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n Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
n Türkiye Spor Yazarları Derneği
n Dünya Spor Yazarları Üyesiyiz

n TİRAJ RAPORU:
20 bin baskı. 80 bin okuyucu...

G
İSMAİL BAŞTUĞ 2’DE

Gazeteci olarak algımız ne?
Okuyucunun algısı ne?
Vatandaşın algısı ne? Basın özgür-
lüğüne ne kadar inanıyoruz?

Şu bilmediğimiz
II. Abdülhamit
Abdülhamit’in ilginç bir kişiliği
vardır. Bakın, onun döneminde
olan bazı gerçekler şunlar; 

Gazetecilik üstüne
Katıldığım toplantılarda ya da
söyleşilerde genç meslektaşlarımın
sıkça karşılaştığım sorularından
biridir gazeteciliğin geleceği. 

“Huzur varsa
başarı da vardır”
Beşiktaş'ta anladığımız kadarıyla
kentsel dönüşüm kaçınılmaz...
İnsanlar mağdur olmamalı...

MUZAFFER TOPAL 9’DATURGAY OLCAYTO 3’TE PROF. DR. AHMET ERCAN 4’TE

n ZEKERİYA Alp'in istifasıyla boşalan MHK Başkanlığı'nı Yusuf
Namoğlu üstlendi. Zekeriya Alp'in istifa ettiğini açıklamasının
ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi göreve
Yusuf Namoğlu'nu getirdi. Namoğlu’na başarılar diliyoruz. 7’DE

EZİ Parkı olaylarına ilişkin Çarşı üyesi 35 kişi hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs
etmek” suçuyla davada ara karar çıktı. Tümü özgür kalırken, dava 2 Nisan’a ertelendi. Yurtdışı yasakları kalktı.
Dava boyunca Beşiktaş taraftarları adliye önünde sabaha kadar bekledi. Meşalelerle geceyi aydınlattı. 3’TE

“Biz inandık
siz de inanın”

Etiler’de silahlı
saldırı korkuttu
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İÇİNDEKİLER

Ataç TETİKERENDidem TUTAL

Algı ve fikir hürriyeti!..

SPOR’DA

BEŞiKTAŞ
Bağımsız SİYASİ Gazete... İlk ve Tekwww.beşiktaş.com.trG
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20.000
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Facebook uyardı
polis yakaladı
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Balık Pazarı’nda
bir bakan...
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En ilgi çekici
şehirler arasında
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Namoğlu MHK Başkanı
ARŞİV

Eski belediye başkanı

İnönü değil adliye

Karayalçın’a
ilk tebrik bizden

n CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın 2015 yılın-
da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için istİfa
etmesi sonrası eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın il
başkanlığına atandı. Murat Karayalçın düzenlenen törenle
görevini devraldı. Karayalçın’ı makamında tören öncesi ilk
tebrik eden Beşiktaş Medya Grup oldu. 2’DE



CHP Genel Sekreteri Gürsel
Tekin, Radyo Beşiktaş'ta katıl-
dığı yayında şu detayları aktar-
dı: “Şimdi öncelikle kentsel

dönüşüm sadece İstanbul'u ilgilendiren
bir mesele değil aynı zamanda Türkiye
coğrafyasının tamamında bu kentsel
dönüşümün yaratmış olduğu çok ciddi
tahribatlar var. Türkiye'nin tahlili yani
fiziki durumumuz yüzde 66 fay hattının
üzerindeyiz. Yani coğrafyamızın tama-
mının yüzde 66'sı fay hatlarının üzerin-
de. Marmara'ya gelince  bu oran çok
daha yükseliyor, yüzde 83 oranlarında.
İstanbul ve İstanbul'un civarındaki böl-
gelerin tamamı önümüzdeki süreçte her
an bir depremle karşı karşıya kalabile-
cek durumdadır. Ne yaparsınız şimdi
böyle bir durum varsa tespit edilmiş
böyle bir durum varsa buna göre bir
önleminizi alırsınız. İşte dünyada

örnekleri var Japonyası; Uzak Doğu'su
benzer ülkelerde bunlar depremler sık
sık yaşandığı için önlemler alınmış.
Zaman zaman gazetelerimize televiz-
yonlarımıza da konu olur. Yüzde 8
oranda 9 oranda depremler olur ama
hiç kimsenin burnu kanamaz. Şimdi
bununla ilgili özellikle '99 marmara
depreminden sonra Türkiye'de rahmetli
Ecevit döneminde hızlı bir şekilde
'Nasıl önlem alabiliriz, deprem dönüşü-
münde nasıl bir yol alabiliriz?' diye
ciddi çalışmalar yapıldı ve bununla ilgili
de bir kaç yasa değişikliği oldu. Örne-
ğin deprem vergisi biliyorsunuz 66 mil-
yar dolar deprem vergisi toplandı. Ama
bunların hiçbirisi depremde kullanılma-
dı. Maliye Bakanı da “Biz yolda, duble
yollarda kullandık” dedi. Bu aslında
normal hukuk sisteminde bir bakanın
söyleyeceği bir cümle değildir. Bu suç-

tur yani. Yani yarın deprem olsa, insan-
lar hayatını kaybetse ne diyeceğiz.
“Duble yola mı harcadık” diyeceğiz?
DEVAMI SAYFA 10'DA

CHP İstanbul İl
Başkanı Oğuz
Kaan Salıcı’nın
2015 yılında yapı-
lacak seçimlerde

milletvekili adayı olmak için
istİfa etmesi sonrası eski SHP
Genel Başkanı Murat
Karayalçın il başkanlığına
atandı. Murat Karayalçın
düzenlenen törenle görevini
devraldı.

İstanbul İl Başkanlığı’nda
düzenlenen devir teslim töre-
nine CHP Genel Başkan
Yardımcıları Veli Ağbaba,
Sezgin Tanrıkulu, CHP PM
üyesi Yasemin Öney
Cankurtaran, Sera Kadıgil,

Eski Bakan Mehmet
Moğultay, Ali Topuz, Çetin
Sosyal, Rıdvan Budak, CHP
İstanbul eski İl Başkanlarıı
Berhan Şimşek, Nebil
İlseven, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi CHP Grup
Başkanvekili Ertuğrul
Gülsever, ilçe başkanları,
Belediye Meclis Üyeleri ve
çok sayıda partili katıldı.
Karayalçın, partililer tarafın-

dan coşkuyla karşılandı.
Karayalçın geldiği ilk gün

yaptığı konuşmasında
“Umudumuz halktır” vurgu-
sunu yaparak  CHP’de birleş-
tiren güç olarak gördüğü
doneleri aktardı ve yürütüle-
cek programa, CHP örgütleri-
ne güvendiğini dile getirerek
önemli bulduğu hususları dile
getirdi ve çözümün tek kişiye
dayalı anlayışla değil, birlik
beraberlik içinde olunarak
olması gerektiğini savundu.

“YENİ BİR PERSPEKTİF”

Murat Karayalçın İstanbul
İl Başkanlığı’na atanmasının
ardından twitter hesabından
bir açıklama yaptı.
Karayalçın, “Ülkemin bütün
kentleri benim için bir ve eşit
değerdedir. İstanbul’a ulusu-
muzun bütün yurttaşları için,
halkımızın iktidarı için gidiyo-
rum. Cumhuriyetimizin ve
sosyal demokrasinin değerle-
riyle Gezi direnişinin taleple-
riyle yeni bir İstanbul pers-
pektifi inşa edeceğiz. Hep
birlikte, büyük bir umut ve
yoldaşlık duygusuyla halkımı-
zın iktidarı için mücadele
edeceğiz. Kapımız herkese
açıktır” dedi.

sayfa 2

İSMAİL BAŞTUĞ

Beşiktaş Emin Ellerde
İletişim: (0 212) 236 80 81

Sayfa 2
ANLAYANA:
“İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri bir
amaçla yaşamayı bilmektir” Montaigne

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin Radyo Beşiktaş'ta
Gazeteci Yazar İsmail Baştuğ'un konuğu oldu. Tekin, yerel
yönetim anlayışından kentte insan odaklı düzenlemelere,
kentsel dönüşüme ve çıkar ilişkilerine değindi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen
Karayalçın görevi Salıcı’dan devraldı. Devir
teslim törenine çok sayıda partili de katıldı.
Karayalçın’ın gelişine büyük ilgi vardı.

Duman kapladı!
Yangın paniği!..

O
rtaköy'de lüks bir otelin mutfak kıs-
mında çıkan yangın panik yarattı.
Dumanlar bütün otelin etrafını
sarınca ortaya çıkan görüntü, tüm

herkesi tedirgin etti. Otelde olan müşteriler
tahliye edildi, yangın ucuz atlatıldı. Edinilen
bilgiye göre yangın, 5 katlı Radisson Blu
Bosphorus Hotel'in mutfak kısmında çıktı. O
sırada zeminin iki kat aşağısında bulunan
mutfakta otelin aşçıları çalışıyordu.
Beklenmedik bir şekilde yangın kısa sürede
büyüyünce, duman otelin diğer katlarına sıç-
radı. Etrafı duman kaplaması endişeyi artır-
dı. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol
altına aldı. Bu arada, otel personeli, itfaiye-
nin çalışmalarını görüntüleyen basın men-
supları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Ünlü  galerici
tutuklandı

D
evlet Resim ve Heykel
Müzesi’nden kaybolan 302 eserle
ilgili başlatılan soruşturma kapsa-
mında ünlü Galerici Orhan

Dağhan Özil tutuklandı. Özil ifadesinde, eski
Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın kuzeni
E.E’yi suçladı. Özil, “Bu eserler kamu görev-
lilerinin bilgisi olmadan alınamaz. Bu eserler
çok uzun zamandan beri müzeden çıkartıla-
rak satılmaktadır” dedi. Taksim, Beşiktaş ve
Berlin’de şubesi bulunan Artist Sanat
Yatırım A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Dağhan Özil, Devlet Resim ve
Heykel Müzesi’nden çalınan eserlerle ilgili
sürdürülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla
ifade verdi. Galerici Özil’in ise, sevk edildiği
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından
tutuklandığı öğrenildi. 

Suriyeli dilenci
operasyonu

İ
çişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hareke-
te geçen emniyet, İstanbul'da topladığı
46 sığınmacıyı Türkiye'deki 22 farklı
kampa gönderdi. İçişleri Bakanlığı bir

genelge yayımladı. 81 ile gönderilen genelge-
ye göre; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa,
Adana, Mersin,  Konya, Antalya ve Kayseri
gibi şehirlerde dilencilik yapan yaklaşık 30
bin Suriyeli toplanıp 22 farklı ildeki kamplara
gönderilecek. Arapça bilen tercümanların
desteklediği polis ve zabıtadan oluşan ekip,
birçok noktada dilenen sığınmacıları topladı.
Öte yandan Beşiktaş Levent'te bankaların
bulunduğu meydana çıkan caddelerde
Suriyeli dilencilerin oluşturduğu görüntülere
yakın zamanda rastlanmadığı şeklinde de
okuyucular görüşlerini iletti.

Etiler’de
silahlı kavga

E
tiler'deki bir restoranda,
işyeri sahibi ile eski ortağı
arasında çıkan kavgada,
işletme sahibi tabancayla

vurularak yaralandı. İddiaya göre,
Adnan Saygun Caddesi üzerindeki
Belediye Blokları'nda bulunan res-
toranda, saat 14.00 sıralarında,
aralarında önceden alacak-verecek
meselesi nedeniyle husumet bulu-
nan işletme sahibi Eyüp C.P. ile
eski ortağı Kıvanç K. arasında tar-

tışma çıktı. Kıvanç Y., üzerindeki
tabancayı çıkararak, restoran sahi-
bi Eyüp C.P.'yi ayaklarından
vurdu. İşletme sahibi kanlar içinde
yere yığılırken, Kıvanç Y. olay
yerinden kaçtı.

Beşiktaş'ta anladığımız
kadarıyla kentsel
dönüşüm kaçınılmaz...
Deprem gerçeği zaten
yıllardır bu konuyu sıcak

tutuyor. Bir de üstüne üstlük
gelişen şartlar ve artan ihtiyaçlar
ister istemez kentlerde de boy gös-
teriyor. Burada önemli olan kentsel
dönüşümün vatandaşlarla birlikte
alınacak kararlar doğrultusunda
gerçekleşmesidir. İnsanlar mağdur
olmamalı, rant uğruna mağdur
edilmemelidir.

