitim gören çocukların haklarını 
öğrenmesi ve bilmesi için Kartal 
Belediyesi tarafından Dünya Çocuk 
Hakları Günü’ne özel olarak bir se-
miner yapıldı. Kartal Belediye meclis 
salonunda gerçekleşen etkinlikte Av. 
Selmin Cansu Demir tarafından ço-
cuk hakları, çocuk istismarı ve çocuğa 
yönelik şidden konularında bilgilen-
dirme yapıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel’i temsilen, Kartal Belediyesi 
Başkan Yardımcısı İmam Aydın, 
seminerde hazır bulundu. Av. Selmin 
Cansu Demir, çocuklara Türkiye’nin 
de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Ço-
cuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan 
haklarını anlattı, slâytlar eşliğinde 
çocuk haklarının neler olduğunu, 
nelerin hak ihlali sayılabileceğini 
örneklerle açıkladı. 
TEPKİ VERİN

Demir; çocuklara, ihlal ve kötü bir 
durumla karşılaşmaları durumunda 
başvuru yapmaları gereken yerler 
hakkında da bilgi verdi, çocuklara 
çeşitli sorular sorarak tehlike anında 
neler yapmaları gerektiğiyle ilgili 
sorular yöneltti.  Av. Selmin Cansu 
Demir; çocuklara, özellikle istismar 
vakalarını saklamamalarını, tanıma-

dıkları kişilerden kesinlikle hiç bir şey 
almamalarını ve bedenlerindeki özel 
yerlere birilerinin dokunması halinde 
tepki vermelerini, durumu ailelerine 
ve öğretmenlerine bildirmelerini 
istedi. 
DİLEK BALONLARI  
GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği 
Dünya Çocuk Hakları Günü etkin-
likleri, çocukların gelecek hayalle-
rini süsleyen düşüncelerini yazarak 
iliştirdikleri balonları gökyüzüne 
bırakmasıyla sona erdi. Öte yandan 
Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne 
bağlı 15 kreşe devam eden öğrenci-
lerin ‘Dünya Çocuk Hakları Haftası’ 
nedeniyle hazırladığı sergi, Kartal 
Belediyesi Meclis Salonu fuaye alanın-
da açıldı. 

n KENT YAŞAM

Ümraniye Belediyesi gıda 
denetimine ara vermiyor..!
Ümraniye Belediyesi’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığını korumak 
için gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Belediyeye bağlı zabıta ekip-
leri, bugün de gıda kontrol görevlileri ile birlikte balıkçıları denetledi.

Maltepe Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde 
açacağı Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merke-
zi’nde kadınlara yönelik uzman eğitmenlerce meslek edin-
dirme, çeşitli seminerler ve ücretsiz kurslar düzenleyecek.

Dünya Sıralamasında İlk 200’E Giren Boğaziçi 
Üniversitesi’ne Başkan Akpolat’tan TebrikKağıthane Belediyesi’nden üniversitelilere ve adaylara destek..!

Kağıthane Belediyesi 
üniversite öğrencilerine 

ve sınava hazırlanan 
üniversite adaylarına 
desteğini sürdürüyor.
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CHP İlçe Başkanı Asım Köksal Muş, Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu ve İYİ Parti İlçe Başkanı Cem Lale'nin 
yanı sıra kalabalık bir topluluğun karşıladığı İmamoğlu, 
belediye çalışanlarıyla selamlaştıktan sonra başkanlık 
makamına çıktı. 

Bakırköy Belediye Meclisi’nde gurubu bulunan Ak 
Parti adına İBB’li Meclis Üyesi Halit Cebeci ve İlçe Meclis 
Üyesi Servet Toroman, MHP’Lİ Meclis Üyesi Ahmet Altun 
ve bazı CHP’li meclis üyelerinin de yer aldığı basına açık 
toplantıda, İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür 
eden Kerimoğlu, “Bizler, İstanbul’a ve Bakırköy’e yaptı-
ğınız ve yağacağınız hizmetlerden büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Bu vesile ile ana arterlerde başladığınız çalış-
malar, ilçemizdeki parkların düzenlenmesi yönündeki 
çalışmalar ve altyapı çalışmaları ile ilgili olarak İBB’nin 
çok önemli hizmetleri başladı geçen ay itibariyle. Şahsı-
nızda İBB çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bakırköy halkı 
bundan büyük memnuniyet duyuyor” dedi. 
“İBB’DEN BEKLENTİLERİ DİNLİYORUZ”

İmamoğlu da toplantıda parti temsilcilerinin 
bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, “Ziyaret ettiğimiz ilçelerde yaklaşık 3-4 saat vakit 
ayırarak, bizzat kendi gözlemleriyle ilçedeki sorunları ve 
süreçleri, İBB’den beklentileri dinliyoruz. Teknik heyetin 
sunumunu alıyoruz. Başkanımızla fikir birliği yapmaya 
çalışıyoruz. O kentin, o ilçenin büyükşehir nezdindeki 
önceliğine bakıyoruz. İlçe belediyesi müşterek olarak İBB 
ile ne yapmak istiyor… Aslında ortaya koymak istedi-
ğimiz süreç bu” diye konuştu. Geçmiş dönemde İBB ve 
ilçe belediyeler arasındaki iletişimin istenilen seviyede 
olmadığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: 
“39 BELEDİYE BAŞKANI BENİM  
KIYMETLİ YARDIMCILARIM”

“Gelir gelmez eksik gördüğüm, benim geçmiş 5 yıllık 
periyotta eksik gördüğüm ne varsa, bunu tamamlamak 
niyetindeyim. Yani İBB, 5 yıl boyunca kendisine eğer 39 
ilçe belediye başkanını en kıymetli yardımcı olarak gör-
müyorsa, işe yanlış başlamış demektir. Hem en değerli 
yardımcısı görecek, hem o ilçeye ayak bastığında onunla 
birlikte gezip, dolaşıp, çareler bulmaya çalışacak, hem de 
dayanışma içerisinde olacak. Biz, seçimleri seçim döne-
minde bırakabildiğimiz an, memleket adına çok sağlıklı 
hizmet edebilmeyi başarmışız demektir. İstanbul’da iyi 
örnekler olduğu zaman Türkiye’ye de o yansır. Bundan 
hepimiz siyaset üstü sorumluyuz. Bütün belediye baş-
kanı arkadaşlarımda bu yaklaşıma sıcak bir yaklaşımla 
cevap verdi. Bu da memnuniyet verici. Umarım İstanbul 
için hep beraber en doğru kararı veririz.”

”İmamoğlu ve Kerimoğlu, konuşmaların ardından 
ortak masa çalışmasının yapılacağı salona geçti. İBB üst 
yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda, Kerimoğlu 
ve yardımcıları, ilçelerindeki sorunlarla ilgili sunum 
yaptı”
VATANDAŞ SAATLERCE BEKLEDİ 

Sunumdan ardından kapıda bekleyen vatandaşlara, 
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Özgürlük Meydanı’nı geze-
rek, meydanın hemen yanında bulunan metro çalışma-
larını inceleyeceği ve ardından cadde esnafını selamlaya-
cağı söylendi. Saatlerce meydanda bekleyen vatandaşlar 
ve partililer, İmamoğlu’nun gittiğini öğrenince, “Aşk 
olsun sana İmamoğlu” dedi. 
ZUHURATBABA MAHALLE SAKİNLERİ,  
İMAMOĞLU’NA SESLENDİ

Mülkiyeti Bakırköy Belediyesi’ne ait olan Zuhuratba-
ba Mahallesi, Yüce Spor yanında bulunan top sahasının 
29 yıllığına irtifak ve intifa hakkıyla birlikte ‘Yap, işlet, 
devret’ modeliyle özelleştirilmesine karşı çıkan mahalle 
sakinleri, İmamoğlu’nu arabaya binmeden önce yaka-
layarak, “Zuhuratbaba top sahamız deprem toplanma 
alanı olsun” dedi. 

