
Ulus Mahallesi
Muhtarı Kadriye
Gedik ve Beşiktaş
Belediyesi’nin
CHP’den atılma

kocası danışman Uğur Gedik ile
bundan böyle yasalar önünde
hesaplaşacağız. Olayı yargıya
taşıdık. Yapılan haberleri yalan-
lamaya çalışan Gedik’lerle ilgili
tüm dosyaları savcıya teslim
ettik. Kadriye Gedik'in görevini
yapmaya çalışan sarı basın kartlı
gazetecilere küfür ve hakaret
olayının dışında, Uğur Gedik
hakkında tüm medya organ-
larında çıkan CHP Genel
Merkezi ve bizzat Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından
da kabul edilen seçim öncesi
liste tahrifatı, sahtekarlık suçla-
maları, ilçe başkanlığından alın-
ması, partiden atılması hatta
bağış adı atında bir iş adamın-
dan para istemesi ile ilgili
konunun polis dinlemesine
takılması gibi olaylarını bir kez
de yargı önünde anlatacağız.
BELGELER, KALIN BİR DOSYA
İLE SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda ilginç
ayrıntılar var. Gazete Beşiktaş
muhabirleri şu bilgileri verdi:
"Küfür olayı anlık değil, iki kez
gerçekleşti. Belli ki şahıs daha
önceden kocası ile ilgili çıkan
birçok habere karşı dolmuş.
Şimdi sadece diğer bir kaç kişiyi
de yanına çekmek için, "Ücret-
siz Kıbrıs Gezisi" olayı diyor.
Arşivlere baktık, gelin hepinize
açalım. Beşiktaş Gazetesi’nde
böyle bir haber yok!.. Tam tersi
ne tüm muhtarlar gitti ne de
bazı muhtarlar gitti yazmadık,
bilerek... Yani muhtar lafı hiç
yok!.. İnternet haber sitemizde
de hiç yok, ciddiye bile
almamışız. Gazete Beşiktaş
dışında sosyal medyada tek bir
tweet olarak bulduk. O da bizim
haber değil. Kumar oynayıp
oynamadıklarına da girmemişiz,
bizim dışımızda. Gerçek değil
bunlar!.. Ama haberler gerçek!..

Şu kadarını söyleyelim: Biz
Kıbrıs’taki Merit Otel’in sahibi
Besim Tibuk ve Ceo'sunu
tanırız. Hatta bizim gazete köşe
yazarlığı yaptı, sürekli konuşu-
ruz. Bedrettin Dalan'ın Özel
Kalem Müdürü Reha Arar...
Haber değeri görseydik. İstesek
öğrenip elimizde sürüyle
fotoğraf var, kocaman basardık

1. sayfaya... Bizim görevini zor
şartlarda yapmaya çalışan
muhtarlarla 15 yıldır işimiz
olmadı. Her yayında onlara 1.
sayfa ayırdık, bazıları ücretli
diye lanse ediyor ama biz ücret-
siz gazete verdik... Ama bir kaç
tanesi var içlerinde ne acıdır ki,
onları da ayırıyoruz. Ayrıca,
yazsaydık da, doğru ise haber
böyle bir suçlama mı olur bası-
na... Niçin yazdınız diye... Eski
dönemde de Amerika, İtalya,
Almanya ziyaretlerini de resim-
leri ile basıp, yazmıştık. Hem de
Gazete Beşiktaş'ta... İçlerinde
biz hariç, meclis üyeleri, müdür-
ler, hatta basın mensupları bile
vardı. Kimse yalanlamadı.
Arşivler ortada!.. Kim ne diye-
bilir ki bize? Hep sessiz kalınır
bu durumlarda... Veya doğrusu
açıklanır... Küfür müdür, ne
olursa olsun bu işin doğrusu?..
Burada amaç başka!.. Malum
şahsın veya bir kaç şahsın bir
rezil olma hali var, birilerinin
kışkırtması da buna eklendi!.."
KONU TAMAMEN ŞAHSİDİR
ÇANAK TUTANLAR DA VAR!..