Kentlerin güzelleşmesi, çağa
ayak uydurulması, insanların refah
içinde yaşamaları en doğal haktır.
Belediyeler de buna ön ayak ola-
caklardır hiç şüphesiz!.. Yasada da
var zaten barınma ve konut öncelik-
le insan hakkıdır... Beşiktaş kentsel
dönüşüm ve gelişim açısından pek
öyle büyük faaliyetler yaşamadı. Bu
dönem bir anda başlayacak gibi bir
bilgilendirme yapılıyor. Kara
tarafında da, deniz tarafında da bir
dizi hareket var. İlçe içinde kalan-
lar, ilçe içinden çıkarılacak olanlar
bile konuşulmakta... Tüm bunlar
nasıl olacak merakla izliyoruz.
Umarız herkesin gönlüne göre ve
huzur içinde bir çalışma olur. 

GÜRSEL TEKİN YILLARDIR TAKİPTE!..

CHP Genel Sekreteri Gürsel
Tekin geçen radyo programımda
bunlara çok güzel değindi.
Şehircilik Bakanlığı değil de, yerel
yönetimlerin bu tür önemli adım-
larda karar verici olması gerektiğini
belirtti. Öyleki bazı durumlarda
bırakın ilçe belediyelerini, büyük
şehir belediyeleri bile by-pass
ediliyor. Bu durumda da, merkezi
idare tarafından da yapılan planlar
birçok yerde arızalar çıkartıyor.
Yerel yönetimlere yetki vereli,
onları şube müdürlüklerinden
çıkartan yasa 30 yıl önce yürürlüğe
girdi. Ama gelin görünki, 2014
yılındaki bazı uygulamalar 30 yıl
önceki dönemden daha iyi değil. 

Edindiğimiz bilgilere göre
Beşiktaş'ta da hummalı bir çalışma
var bu konuda... Bize de çok soru
geliyor, insanlar merak içinde...
Gördüğümüz kadarı ile uygula-
malar gün yüzüne çıktı, tartışılmaya
açıldı, o zaman geri dönüş yoktur!..
Gün yüzüne çıkmayan projeler var
mı onu da zaman gösterecektir.
Ama saydam ve şeffaf olmak her
zaman en iyi ve adil olandır. 

Peki, bu nasıl olacak?.. Gayet
basit: Öncelikle vatandaşların iste-
diği gibi hareket etmek lazım.
Planların ve projelerin yapılacak
geniş katılımlı bir toplantıda duyu-
rulması ilk adımdır. Basın başta
olmak üzere, sivil toplum örgütleri,
kent yaşayanları, konunun uzman-
ları ve yerel yöneticiler ile birlikte

bir uzlaşı sağlamalı, ortak karar
almalıdır. Sağlıklı adımlar bunu
gerektirir. Yoksa bu konu çok su
kaldırır ve tartışmalar bitmez!..

KARAYALÇIN BU İŞLERİ İYİ BİLİR!..

CHP'nin İstanbul İl Başkanı
değişti biliyorsunuz. Yeni İl
Başkanı Murat Karayalçın göreve
gelir gelmez dikkat ettiyseniz, ilk
toplantısını kentsel dönüşüm üzer-
ine yaptı. Üniversitelerde konuş-
maya başladı. Bu bir mesajdır
İstanbul'luya... Karayalçın belediye
başkanlığı döneminde Ankara'da
bu tür çok önemli projelere imza
attı, tecrübelidir. Neyin nasıl
olduğunu bilir!.. Olmamasına
inandığı işlerle ilgili İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir
mücadeleye gireceğinin ilk işaretini
şimdiden verdi kanımca... Ama
doğru bildiği, sağlıklı bulduğu işlere
de önce parti ayırımı gözetmeksizin
o imza atacaktır. İlk günü ilk
ziyaretçisi ve tebrik edeni Beşiktaş
Medya Grup olarak biz yaptık ken-
disine... Ve bize hissettirdiği de;
fikirlere ihtiyaç duyduğu yöndeydi.
Onun için uzlaşı diyorum. Eğer
kentsel dönüşüm olacaksa, kentli
ile birlikte olmalıdır. Ben yaptım
oldu mantığı ile olmaz!..
Yöneticiler güzel işler yapmak
isterken, büyük yaralar da alabilir-
ler!..

NAMOĞLUNA BAŞARILAR...

Yusuf Namoğlu yine MHK
başkanı oldu biliyorsunuz. Daha
bir hafta önce konuştuk,
“Uğrayacağım sana, konuşuruz”
dedi. Bir hafta sonra MHK
başkanı olduğu haberini aldım.
Zekeriya Alp aniden istifa edince
Namoğlu akla geldi tabii...
Normaldir!.. Başkana uzun soluklu
bir görev diliyorum. İğneli fıçı zira
yaptığı iş... Demirören'le anlaşa-
bilir mi? Son zamanlarda hakikat-
en rezil bir yönetim gösteren
hakemleri adam edebilir mi?!..
Bence çok zor!.. Ama bu kadar
kısa dönemde, ligler devam
ederken, böylesine bir görevi
kabul ettiğine göre kendisine
güveniyor demek ki, biz de kendi-
sine başarılar diliyoruz. Eski
belediye başkanımızdır, sevdiğimiz
bir kişiliktir, umarım başarılı
olur!.. Ama hata olursa eleştiririz
Başkan!.. Biliyorsun, darılmaca
yok!.. Şimdiden söyleyeyim de...

TSYD ve AIPS üyesiyim ama
bilen bilir, deklare de ettim; son
yıllarda spor yazmıyorum rezillik-
lerden, belki düzeltirsin bir şeyleri
de bize sporu ve tabii futbolu
tekrar sevdirirsin. Gerçi sen bana
futbolu sevmiyorsun dersin ya!..
İşte benim gibi düşünenlerin fikri-
ni değiştirmek için sana fırsat!..

“Huzur varsa
başarı da vardır”

İstanbul Karayalçın’a emanet
“Hoşgeldin”

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Hazreti
Mevlana’nın 741. vuslat yıldönümü dolayısıyla
düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Milletin
umut, heyecan, çözüm aşkı ve özgüven içinde
yeni Türkiye'ye doğru yürüdüğünü ifade eden
Erdoğan, şunları kaydetti: "Mevlana'yı yeniden
ve yeniden anlayarak, Mevlana'yı her dem hatır-
layarak inşallah bu yeni baharı yeni Türkiye'yi

de sağlam bir temel üzerinde inşa etmeyi sürdü-
receğiz. Kim ne derse kim ne yaparsa yapsın,
teni ölse de 741 yıldır canı ölmeyen, sözü ölme-
yen, aşkı sönmeyen Mevlana'yı dinlemeye, ona
kulak vermeye devam edeceğiz. O sadece onun
sevgili Habibinin izinden yürüdü. Vuslatının
741. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı tekrar
rahmetle ve minnetle yad ediyorum." 

Cumhurbaşkanı
Erdoğan: “Yeni
Türkiye’ye doğru
yürüyoruz”

Sapık
yakalandı

İ
stanbul’da inşaat işçisi
Erhan A., sosyal paylaşım
sitesi Facebook’tan kandır-
dığı 8 kız çocuğunun tehdit-

le çıplak görüntülerini çekip cin-
sel istismarda bulunduğu iddia-
sıyla yakalandı. Çocuklardan
bazılarının Beşiktaş'ta ikamet
ettiği öğrenildi. Operasyon,
Facebook’un ABD’deki merke-
zinden, İstanbul Siber Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-

lerine, 12 yaşındaki bir kız çocu-
ğu adına açılan hesabın sahte ve
kötü amaçlı kullanıldığı bilgisi
ulaşmasıyla başladı. Polis, teknik
çalışma sonunda çocukları kandı-
rıp istismar eden kişiyi yakaladı.
Erhan A. tutuklandı. 

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in Radyo Beşiktaş’taki
programı büyük dikkat çekti. Gündem yarattı

Devir teslim törenini arkadaşlarımız Didem Tutal ve Ataç Tetikeren izledi.

Beşiktaş Gazetesi ile tanıştı



G
ezi Parkı olaylarında “hükümeti
yıkmaya teşebbüs”le suçlanan
Beşiktaş’ın taraftar grubu “Çarşı”
üyesi 35 kişi hakkında açılan dava-
nın ilk duruşması görüldü.

Adliyenin 25 kişilik en küçük salonunda yapılan
duruşma yer yetersizliğinden bir türlü başlaya-
mayınca avukatlar daha büyük salon talebinde
bulundu. Mahkeme avukatların talebini kabul
etti. Çarşı liderlerinden Cem Yakışkan savun-
masında “Darbe yapacak gücümüz olsaydı,
Beşiktaş’ı şampiyon yapardık. Çarşı terör örgütü
değildir. Faaliyetlerimiz arasında darbe yoktur”
dedi. Çarşı’ya destek için adliyeye gelenler ara-
sında CHP’li vekiller ile Berkin Elvan’ın anne
ve babası da vardı. Çarşı grubu üyelerinin yargı-
landığı davanın ilk duruşması gece yarısı sonra
sona erdi. Mahkeme duruşmayı 2 Nisan 2015
tarihine erteledi. Mahkeme, 27 sanığın yurt dışı-
na çıkış yasağını kaldırdı.

Salon sıkıntısı da davada gündem oluşturan
konular arasındaydı. CHP Genel Başkan
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Burada bir
taraftar grubu yargılanıyor. Burada deplas-
man yok. Sanık avukatları ayakta ve yetersiz
salon koşullarında savunma yapamayacakları-
nı belirtiyorlar” diyerek mahkeme başkanına
tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme
heyeti, “Kimlik tespiti ve iddianame okunduk-
tan sonra duruşmayı büyük salona alacağız”

dedi. Avukatlar da, “Bu şekilde kimlik tespiti
de mümkün değil” yanıtını verdi.

Öte yandan duruşmada başladıktan sonra söz
alan tutuksuz sanıkların Avukatı Ömer Kavilli,
“Bu salonda bu duruşmanın görülmesi mümkün
değil. Alt yapı yetersizidir. Daha geniş bir salon-
da duruşma yapılsın” dedi. Bu sözler üzerine
Mahkeme başkanı, “İşi olmayan dışarı çıksın.
Avukat, milletvekili, basın mensupları salonda
kalsın” diye konuştu. Hakim, “Sanık sayısı, izle-
yici sayısı dikkate alınarak oturabiliriz. Ne
zaman mahkeme deplasmana gittiyse bir sıkıntı

yaşandı. Mümkün mertebe kendi salonumuzda
duruşma yapmaya çalıştık” ifadesini kullandı.
Avukatlar ise ısrarla duruşma salonun küçük ve
yetersiz olduğunu dile getirdi. Hakimin bu söz-
lerinden sonra duruşma salonunda “Biz deplas-
manda da kazanırız” sesleri yükselmişti.
Beşiktaşlılar Çarşı’nın davası için Çağlayan
Adliye Sarayı’nın önünde çıkacak olan kararı
bekledi. Karar beklenirsen duruşma görülmesi
esnasında dava ile ilgili her gelişimi taraftar
dışarıdan da an be an takip etti. Ortaya ilginç
destek görüntüleri de çıktı, basına yansıdı. 

N
orveç’ten bir heyet
Beşiktaş Balık
Pazarı’ndaydı…
Norveç deniz ürünle-
rini tanıtmak üzere

İstanbul’a gelen Norveç Ticaret,
Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı
heyeti, Beşiktaş’taki Balık ve Su
Ürünleri Pazarı’nı gezdi.

Heyette yer alan Türk asıllı
Norveçli Bakan Yardımcısı Dilek
Ayhan, iki ülke arasındaki bağı
güçlendirmek için elinden geleni
yapacağını söyledi. Norveç
Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık
Bakan Yardımcısı Dilek Ayhan,
Norveç Deniz Ürünleri Konseyi

Türkiye Bölge Müdürü Maria
Kivijärvi, Heggen, Norveç Ulusal
Beslenme ve Deniz Ürünleri
Araştırmaları Enstitüsü
Araştırmacıları Oyvind Lie ve
Ingvild Graff ile Norveç Kraliyet
Ailesi şefi Daniel Madsen’den
oluşan heyet, Beşiktaş’taki Balık
ve Su Ürünleri Pazarı’nı ziyaret
etti. Ziyarette bulunan heyet,
balık ürünleriyle ilgili inceleme-
ler bulundu. Misafir heyet üyele-
ri daha sonra balıkçılarla sohbet
etti. Heyetteki isimlerden en
büyük ilgiyi ise Türk asıllı
Norveçli Bakan Yardımcısı Dilek
Ayhan gördü.