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 
ayaküstü Zuhuratbaba top sahasıyla ilgili belediye mec-
lisinin aldığı kararı ve karardan duydukları rahatsızlığı 
ifade eden mahalle sakini Şakire Şeyda Ataş’ın telefon 
numarasını alarak, konuyu inceleyeceğini ve mutlaka 
dönüş yapacağını söyleyerek alandan ayrıldı. 
MEYDANDA BEKLEYENLER SİTEM ETTİ 

Meydanda bekleyen ve Bakırköy’le ilgili sorunlarını 
dile getirmek istedikleri için saatlerce bekleyen vatan-
daşlar, Kerimoğlu ve teknik ekibinin Başkan İmamoğ-
lu’na yaptığı sunumu özellikle uzattığını ve vatandaşla 
buluşmasına engel olduğunu iddia eden vatandaşlar, 
“İBB Başkanımız hiç değilse gelip Özgürlük Meydanı’nı 
görürdü” diyerek tahminlerde bulundu. 
BAKIRKÖYLÜLER PROGRAMDAN HABERDAR EDİLMEDİ 

Kerimoğlu’nun vatandaşın kendisine olan tepki-
lerinden haberdar olduğunu ve İBB Başkanı İmamoğ-
lu’nun bunu duymaması için bu tarz bir engellemeyle 
karşı karşıya kaldıklarını düşündüklerini söyleyen 
vatandaşlar, İBB Başkanı İmamoğlu’na da sitem ederek 
“Aşk olsun Sana İmamoğlu” dedi. 

Belediyeden ayrılan Ekrem İmamoğlu’nun sonrasın-
da Bakırköy Cem Evi’ne gittiğini ve oradaki vatandaşlara 
bir konuşma yaptığını duyan bazı partililer, böyle bir 
programdan haberleri olmadığını söyleyerek, belediye-
nin programı vatandaşlara duyurmadığından şikayetçi 
oldu. 
26 ARALIKTA İHALEYE ÇIKACAK ALANDA GEZİLMİŞ

Daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun Başkan Kerimoğ-
lu tarafından, Kasım 2016’da CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla temellerini attığı ve 9 ila 
12 ayda biteceği sözünü verdiği halde,  Kasım 2019’da 
hala kaba inşaat halinde duran inşaatı gezdirdiği göz-
lendi. 

Mülkiyeti Bakırköy Belediyesi’ne ait olan Bakırköy 
Hizmet Binası’nın bir bölümüne, sonrasında Kültür 
Merkezi ve Evlendirme Dairesi yapılması yönünde karar 
alındı. Başkan İmamoğlu’nun da gezdiği Hizmet Binası 
ile ilgili bilgilerin tam olarak verilip verilmediğinden 
emin olmadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar, “Nikah 
dairesinin irtifak ve intifa hakkıyla birlikte 26 Aralık 
2019’da ihaleye çıkacağı da söylendi mi?” diye sordu. 

n Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam

Siirt Dernekler Federasyonu 
tarafından sivil toplum kuru-
luşlarına katkılarından dolayı 
CHP Fatih İlçe Başkanı Gökhan 
Gencel’e plaket  verildi. Siirt 
Dernekler Federasyonu Başkanı 
Metin Canpolat, Genel Sekreter 
Metin Gültekin ve federasyonun 
yönetim kurulu üyeleri teşekkür 
ziyaretleri kapsamında destek ve 
katkılarını sunan CHP Fatih İlçe 
Başkanı Gökhan Gencel’i maka-
mında ziyaret ederek plaketlerini 
takdim ettiler.

 Federasyon yöneticilerini 
makamında ağırlayan Gencel, 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
sivil toplum kuruluşlarının yöre 
derneklerinin çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini ve her 
türlü desteği ve katkıyı sunmaya 
hazır olduklarını ifade ederek, 
‘Siirt Dernekler Federasyonu’nun 
özellikle eğitim konusunda 
yaptıkları çalışmaları biliyor ve 
takdir ediyoruz. Sivil toplum 
kuruluşlarımızın yürüttüğü ça-
lışmaların toplumumuza önemli 
katkılar sunduğuna inanıyoruz. 
Eğitim başta federasyon bün-
yesinde yürüttükleri çalışmalar 
konusunda elimizden gelen her 

türlü katkıyı sunmaya devam 
edeceğiz’ dedi. 

Siirt Dernekler Federasyonu 
olarak tüm siyasi partilere aynı 
mesafede durarak İstanbul’da 
yaşayan Siirtli hemşerilerini bir 
çatı altında toplamak, hemşeri-
lerinin başta eğitim olmak üzere 
her türlü sorunlarına çözüm 
üretmek amacıyla çalışmalar yü-
rüttüklerini belirten Federasyon 
Başkanı Metin Canpolat’ta CHP 
İlçe Başkanı Gökhan Gencel’e 
katkıları ve desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

n FİDAN UĞUR-KENT YAŞAM 

Aşk Olsun Sana İmamoğlu!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçeler ziyaretinin dokuzuncusunu Bakırköy’e yaptı. 

İmamoğlu, ‘’Şehre İhaneti Önleyeceğiz’’
Seçim vaatleri arasında bulunan “İstanbul Turizm Platformu” tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yap-boza izin vermeyip, şehre ihaneti önleyeceğiz” dedi.

 ‘’İstanbul Turizm Platfor-
mu’’nun tanıtım toplantısı 
“İstanbul Senin Turizm Gelece-
ğin”  sloganıyla birlikte İstanbul 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun da  İBB üst yönetimiyle 
katıldığı toplantı da TURYİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Kaya 
Demirer, İRO Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat Bornovalı, TTYD 
Yönetim Kurulu Başkanı Oya 
Narin, TÜROB Yönetim Kurulu 
Başkanı Müberra Eresin, TÜR-
SAB Yönetim Kurulu Başkanı 
Firuz Bağlıkaya ile İBB Genel 
Sekreter Yardımcıları Şengül Al-
tan Arslan ve Mehmet Çakılcıoğ-
lu’nun yanı sıra birçok sektör 
temsilcisi katıldı.
HERKESİN SESİNE  
KULAK VERECEĞİZ

Tanıtım toplantısında 
kürsüye gelerek bir konuşma 
yapan İmamoğlu,  İstanbul’un 
nüfusunun 2-3 katı turist çeke-
cek potansiyele sahip olduğunu 
vurgulayarak, “Elbette sürece 
stratejik bakacağız. Elbette glo-
bal rekabeti doğru anlayacağız. 
Veriyle analizle karar alacağız. 
Hiçbir hamasi kararı bu sürecin 
içine dahil etmeyeceğiz. Sek-
törün içindeki herkesin sesine 
kulak vereceğiz. Bu ortak akılla 
uzun vadeli kararlar alacağız. 
Yap-boza asla izin vermeyece-
ğiz. Bu kararları uyguladığımız 
takdirde çok net; asla bu şehre 
ihanet edilmesine fırsat verme-
miş olacağız” dedi. 
HAYATINDA Kİ İLGİNÇ TESADÜF-
LERİ PAYLAŞTI