Konu tamemen kişisel ve
kocasının tüm ulusal basında
çıkan yakışıksız haberlerini gün-
deme getirmemiz ile ilgili
bizce… Ve bu olayın peşini
bırakmıyoruz, Uğur Gedik’in
para olaylarını, sahtecilik iddi-
alarını, ilçe başkanlığından alın-
ma ve partiden kovulma haber-
lerini de doğru mu yanlış mı
kesinleştirmek için yargı önüne

getiriyoruz. Ulusal basında
çıkan tüm haber, yorum ve bel-
geleri adli mercilere teslim
ettik. Olayı savcıya anlattık.
İfademizi imzaladık. Gereğinin
de yapılmasını istedik. Bırakın
utanma ve özrü, toplu bir aile
fotosu, ardından haberler ince-
lenmeden ve kulaktan dolma,
şeklinde açıklama gönderiliyor
madem… Bu işin sonuna kadar
gideceğiz.
ÇARK ETME, HABERLER
DOĞRU, HERŞEY BELGELİ

Hakarete maruz kalan
gazeteciler yaptıkları son
araştırmadan sonra bazı gerçek-
leri su yüzüne çıkardı, verilen
bilgiler doğrultusunda şu açıkla-
ma yapıldı: "Daha düne kadar
suskundular… Öğrendik ki çark
edilmiş… Arkadaşlarına da
küfür etmedim diyormuş…
Küfür etseydim terbiyesizlik
olurdu şeklinde konuşuyormuş
şimdi de… Kocanı aradık, o
bile kabul etti. Defalarca yazıy-
oruz. Ona sor. O da mı çark etti
yoksa?.. Allah’tan ispatlı
herşey!.. İt kopuk gelse muhtar-
lıkta aynı küfürleri etse güzel mi
olur, hoşuna mı gider?.. Bu
nasıl bir kadın, nasıl bir anne,
nasıl bir muhtar derken, bunun
nesi yanlış!.. Biz ne olursa olsun
küfür edeni değil, küfür edileni
koruruz, kollarız. Terbiyesizi
kınarız. Kimse merak etmesin!..
Sonuna kadar da arkasında
dururuz!.."

Gazeteciliğin bir fikri takip olayı
olduğunu hatırlatan
okurlarımız Uğur Gedik ve
belediye ile ilgili ilişkileri
ortaya çıkarmamızı istiyor.

Özellikle seçim öncesi meclis üye listesinde
tahrifat yaptığı ve bu durumun CHP için
kara bir leke olduğunu belirten okuyucu-
larımız, Gedik’in “Ben tek başıma yap-
madım” diyerek imalı konuştuğunu vurgu-
layıp konu hakkında şunları söylüyorlar: 

“Gedik, ayrıca başka olaylara da karıştı.
“Birçok kişiyi konuşurum, bir basın toplan-
tısı düzenlerim” diye adeta tehdit ediyor.
İlçe Başkanı iken de polis dinlemelerine
takıldı. Bir iş adamından ruhsat işini hal-
letmesinin karşılığı para istedi. Dava konusu
oldu bu durum. Sonra unutuldu." 

Okuyucularımız konuyla ilgili bir de gazete
küpürü göndermişler, yayınlamamız üzere.  

Ayrıca seçimlerden önceki süreci de şöyle
özetliyor okuyucularımız: "Seçimden bir gün
önce CHP Genel Merkezi’nce hazırlanan ve
genel merkezin imzasıyla seçim kuruluna
verilmesi gereken belgeyi değiştirdiler.
Yapılan bir toplantıda bir çok meclis
üyesinin yeri değiştirildi hatta iki tanesi
çıkartılarak yerine başkaları alındı. Ve bu
liste Gedik tarafından Seçim Kurulu’na ver-
ildi. AKP bu duruma itiraz etti. Hatta liste-
den çıkartılan CHP’li iki üyenin Ankara'da