Katıldığım toplan-
tılarda ya da
söyleşilerde genç
meslektaşlarımın
sıkça karşılaştığım

sorularından biridir gazeteciliğin
geleceği. Yöneltilen bir başka
soru da - her halde yaşımı,
deneyimimi de dikkate alarak
yöneltiyorlar - geçmiş dönem-
lerde de gazeteciliğin
günümüzdeki kadar baskı altına
alındığı, patron-iktidar kıskacın-
da erozyona uğratıldığı başka
dönemleri de anımsıyor
musunuz? Yanıtlamak zor değil.
Ne var ki büyük ve yaygın bir
meslek örgütünün yönetimine
başkanlık ediyorsanız hem
meslektaşlarınızı incitmemek,
hem de siyaset, medya ilişki-
lerinin çarpıklığından söz
açarken kimi dostları
küstürmemek gibi güçlükler de
var önünüzde. İkinci sorudan
girelim yanıtlamaya.
Gazeteciliğe 1961 yılında
başladım. Üç askeri darbe, bir o
kadar darbe girişimine tanık
oldum. Çıkarsadığım sonuçlar-
dan biri; devlet babamız gazete-
cileri kendi memuru olarak
görür. Yalnızca kendilerinden
olanı sever, mesleğin gereklerini
yerine getiren, soran, sorgu-
layan, eleştiren gazetecileri ise
dışlar. Yeri gelir cezalandırır.
İster ki yazarlar çizerler devlet
erklerini övgüye boğsunlar,
haberlerinde devletin görüşü
egemen olsun. Yazı dili devlet
diliyle örtüşsün. Arada, 1961
Anayasası’ndan sonra kısa bir
süre topluma soluk aldıran
birkaç yılı saymazsanız, basının
cumhuriyet tarihindeki serüveni
pek parlak değil. 12 yılı aşkın,
ülkeyi işçisi, emekçisi ile tüm
halkı kucaklayarak değil tam
tersine iç ve dış büyük sermaye
gruplarıyla yönetmeye soyunan
günümüz iktidarının medyaya
bakış açısı da elbette devletin
eski geleneksel bakışından farklı
olmayacaktı. Üstelik şanslılar.
Halkların çok seslilik, düşünceyi
ifade özgürlüğü, yargı bağımsı-
zlığı, kamuoyunun bilgilenme,
haber alma özgürlüğü gibi temel
hak ve isteklerini tümüyle
kavrayamayan, kafa karışıklığı
içinde bir muhalefet var
karşılarında. Şimdilerde iktidar,
iletişim teknolojilerindeki hızlı
gelişim ve yenileşmeyi kendi
erki için maharetle kullanıyor.
Yazılısı ve görseli ile medyanın
yüzde 80’ini denetim altında
tutuyor. Muhalif bellediği
gazetecileri ve gazete patron-
larını mali denetimler ve birbiri
peşi sıra açılan davalarla
bunaltıyor. Basını kapsayan
maddeleri, verilen sözlere karşın
iyileştirilmeyen ceza yasaların-
daki kimi maddeler nedeniyle
yakın zamana dek cezaevinde
en çok gazeteci bulunduran
ülkeler sıralamasında ilk üç
sırayı hiçbir ülkeye kaptırmadık.
Gelinen noktada AKP ikti-
darının özellikle de son beş
yılının basın tarihimizin en

baskıcı dönemlerinden biri
olduğunu söyleyebiliriz.
Anlattıklarımıza ayrıca işsiz
gazeteci ordusu yaratmak, basın
sektöründe sendikaları bölmek,
yandaş basın oluşturmak,
muhalif gazetelere toplantılarda
akreditasyon uygulamak gibi
daha birçok marifetini sayabili-
riz iktidarın. Basın sektörüne
bakış açısından bir kıyaslama
derseniz geçmiş iktidarlardan
bir farkı var. Günümüzde
medyaya yapılan baskı, daha
hesaplı kitaplı bir çalışmanın
ürünü. Basın sektörü patronları,
çalışanları, meslek örgütleriyle
yeniden dizayn edilmek isteniy-
or. Devlet güdümüne oturtul-
muş tek tip medya yaratılmak
isteniyor. Diyebilirsiniz ki böyle
bir dayatmanın demokrasilerde
yeri olur mu? Olur tabii,
Demokrasi kavramının içini
boşalttıktan sonra istediğiniz
rejimin başına yerleştire-
bilirsiniz. Üstelik bildiğiniz gibi
çağdaş demokrasiler birer
tahammül rejimidir, o taham-
mül ise bizim siyasetçilerimizde
asla olmadı. Geleneksel
devletin, iktidarların; düşünce
ve ifade özgürlüğünden kork-
malarını, sansürü doğal hakları
saymalarını ve ülkeyi bir yasak-
lar cennetine çevirmek için
uğraş vermelerini de anlamalıyız
Bireylerin temel hak ve özgür-
lüklerini kullanamadığı,
kamuoyunun haber alma, bil-
gilenme kanallarının kapatıldığı
toplumlarda nasıl basın özgür-
lüğünden söz edilemezse, böyle
toplumlarda özgür ve bağımsız,
bağlantısız gazetecilikten de söz
edilemez. Otosansürün itinayla
kafalara yerleştirildiği gazeteci-
likte nesnel haber yapabilmek,
halk odaklı, hak odaklı haberci-
lik yapmak kolay mı? Her gün
onlarca gazeteci, niteliklerine
bakılmaksızın kapı önüne
konurken sıra bana ne zaman
gelecek diye beklemek kolay mı?

İkinci soruya gelince; öncelik-
le gazeteciliğin geleceğine son
derece iyimser baktığımı
söylemeliyim. Güç elde etmek,
çıkar sağlamak için iktidarlara
yaltaklanmak uğruna meslek-
lerini ayağa düşürenlere kulak
asmayın siz. İçinde bulundukları
zorlu koşullara, tehdit ve
davalara karşın haberin kutsal-
lığına inanan gazetecilere bakın.
Cezaevlerinde yiğitçe yatan,
dört duvar arasında üreten,
gazetecileri düşünün. Onlar
yazdıkları kitaplarla tarihe, gele-
cek kuşaklara not düştüler.
Onurla anılacaklar. Genç
gazetecilere örnek oldular.
Fevkalade güç koşullar karşısın-
da meslekten kopmamak için
uğraş veren gazetecileri görün.
Verdikleri mücadeleye göz atın.
“Gazeteciliğin sonu geldi, kağıt
gidiyor” mavallarına da inan-
mayın. İster kağıtta, ister dijital
ortamda yapılsın gazetecilik hep
var olacak. Heyecanını
yitirmemiş, insan odaklı haber-
ciler de öyle.

Gazetecilik üstüne

TURGAY OLCAYTO

Yaşam ve İnsan

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı

Sayfa 3

GEZİ Parkı olaylarına iliş-
kin Çarşı üyesi 35 kişi
hakkında “Cebir ve şid-
det kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni
ortadan kaldırmaya,
görevlerini yapmasını kıs-
men veya tamamen
engellemeye teşebbüs
etmek” suçuyla davada
ara karar çıktı.
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Balık Pazarı’nda
bir BAKAN

KARAR: “çArşı” özgür!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Türkiye ile ilgili uluslararası raporlarda yer
alan eleştirilere işaret ederek, "En büyük baskı,
Türkiye'nin uluslararası raporlarda imaj kaybe-
den pozisyonunun yazılmış olmasıdır" değer-
lendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Gezi
Parkı olaylarında hayatını kaybedenlerin ailele-

riyle yediği akşam yemeğine ilişkin görüntü,
kişisel internet sayfasında yayımladı. Bununla
birlikte açılan davalarla ilgili gelişmeleri aileler-
den dinleyen Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz
davasındaki savcıyı kutlamak gerektiğini belirt-
ti. Kılıçdaroğlu, "Bütün belgeleri üzerileri
kapatılmasına rağmen buldu, getirdi" dedi. 

Kılıçdaroğlu:
“Savcıyı
kutlamak gerek”

n
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HP Genel
Başkanı
Kılıçdaroğlu,
Dünya
Engelliler

Günü nedeniyle de
Beşiktaş’taydı.
Engellilerin sorunlarını
gündeme taşıyarak sorun-
ların çözüme odaklı pro-
jele yürütülmesine vurgu
yapıldı ve bu konularda
temenniler de dile getiril-
di. CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu
engelli gençlerle birlikte
Mustafa Kemal
Merkezi’nde sahneye çıktı
ve onlarla sohbet etti,
dertlerini dinledi.

Öte yandan bir çok
konuya da konuşmasında
yer verdi. Kılıçdaroğlu,
‘Belki de en büyük görme
engelli gördüğünü sanan-
lardır. Ali İsmail
Korkmaz sokakta dövüle-
rek öldürüldü. Bunu gör-

meyenler var hâla bu
ülkede.Görme engelli
kardeşimiz o olaydan acı
duyuyorsa biz onu gerçek
anlamda engelli görmüyo-
ruz zaten’ dedi. CHP
İstanbul İl Başkan
Yardımcısı Sinan
Karahan’ın yaptığı “İlle
de Yaşamak” adlı belge-
sel gösteriminde engelli-
ler ile bir araya gelen
Kılıçdaroğlu, 6 engellinin
sorularını cevaplandırdı. 

RÖPORTAJ: NEŞE BERBER

Atlar harika bir parkur çıkarıyorlar
ve ekip birinci oluyor. Mussolini’nin
morali bozuluyor. Adeta sahadan
kaçıyor. Türkler kazandı diye kupa-
yı vermek istemiyor. Sonra ikna

ediyorlar, “Bu sizin adınıza bir kupa, vermeniz
gerekir” diye. Zorla sahaya inip, kupayı veriyor.
Zaten fotoğraf var suratı asık, hiç mutlu değil.
Bu birincilik Atatürk’ün son yıllarında oluyor ve
Ata büyük moral buluyor hasta yatağında. Hatta
Dolmabahçe’de bir seyir balkonu vardır, babam-
lar o balkonun önünden atlarıyla geçit yapıyorlar
ve Atatürk, hasta hasta Mussolini Kupası’nı
almış süvarilerini selamlıyor. Daha sonra binici-
leri halk omuzlarına alıp, Taksim’e çıkartıyor,
kutlamalar yapılıyor. Atatürk bu birinciliği ödül-
lendirmiş. Süvarilere imzalı altın saat, bir tane
tabanca ve bir at hediye ediyor. Hediye atın da
bir yıllık bakımını üstleniyor. Atatürk, babamın
ata binişini, stilini çok severmiş. Babam adeta
ata yapışır, bir bütün olurdu. Babam emekli
olunca “Türk atı ile dünyaya meydan okuyaca-
ğım” diyor, hakikaten de öyle yapıyor.

Kupa'yı kazanan bu ekip nasıl bir araya
gelmiş?

Mussolini Kupası’nı kazanan ekipte; babam
Eyüp Öncü, Saim Polatkan, Cevat Gürkan ve
Cevat Kula var. Bu dört binici “Atatürk’ün süva-
risi” diye geçer. Hepsi asker. Süvari ekibi olarak
biraraya geliyorlar. Hepsi birbiriyle çok uyumlu,
atları ile bir bütünler. Ekip olarak Roma’da
birinci olunca, Atatürk çok mutlu oluyor. O
zaman Hatay sorunu var çözülmemiş ve Atatürk
çözmek istiyor. Bu birincilik, dünya kupası ola-
rak geçerli bir kupa. Süvariler, Mussolini
Kupası’nı kazanınca, Atatürk o moralle Antakya
meselesini hallediyor.

Atatürk'ün süvarilerinin binicilik tarihin-
de yeri?