Toplantının düzenlendiği 

18 Kasım gününe atıfta buluna-
rak, özel yaşamıyla ilgili ilginç 
tesadüfleri paylaşan İmamoğlu, 
“Çünkü hayatımın en önemli 
imzasını da bugün attım. 18 
Kasım’da evlenmiştim. Çeyrek 
yüz yıla doğru gidiyor. 24’ncü 
yılında. Ben, koordine etmeyi ve 
bir araya getirmeyi de severim. 
Çünkü bugün ayrıca eşimin do-
ğum günü. Benden herhalde bu 
kadarını beklemiyordunuz; ama 
bir de bugün oğlumun doğum 
günü. Hani, master plan yapma 
konusunda bayağı yetenekliyim. 
Buradan hepsi kutlu olsun kendi 
adıma” diye konuştu. 
“KATILIMCI BİR SİSTEM KOORDİ-
NE EDECEĞİZ”

Turizmin katma değeri yük-
sek bir sektör olduğunun altını 
çizen İmamoğlu, “Hiçbir sektöre 
benzemez. Yani ara ürünü yok. 
Bu vatandaş üretiyor ve kendini 
dünyaya tanıtıyor. O bakımdan 
çok önemli. Bu noktada her-
kesin kendisine dikkat etmesi 
gereken de bir sektör. Şirketi, 

yatırımcısı, rehberi, çalışanı, 
şoförü taksicisi, minibüsçüsü 
aklınıza gelen her kurumun her 
kişinin kendisine dikkat etmesi 
gerek bir alan. Tabiri caizse her 
birisi bir temsilci, her birisi bu 
ülke adına simge olarak önünde 
duran bir kişilik ya da kimlik. 
O bakımdan kampanyamız 
boyunca, bu sektöre verdiğimiz 
önemi belirtmek adına bazı 
şeyler söyledik. Her sektörün 
dertlerine kulak veren bir yöne-
tim olacağız demiştik. Dolayısıy-
la, turizm sektöründeki herkes 
birine ulaşmak istiyor, biriyle 
beraber hareket etmek istiyorsa, 
İstanbul’da onun tek bir adresi 
var; o da İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi. Biz, katılımcı bir sistem 
koordine edeceğiz demiştik. Bir 
master plan yapacağız demiştik 
ve bunu ortak akılla yapacağı-
mızı söylemiştik. Bu konuda en 
üst düzey seviyede moderatörlük 
görevini yerine getirecek Büyük-
şehir Belediyesi” dedi. 

 n KENT YAŞAM

Merkezi Fatih’te bulunan Siirt Dernekler Federasyonu tarafından CHP Fatih İlçe Başkanı 
Gökhan Gencel’i makamında ziyaret ederek katkılarından dolayı plaket takdim edildi

Bakırköy Belediyesi’nin söz konusu huzur 
evini yaklaşık 6 yıldır atıl durumda beklettiği ve 
amacına uygun çalıştırılmadığı gerekçesi ile işle-
tilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
devreye girdiği iddia edildi. 

2014’TEN SONRA NELER OLDU?
Huzur Evi yapma ve ‘3. kişilere kiraya verile-

mez’ şartı ile Milli Emlak’tan Bakırköy Beledi-
yesi’ne hibe edilen ve yapımı tamamlandıktan 
sonra Mart 2014’te dönemin Belediye Başkanı Ateş 
Ünal Erzen tarafından açılan Huzur Evi için, yeni 
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve yönetimi 
Eylül 2015’te olağan üstü meclis toplantısı yapmış-
tı. Kerimoğlu, Milli Emlak Daire Başkanlığı ile 
yeniden işbirliği protokolü yapmak için meclisten 
oy çokluğu ile yetki almıştı.

BELEDİYEYE AİT HUZUREVİ, MİLLİ 
EMLAK’A İADE EDİLDİ

Kerimoğlu belediye meclisinden aldığı yetki 
ile Huzur Evi’ni Milli Emlak’a iade etmiş, hayır-
severlerin ve Bakırköy Belediyesi’nin katkılarıyla 
yapılan huzur evini, Milli Emlak’tan yeniden 
kiralamıştı. Başlarda akıl almaz gibi görülen 
kendine ait yeri yeniden kiralama işleminin 
sebebi sonradan anlaşılmış, yeni sözleşme ile “3. 
kişilere devir edilemez” protokolünün kaldırıldığı 
anlaşılmıştı. 

KARTALTEPE ŞEFKAT EVİ, 
YEŞİLKÖY’E TAŞINACAKTI

Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan 68 kişi 
kapasiteli Şefkat Huzurevi, ölümlerle birlikte 30’lu 
sayılara düşmüş, yeni yaşlı kabulü yapılmamış 
ve söz konusu durum Bakırköylüler tarafından 
tepkiyle karşılanmıştı. Yeşilköy’de yapımı tamam-
lanan 108 odalı Bakyaşam Huzurevi’nin yapılış 
amacının hem Kartaltepe Şevkat Evi’nin Yeşilköy’e 
taşınması, hem de yaş ortalaması yüksek Bakır-
köy’ün konuyla ilgili ihtiyacını karşılamak olduğu 
ifade edilmişti. 

ÖZEL İŞLETMEYE KİRAYA VERİLMİŞTİ
Huzur Evi ile ilgili tüm soruları cevapsız bıra-

kan Bakırköy Belediyesi’nin, söz konusu huzure-
vini Vahide Sultan Huzurevi adıyla özel işletmeye 
verildiği anlaşılmış, yapılan haberlerle hasta kabu-
lüne başladığı resimlerle ve broşürleriyle ortaya 
koyulmuştu. Tüm bu gelişmelere karşılık Bakırköy 
Belediye yetkilileri durumu ret etmiş, böyle bir 
durumun söz konusu olmadığını söylemişti. 

İskânının olup olmadığı bilinmeyen ve kiraya 
verebilmesi için tapu kütüğüne tescil etme şartı 
olan huzurevini, Bakırköy Belediyesi’nin nasıl ve 
hangi şartlarda kiraya verdiğini kamuoyu adına 
sormuş, tapuya tescil edilmeden kiraya veremeye-
ceğini hatırlatmıştık.

İSTANBUL VALİSİ OLAYA EL ATMIŞTI
Bakyaşam Huzurevi ile ilgili haberlerimiz üzeri-

ne olaya el atan İstanbul Valiliği durumu incelemiş 
ve söz konusu huzurevi binasının hazine adına 
kayıtlı olduğunu, Bakırköy Belediyesi tarafından 
irtifak hakkının tapuya tescil edilmeden alt kiracıya 
verdiğini ve belediyenin alt kiracı ile sözleşme yapma 
yetkisi olmadığını belirterek, kira sözleşmesinin 
geçersiz olduğunu ortaya koymuştu. 

İstanbul Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü, Bakırköy Belediyesi ve 
Vahide Sultan Huzur Evi arasında imzalanan 
kira sözleşmesinin geçersiz olduğunu söyleyerek, 
düzenlenen açılış izin belgesini iptal etmişti. 

KENDİNE AİT YERE KİRA ÖDEMEK, 
KAMU ZARARIDIR

Bakırköy Belediyesinin kendisine ait olan yere 
kira ödediği için kamu zararı oluşturduğunu iddia 
eden vatandaşlar konu ile ilgili yetkilileri göreve 
davet etti. Hem kira ödeyerek hem de hiçbir işlem 
yapmayarak belediyeye ait olan yerin bakanlığa 
geçmesine tepki gösteren vatandaşlar Kerimoğ-
lu’nu göreve davet etti. 