genel merkeze giderek asıl ve sahte listeleri
karşılaştırılmalı olarak gösterdi. Sonra ise
nedense sessizliğe gömüldüler!.. Gedik de
yeni listeyle başvuru yaptı. CHP neredeyse
Beşiktaş’ta seçimlere giremiyordu. Bu olay
tüm ulusal basında haber olarak CHP’nin
kara bir lekesi şeklinde tarihe geçti. CHP
Genel Merkezi Uğur Gedik’i önce ilçe
başkanlığından aldı, CHP seçimlere Uğur
Gedik’in yardımcısı ve yeni ilçe başkanı
İlker Uygun ile seçimlere girdi. Listeden
çıkartılan iki üye ve CHP İstanbul İl
Başkanı Oğuz Kaan Salıcı sessizliğe
bürünürken Kılıçdaroğlu; olayın peşini
bırakmadı ve bizzat takip ederek Gedik’i
önce disipline verdi. Sonra CHP’den atıl-
masını sağladı."
CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NUN
DANIŞMANLIKTAN HABERİ VAR MI?!..

Uğur Gedik’in maceralarının bununla da
bitmediği söyleyen okuyucularımız konu
hakkında daha sonra şu bilgileri verdiler:
“Uğur Gedik CHP’den atılmış bir kişidir.
Ancak CHP’li belediye başkanı ve CHP’nin
oylarıyla seçilmiş kişi veya kişiler tarafından
belediyeye danışman yapılmıştır. Kendisine
bir makam odası, araç hatta maaş verilmek-
tedir. Ancak son zamanlarda bazı sebepler-
den dolayı rahatsızlık artmıştır. Bunlardan
Kılıçdaroğlu’nun ve CHP Genel
Merkezi’nin haberi var mıdır?”

Y
aklaşık 30 yıl...
Günaydın ardından
Milliyet... Gecemiz
gündüzümüz yok!..
İzin bile hak getire...
Ne hırsızlarla, ne

dolandırılarla uğraştık. Asayiş
Şubesi gibi çalıştık adeta!..
Haberler, haberler... Tehditler, tek-
lifler... Allah’a şükür basın dışında
bir işe bulaşmadık. Ne müteahhitlik
yaptık, ne gecekondu!.. Ne otopark
çevirdik, işlettik ne büfe yeri ve ben-
zeri... Sadece tüm ulusal medyanın
yaptığı çerçevede basın yayın ilişki-
leri sürdürdük özel ve kamu sek-
töründe... İnternet üzerinde de
çalıştığımız yerlerin ve refer-
anslarımızın adı yazılı...

Son zamanlarda üzerimize bazı
oyunlar oynandığı veya denendiğini
biliyoruz. Sebepleri de bizce
malumdur, kimse yanlış yollara sap-
masın!..

Durum ciddi bir hal alabilir!..
Zira, biz bir medya grup

olmamızın dışında aynı zamanda
diğer bir şirketimiz ile de tüm ulusal
basına haber servisi yapan bir haber
ajansıyız. Ayrıca, basın danışman-
lığı, halkla ilişkiler konusunda ilk-
lerdeniz. Özetle sadece Beşiktaş
özelinde bir medya kuruluşu değiliz.
Tam 130 adet dev firma, dev kuru-
luş bizim stratejik ortağımız olmuş!..
EKONOMİK BİLGİLER

Gazete Beşiktaş'a gelince,
Beşiktaş’ın ilk üç markasından biri...
250.000 takipçisi olan sadece
Beşiktaş'a değil, dünyanın her yer-
ine yayın yapan bir yayın organı.
Herkesin çalışmak isteyeceği... İlk
ve Tek... Rakipsiz 1 Numara...

Bugün bırakın diğer işlerimizi,
know how (marka) değeri milyon
dolarla ölçülüyor sadece bu
gazetenin... Madem rakamlara mer-
aklı bazıları, size sadece Gazete
Beşiktaş için basit bir hesap vereyim
ki anlaması kolay olsun... Ayda 2
kez yayınlanıyoruz. 1 sayı, 20.000
adet. Satış fiyatı: 2 TL... Ayda,
80.000 TL eder. Çarpın bunu 12
ayla: 960.000 TL sadece satış bedeli.
Diğer masraflar hariç... (Sayı başına
40.000 olursa tirajı yine 2 ile çarpın
gerçek rakamı bulursunuz.) 