Bu dört sporcu, Dünya kKupası’nı kazandı.
Sonrasında da başka başarılar gelmiş. Bu ekipte
dostluk ve arkadaşlık çok farklıymış. Atlarla
anlaşmaları da çok mühim. Binicilik, iki canlının
bir araya gelip yaptığı bir spordur. Bir gün siz iyi
olursunuz at iyi olmaz, diğer gün at iyi olur siz iyi
değilsinizdir. Bunu aynı güne denk getirip, neti-
ceye varmaları ayrıcalık getirmiş. Böyle bir kupa-
yı Türkiye kazanamadı. Bundan sonra kazanır
mı, o bir soru işareti. Babam biniciliği bıraktık-
tan sonra, 1959’da Türk ekibinin başına geldi.
Ve bu ekip Avrupa’ya gidince, Milletler
Kupası’nı kazandı. Babam 1960’ta albay olarak
emekli oldu. Paşalığı çıkmıştı, ama o hakkı alma-
dı. 1960 ihtilalinde Roma Olimpiyatları sırasında
emekliliği geldi. Ona dediler ki: “Albayım siz bir
dilekçe verin, paşa olarak devam edin”, babam

da, “Ben dilekçe paşası olmam” diyerek paşa
olmayı kabul etmedi ve albay rütbesiyle emekli
oldu. Babam emekli olana kadar hep askerler
koşuyordu. Ondan sonra sivil biniciliğin de öncü-
sü oldu. Emekliliği, sivillerin yarışmasına da yol
açtı. Babam, Türk biniciliğinin yapı taşıdır.
1983’de 76 yaşında vefat etti, hep ata bindi.
Sipahi Ocağı’nda milli biniciler yetiştirdi. Ölene
kadar antrenörlük yaptı. Beni de babam yetiştir-
di. 1965’te yılın sporcusu seçildim. 900 kupa
aldım.

Babanız Atatürk ile nasıl tanışmış?
İlk defa üsteğmenken tanışmış. O zaman 24

yaşındaymış. Atatürk çok zeki biri, ileri görüşlü.
Halk bazen üstüne doğru gelirmiş, O, bakışlarıy-
la durdururmuş üstüne gelenleri. Her zaman
Atatürk, “Beni korumayın” dermiş korumaları-
na. Sporu hep desteklermiş. Babamı çok teşvik
etmiş. Sipahi Ocağı Kulübü’nü kurmuş.
Atatürk’le beraber ata binerlermiş. Babamı hep,
“Çok iyi biniyorsun ata” diye övermiş. “Sen bini-
ci ol, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceksin”
dermiş. Zaten kendi de çok iyi ata binermiş.
Ölümüne kadar hep görüşmüşler. İsmet İnönü
ile de İstanbul Harbiye’de ata binerlermiş.

Öncü soyadı nasıl alınmış?

Babama 'Öncü' soyadını Atatürk vermiş. “Sen
hep önde olacaksın, sen öncü ol” demiş. Babam
havacı olmak istermiş babama “Sen süvari ol”
demiş ve Atatürk'ün isteğiyle süvari olmuş.
“Müsabakalara katıl ve Türkiye'yi temsil et”
demiş. Babam da Milli Takımda kalmış. Birçok
kupa kazandırmış. 

Biniciliğin o yıllarda önemi nasıl?
Binicilik Ata sporumuz. Tıpkı güreş gibi.

Dünyaya biniciliği biz öğrettik, ne yazık ki şimdi
başkalarından öğrenmeye çalışıyoruz. Süvari
okulları ve alayları kapandıktan sonra
Türkiye’de bu iş gerilemeye başladı.
Federasyonun yanlışları çok. Atlar artık çok
güzel, yani malzeme çok iyi. Ama yürekli binici-
miz yok. Türkiye’de bir ara binicilik çok iyiydi,
gazeteler biniciliğe büyük yer ayırırdı. Artık ne
başarı var ki? Biniciliğe aday sporcu bile yok
artık. Biz 1975-80’lere kadar Türkiye’deki atları
terbiye edip, bir yerlere geldik. Avrupa’da, şam-
piyonluklar kazandık. Artık atlar Avrupa’dan
geliyor, malzemeler çok iyi, ama bunların üstün-
de binici yok. Türk halkı süvariliği de çok iyi
bilirdi, şimdi at yarışını bildiği gibi. Biz
Dolmabahçe Stadı’nı doldururduk, müsabakalar
yapılırdı. Halk akın ederdi. (SON)

Abdülhamit’in ilginç
bir kişiliği vardır.
Bakın, onun döne-
minde olan bazı
gerçekler şunlar; 1.

Babası Abdülmecit, annesi ise
bir Ermeni olan Rahîme
Perestû Valide Sultan,
Tirimüjgan Sultan’dır. 2 22
Eylül 1842’de İstanbul, Topkapı
Sarayında doğdu. 3. V. Mehmet
ile V. Murat, Abdülhamit’in
kardeşidir. 4. Annesi Ermeni
olmasına karşın, Ermenilerce
Yıldız Cuma yüküncü (sonrası)
öldürülmeye kalkışılmıştı, kur-
tuldu. 5. Kendisini öldürme gir-
işiminde bulunduran Ermeni
komitacıyı altınla ödüllendirip,
özgür bıraktı. 6. Amcası
Abdülaziz’in öldürülmesiyle,
sırası gelmemesine karşın
Mithat Paşa’ca 1876’da ilhan
(padişah) yapıldı. 34. Osmanlı
ilhanı, 113. Urçun (halife) oldu.
7. İlk kez anayasal düzene I.
Meşrutiyet onunla geçildi.
Ancak bir yıl sonra kamutayı
(meclisi) kapattı. 8. Kendini
başa geçiren Mithat Paşa’yı
Tunus’karşılığında Fransız
Başkonsolosluğundan aldırarak
Hicaz’da (Taif) boğdurarak
öldürttü. 9. 1877-1878 de
Ruslarla olan 93 Savaşıyla,
Ruslar Yeşilköy’e dek gelince,
onları sözde durdurmak üzere
gümüş sahanlar içinde Osmanlı
yemekleri yolladı. İngiliz ile
Fransız gemileri Rusların
Çarigrad’ı (İstanbul’u) ele
geçirmesini önledi. 10. Berlin
anlaşmasıyla, Romanya (Eflak,
Boğdan), Moldavya
(Baserapya), Bulgaristan,
Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan,
Kafkasya, Erzurum, Batum,
Doğu Beyazıt, Kars, Ardahan,
Artvin, Ağrı, Iğdır, Van,
Azerbeycan, Kıbrıs, Girit elden
çıktı. 11. 1897 Osmanlı-Yunan
savaşı Balkan gönüllüleri ile
kazanılmasına karşın
Yunanistan’a en verimli
Teselya, Epir ovasını verdi. 12.
Yahudilerin Filistin’e girmesine
izin vermezken, İngiliz uyruğuna
geçmiş Yahudiler Filistin’den
toprak alabildi. 13. 17 Yıl
sarayından hiç çıkmadı. Üskü-
dar’daki kardeşlerine bile gitme-
di. 14. Öldürülmekten çok kork-
tuğundan geniş bir ihbar, kolluk
gücü ağı kurdu. 15. Namık
Kemal gibi yurtsever, Genç
Osmanlıcılara karşı durdu. 16.
Tek evliliği getirdi. Haremde
çok kadınla olmadı. 17. Peçeyi,
sıkma başı yasakladı. 18. İlk kez
bilimgüder (laik) düzeni o uygu-

lattı. Şeriat (Kuran) yasalarını
askıya aldı. 19. İlk kız okulunu
II. Abdülhamit açtı. 20. İlk, orta,
yüksek ile ordu okullarını çağ-
daş, bilimgüder eğitime açtı.
Onun döneminde M. Kemal,
Enver Paşa, Fevzi Çakmak,
İnönü, Karabekir gibi ünlü
paşalar yetişti. 21. Osmanlının
her yerinde eğitim devrimiyle
birlikte binlerce okul açıldı. 22.
Çağdaş yayımcılığı, baskıcılığı
getirdi. Yabancı dilden 6000
kitabı Türkçeye çevirtti. 23.
Türkçenin geliştirilmesini
öngördü. 24. İstanbul-Hicaz
demir yolunu Osmanlı emeğiyle
yaptırdı. 25. Araplar ile Kürtleri
orduya almadı. 26. Bağdat
demiryolu Almanlara, İzmir-
Nazilli-Söke demiryolu işini
İngilizlere vererek, 20 km sağ ile
soundaki tüm yerlatı ile yer üstü
varlıklarını onlara verdi. 27.
Anadolu’da olağansütü bir
karayolu açma işine koyuldu. 28.
PTT hatları tüm yurda yaygın-
laştırdı. 29. 1903’de Kandilli
Gözlemevini kurdu. 30. 1906’da
Almanlara Haydarpaşa Garını
yaptırdı. 31. İzmir limanına
Almanların kullanması için
Bergama ören yerinden mermer
getirilmesine, ayrıca süslü yontu-
ların Almanya’ya götürülmesine
izin verdi. 32. Aydın-Tralles’de
antik tiyatronunun sökülerek
kireç yapılmasına izin verdi. 33.
Viski içerdi, 34. En yakın
arkadaşı bir İngiliz olup, İngiliz
onu Borsa milyoneri yaptı. 35.
Erkenden kalkıp ilkut (devlet)
işlerini görmek için çalışma
odası giderdi. 36. Akşamleyin
Türkçeye çevirttiği İngiliz Polis
romanlarını okuturdu. 37. Boş
süresinde ağaç işleri yapardı. 38.
Harita okumayı bilmediği gibi
ülkesinin tam sınırlarını da
bilmezdi. 39. Başkaldıran Kürt
aşiret reislerine Paşalık ünvanı
verdi. 40. Çok tutumluydu.
Döneminde hiç borç almadı,
öncesinden gelen borçları
ödeyemediğinden 1881’de
Osmanlı Maliye olarak ilk kez
iflas etti. 41. Genel Borçlar
yönetimine izin vererek (Duyuni
Umumiye) gümrükler ile gelir-
lerin, iletişim ile ulaşımın, yer
altı kaynaklarının yabancı dene-
timine geçmesine yol açtı. 42.
Korktuğu başına geldi. 1908
yılında Talat Paşa, Enver Paşa,
Cemal Paşa’nın çektiği İttihat ve
Terakki başkaldırıyla II.
Meşrutiyeti ilan etmesine karşın
alaşağı edilip, Selanik’e sürüldü.
10 Şubat 1918’de Üsküdar-
Beylerbeyi Sarayı’nda öldü.

BEBEK- İstanbul Boğazı’nda son zamanlarda
sıkça görülen yaban domuzlarına bir yenisi
eklendi. Ancak bu kez sahile çıkmayı
başaramayan domuzun öldüğü anlaşıldı.
Olay Bebek'te yaşandı. Alınan bilgiye göre,
sabah saatlerinde Bebek sahilinde yürüyüş
yapan vatandaşlar, sahil kenarında ölü bir
domuz gördü. Bunun üzerine bir vatandaş,
domuzun ayağına halat bağlayarak belediye
ekiplerine haber verdi. Tırnağı mavi boyalı
olan domuzun, tekneye çıkmaya çalışırken
boğulup ölmüş olabileceği belirtildi.

sayfa 2

Şu bilmediğimiz
II. Abdülhamit

PROF. DR.
AHMET ERCAN

ŞEHİR VE ÇEVRE

İTÜ Jeofizik ile Maltepe Üniversitesi
İnş. Müh. Böl. Öğretim Üyesi

Sayfa 4

Kılıçdaroğlu
engelliler ile...

MUSTAFA Kemal
Merkezi farklı bir
oturuma ev
sahipliği yaptı. CHP
Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,
Dünya Engelliler
Günü nedeniyle
Beşiktaş’ta engelli
gençlerle buluştu.

Bu kez
geçemedi

BEŞİKTAŞ- Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında
Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenen
yürüyüşte, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri
gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ceza-
sı istemiyle yargılanan 9 kişi beraat etti.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda
bulunan 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmada tutuksuz 3 sanık da
hazır bulundu. Davayı karara bağlayan
mahkeme de tüm sanıklar için beraatine
karar verdi.

Sanıklara
beraat

Havaya
uçacaklardı!

o

o

o

ORTAKÖY- Kepçe skandalı yaşandı. Bir anda
mahalleyi saran doğalgaz kokusu, çevrede
korku ve panik yaşanmasına neden oldu.
Dereboyu Caddesi Gözlükçü Sokak’ta, elek-
trik arızası nedeniyle kazı yapan BEDAŞ’a
ait kepçe, doğalgaz borusunu patlattı.
Sokakta bulunanların iddiasına göre, patla-
ma anında meydana gelen yüksek ses,
herkesi sokağa döktü. Mahalle sakinleri bu
kez de sokağı saran doğalgaz kokusu
nedeniyle panik yaşadı. İGDAŞ ekipleri
yaptıkları çalışma sonrası doğalgazı kesti.  