BAKYAŞAM YAŞAM EVİ’NİN ÖZELLİKLERİ 
Toplam 108 oda sayısı bulunan Yaşam Evi’n-

de; 61 adet 25’er m² normal oda, 33 adet 30’ar m² 
normal oda, 3 adet 40’ar m² suit oda, 3 adet 55’er 
m² suit oda, 3 adet 46’şar m² suit oda, 2 adet 37’şer 
m² suit oda, 3 adet 25’er m² misafir odası bulu-
nuyor. Yaşam Evi’nde ayrıca kapalı havuz, spor 
salonu, psikolog, hemşire ve doktor odası, çama-
şırhane, bakım atölyesi, kafeterya, tiyatro salonu, 
restoran, 5 adet hobi atölyesi de bulunmaktadır.

‘BAKIRKÖY ADINA ÇOK ÜZGÜNÜM’
Konuyla ilgili dönemin belediye başkan 

yardımcı olan ve emeği geçen biri olarak “Bakırköy 
adına çok üzgünüm” diyen Yervant Özuzun, 
düşüncelerini paylaştı. 

Yervant Özuzun, şöyle konuştu;
“Yaşlı nüfusu çok olan bir ilçeye bundan daha 

güzel bir hizmet olamazdı. Orada iki ayrı bölümde 
216+78 kişiye yatılı hizmet verebilecektik. Üç ayrı 
gruba hizmet verecektik. Birincisi yatılı olarak 
'yaşlı- bakim evi’, ikincisi yaşlılara mekânın her 
türlü olanaklarıyla hizmet sunan 'gündüz yaşam 
evi' Yaşlı insanlarımız buraya gelecek, sinema-
sından, kafeteryasından, hobi odalarından, 
rehabilitasyon salonundan, havuzundan yarar-
lanacak, öyle yemeğini yiyecek, istirahat edecek 
akşam evine gidecek. Üçüncü hizmet ayrı bir 
bölümde alzheimer hastaları için olacaktı. Bunlar 
da ağır hastalar için yatılı, hafif hastalar için 
gündüzlü olacaktı.  Bu hizmeti Alzhemier Derneği 
ile yapacaktık ve Bakırköy için övgüye değer biz 
hizmet olacaktı. Bunun tek örneği de Bakırköy’de 
olacaktı. 

n Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam 

Bakırköy Belediyesi’nin huzur evi yapma şartı 
ile Yeşilköy’de Milli Emlak’a ait arazide yapımına 

başladığı ve 2014’te tamamlayarak kurumsal 
açılışını yaptığı Bakyaşam Huzur Evi’nin Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na geçtiği iddiaları 

gündeme bomba gibi oturdu.

Atıl durumda 
bırakılan huzur 

evi için bakanlık 
devreye girdi

Siirt Dernekler Federasyonu’ndan 

Gencel’e plaket
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“İstanbul BBSK, geleceğin 
sporcularını yetiştirecek”

1979'da İstanbul'da doğdu. 
Kültür Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Bilişim ve turizm 
sektörlerinde çalıştı. Okul yıl-
larında basketbol, sonrasında 
futbol oynadı. Spor kulüple-
rinde uzun yıllar yöneticilik 
yaptı. Galatasaray ve Malat-
yaspor kongre üyesi, Malatya-
lı İş Adamları Derneği (MİAD) 
ve Malatya Eğitim Vakfı (MEV) 
yönetim kurulu üyesidir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. ER
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Geçtiğimiz günlerde yeni yönetim 
kadrosuyla çalışmalarına başlayan İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 
(İstanbul BBSK) Genel Sekreteri Erdem 
Aslanoğlu ile önümüzdeki günlerde ha-
yata geçirilecek projeleri ve yeni vizyonu 
hakkında, kulübün Sultangazi Cebeci 
Spor Kompleksi’ndeki merkezinde 
görüştük. İstanbul BBSK olarak sporun 
her alanında geleceğin sporcularını 
yetiştirmek için çalıştıklarını belirten 
Aslanoğlu, “Profesyonel takımlara spor-
cu yetiştirme amacıyla hareket edeceğiz. 
Bizde yetişen ve gelişimini tamamladık-
tan sonra daha profesyonel bir yapıda yer 
almak isteyen oyuncularımızın önünü 
açacağız. Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş, Anadolu Efes, Eczacıbaşı ya da 
Vakıfbank’a bir oyuncumuz gidecekse 
kendisini törenle uğurlarız ki, gençlere 
örnek olsun” dedi.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI; YENİ 
YÖNETİM OLARAK HANGİ HEDEF-
LERLE NASIL BİR VİZYONLA YOLA 
ÇIKTINIZ?

Öncelikle size kulübümüzün geç-
mişinden biraz bahsetmek istiyorum. 
Kulübümüz, 1990’da dönemin Belediye 
Başkanı Nurettin Sözen tarafından, 
belediye bünyesinde bulunan İETT, İT-
FAİYE ve İSKİ Spor Kulüplerinin birleşti-
rilmesiyle kuruldu. 19 branşta, 40 bine 
yakın lisanslı sporcumuzla Türkiye’nin 
ve Dünya’nın en büyük spor kulübüyüz. 
Faaliyetlerimizi, Avrupa’nın en büyük 
spor merkezlerinden Cebeci Spor Komp-
leksi’nde sürdürüyoruz.

Olimpiyat maceramız 2000 yılında 
başladı. Sidney, Atina, Pekin, Londra ve 
Rio Olimpiyatlarında 4 altın, 5 gümüş, 
6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya 
kazandık. Ülkemize kazandırdığımız 
madalyalarla, olimpik branşlarda 
ülkemize en fazla gurur yaşatan spor 
kulübüyüz. 

Yeni yönetim olarak Eylül ayında 
göreve geldik. Hedefimiz belli; İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Ekrem İmamoğlu’nun altını kalın çizgi-

lerle çizdiği “Sporu yaşamın her alanına 
yayıyor ve sağlıklı nesiller yetiştiriyoruz” 
misyonundan ayrılmadan, 19 branşta 
yetenekli sporculara üst düzey sporcu 
olma fırsatı tanıyoruz. 
‘SPORCULARIMIZIN İYİ BİRER BİREY 
OLARAK YETİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ’

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var 
ki, profesyonel yapılar hedefimiz değil. 
Biz sporcu olmak isteyen, yarın öbür gün 
İstanbul’umuza, Türkiye’mize, Avrupa, 
dünya ve olimpiyat madalyası getirmeyi 
hedefleyen evlatlarımıza kapılarımızı 
açıyoruz. Türkiye’nin en iyi antrenör 
kadrosu ve en modern tesisleriyle, fırsat 
eşitliği veriyoruz. Örneğin bir evladımız 
tekvandocu bir ağabeyini veya ablasını 
görüp ben de günün birinde onun gibi 
olacağım diyorsa, doğru adres İstanbul 
BBSK’dır.  