Devam edelim: 15 yıldır çık-
tığımıza göre, 15 ile çarpın şimdi
960.000 TL'yi: 14.400.000 TL. İşte
size kaba taslak bir marka değer-
lendirmesi!..

Evet!.. Medya işi öyle çocuk
oyuncağı değil, bu sadece işin
rakamsal kısmı... Elimizde telif hak-
ları bulunan ve faaliyette olan
Beşiktaş Gazetesi, Radyo Beşiktaş
ve besiktas.com.tr adı hariç hesapla-
malarımıza!..

İşte bu nedenlerden dolayı her
şirket gibi biz de kurumu zora soka-
cak ve yıpratacak açıklamaları cid-
diye alırız. Dedikodu, iftira insanın
başına iş açar. Adınızla yapılan bir
açıklama da ise, anında yasal yollara
başvururuz. Tazminat davası açarız.
Özetle titizlik gerektiren bir
konudur!.. Gerekirse detaylara da
gireriz.
BİZ DE YALAN HABER OLMAZ

Gelelim; Ulus Muhtarı ile ilgili
konuya; biz bırakın bir muhtarla
uğraşmayı, bugüne kadar tüm
muhtarlarımıza destek veren bir
yayın organıyız. Halen de bir tek
kötü haber çıkmamıştır Gazete
Beşiktaş'ta... Ama Kadriye Gedik ile
ilgili mevzu başka... Destekçiler de
var tabii birkaç tane... 

KÜFÜR SAVUNULMAZ

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı
tarafından verilen sarı basın kartı
taşıyan medya mensubuna küfür,
hakaret, gazeteciye görevini yaptır-
mama gibi unsurlar var olayda. Bir
çok kez yazdık yine tekrar edeyim.
Biz olaydan sonra yine de bir kadın
ve bir anne olduğundan, kocasına
aktardık konuyu... Ve bir özür bek-
ledik, dava da açmayı sonraya
bıraktık. Ancak baktık ki tavırlar
devam ediyor. Basına sansürü orga-
nize eden ismi bizde bellidir, daha
önce de benzer vukuatları vardı,
affettik. (Sözlü duyuruyormuş,
herkesin imzaladığı net ve duyduğu-
muz gerçek bir gerekçe ile yazılı
verirse paylaşırız. Bizim de paylaşa-
cağımız çok şey var zira, inceliyoruz.
Öyle ucuz kahramanlık yok!.. Bu

işin sonuna kadar takipçisiyiz!..)
Yeni bir organizasyon düzenlenmiş
bu kişi ve bir çok muhtarımızı küfür
olayının geçtiği Ulus Mahallesi’nde
toplamış... Çıkarlarken de bir toplu
fotoğraf çekip, altına sözde “Biz bir
aileyiz” yazılmış. Bayram değil
seyran değil eniştem beni niye
öptü!.. Sorduk, yanıt yok!.. Tekrar
soruyoruz: Amaç nedir? Moda
tabirle; algı operasyonu mu? Cin
olmadan adam mı çarpıyor
bazıları?!..

15 YILDIR MUHTARLARIN SESİYİZ
HERKESİ İŞİN İÇİNE ÇEKMEYİN!..

Fotoğraftakilere gerçekler açık-
landı mı? Sorduklarımız, amaç
küfürü savunmak değil, bize öyle
denmedi diyor!.. Olabilir ama bu
küfürden sonra ilk kez Ulus
Muhtarlığı’nda çekilen bir fotograf
ve amacı bazı kişilerce belli olan
paylaşım gibi geldi bize... Ve mesaj
veriliyor demek ki dedik, savcılığa
suç duyurusunda bulunduk. Küfür,
beleş gezi, CHP tarafından tasdik
edilen sahtekarlık, ilçe başkanlığın-
dan atılma, partiden kovulma,
işadamından para isteme polis
tapelerini de bu vesile ile onaylat-
mış olacağız.
YA SİYASET YA TİCARET