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Ekonomide
Dönüşüm Programı'nın ikincisini açıkladı.
Davutoğlu, "Başbakanlık genelgesi yayınla-
nacak, kurumlar hediye, plaket sunmaya-
cak" diye konuştu. Öncelikli Dönüşüm
Programları'nın çok büyük ilgi gördüğünü
ve kendilerinde de heyecan uyandırdığını

ifade eden Başbakan Davutoğlu, Yapısal
Dönüşüm Programları'nın özellikle kriz
dönemlerinde orta ve uzun vadeli ekono-
mik dönüşümleri ortaya koyabilmek ve
ülkelerin perspektiflerini, reformlarını
belirleyebilmek açısından önemli endikas-
yonlar niteliği taşıdığını belirtti. 

Başbakan
Davutoğlu:
“Ekonomik
dönüşümler önemli”

Öncü: ‘Atatürk
hayatımızı etkiledi’

(2)



“Kork bizden LIVERPOOL!..”

Belediye:. . . . . . . . . . 319 42 42
Kaymakamlık:. . . . . . . . 327 33 10
Emniyet. . . . . . . . . . . 327 52 80-86-88
Beşiktaş Merkez: . . . 327 52 77
Arnavutköy Karakol: . . 263 60 07
Bebek Karakolu: . . . . . . 263 61 24
Dikilitaş Karakolu: . . . . 260 90 43
Etiler Karakolu: . . . . . 263 61 22
Levent Karakolu: . . . . 264 18 00
Ortaköy Karakolu: . . . 261 84 54
İtfaiye:. . . . . . . . . . . . 261 75 00
TEK: . . . . . . . . . . . . . . 267 53 21
Telekom:. . . . . . . . . . 288 42 10
Mezarlık: . . . . . . . . . . 272 13 73
İSKİ: . . . . . . . . . . . . . . 285 94 19
Sağlık M: . . . . . . . . . . . . . . 258 55 42-43
Toplum Sağlığı Mrk. 327 17 86
Milli Eğitim: . . . . . . . . 325 50 01
Halk Eğitim: . . . . . . . 260 31 30
PTT: . . . . . . . . . . . . . . 236 98 71  
Nüfus M: . . . . . . . . . . 259 84 44
İtfaiye:. . . . . . . . . . . . 22781 19
Tapu M: . . . . . . . . . . 261 73 90
Özel İdare: . . . . . . . . 261 02 72 
Verem S.: . . . . . . . . . 261 33 39
Müftülük:. . . . . . . . . . 261 00 84
Kadastro: . . . . . . . . . 261 33 97
Mrk. Sağlık:. . . . . . . . 236 22 65
Şaban G.S.O.: . . . . . 257 01 16 

SSK: . . . . . . . . . . . . . . 261 71 15
SSK Levent: . . . . . . . . 268 35 45
Sait Çiftçi: . . . . . . . . 236 77 62
MUHTARLIKLAR
Abbasağa: . . . . . . . 227 83 27
Akatlar: . . . . . . . . . . 351 21 69
Arnavutköy: . . . . . . . 265 67 95
Ulus: . . . . . . . . . . . . . 287 27 15
Balmumcu: . . . . . . . 347 75 05
Bebek: . . . . . . . . . . . 263 33 00
Cihannüma:. . . . . . . 258 79 61
Dikilitaş:. . . . . . . . . . . 261 57 33
Etiler: . . . . . . . . . . . . . 287 53 83
Gayrettepe: . . . . . . . 288 20 16
Konaklar: . . . . . . . . . 282 42 12
Kuruçeşme: . . . . . . . 287 06 38
Kültür: . . . . . . . . . . . . 265 07 55
Levent: . . . . . . . . . . . 264 75 31
Levazım: . . . . . . . . . . 288 93 21
Mecidiye: . . . . . . . . . 261 73 30
Muradiye:. . . . . . . . . 260 41 25
Nispetiye: . . . . . . . . . 281 71 61
Ortaköy: . . . . . . . . . . 261 65 21
Sinanpaşa: . . . . . . . . 258 75 14
Türkali: . . . . . . . . . . . 259 87 10
Vişnezade: . . . . . . . . 261 15 94
Yıldız:. . . . . . . . . . . . . 261 50 05

Yayına Hazırlık Baskı ve Dağıtım: Veri Basın Haber Ajansı
Sinanpaşa Köprü Sok. No:10/66 Beşiktaş/istanbul Tel: (0 212) 236 80 81
(Gazete Beşiktaş ve Beşiktaş Gazetesi içiçe yayınlanmaktadır.)
Copyright: Tüm hakları saklıdır.

ÖNEMLİ
TELEFONLAR

Polis İmdat  . . . . . . . . . . . . . .: 155
Alo Trafik  . . . . . . . . . . . . . . . .: 154
Yangın İhbar . . . . . . . . . . . . .: 110
Bilinmeyen Tel . . . . . . . . . . . .: 118
Tel Arıza . . . . . . . . . . . . . . . . .: 121
Alo Zabıta  . . . . . . . . . . . . . . .: 153
Alo RTÜK  . . . . . . . . . . . . . . . .: 178
Emniyet Danış.  . . . . . . . . . . .: 174
Alo Valilik . . . . . . . . . . . . . . . .: 179
Su Arıza  . . . . . . . . . . . . . . . . .: 185
Elektrik Arıza  . . . . . . . . . . . . .: 186

Gaz Arıza . . . . . . . . . . . . . . . .: 187
Kablo TV Arıza . . . . . . . . . . . .: 126
Sağlık Danışma  . . . . . . . . . .: 184
Cenaze Hizmet.  . . . . . . . . . .: 188
Vergi Danışma  . . . . . . . . . . .: 189
Alo Tüketici  . . . . . . . . . . . . . .: 174
Hızır Acil . . . . . . . . . . . . . . . . .: 112
Uyandırma Servis  . . . . . . . . .: 135
İSKİ . . . . . . . . . . . .: 588 38 00-185
İETT  . . . . . . . . . . . . . . .: 245 07 20
İGDAŞ  . . . . . . . . . . . . .: 626 46 46

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ İLÇESİNE
BAĞLI BİRİMLER

G A Z E T E S İ

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nu Tottenham'ın
önünde lider olarak tamamlayan temsilcimiz
Beşiktaş'ın 2. turdaki rakibi İngiliz devi Liverpool
oldu. Siyah-Beyazlı takım ikinci turdaki ilk maçını
19 Şubat 2015'te İngiltere'de oynayacak.
Rövanş ise 26 Şubat'ta Türkiye'de.  

1. HAF TA
F.BAHÇE- K. KARABÜK
İ.BAŞAKŞEHİR- KASIMPAŞA
BALIKESİR- AKHİSAR B.
SİVASSPOR - GAZİANTEP
MERSİN İ.Y. - BEŞİKTAŞ
K.ERCİYES- TRABZONS
ESKİŞEHİR- T. KONYA
BURSASPOR- G.SARAY
Ç.RİZESPOR- G.BİRLİĞİ

2. HAF TA
BEŞİKTAŞ- Ç. RİZESPOR 
G.BİRLİĞİ-BURSASPOR
TRABZONS-F.BAHÇE
T.KONYA-BALIKESİR
AKHİSAR B.-SİVASSPOR
KASIMPAŞA- MERSİN İ.Y.
GAZİANTEP- K. ERCİYES
G.SARAY A.Ş.-ESKİŞEHİR
K.KARABÜK- İ.BAŞAKŞEHİR 
3. HAF TA
KASIMPAŞA- K. KARABÜK
F.BAHÇE- GAZİANTEP
K.ERCİYES- AKHİSAR B.
BURSASPOR-BEŞİKTAŞ
İ.BAŞAKŞEHİR-TRABZON
SİVASSPOR- T.KONYASPOR
BALIKESİRSPOR - G.SARAY
MERSİN İ.Y. - Ç.RİZESPOR
ESKİŞEHİRSPOR- G.BİRLİĞİ

4. HAF TA
Ç.RİZESPOR- BURSASPOR
AKHİSAR B.- FENERBAHÇE
G.BİRLİĞİ-BALIKESİRSPOR
G.SARAY- SİVASSPOR
K.KARABÜK-MERSİN İ.Y.
BEŞİKTAŞ-ESKİŞEHİR
T.KONYA- K.ERCİYESSPOR
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA 
GAZİANTEP-İ. BAŞAKŞEHİR 

5. HAF TA
KASIMPAŞA-GAZİANTEP
İ.BAŞAKŞEHİR-AKHİSAR B.
BALIKESİRSPOR-BEŞİKTAŞ
K.KARABÜK-TRABZON
MERSİN İ.Y.-BURSASPOR
FENERBAHÇE-T, KONYAS
K.ERCİYESSPOR- G.ASARAY
ESKİŞEHİRSPOR - Ç. RİZES
SİVASSPOR- G,BİRLİĞİ

6. HAF TA
G.SARAY- FENERBAHÇE
Ç.RİZESPOR- BALIKESİR
BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR
TRABZON- MERSİN İ.Y.
G.BİRLİĞİ - K. ERCİYES
AKHİSAR B.- KASIMPAŞA
BURSAS- ESKİŞEHİRSPOR
GAZİANTEP- K. KARABÜK
T.KONYA- İ. BAŞAKŞEHİR

7. HAF TA
MERSİN İ.Y.- ESKİŞEHİR
TRABZONS-GAZİANTEP
K.KARABÜK- AKHİSAR B.
K.ERCİYES- BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE-G.BİRLİĞİ
İ.BAŞAKŞEHİR- G.SARAY
SİVASSPOR-Ç.RİZESPOR
BALIKESİR-BURSASPOR
KASIMPAŞA - T. KONYAS

8. HAF TA
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE
AKHİSAR B.-TRABZON
BURSAS-SİVASSPOR
GAZİANTEP- MERSİN İ.Y.
ESKİŞEHİR-BALIKESİR
T.KONYAS- K. KARABÜK
Ç.RİZESPOR-K.ERCİYES
G.SARAY- KASIMPAŞA
G.BİRLİĞİ- İ.BAŞAKŞEHİR

9. HAF TA
SİVASSPOR - ESKİŞEHİR
GAZİANTEP-AKHİSAR B.
İ.BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ
MERSİN İ.Y.- BALIKESİR

TRABZON-T.KONYASPOR
K.ERCİYES-BURSASPOR
K.KARABÜK-G.SARAY
FENERBAHÇE -Ç.RİZESPOR 
KASIMPAŞA-G.BİRLİĞİ

10. HAF TA
GALATASARAY-TRABZON
BURSASPOR - FENERBAHÇE
BALIKESİR-SİVASSPOR
AKHİSAR B.- MERSİN İ.Y.
T.KONYA- GAZİANTEPSPOR
G.BİRLİĞİ -K. KARABÜK
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA
ESKİŞEHİR- K. ERCİYES
Ç.RİZESPOR- İ.BAŞAKŞEHİR 

11. HAF TA
FENERBAHÇE- ESKİŞEHİR
K.ERCİYESS-BALIKESİR
MERSİN İ.Y.- SİVASSPOR
K.KARABÜK- BEŞİKTAŞ
KASIMPAŞA-Ç.RİZESPOR
TRABZON- G.BİRLİĞİ
GAZİANTEP- G.SARAY
AKHİSAR BE.- T.KONYA
İ.BAŞAKŞEHİR- BURSASPOR

12. HAF TA
BALIKESİR-FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR
SİVASSPOR - K. ERCİYES
G.SARAY- AKHİSAR B.
G.BİRLİĞİ - GAZİANTEP
T.KONYASPOR-MERSİN İ.Y.
Ç.RİZESPOR- K. KARABÜK
BURSASPOR-KASIMPAŞA
ESKİŞEHİR-İ. BAŞAKŞEHİR 

13. HAF TA
TRABZON-Ç.RİZESPOR
MERSİN İ.Y.- K. ERCİYES
KASIMPAŞA-ESKİŞEHİR
FENERBAHÇE-SİVASSPOR
GAZİANTEP- BEŞİKTAŞ
İ.BAŞAKŞEHİR- BALIKESİR
K.KARABÜK-BURSASPOR
AKHİSAR B.- G.BİRLİĞİ
KONYASPOR- G.SARAY

14. HAF TA
G.BİRLİĞİ - T.KONYASPOR
K.ERCİYES- FENERBAHÇE
BURSASPOR - TRABZON
BEŞİKTAŞ- AKHİSAR B.
Ç.RİZESPOR- GAZİANTEP
G.SARAY- MERSİN İ.Y.
ESKİŞEHİR- K. KARABÜK
BALIKESİR- KASIMPAŞA
SİVASSPOR - İ.BAŞAKŞEHİR