Kulübümüzün kapısından giren spor-
cuların iyi birer birey olarak yetişmesini de 
önemsiyoruz. Sporcu adaylarımız, sadece 
spor değil, davranış biçimi, sosyal yaşam 
anlamında da eğitimlerden geçiyor. Kabul 
edelim ki, alt yapıdan takıma her giren 
sporcu şampiyon olamaz. Ama evladımız 
da sağlıklı ve eğitime açık, okulunda 
başarılı olan birer birey olarak toplum 
içindeki yerini alacak. Bizim alt yapılarda-
ki genç sporcuların tamamı aynı zamanda 
eğitimini de sürdürüyor. Hocalarımızın 
olmazsa olmazı evlatların okullarında da 
başarılı olmasıdır.
‘KAMU YARARINI GÖZETTİĞİMİZ İÇİN 
LİGDEN ÇEKİLDİK’

NASIL BİR YÖNETİM DEVRALDI-
NIZ? GEÇMİŞTE KULÜBE ÇOK CİDDİ 
YATIRIMLAR YAPAN İBB NETİCE 
OLARAK İSTEDİĞİ VERİMİ ALAMADI. 
BORÇLARI NEDENİYLE BASKETBOL 
SÜPER LİGİNDEN ÇEKİLMEK ZO-
RUNDA KALDI? BU DÖNEM BU TÜR 
GİRİŞİMLERİNİZ OLACAK MI?

Öncelikle, İBB Spor Kulübü için tek 
bir tuğla koyan herkese teşekkür ediyo-
ruz. Yönetime geldiğimizde bir yeniden 
yapılanma programını başlattık. İki 

yerel seçim arasında 
personelin ve sporcuların 
maaşlarının ödenmeme-
si, basketbol başta olmak 
üzere birçok branşta 
transfer döneminin sona 
ermesi gibi sorunlar var-
dı. Eskiye dönük borçları 
yapılandırmaya başladık. 

Basketbolda, görevi 
devraldığımız gün trans-
fer dönemi kapanıyordu. 
İstanbul BBSK olarak, İs-
tanbullunun parasını pa-
halı transferle harcama, 
bunu sırf ligde kalabilme 
adına yapma lüksümüz 
yok. Bu nedenle ligden 
çekildik, kamu yararını 
gözettik, kamunun pa-
rasını koruduk. Şöyle bir 
yanlış anlaşılma var. Biz 
basketboldan çekilme-
dik. Sadece üst yapıdaki 
tüm olanakları alt yapıya 
kanalize ettik. Çok başa-
rılı genç bir takımımız 
var. Şu an mücadele 
ettikleri ligde oynayan 
16-18 yaş aralığındaki gençlerimiz yeni 
bir hava yarattı. Burada Fatih Keleş Baş-
kanımıza ve şube sorumlumuz İbrahim 
Edin’e de teşekkür ediyorum, o günkü 
süreci çok iyi yönettiler. Bu gençler, bir 
iki yılda, Türkiye’nin lider takımlarında 
oynayan yıldızlar haline gelecek.

İSTANBUL’A YÖNELİK NE TÜR 
PROJELERİNİZ VAR. ŞU AN YÜRÜ-
MEKTE OLAN PROJELERİNİZDEN 
BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?

İstanbul’daki yeteneklerin keşfi ve 
spora kazandırılması konusunda Spor 
İstanbul ve İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile koordineli çalışacağız. Spor İstanbul’un 
50’den fazla spor tesisi var. Gençlik ve Spor 
Müdürlüğümüz İstanbul’daki okulların 
spor salonlarında yaz ve kış spor okulları 
açıyor. 19 branşımıza altyapıdan sporcu 
yetiştirmek ve yetenekleri keşfetmek 

amacıyla bu sinerjiyi 
kullanacağız. Hiçbir 

ayrımcılık yap-
madan, adalet 
ve eşitliği göze-
terek çocukla-
rımıza fırsat 
tanıyacağız. 
Tesis içindeki 

bazı iyileştir-
me-

lerle veli-sporcu-yönetim arasındaki bağı 
güçlendireceğiz. İBB Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu, bugüne kadar kulübümüzde 
yer almamış jimnastik branşına özel 
önem veriyor. Sporun temeli olan bu bran-
şı açarak, hem şampiyon jimnastikçiler 
yetiştireceğiz hem de tüm sporcularımıza 
jimnastik nosyonu katmaya çalışacağız. 
Yetiştireceğimiz örnek sporcuların ulusla-
rarası alanda ve olimpiyatlarda ülkemizin 
yüzünü güldürmesini hedefliyoruz. 
‘HEM YETİŞTİRİCİ HEM DE YARIŞMACI BİR 
KULÜBÜZ’

İSTANBULLULARIN KULÜBE İLGİ-
Sİ VAR MI? İSTANBULLULAR SPORA 
İLGİ DUYUYOR MU?

Kulübümüz, Sultangazi Cebeci’de-
ki tesislerimizde faaliyet gösteriyor. 
Sporcularımızın yarısı Sultangazi ve 
civarındaki ilçelerden geliyor. Göç alan, 
ortalama gelirin düşük olduğu, sosyal 
ve kültürel anlamda gelişmekte olan bir 
bölgedeyiz. En önemli özelliklerimizden 
biri engellilerin spora erişimine de des-
tek vermemiz. Bu nedenle kulübümüze 
yoğun bir ilgi var. Avrupa’nın en büyük 
3 tesisinden birine sahibiz, kapasite-
miz ölçüsünde talepleri kabul ediyoruz. 
Özellikle güreş, tekvando, judo, karate, 
okçuluk altyapılarımıza ilgi büyük. Spor 
İstanbul’un yaz ve kış okullarından gelen 
talepleri de karşılıyoruz. Hem yetiştirici 
hem yarışmacı bir kulübüz. Yakında 
Guiness Rekorlar Kitabı’na girersek bu 
Türkiye için sürpriz olmamalı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BE- LEDİYE BAŞKANI 

EKREM İMA-
MOĞLU, “SPOR-

DA SADECE 
FUTBOLCU DEĞİL 

SPORUN HER ALANIN-
DA PROFESYONEL SPOR-

CULAR YETİŞTİRİLMESİ 
İÇİN ÇALIŞACAĞIZ” DEDİ. 
SPOR KULÜBÜ OLARAK 
SİZİN BU İFADEYE KATKI-
LARINIZ OLACAK MI BUNA 
YÖNELİK ÇALIŞMALARINIZ 

OLACAK MI? 
Kulübümüz geçmişte, futbol, basket-

bol ve voleybol branşlarında profesyonel 
takımlarıyla yer almış. Şu anda sadece 
voleybol takımımız profesyonel. Bizim 
hedefimiz altyapıdan amatör sporcuları 
yetiştirerek, yetenekleri ülkemize kazan-
dırmak. Profesyonel takımlara sporcu 
yetiştirmek amacıyla hareket edeceğiz. 
Bizde yetişen ve gelişimini tamamladıktan 
sonra daha profesyonel bir yapıda yer al-
mak isteyen oyuncularımızın önünü aça-
cağız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 
Anadolu Efes, Eczacıbaşı ya da Vakıfbank’a 
bir oyuncumuz gidecekse kendisini törenle 
uğurlarız ki gençlere örnek olsun. 
‘BAŞARI HİKAYELERİMİZLE GÜNDEMDE 
YER ALACAĞIZ’

KULÜBE İLGİNİN ARTMASINA 
YÖNELİK ÇALIŞMALARINIZ VAR MI? 
BURADAN İSTANBULLULARA BİR 
MESAJINIZ OLACAK MI? 