Kadın küfür ediyor, kocasının
karışmadığı olay kalmamış, özür
dileyeceklerine, bize noterden bir
yazı göndermiş avukatı ile Uğur ve
Kadriye Gedik... Telefonda küfür
öncesi, haberler doğru değil mi diye
sorunca “Gittimse gittim, yaptıysak
yaptık. Size hesap mı vereceğim”
demişti. Şimdi hesap veriyor hem
de yazılı... Yasalar önünde de vere-
cek!.. Diyor ki açıklamada, daha
doğrusu ne diyor anlamadı bizim
hukukçularımız. Açıklama böyle
olmaz. Küfür, var mı yok mu?
Kocanız sahtekarlık yaptı mı, yap-
madı mı? İş adamından rüşvet aldı
mı? Almadı mı? Partiden atıldı mı?
Hiç biri yok. Ortada sıçan!.. İşte size
ikinci bir cevap hakkı: Net cevap
verin yayınlayalım. Böylece millet
görsün gerçekleri!.. Ve toplu
fotoğraf çekilen arkadaşlarınız!..
Dava bitsin!.. Çerçeve yaptıracağız
bu fotoyu ibreti alem için!.. Ve tam
sayfa birinci sayfadan vereceğiz!..

Duyuyorum ki çark edilmiş!..
Sakın küfür yok deme!.. Gazete ve
radyodaki tüm konuşmalar adı
üstünde, şahitli, delilli ve
ispatlıdır, kamuoyunun bilgisine...
Ayrıca daha bu işin il ve ilçedeki
en büyük mülki amirleri var,
siyasileri var! Bazı kendini bilmez-
lerin sansür ve tüm engellemeler-
ine rağmen Beşiktaş Gazetesi
var!.. Bu konuya gelecek
sayılarımızda gireceğim. İsim
isim... Mahalle mahalle... Bilgi
topluyorum, gerçekleri su yüzüne
çıkaracağım.

Her zaman ne diyoruz “Ya
siyaset yapın, ya ticaret!..” Siyaset
para kazanma alanı değildir!.. Para
kazanmak isteyen bileğinin hakkıyla
kendini kabul ettirir, çalışır, çaba
gösterir, iş verir, üretir, katma değer
yaratır, vergisini öder!.. Zor mu?..
Zor diyorsanız siyasete!!!
BELEDİYE BAŞKANLARI LİDERDİR

Yerel yönetimler de benim ilgi
alanımda uzun süredir. Yıllardır bu
konu üzerinde kafa patlattım. Yerel
yöneticiler demokrasilerin mihenk
taşıdır. Toplumun çimentosudur
şeklinde yorumladım. Her yerel
yöneticinin veya belediye başkanının
bir siyasi görüşü vardır mutlaka,
ancak belediye başkanı seçilince
bunu geride bırakır. Herkese eşit
davranır. Rozet rafa kalkar yani
diğer seçimlere kadar. Belediye
başkanının başarılı olabilmesi için
yanında işi bilen ve tecrübeli bir
ekibi olması lazım. O ili, ilçeyi veya
beldeyi çok iyi tanıyan, kerameti
kendinden menkul kişiler olmamalı.
İnsanları iyi tanımalı... Belediyede
görevler işin ehli kişilerce
yönetilmeli, emeğe saygı, markalara
değer verilmeli. Güç birliği yapıl-
malı, vatandaşın huzuru için çalışıl-
malı. İkbal ikinci plana itilmeli,
vatandaş tarafından verilen görevin
hakkı yerine getirilmeli. Sonuç
olarak da makamın hakkı ver-
ilmeli!..

Peki Beşiktaş'ta durum nedir?
Diğer sayıda, yerim kalmadı!!!

Ya Siyaset!.. Ya Ticaret!..