15. HAF TA
İS.BAŞAKŞEHİR-K. ERCİYES
KASIMPAŞA-SİVASSPOR
TRABZON- ESKİŞEHİRSPOR
FENERBAHÇE- MERSİN İ.Y.
K.KARABÜK-BALIKESİR
T.KONYAS-BEŞİKTAŞ
GAZİANTEP-BURSASPOR
G.BİRLİĞİ - GALATASARAY
AKHİSAR B.-Ç.RİZESPOR

16. HAF TA
MERSİN İ.Y.- G.BİRLİĞİ
Ç.RİZESPOR- T. KONYA
BEŞİKTAŞ- GALATASARAY 
BALIKESİRSPOR-TRABZON
ESKİŞEHİR- GAZİANTEP
BURSASPOR - AKHİSAR B.
SİVASSPOR - K. KARABÜK
K.ERCİYES- KASIMPAŞA
F.BAHÇE- İ. BAŞAKŞEHİR

17. HAF TA
G.SARAY- Ç.RİZESPOR
K.KARABÜK- K.ERCİYES
AKHİSAR B.- ESKİŞEHİR
TRABZONSPOR- SİVASSPOR
İ.BAŞAKŞEHİR- MERSİN İ.Y.
G.BİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ
KASIMPAŞA- FENERBAHÇE 
GAZİANTEP-BALIKESİR
T.KONYASPOR-BURSASPOR

SÜPER LİG (2014-2015)
BİRİNCİ YARI MAÇLAR

KAYMAKAM . . . . . . . . . . . . . .ABDULLAH KALKAN  . . .327 33 10 - 259 66 45
ASKERLİK ŞB BAŞKANI  . . . . . .TURGUT ATAKAY  . . . . . . . . . . . . . . . .255 64 70
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK.  . . . . .MURAT HAZİNEDAR  . . .319 42 42 - 280 48 00
BEŞİKTAŞ EMNİYET MÜD . . . . .TİMUÇİN BAŞAR  . . . . . . . . . . . . . . . .327 52 73
İLÇE MÜFTÜSÜ  . . . . . . . . . . . .HIZIR HİLMİ YILMAZ  . . . . . . . . . . . . .227 15 12
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ  . . . . . . .GÖNÜL TURAN . . . . . . . . . . . . . . . . .327 33 12
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ  . . . . . . .HANDAN TÜFEKÇİ  . . . . . . . . . . . . . .259 84 44
MAL MÜDÜRLÜĞÜ . . . . . . . . .ABDÜLKADİR ALTAN  . . . . . . . . . . . . .236 74 31
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ  . . . .KAMİL KOÇ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 49 15
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ  . . . . .ÖNDER ARPACI . . . . . .326 49 86 - 326 60 01
HALK EĞİTİM MÜDÜRÜ  . . . . .ŞABAN KILIÇ  . . . . . . . .260 31 30 - 266 63 10
TAPU MÜDÜRÜ . . . . . . . . . . . .İNAN AYYILDIZ  . . . . . . . . . . . . . . . . .261 73 90
TAPU KADASTRO MÜDÜRÜ . . .NEJAT BORAN  . . . . . . . . . . . . . . . . .261 33 97
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ  . . . . . .DR. İSMAİL ERKAN TÜZGEN.  . . .258 55 42 - 43
TOPLUM SAĞLIĞI MRK. MD.  .DR. HAVVA GÜNEŞ . . . . . . . . . . . . . .327 17 86
BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ
DEVLET HASTANESİ . . . . . . . . .DR. OKTAY İNCİ  . . . . . . . . . . . . . . . .261 21 28
PTT MÜDÜRÜ  . . . . . . . . . . . . .İNKİLAP KANALICI  . . . . . . . . . . . . . .236 98 70
SOS. YRD. DAY. VAKFI MÜD.  . EMEL ATEŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 46 46
İLÇE TARIM GIDA TARIM HAY. MÜD......ÖMER ÇALIŞKAN...........356 76 57-58

SPORSPOR

Onur BAŞTUĞ

Beşiktaş'ın UEFA
Avrupa Ligi'ndeki
rakibi İngiliz ekip
Liverpool oldu.
Kara Kartal,

UEFA Avrupa Ligi C
Grubu'nda Tottenham,
Asteras Tripolis ve Partizan
Belgrad ile eşleşmiş, 6 maçta 3
galibiyet ve 3 beraberlik ala-
rak 12 puanla gruptan lider
olarak çıkmıştı. Rakip
Liverpool ise Şampiyonlar
Ligi B Grubu'nda Real
Madrid, Basel ve Ludogerets
ile eşleşmiş, 6 maç sonunda 5
puan toplayarak grubu 3. sıra-
da tamamlamış ve UEFA
Avrupa Ligi'ne katılmaya hak

kazanmışlardı.
İki takım 2007-2008 sezo-

nunda Şampiyonlar Ligi A
Grubu'nda eşleşmişlerdi.
Siyah-Beyazlılar İnönü
Stadı'nda oynanan ilk maçta
İngiliz ekip Liverpool'u Serdar
Özkan ve Bobo'nun golüyle 2-
1 mağlup etmişlerdi.
Deplasmanda oynanan maçta
ise Liverpool, Beşiktaş'ı 8-0
gibi farklı bir skorla mağlup
etmişti. Liverppol'un o zaman-
ki kadrosunda Fenerbahçe'de
oynayan Dirk Kuyt ve
Kasımpaşa'da oynayan Ryan
Babel bulunuyordu.

Ancak 8-0'lık maçın üzerin-
den çok sular aktı. Ne

Liverpool eski gücünde, ne
Beşiktaş eskisi kadar deneyim-
siz. Bu sezon Bilic'le müthiş
bir performans yakalayan
Beşiktaş, Arsenal ve
Tottenham'la karşılaşmış ve
toplam 4 maçta 1 galibiyet 2
beraberlik 1 mağlubiyet elde
etmişti.

RAKİBİMİZ LIVERPOOL 

İngiltere'nin en önemli
kulüplerinden biri olan
Liverpool'un tarihi başarılarla
dolu. 18 kez Premier Lig
Şampiyonluğu bulunan
Liverpool'un 5 Şampiyonlar
Ligi, 3 kez de UEFA Kupası
şampiyonluğu bulunuyor.



G A Z E T E S İ

Beşiktaş altyapı
takımları, Atletico
De Madrid
Bucuresti ile

dostluk maçı oynadı.
Seyrantepe Stadı’nda düzen-
lenen dostluk müs-
abakalarında U-13, U-14,
U-15 ve U-16 Beşiktaş
Akademi Takımların aldığı

sonuçlar şöyle:
n (U-13) Beşiktaş:7

Atletico De Madrid
Bucuresti:0 n (U-14)
Beşiktaş:1 Atletico De
Madrid Bucuresti:0 n (U-
15) Beşiktaş:1 Atletico De
Madrid Bucuresti:1 n (U-
16) Beşiktaş:1 Atletico De
Madrid Bucuresti:0

B R A N Ş L A R

Beşiktaş altyapının
dostluk maçları

Beşiktaş Atletizm
Takımı, İstanbul'da
yapılan Büyükler,
Gençler, Yıldızlar

Federasyon Salon
Şampiyonası'nda yarıştı.
Beşiktaş Büyük Bayanlar'da
3000 metrede Funda

Erdoğan 10,35,52'lik derece-
siyle birinci oldu. Beşiktaş
Yıldız Bayanlar’da ise, 1500
metrede Meryem Özçelik
ikinci olurken Funda Nur
Uludağ da üçüncülük elde
etti. Derya Güldal, gülle
atmada üçüncü oldu.

Atletizm salon
yarışları sonuçları

BJK Futbol Okulları
Koordinatörü ve
Teknik Direktör
Ufuk Pak, Tekirdağ

Futbol Okulu’nu ziyaret
etti. Son dönemde sürekli
büyüyen yurt içi ve yurt
dışında önemli etkinliklere
imza atan hem de Beşiktaş,
alt yapılara bir çok oyuncu
kazandıran futbol okulların

denetimi ve ziyaretler tüm
hızıyla sürüyor. Tekirdağ
Futbol Okulu sorumluları,
velileri ve öğrencilerle
toplantılar düzenleyen Ufuk
Pak, çalışmaları izleyip yetk-
ililerden bilgiler aldı. Ufuk
Pak, yetenekli oyuncuların
titizlikle takip edilip
ilerleyen dönemde den-
emelere alınacağını belirtti.

Futbol okulları
denetimleri sürüyor

SPORSPOR

o

o

o

Süper Lig’in LİDER’i
Gaziantep-BJK: 0-1

S
por Toto Süper Lig'in
13. haftasında
Beşiktaş, deplasman-
da Gaziantepspor'u
64. dakikada
Oğuzhan Özyakup'un
attığı golle 1-0

mağlup etti. Beşiktaş, sakat oyun-
cuların çokluğu nedeniyle maça
farklı bir 11'le çıktı. Genç Atınç,
ve sakatlığı düzelen Oğuzhan ile
cezası sona eren Atiba bu maçta
forma şansı buldu. Maçta henüz
1. dakika dolmadan Siyah-
Beyazlılar çok önemli bir pozisy-
ona girdi. İlk 10 dakikalık dilimde
çok baskılı bir oyun oynayan
Beşiktaş, daha sonra oyunu rolan-
tiye aldı. 36. dakikada Cenk
Tosun'un kafayla indirdiği topu
Gökhan Töre Motta'ya verdi,
Motta'nın şutunda kaleci topu
kontrol etti. Maçın ilk yarı 0-0
eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da ilk yarıda

olduğu gibi Beşiktaş etkili başladı.
53. dakikada Oğuzhan'ın uzaktan
şutu direğin hemen dibinden
dışarı çıktı. 55. dakikada Sosa'nın
ara pasında Cenk Tosun topu
filelere gönderdi ancak gol ofsayt
gerekçesiyle değer kazanmadı. 64.
dakikada Oğuzhan'la Cenk
Tosun'un verkaçında Cenk
Tosun'un şutu kaleciden döndü,
Oğuzhan önünde kalan topu
filelere gönderdi ve skoru 1-0
yaptı. Oğuzhan Özyakup'un bu
sezon attığı ilk gol oldu. 68.
dakikada Atınç'ın uzun pasında
topla buluşan Kerim Frei'ın pasın-
da Cenk Tosun'un şutu kaleciden
sekti, dönen topu alan Gökhan
Töre'nin şutu dışarı çıktı. 72.
dakikada Kerim Frei'ın uzaktan
sert şutunu kaleci Karcemarskas
kornere çeldi. Maçın kalan
dakikalarında başka gol olmadı ve
Beşiktaş, yeniden liderlik koltuğu-
na oturdu.

BJK-Ç. Rizespor: 0-1
Z

iraat Türkiye Kupası F
Grubu mücadelesinde
Beşiktaş, Çaykur
Rizespor'a 1-0 mağlup
oldu. Çaykur Rizespor'un
golünü penaltıdan Lua

Lua kaydetti. Ligde 5 maçtır bileği
bükülmeyen Beşiktaş'ın bu serisine
Çaykur Rizespor son verdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda
Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçın
ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tan geldi. 18.
dakikada Serdar Kurtuluş'un ceza
sahası dışından sol ayağıyla vurduğu
sert şut direkten döndü. 26. dakikada
Çaykur Rizespor'da Liman Abdi'nin
getirdiği topta sol kanatta topu alan Ali
Adnan'ın vuruşu dışarı çıktı. 40.
dakikada Beşiktaş tehlikeli bir yerde
serbest vuruş kazandı. İsmail
Köybaşı'nın vuruşu direğin dibinden
dışarı çıktı. 43. dakikada ceza sahası

içinde Tolga Zengin'in Lua Lua'ya yap-
tığı hareket, hakem penaltı olarak
değerlendirdi. Topun başına geçen Lua
Lua, meşin yuvarlığı filelere gönderdi:
0-1. İlk yarı Lua Lua'nın penaltıdan
attığı golle 1-0 Çaykur Rizespor'un
üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Ümit Karaal sakatlandı
ve yerine Arjantinli Sosa oyuna dahil
oldu. 53. dakikada gelişen Beşiktaş
atağında yapılan ortada Atınç'ın kafa
vuruşu direğin hemen üstünden dışarı
çıktı. 62. dakikada köşe vuruşundan
seken top Sosa'nın önünde kaldı,
Arjantinli'nin şutunu kaleci kornere
çeldi. 85. dakikada Beşiktaş'ın kul-
landığı kornerde Pedro Franco'nun
kafa vuruşu direkten döndü, seken
topu Atınç tamamladı ama top dışarı
gitti. Kalan dakikalarda Beşiktaş gol
bulamadı ve Çaykur Rizespor sahadan
3 puanla ayrıldı.