Kulübümüzün neredeyse 30 yıllık 
bir geçmişi var ama kamuoyunda faz-
la tanınmadığını gördük. Olimpiyat, 
Avrupa ve dünya şampiyonları çıkar-
mış bir kulübün isminin daha fazla 
bilinmesi gerekiyor. Bizi Spor İstanbul 
ile karıştırıyorlar. İstanbul BBSK olan 
markamızı tanıtmak, faaliyetlerimi-
zi, başarılarımızı ve hedeflerimizi an-
latmak için yeni bir iletişim yapılan-
masına da gittik. Kurumsal iletişim 
konusunda profesyonel danışmanlık 
alıyoruz. Sosyal medyayı daha aktif ve 
doğru kullanmaya başladık. Twitter, 
Facebook ve Instagram’da etkiniz. 
Bazen örgün medyanın veremediği 
maç sonuçlarını medya ekibimiz ara-
cılığıyla dünyaya duyuruyoruz. Şimdi 
dijital medyada arama motoruna İBB-
SK veya İBB Spor yazdığınızda başarı 
hikâyeleri karşınıza çıkıyor. Gelecek 
dönemde hem kurumsal olarak hem 
de sporcularımızın başarıları ve başarı 
öyküleri ile medyada daha fazla yer 
alacağız. İstanbulluların, İstanbul’un 
spor kulübü ile gurur duymasını sağ-
lamak istiyoruz.  

• 19 branşımız, 136 takımımız, 
40 bine yakın sporcumuz, 86 
antrenörümüz var.

• İzcilik branşı hariç, 2 bin 
500’ün üzerinde lisanslı spor-
cumuz, 900’e yakın lisans adayı 
sporcumuz var. 33 bini aşkın 
lisanslı izcimiz bulunuyor.

• Milli takımlara en çok sporcu 
ve antrenör gönderen kulü-
büz.

• Son bir yılda tüm branşlarda 
milli takımlara 233 sporcu 
gönderirken, 30 antrenörümüz 
de milli takımlarda görev aldı. 

• Dünyanın en prestijli spor 
organizasyonu olimpiyatlarda, 
2000 yılından bu yana boy gös-
teren sporcularımız, ülkemize 
4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz 
olmak üzere toplam 15 olimpi-
yat madalyası kazandırdı. 

• Misyonumuz, amatör anlamda 
yetenekli sporcuları bulup 
onları en iyi imkanlarla, en iyi 
tesislerle, en iyi eğitmenlerle 
buluşturmak ve gençleri Türk 
sporuna kazandırmak. 

FİDAN UĞUR
KENT YAŞAM

İstanbul BBSK 
Genel Sekreteri 
Erdem Aslanoğlu  
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Neoliberal düzenin içine 
girdiği çıkmazı ülkemizin en 
köklü sanayici ailesinin bir 
ferdi olan Ali Koç’da görmüş ki, 
Antalya’da G20 zirvesi öncesi iş 
dünyasının bir araya geldiği B20 
toplantısında, “Eşitsizliğin orta-
dan kalkması için kapitalizmin 
ortadan kalkması gerekir. Ben en 
azından eşitsizliğin minimum 
seviyeye indirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Gerçek sorun ka-
pitalizmdir” ifadelerini kullan-
mıştı. Devamında da “Merkez 
bankalarıyla hükümetlerin gös-
terdiği yoğun gayretlere rağmen 
finans piyasaları hala hassas, 
ekonomik büyümeyse cansızdır. 
Yeni bir modele ihtiyacımız var” 
diyebilmiştir. Ayrıca “Büyü-
meden elde edilen kazanımlar 
toplumun tüm kesimlerine 
fayda sağlayacak şekilde yaygın-
laştırılmalı ve sosyal kalkınmaya 
hizmet etmeli. Bu da ancak 
ekonomik ve sosyal politikaların 
bir arada gözetilerek tasarlanma-
sıyla gerçekleşebilir.” demişti. 
Koç’un bu konuşması sosyal 
pazar ekonomisi için bir çağrı 
niteliğinde olduğu açıktır. Bu de-
ğerlendirmeyle de yalnız değil, 
örneğin Forbes gibi bir dergi bile 
2013’te “Kapitalizm ölüyor mu?” 
diye sorabilmişti.
‘EVET’ DÜNYA  
DÜZENİ ÇATIRDIYOR

Burada can alıcı soru mevcut 
durumun yerine ‘Ne koyabilece-
ğiz?’ sorusudur. Neoliberalizm 
kendini kurtarabilmek adına 
faşizmi mi destekleyecek? Ya da 
dünya tekrar solla birlikte daha 
dengeli bir model bulabilecek 
mi?

Çare nasıl ki neoliberalizm ve 
faşizm değilse, Çin’in Manches-
ter komünizmi ve Demir Perde 
ülkelerinin eski formülleri de 
değildir. Yunanistan’ın iktidar 
partisi Syrzia’nin sol kanadın-
dan ve Marksist eski Maliye 
Bakanı Yannis Varoufakis bile 
“Bu kapitalizmi kurtarmamız 
lazım” diyebilmiştir. Ama nasıl 
bir kapitalizm, nasıl bir sosya-
lizm? Almanya sosyal demokra-
sinin kurucularından Ferdinand 
Lassale da sosyalizmi şöyle tarif 
ediyordu “Sosyalizmin hedefi 
özel mülkiyeti ortadan kaldır-
mak değil tam tersine emeğin 
karşılığı olan özel mülkiyetin 
hakkını vermektir.” Sosyalizm 
ne Sovyetler’de, ne de Çin’de, ne 
de her hangi başka yerde komü-
nizmi yaratamadı. Adil ve eşit 
bir toplum bile yaratamamıştır. 
Hatta devlet terörüyle milyon-
larca insanın ölümüne sebebiyet 
verdi.

Ama gerçek şudur ki sosyaliz-
min üzücü gelişimine rağmen, 
geçmişte kapitalist dünyayı reka-
betinden dolayı daha adil bir yer 
haline getirebilmiştir. En azın-
dan sosyalizm çöküşüne kadar 
bu böyle idi. Sosyalist ülkelerle 
rekabet eden kapitalist ülkeler 
daha sosyal olmaya zorlanmış-
tır. Batı Avrupa’da sosyal devlet 
kazanımları herkese refahı geti-
rebilmişti. ABD’de bir zamanlar 
sanayi şehri Detroit’de bir işçi 
ailesi müstakil bahçeli evde yaşa-
yıp, güzel araba kullanıp, güzel 
yerlere tatile gidebilecek kadar 
iyi bir hayata sahipti. Ama artık 
öyle bir şey yok. ABD orta sınıfı 
çöktü. Bu dediğimden şüphe du-
yan, Breaking Bad gibi dizilerde 
bu inişi inceleyebilir.
‘SOSYALİZMİN  
ÇÖKÜŞÜYLE NEOLİBERALİZM 
YÜKSELİŞE GEÇTİ’

Eskiden daha adil bir sistem 
vardı. Bugün bize inanılmaz 
gelse bile 20. yüzyılın 1950’li 
yıllarına kadar ABD’de en yük-
sek gelir vergisi dilimi yüzde 
90’daydı ve İngiltere’de bu oran 
nerdeyse %’100’e yakındı. Ama 
bu sosyal düzen, sosyalist ülke-
lerin çöküşüyle birlikte söndü. 
Akabinde neoliberal düzenin 
engelsiz yükselişi sürdü. Bugün 
görebiliyoruz ki kapitalizmin 
zaferi kendi ölümünü de hız-
landırmış görünmekte.  Dünya 
ekonomisini bir tahterevalliye 
benzetebiliriz. Bu tahterevalli de 
sosyalizm dengesini kaybederek 
yere düştü. Kapitalizm de hava-
da kalarak kendini zirvede asılı 
bulunca zafer kazandığını dü-
şündü. Dünya sahnesinden yani 
tahterevalliden sosyalizm inince 
kapitalizmin dengesini kaybede-
rek şiddetle yere çakılmak üzere 
olduğunu görebiliyoruz. Karl 
Marks’a göre dünya ekonomisi 
sermayenin eksikliğinden dolayı 
değil ama sermaye fazlalığından 
çökecektir. Bu değerlendirmeye 
2007/2008 dünya finans krizin-
den beri sayılı ekonomistler de 
katılmakta.
KARL MARKS’I  
TEKRAR OKUMAK GEREKİR