MUZAFFER
TOPAL

YEREL YÖNETİM
VE MAHALLELER

Gazeteci

Sayfa 9

Foto İstanbul’a
ilgi büyüktü

Gedikler hakkında
suç duyurusu

Rüşvetin küpürü olur mu?

İşte gazete haberi

Beşiktaş Eski İlçe Başkanı
Uğur Gedik polis dinlemesine takılmış

Barbaros Bulvarı'nda farklı bir
etkinlik gerçekleşiyor. Kasım
ayının ortalarına kadar fotoğraf-
severleri ağırlayacak olan etkinlik-

te dünyaca ünlü sanatçıların fotoğrafları
Beşiktaş’ta görücüye çıktı. İlk kez gerçek-
leştirilen festivalle Beşiktaş, İstanbul ve
çevre ilçelerden sanatseverleri ağırladığı
gibi festival konuklarıyla da bir ilke imza
attı. Bununla birlikte 1. Beşiktaş
Uluslararası Fotoğraf Festivali, dünyaca
ünlü isimleri bir araya getiriyor. Fotoğraf
tutkunları ve sanatçılar, Beşiktaş'ta
buluşuyor. Bu isimlerden bir tanesi de
William Klein'dı. “Moscow, Rome, Tokyo,
New York" başlıklı sergisiyle 18 Kasım'a
kadar Foto İstanbul 1. Beşiktaş
Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde
ziyaretçilerini ağırlayacak.

OKUYUCU MEKTUBU

Beyaz bastonla
dikkat çektiler!

Görme engellilerin, beyaz bastonları ile
trafiğin içinde, trafiğin fotoğraflarını
çektiği etkinlikte “beyaz baston” ile
İstanbul trafiğinde hareket etmenin

zorluklarını, görme engellilerin yaşadıkları
sıkıntıları ve güvenli yolların eksikliğini
gösterme amacı ile buluşuldu. Etkinlik sırasın-
da görme engeli bulunmayanlar da gözlerini
kapatarak görme engellilerin rehberliğinde 4
yaya geçidinden geçti ve engellilerin "Trafik
içinde beyaz bastonlarımızla biz de varız" slo-
ganına destek verdi. Beşiktaş sahilinden
başlayan yürüyüş, Barbaros Meydanı’na kadar
devam etti.  Etkinliğe katılan sivil toplum
kuruluşları arasında Suat Ayöz Trafik
Mağdurları Derneği, Sokak Bizim Derneği,
Altı Nokta Körler Derneği, Bisikletliler
Derneği, Trafik Kazalarını Önleme Derneği,
BELTAŞ Vakfı da yer aldı.

Bebek başta olmak üzere Köyiçi’nde de kafe ve
restoranların işgaliyeleri tartışma boyutuna geldi. 

SİYASET: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile
Öcalan arasında görüşme yapılıyor diyen Kılıçdaroğlu, “Ne
görüşüyorlar kimse bilmiyor. Ne vaatlerde bulunuyorlar kimse
bilmiyor" dedi. Çözüm sürecinde parlamentonun sorunu
çözmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Parlamento, sorunu çözmüyor.
Askere havale ediyor. Onlar da kendi yöntemleri ile bunu çözmek
istiyor. Güvenlik önlemleri ile bu sorunu çözemezsiniz" dedi. 

SİYASET: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Peşmerge ile
ilişkin gündeme Bahçeli; “Tehlike kol geziyor, işbirlikçiler her
köşede ellerini ovuşturuyor. Bölücü terörün kuyruğuna giren,
hain emelleri omuzunda gezdiren sağından soluna kadar geniş
bir kuşak Türkiye’nin içini oymakla uğraşıyor. Birisi peşmerg-
eye koridor açıyor ve PKK’yı silahlandırıyor, diğeri YPG’yi
övüyor, küresel çevrelere dalkavukluk yapıyor” dedi. 

Beşiktaş Cem Evi’nde iftar düzenlendi.
Muharrem Ayı Orucu hep birlikte açıldı. 

SÖZÜN ÖZÜ:
“Vicdan insanın iffet ve sadakati
sayılır” Alexandre Dumas

SOSYAL MEDYA
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