Z
ekeriya Alp'in istifasıyla boşalan
MHK Başkanlığı'na Yusuf Namoğlu
getirildi. Zekeriya Alp'in istifa ettiğini
açıklamasının ardından, Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi
göreve Yusuf Namoğlu'nu getirme

kararı aldı. Namoğlu
2011 yılında da
MHK Başkanlığı
yapmıştı. 

TFF'den yapılan
açıklama şöyleydi:
“Merkez Hakem
Kurulu Başkanı
Sayın Zekeriya
Alp'in istifası Türk
futbolunda önemli

bir sorunun bir kez daha göz önüne gelmesine
sebep olmuştur. Maalesef Sayın Alp gibi,
dürüstlüğü ve tarafsızlığıyla herkesin takdirini
kazanmış değerli futbol adamları maruz kaldıkları
hakaretlerin sonucunda Türk futboluna hizmet
edemez hale getirilmektedir. Dileğimiz, sorumlu-
luk sahibi herkesin futbolda çatışma ortamına yol
açacak açıklamalara bir an önce son vermesidir.
TFF Yönetim Kurulu olarak Sayın Zekeriya Alp'in
istifasını saygıyla karşılıyoruz. Kendisine ve başında
bulunduğu kurulun üyelerine hizmetlerinden dolayı
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yönetim Kurulumuz,
yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu
Başkanlığı'na Sayın Yusuf Namoğlu'nun getirilme-
sine oy birliğiyle karar vermiştir. Sayın Namoğlu
birlikte çalışacağı kurulu kendisi oluşturacaktır.
Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

B
edelli askerlik ve sözleşmeli erliğe başvurulara
ilişkin kanun teklifindeki düzenleme, komisyonda
Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasını
öngören kanun tasarısına eklendiği şekliyle kabul
edildi. 15 Aralık tarihinde başvuruları başlayan
Bedelli Askerlik şartları da önemlilik arz ediyor.
Beşiktaşlı futbolculardan genç oyuncular da bun-

dan yararlanabilecek. Serdar Kurtuluş ve Olcay Şahan da bu
isimler arasında bulunuyor. Olcay Şahan, 26 Mayıs 1987, Serdar

Kurtuluş ise 23 Temmuz 1987 doğumlu. 
Buna göre, her ne sebeple olursa olsun henüz
fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak

1988 tarihi dahil, daha önce doğanlar, 1076
sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri

Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı
Askerlik Kanunu'na tabi yükümlüler,

istekleri halinde, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren iki ay

içinde askerlik şubelerine veya
yurt dışı temsilciliklerine

başvurmaları ve 18 bin
Türk Lirası para veya

Merkez Bankası döviz
satış kuruna göre
ödeme tarihindeki
karşılığı kadar konvert-
ible yabancı ülke

parasını defaten
ödemeleri şartıyla temel

askerlik eğitimine tabi
tutulmaksızın askerlik

hizmetini yerine getirmiş
sayılacaklar.

Her ne sebeple olursa
olsun daha önce bedelli
veya dövizli askerlik

hizmeti kapsamından
çıkarılanlardan yaş şartını

taşıyanlar, istekleri halinde bu
hükümlerden yararlanabilecekler.

Uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma
Sanayii Destekleme Fonu adına TC Ziraat Bankası,
Halk Bankası, Vakıflar Bankası’nda açılacak hesaba
yatırılacak. Bu madde hükümlerinden yararlanan yüküm-
lüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı
idari adli soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak.

Başlatılmış olanlar sona erdirilecek ve bu suçlara ilişkin
kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilemeyecek.

FUTBOLCULAR askerlik şubesinde... Bedelli askerlik-
ten yararlanacak olan futbolcular arasında
Beşiktaşlı iki oyuncu da bu imkandan yararlanıyor.
İşte bu isimler şöyle: "Serdar Kurtuluş, Olcay Şahan." 

Genç Kartallara bedelli vurdu

G A Z E T E S İSPORSPOR

MHK Başkanı
Yusuf Namoğlu oldu

Radyo Beşiktaş
Canlı yayın linki: www.besiktas.com.tr

“Taraftarın sesi”

Profesyonel
Stüdyolar
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Canlı Yayın
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K
ura çekiminde
Liverpool eşleşmeleri
hakkında açıklamalarda
bulunan Senegalli yıldız
Demba Ba zor bir eşleş-

menin kendilerini beklediğini söyle-
di. Demba Ba, Liverpool eşleşmesi-

ni değerlendirdi. Kartal'ın siyahi
yıldızı şunları söyledi: "Zor bir
eşleşme olacak. Liverpool şu an zor
bir dönemden geçiyor. İstedikleri
sonuçları alamıyorlar ve işler onlar
için iyi gitmiyor. Zor maçlar bizi
bekliyor. Hücuma hızlı çıkmaya

çalışan ve topu bir an önce forvet
oyuncularına aktarmaya çalışan bir
takım. Teknik kapasiteleri yüksek
ve fiziki olarak da iyiler.
Deplasmandan iyi bir sonuçla dön-
ersek ikinci maçı sahamızda oyna-
mamız bizim için bir avantaj" dedi.

Gençlik ve Spor Gen.Müd.:  . . . .(0 312) 310 39 60
Türkiye Milli Olimpiyat Kom:  . . . .(0 212) 560 07 07
Futbol Federasyonu:  . . . . . . . . . .(0 212) 282 70 20
Basketbol Federasyonu:  . . . . . . .(0 312) 396 49 04 
Atletizm Federasyonu: . . . . . . . . .(0 312) 310 76 52
Dağcılık Federasyonu:  . . . . . . . .(0 312) 311 91 20 
Voleybol Federasyonu:  . . . . . . . .(0 312) 310 78 84 
Masa Tenisi Federasyonu:  . . . . .(0 312) 311 18 42   
Satranç Federasyonu: . . . . . . . . .(0 312) 309 75 94 
Golf Federasyonu: . . . . . . . . . . . .(0 212) 258 07 18 
Eskrim Federasyonu:  . . . . . . . . . .(0 312) 310 66 92
Tenis Federasyonu:  . .(0 312) 310 73 45-309 77 70
Tenis Fed. İstanbul:  . .(0 212) 299 35 25-299 33 51
Türkiye Yelken Fed.: . . . . . . . . . . .(0 312) 311 23 61
Güreş Federasyonu:  .(0 312) 310 70 47-310 09 95
Bilardo Federasyon:  . . . . . . . . . .(0 312) 309 29 95 
Kano ve Rafting Fed.:  . . . . . . . . .(0 312) 310 40 34
Sutopu Federasyonu:  . . . . . . . . .(0 312) 311 47 92
Türkiye Teakwondo Fed.:  . . . . . .(0 312) 310 88 16
Zihinsel Engelliler  Fed.: . . . . . . . .(0 312) 311 58 95
T. Bedensel Engelliler:  . . . . . . . . .(0 312) 309 73 97
Amatör Spor Klb. Fed.:  . . . . . . . .(0 212) 323 20 17 

ÖNEMLİ
TELEFONLAR

FEDERASYONLAR

Beşiktaş Jimnastik Kulübü.:  . . . . .(0 212) 310 10 00

Fenerbahçe Spor Kulübü:  . . . . . .(0 216) 542 19 07

Galatasaray Spor Kulübü: . . . . . .(0 212) 273 28 50

İSTANBUL
SÜPER LİG KULÜPLERİ

Dikilitaş Spor K.:  . . . . .(0 212) 260 94 53-327 32 99
Muradiye Spor Kulübü:  . . . . . . . .(0 212) 227 62 93
Boğaziçi Spor K.:  . . . .(0 212) 263 65 70-263 36 16
Kuruçeşme Spor Kulübü: . . . . . . .(0 212) 274 79 79
Levent Spor Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 269 07 71
Yıldız Spor Kulübü:  . . . . . . . . . . . .(0 212) 261 69 36
BJK Engelliler Spor Kulübü:  . . . . .(0 212) 259 78 78
Etiler Spor Kulübü:  . . . . . . . . . . . .(0 212) 257 61 28
Ortaköy Spor Kulübü:  . . . . . . . . .(0 212) 258 16 76
Akatlar Spor Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 351 41 69
Gerçek Kuzey Spor Kulübü  . . . . .(0 505) 402 46 10
Simurg Spor Kulübü . . . . . . . . . . .(0 212) 352 70 65
Levent Tenis Kulübü:  . . . . . . . . . .(0 212) 279 27 10
İst. Yüzme İhtisas Kulübü:  . . . . . .(0 212) 259 69 04 
Türk Spor Yazarlar Derneği: . . . . .(0 212) 278 36 05

BEŞİKTAŞ
AMATÖR SPOR KULÜPLERİ

S
akatlıklar sebebiyle ciddi sıkıntı yaşayan
Beşiktaş’a son günlerin en güzel haberi
Senegalli golcüsü Demba Ba’dan geldi.
Trabzonspor maçında sakatlanan ve sağ
ayak parmağında kırık tespit edilen

Siyah-Beyazlı futbolcu Demba Ba’nın 4 Ocak
2015’teki yılın ilk derbisi olan Beşiktaş -
Galatasaray mücadelesinde sahada olacağı öğre-
nildi. Tottenham ve Gazintepspor maçlarından
sonra, kupadaki Rizespor ile Adana, ligdeki

Akhisar Belediyespor ve Konyaspor karşılaş-
malarını da kaçıracak olan Senegalli yıldız
Demba Ba’nın, Galatasaray’a karşı hazır hale
geleceği bildirildi. Demba Ba, Beşiktaş formasıyla
18 maçta 16 gol kaydetti.

G A Z E T E S İ

Demba Ba derbiye
yetişiyor mu?..

SPORSPOR

Beşiktaş -
Trabzonspor
maçında
Belkalem ile

kafa kafaya çarpıştık-
tan sonra burnunda ve
yüzünde kırıklar mey-
dana gelen Mustafa
Pektemek, Acıbadem
Maslak Hastanesi'nde

ameliyat edilmişti.
Mustafa Pektemek'in
sağlık durumuyla ilgili
yapılan açıklamada;
"Hastamız taburcu
oldu. Sağlık durumu
iyi. Düzenli periyodlar-
la sağlık takibi yapıl-
maya devam edilecek"
diye ifade edildi.

KISA K ISA

Mustafa Pektemek
taburcu oldu

Bu sezonda yer
aldığı bütün
kulvarlarda
lider konumda

bulunan Beşiktaş'a ödül
yağıyor. 13. Uluslararası
Türkiye Spor Adamları
Ödülleri sahiplerini
buldu. Bosphorus Hilton
Convention'daki
muhteşem ödül
gecesinde Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman'ın
"Yılın En İyi Kulüp
Başkanı" ve "Yılın En İyi

Spor Adamı" seçildiği
gecede Beşiktaş Teknik
Direktörü Slaven Bilic'e
"Yılın En İyi Futbol
Adamı" ödülü verildi. Bu
sezon performansı ile
büyük çıkış yaşayan
Beşiktaş'ın dinamosu
Olcay Şahan, "Yılın En
İyi Futbolcusu" seçildiği
gecede Beşiktaş'ın bir
başka yıldızı Demba Ba
da "Yılın En İyi
Transferi" ödülüne layık
görüldü.

Kara Kartal'a
ödül yağdı

Olcay Şahan:

B
eşiktaşlı futbolcu Olcay
Şahan, UEFA Avrupa Ligi
2. turunda İngiltere'nin
Liverpool takımıyla eşleş-
meleriyle ilgili "İntikam

zamanı geldi" dedi. Olcay, şöyle devam
etti: "Biz de onları seviyoruz. İntikam
zamanı geldi diyebiliriz. Liverpool'dan
8 gollü maçın acısını çıkartacağız. Tam
zamanı olduğunu düşünüyorum.
Taraftarımızla, coşkumuzla eleyeceğiz.
Avrupa Ligi'ni de kazanabiliriz.
Kupayı kazanmak istiyorsak
Liverpool'u da geçmeliyiz. Liverpool'u
istiyorduk çoğumuz. Taraftarın da
bunu istediğini biliyorum. Güzel bir
kura oldu" diye konuştu.