Karl Mark’sın fikirlerini 
paylaşırsınız, ya da paylaşma-

sınız ama kapitalist sistemin 
çöküşüyle öngördüklerini 
ciddi alsanız daha iyi edersiniz. 
Çünkü bir ekonomi bilim insanı 
olarak ortaya koyduğu öngörüleri 
tek tek çıkıyor. İnanmıyorsa-
nız gelin beraber bir bakalım.  
Marks, sürekli daha fazla kâr 
etmeye dayalı sistemin sonunda 
kendi çelişkilerinin kurbanı olup 
çökmesinin kaçınılmaz oldu-
ğunu savunur. 2001 ve dünyada 
2007/2008 finans ve banka kriz-
lerinden sonra banka borçlarını 
toplumlaştırma operasyonlarına 
Karl Marks da herhalde şaşır-
mazdı. Bu esasında yükü sade 
vatandaşlara bölüştürmekti. 
Yani kazanç bizim, zarar sizin 
mantığı. Devletleştirmeye karşı 
olan neoliberal düzen bocala-
yınca ve ucu elitlere dokununca 
nasıl da tutum değiştirebildiğini 
ve kendi ideolojisiyle çelişkiye 
nasıl düştüğünü görebildik. 
Finans sisteminin borçları ve 
riskleri devletler tarafından 
absorbe edildi. Hâlbuki neolibe-
rallere göre sınırsız kuralsız bir 
pazar ekonomisi her şeyi en iyi 
kendisi düzeltebiliyordu. Yeter 
ki devlet hiç bir şeye karışmasın 
deniyordu. Vatandaşların sosyal 
ihtiyaçlarının karşılanması-
na karşı olan bu düzenin ucu 
kendisine dokununca nasıl da 
prensiplerinden vazgeçebildiğini 
hep beraber yaşadık.
NASIL BİR SİSTEM OLMALI?

Esasında her ekonomik model 
uzun vadede var olabilmek için 
bir dengeye, bir karşıta ihtiyaç 
duymaz mı? Newton’un etki tep-
ki yasasında olduğu gibi.  Aristo-
teles’in ekonomik düşüncelerinde 
özel mülkiyetin korunması fikri 
yer alır. Çünkü mantık Aristote-
les için önemli bir kriterdir. Özel 
mülkiyeti savunan Aristoteles, 
ticaretin temel amacının kar elde 
etmek olduğunu savunur. Ama 
Aristoteles bunu bir risk olarak da 
görür ve kâr hırsının toplum için 
tehlike olduğunu savunur. Milat-
tan 384 yıl önce doğan Aristote-
les’in ekonomi için düşüncelerini 
bu mantık üzerine oturtmuştu. 
Peki, bugün ki kapitalist sistem 
ne kadar mantıklı?
‘KONTROLSÜZ KÂR,  
KÂR DEĞİLDİR’

Aristoteles’in de savundu-

ğu gibi özel mülkiyetin, özel 
teşebbüsün de mümkün olduğu 
bir sistem olsun. Ama finans 
piyasasının dünya ekonomisini 
kuralsız bir şekilde bir casinoya 
çevirmesine de izin verilmeme-
lidir. Sadece kar hırsının değil 
insani politikaları merkezine 
alan ve bunları kuralarıyla şe-
killendiren bir düzen olmalıdır. 
Sosyal devlet yapısıyla, eşitsiz-
likleri kaldıran ve dengeleyen 
bir sistem düşünelim. Bütün 
bunları da özgürlükçü demokra-
siyle taçlandırmak, işte sosyal 
demokrasi budur. Kontrolsüz 
güç, güç değildir derler. Kontrol-
süz kâr da kârlı(yararlı) değildir 
toplum için.
SAĞ HÜKÜMETLER BİLE  
SOSYAL DEMOKRASİ  
PROGRAMINI KULLANDI’

Sovyetlerin modeli denge-
sizdi ve çöktü ama şu anda da 
kapitalist düzen de dengesizli-
ğinden dolayı çökme tehlikesiy-
le karşı karşıya. Buna karşın 2. 
Dünya Savaşı’ndan 1980’e kadar 
Batı daha dengeli ve daha sosyal 
bir ekonomi modeline sahipti. 
İkinci Dünya Savaşı sonrası 
dünya kapitalizmi, İngiliz 
tarihçi Eric Hobsbawm’ın “Altın 
Çağ” olarak adlandırdığı yeni 
bir döneme girmiştir. Bu dönem 
küresel merkez ülkelerin sosyal 
demokrasisi için de bir altın 
çağ olmuştur. Merkez ülkelerin 
birçoğunda sosyal demokrat par-
tiler seçimleri kazanarak ya tek 
başlarına hükümetler kurmuş 
ya da koalisyonlara ortak olmuş-
lardır. Muhafazakâr partilerin 
yönetimde olduğu ülkelerde 
ise sosyal demokrasinin ilke-
leri ve programı muhafazakâr 
hükümetlerce uygulanmış ve 
toplumsal vatandaşlık ve refah 
devleti anlayışı, muhafazakar 
hükümetlerin döneminde bile 
hegemonik hale gelmiştir. Bu 
uygulamalar sosyal güvenlik, 
sağlık, eğitim ve konut poli-
tikası alanlarında etkin dev-
let müdahalesinde kendisini 
göstermiştir. Aile ödenekleri, 
tam istihdam, herkes için sağlık 
hizmeti, ücretsiz eğitim, sosyal 
sigortalar yeni dönemin en 
önemli uygulamaları olmuştur. 
Bu düzen neoliberaller dengeleri 
altüst edene kadar da sürdü.

‘NEOLİBERAL TAHRİBAT  
EN ÇOK GELİR PAYLAŞIMINDA 
GÖRÜLDÜ’ 

Bu dengenin yıkılmasını an-
lamak için gelin bir kaç istatistik 
veriye bakalım. Ekonomistler 
Thomas Piketty ve Emmanuel 
Saez’e göre 1993’den 2017’ye 
kadar ABD’de en üst %1 servet 
grubunun enflasyondan arındı-
rılmış reel gelir artışı % 95,5 idi 
ve buna karşın kalan % 99’luk 
grubun gerçek gelir artışı sadece 
% 15,5’te kalmıştır. Buna karşın 
1940’dan 1970’e kadar halkın % 
95’i %100’e yakın reel bir gelir 
artışı yaşamış. Ama gelir denge-
sizliğinin makası 1980’den sonra 
daha hızlı açılmış ve günümüzde 
tekrar 1920’li yılların seviyesine 
gerilemiş. ABD’deki bu neolibe-
ral tahribat bütün dünyaya da 
yayıldı. Örneğin Avrupa İstatis-
tik Ofisi (Eurostat) 2017 yılına 
ait Gelir ve Yaşam verilerine göre 
34 Avrupa ülkesi içinde gelir 
dağılımı eşitsizliği sıralama-
sında Türkiye ikinci sırada yer 
aldı. Türkiye’de en zengin yüzde 
20’lik nüfus, toplam gelirin nere-
deyse yarısını (yüzde 47,4) alıyor.
‘TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLERİN 
ÇÖZÜMÜ SOSYAL DEMOKRASİDİR’

Bu durumu sosyolog Heinz 
Bude’nin değerlendirmesi özetli-
yor: “Sosyalizmin devlet başarı-
sızlığının karşısında eşit olarak 
kapitalizmin pazar başarısızlığı 
durmakta.” Bu dengesizlikle-
re cevap verebilen tek ideoloji 
sosyal demokrasidir. Sosyal 
pazar ekonomisi tahterevalliyi 
dengede tutan yapıdır.Ulu Önde-
rimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyetimiz de 
CHP iktidarında bu istikamette 
başarılı bir şekilde ilerlemektey-
di. Tesadüf değildir ki Cumhuri-
yetimizi kuran CHP’de bir sosyal 
demokrat partidir. Dünya sağa 
doğru aşırı bir kayma yaşadı. 
Şimdi de solla bir düzeltmeye 
ihtiyaç duyuyor. Tahterevallinin 
tekrar dengelenmesi gerekir. 
Karl Marks’a göre yeni bir düzen 
eski bir düzenin kucağında 
yetişir. Buna göre kapitalizmin 
kabuğunun altında belki de yeni 
dünya düzeni yetişmektedir. Bir 
gün bu kabuğunu kırıp ortaya 
çıkacaktır.

Dengeli ve adil bir düzen 
sosyal demokrasi ile mümkün

Daha önceki yazı-
larımda dünyada 

neoliberal sistemin 
çökmek üzere oldu-
ğunu, demokrasi ve 

ekonomiyi tehdit 
ettiğini yazmıştım. 
Şimdiki makalem-

de ise bu duruma 
nasıl geldiğimizi ir-
delemek istiyorum. 

Ayrıca daha önce 
defalarca yaptığım 
gibi sorunun çözü-

mü olarak sosyal 
demokrasiyi işaret 

ediyorum.

“Özgürlüğün meşruiyet 
gerekçesi eşitliktir; eşitliğin 

meşruiyet gerekçesi özgürlüktür: 
Özgürlük insanları daha eşit kıldığı 
zaman en değerli konumuna gelir; 

eşitlik, herkesin paylaştığı özgürlükleri 
en yüksek düzeyine çıkardığında, 

en olgun biçimine ulaşır.” 
İsmail Cem
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Malatya Hüsükuşağı Derne-
ği tarafından Ahmet Kaya’nın 
19’uncu ölüm yıl dönümünde 
anma etkinliği gerçekleştirildi. 
Küçükçekmece’de bulunan Sefa-
köy Kültür Merkezi’nde yapılan 
programda Malatyalı Sanatçı 
İlyas Salman, Ahmet Kaya’nın 
ağabeyi Mustafa Kaya’da konuk 
olarak yer aldı. Mustafa Ka-
ya’nın, kardeşi Ahmet Kaya’ya ait 
şarkıları seslendirdiği etkinliğe 
ayrıca Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Kemal Çebi, CHP İstanbul 
Milletvekili Özgür Karabat, CHP 
İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in 
yanı sıra birçok sivil toplum kuru-
luşu ve dernek katıldı.
AHMET KAYA HER YERDE BA-
ĞIRA BAĞIRA ‘’BARIŞ’’ DEDİ

İstanbul’da Ahmet Kaya’nın ilk 
defa anıldığını vurgulayan Malat-
ya Hüsükuşağı Derneği Başkanı 
Yusuf Usul, ‘’Malatya’nın büyük 
bir değeri, halkın gerçek sanat-
çısı, büyük usta ve yoldaş olan 
Ahmet Kaya’yı aramızdan ayrıl-
masının 19’uncu yıl dönümünde 
anıyoruz. Ülkemizde Ahmet Kaya 
gerçeği ile yüzleşmemiz gereki-
yor. Malatya Sivil Toplum Örgüt-
leri olarak sanatına, sanatçısına 
ve kültürümüze sahip çıkacağız. 
Malatya’mız içerisinden çıkan 

halkın gerçek sanatçısı olarak hep 
sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz 
Ahmet Kaya’yı, devrimci duru-
şu ile her zaman gönlümüzde 
taşımaya devam edeceğiz. Ahmet 
Kaya bu ülkede farklı bir şey 
söylemiyordu. ‘’Halk, hukuk ve 
adalet’’ diyerek, her yerde bağıra 
bağıra ‘’Barış’’ dedi. Bunu bu ülke-
de hangi düşünce ve hangi insan 
reddeder? Hiç kimse kendi ülkesi-
nin düşmanı değildir. Hepimiz bu 
ülkenin gerçek sahipleriyiz. Ama 
ülkemizde birileri kendileri için 
bir faşist düzen kurmak, zulüm 
etmek istiyorsa bizlerde bu ülke-
nin gerçek sahipleri olarak Ahmet 
Kaya gibi zulme karşıyız. Ve böyle 
bir düzen kurmaya çalışanların 
karşısında mücadele edeceğiz. Bu 
ülkenin gerçek sanatçıları haksız 
şekilde Ardahan’dan atılan bir to-
kadı kendi suratında Ahmet Kaya 
gibi hissetmiyorsa, halkın gerçek 
sanatçıları değildir’’ dedi.
MALATYA DERNEKLERİ 
OLARAK AHMET KAYA İÇİN 
GÖREVİMİZİ YAPAMADIK, 
HATALIYIZ

Ahmet Kaya’nın her zaman bir 
hedefi olduğunu belirten Usul, 
‘’Ülkeyi böldürmeyeceğiz, birlik 
ve beraberliğe sahip çıkacağız, 
bu ülkeyi aydınlatacağız. Ahmet 

Kaya’nın ‘’Her zaman devrimci 
duruşumuzla aydınlık devrimlerin 
yanında yer alacağız’’ söylemi her 
zaman hafızalarımızda olmaya 
devam edecektir. Malatya Sivil 
Toplum Örgütleri olarak ne yazık 
ki bir yerlerin arka bahçesi olmak 
ile meşgulüz. Sivil Toplum Örgütü 
olmakla üst çatı kuruluşu olun-
muyor. Gerçek değerlerine sahip 
çıkmayan çatı kuruluşları da üst 
çatı kuruluşu değildir ve olamaz-
lar. Ahmet Kaya’ya karşı Malatya 
Dernekleri olarak görevimizi ya-
pamadık, hatalıyız. Çünkü Ahmet 
Kaya’ya yapılan faşistçe bir linç 
girişiminin karşısında durarak, 
sanatçımızı savunamadık. Nasıl 
ki bu ülkenin yüzde 50’si bugün 
bir yerlere oy vermediği için hain 
gösterilmeye çalışılıyorsa, Ahmet 
Kaya’da o dönemden başlayan 
faşist saldırıların bir parçasıy-
dı. Eğer bu ülkede sivil toplum 
örgütleri yanlışa yanlış diyemiyor 
ve demokrasiye sahip çıkamıyor 
ise burada gerçek bir demokrasi 
ve özgürlükten bahsedemeyiz. 
Her zaman doğrunun yanında, 
yanlışların karşısında olmamız 
gerekiyor. Tüm devrimci yoldaşla-
rımızı en devrimci duygularımızla 
anıyoruz’’ diye konuştu. 
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Malatya Hüsükuşağı Derneği 
Ahmet Kaya’yı Andı

Bu yıl 19’uncu ölüm yıl dönümü olan Ahmet Kaya, Ma-
latya Hüsükuşağı Derneği tarafından İstanbul’da anıldı.
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