“Zor
maçlar
bizi
bekliyor”

Avrupa
Ligi’nde C
Grubu’nun

altıncı ve son maçın-
da Tottenham’ı 1-
0’lık skorla geçen
Beşiktaş, tarihinde
önemli bir başarıya

imza attı. Bu sezonla
beraber Avrupa
Kupaları’nda 11. grup
mücadelesini geride
bırakan Kartal, ilk
kez yenilgisiz olarak
bir üst tura adını
yazdırmayı başardı.

Kartal
tarih
yazdı

“Liverpool'u istiyorduk”“Liverpool'u istiyorduk”



T
aksicilerin sorunlarını dinlem-
eye devam ediyoruz. Çırağan
Taksi Durağı Başkanları ve
duraktaki diğer taksi şoför-
lerinin öncelikli olarak sorun-
ları ve bekledikleri hizmetler

arasında en acili taksici esnafına karşı
duyarsız davranışların düzeltilmesi geliy-
or. Duraktaki taksici esnafı yetkililere
seslenerek acil çözüm bekliyor, istek ve
önerilerini sunuyorlar. Sorunlarını
Beşiktaş Gazetesi’ne anlatan taksiciler,
"Bizim sorunlarımız genel olarak bilinen
bütün taksicilerin ortak yaşadığı sorunlar.
Yakıt ücretleri çok fazla ama taksimetre
ücretleri buna rağmen çok düşük. Geçmiş
dönemlerdeki otobüs fiyatları ve artışları-
na bakıp taksi zamlarıyla mukayese eder-
sek arada uçurum oluyor. Otobüs biletine
bile daha çok zam geldi. Taksimetre
ücretlerine yeni artış oldu ama çok komik
ve çok düşük bir artış. Çok uzun bir
aradan sonra zam gelmesine karşın açılış
ücreti 3.20 liraya çıktı. Bu herşeyi gös-
teriyor. Güvenliğimiz içinde çalışmalar
yapılmalı. Müşteri beklemek için cebe
girdiğimizde İSPARK tarafından taksicil-
erden alınan ücretler kaldırılmalı. Zaten
az kazanıyoruz. Hele yakın mesafeye müş-
teri alınca kazandığımız ücreti de onlara
veriyoruz. Korsan taksilere hala tamamen
çözüm bulunamadı. Trafik ve park sorun-
larının çözülmesini istiyoruz. Belli bir yaş-
tan sonra araçları yenilemek gerekiyor.
Fakat trafik sigortasının en düşük fiyatı
bizim gibi ticari araçlarda daha fazla
alınıyor. Araç değişimlerinde ÖTV ve
KDV de iyileştirme yapılsın istiyoruz.
Taksicilik eskiden iyi, seçkin yapılıyordu.
Şimdi herkes taksicilik yapabiliyor. Taksi
şoförlerini seçerken dikkat edilmeli ve
eğitim verilmeli. Sertifikasız çalışan çok
kişi var. Taksicilik yapan kişilerin herşeyi
düzgün olmalı. İstanbul'u çok iyi bilmeli.
Kafasına göre müşteri seçip, bazı kötü
davranışlarda bulunmamalıdırlar.

Bunların yüzünden hepimiz itham altında
kalıyoruz. Herkes ailesini bizlere emanet
ediyor. Taksicilik neredeyse işsizlerin
geçici yaptığı meslek haline geldi. Bizler
mahallelerde karakol gibiyiz. Bu yüzden
de taksici esnaflığı yapacak kişiler daha iyi
seçmilmeli. Müşteri beklerken trafik
polislerinin haberli veya habersiz kestiği

cezalara çare bulunmasını istiyoruz.
Arkamızdan yazılan cezalar bizleri dara
sokuyor. Hız sınırı gereksizce düşük olan
yerler var. Limitin düşük olmasından kay-
naklı gelen cezalar ve gezici radarlar
yüzünden kesilen hatalı cezalara düzen-
leme gelmeli. Öncelikle bunların yapıl-
masını istiyoruz" diye konuştu.

Y
ılbaşı coşkusu
Beşiktaş’ta
İstanbulluları ve
Beşiktaş yaşayan-
larını bir araya

getirdi. Yeni yıl etkinlikleri
kapsamında Kenan Doğulu
damgası!.. Etiler Nispetiye
Caddesi'nde ışıklandırma çalış-
maları da yapılmasıyla iyice
yeni yıl heyecanı Beşiktaşlıları
sardı. Akatlar-Etiler civarında
yılbaşı hazırlıkları diğer
mahallelerde de görüldü. 

Beşiktaş'ta yeni yıl coşkusu
her yeri sardı. Aralık ayının ilk

haftasında başlayan hazırlıklar
yeni yılın son gününe kadar
sürdü. Edinilen bilgiye spon-
sorlar tarafından karşılanan
çalışmalar sonrası bir çok sür-
priz de kentliyi bekliyor. 31
Aralık gecesinin en büyük par-
tisi Nispetiye Caddesi'nde özel
bir sahne kurulumu ve
eğlenceler Beşiktaşlıları ve
İstanbulluları heyecanlandırıy-
or. Öte yandan, Kenan
Doğulu'nun canlı konseri ve
DJ seti ile beraber sunacağı
performans yılbaşının en
büyük sürprizi. 

ÇIRAĞAN Taksi Durağı Başkanı Ali Baba (68) durakta 25
yıldır görevde. İkinci başkan olarak ise İskender Yakar
(38) 12 yıldır görev yapıyor. Durakta 23 araç ve 48 şoför
bulunuyor. Çırağan Taksi Durağı 1991 yılından bu
zamana 7 gün 24 saat müşterilerine hizmet veriyor.

G
azeteci olarak
algımız ne?
Okuyucunun
algısı ne?
Vatandaşın
algısı ne? Basın

özgürlüğüne ne kadar inanıy-
oruz? İnsan olabilme, fikir hür-
riyeti!..

Bu konuda fikirlerimi sizinle
paylaşmak istiyorum. Yeri
geldi madem; tecrübelerimi de
aktaracağım. Okuyun bakalım;
artık karar sizin. 

***
30 yılı da deviriyoruz artık...

Ulusal basında, şimdi de
Beşiktaş Medya Grup'ta, yerel
yönetimlerle ilgili o kadar çok
sayfa yaptım ki; artık birçok
şeyi bir belediyeci gibi algıla-
maya başladım... Bir ara da
ekonomi sayfaları yapıyor-
dum. O zaman da kendimi
ekonomist gibi hissetmeye
başlamıştım. Biz de polis
muhabirleri de bir zaman
sonra kendini polis gibi
hisseder. Konuşması,
davranışları bile değişir!..
Çoğu zaman bu
arkadaşlarımıza takılırız
zaten.. Tabirler bile vardır,
şimdi burada dillendirmeyey-
im. Zaten konumuz değil.
Aman kimse yanlış anla-
masın!.. Spor yazarlarına
bakın hepsi birer Messi, birer
Ronaldo değil mi?.. Şaka
tabii... Bu mesleki defer-
masyondur!.. Yoksa kişilikler
oturmamış olsa gazetecilik
yapamayız. Çelik gibi bir
irademiz vardır. Doğruyu yan-
lışı ayırt ederiz. İşimiz sadece
gazetecilikse tabii... Neyse; bu
belki ainiyet duygusu belki de
bir algı sorunu... O kadar!.. 

***
Bu tür durumlar kişilerde

zaman içinde oluşuyor, kurum-
lar içinde aynı durum geçer-
lidir... Algı konusuna girdim
madem; bazı konularda
tecrübe sunayım... 30 yıl boyun-
ca yüzbinlerce haber geçmiştir
elimden, dikkat çeken bir
haberi manşet yapmak bizim
hep içimizde vardır. Bazen
üzülürüz, bazen yayınlamak
istemeyiz ama fotoğraf güzelse,
kamuoyunu etkileyecekse,
birkaç satır başlık bizi kimse bu
dürtüden alıkoyamaz. 

Haber konusunu sevmesek
de, benimesemesek de, veririz
biz gazeteciler haberi, sakla-
mak, takla attırmak aklımıza
bile gelmez. Süsleyebiliriz o
kadar!.. İşte bu tarafsız gazete-
ciliktir benim anlayışıma göre..
Diğer yandan; fikirlere göre
haberler büyük, bazen de
küçük görülebilir. Bu yayın
kurulu ve gazetenin sorumlu-
luğundadır. Eleştirebilirsiniz
ancak haberin tümden yok
sayılmaması, görülmemesi bir
mesleki ahlaksızlıktır.

Gelelim son günlerdeki olay-
lara; biliyorsunuz bir yayın
grubunun üst düzey yöneticileri
göz altına alındı. Hükümet ve
cemaat arasında bir kavga mı,
yoksa basın özgürlüğüne vuru-
lan bir darbe mi tartışılmaya
başlandı. Ben bu tartışmayı çok
anlamsız buluyorum. Hele işin
içinde olan bir gazeteci olarak
olayları takip ettiğıimde komik
de bulduğumu söyleyebilirim.

Durum ortada, neyin ne
olduğunu biz çok iyi biliyoruiz.
Ama genel anlamda vatandaş
biliyor mu? İstanbul Ankara,
İzmir bir kenara Anadolu insanı
ne kadar hakim duruma?..

Yine işin içine bir algı giriy-
or. Kim daha çok algı oluştu-
rursa, kim daha baskınsa
kazanacak bu savaşı!.. Ama
bence samimi olan 1-0 önde!.. 

***
Dönelim başa: Hiç kuşkus-

suz kişilerin, kurumların ve ana
konumuz belediyeler olduğuna
göre yerel yönetimlerin de
eskiden beri bir algı sorunu
vardı. Belediyeciler için birçok
yanlış ve benim de hiç hoşuma
gitmeyen deyimler yakıştır-
malar bile yapıldı zaman
zaman. Eşimizin, dostumuzun,
akrabalarımızın dahi çalıştığı
bu kurumlardaki insanların
böylesine bir ayrışmaya maruz
kalması beni üzmüştü o
zamanlar... Şimdi de üzer!.. 

Yerel yönetimler, tüm dünya
gibi sosyal medyayı keşfetti
zamanla... Sosyal Medya ile bu
açıkları kapatmak istiyorlar,
ancak çoğu zaman bazı pay-
laşımlar samimi olmadığı için
mi, iyi bir analiz yapılmadığın-
dan mı, acil paylaşımlardan mı
bilemem ama ters tepiyor
sanki... Yoksa her mecrayı kul-
lanmak lazım, kabul... Bana
gelen bu yönde sayısız mesaj-
dan ve yaşananlardan
anladığım bu...

Belki ben eski kafalıyım. Bu
tür algı sorunlarının önce
yazılı basın, ardından bağımsız
haber internet siteleri ile
çözülebileceğine inanıyorum.
En azından etkileniyorum
haber çıkınca bir gazetede ve
okuyorum. İnanıyorum da...
Bunun için de tavsiyem
bağımsız yayın organları ile
sık sık basın toplantıları yapın,
icraatlarınızı eskiden olduğu
gibi e-posta ile gönderin.
Fotoğraf ile gazetecileri
besleyin. Haberlerin sıklıkla
yayınlanmasını sağlayın.
Onların face veya tweet
üzerinden yazı ve fotoğraf ala-
bileceğinizi unutun, çünkü o
kadar çok yoğun işlerin
arasında basın mensupları
önlerine gelen haber ve
fotoğrafları kullanmayı tercih
ediyor. Bir çok şeyi de atlıyor.
Ancak özel bir haber ve
söyleşi olursa bu tür malzem-
eye ilgi gösteriyor. Ayrıca
vatandaşlar da tarafsız yayın
organların da çıkan haber ve
görselleri merak ediyor, takip
ediyor ve güvenilir buluyor.  

***
Matbaanın bulunmasından

bu yana yazının önemi ortada...
Dünyada da bir medya savaşı
var. Kendini anlatabilen, algıyı
istediği yönde oluşturabilen
kazanıyor. İletişim işte bu
kadar önemli!.. Belki son
zamanlarda ki savaşın anlamı
da budur!..

Bizim düşüncemiz ve
mücadelemiz gazeteciler
olarak yıllardır belli... Açık ve
net söyleyelim: “Basın hürdür
susturulamaz. Hangi şartta
olursa olsun, engellenemez,
sansür uygulanamaz”  

...Ve insan olmanın yolu fikir
hürriyetinden geçer.”

Algı ve fikir hürriyeti!..

MUZAFFER
TOPAL

YEREL YÖNETİM
VE MAHALLELER

Gazeteci
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Taksicilerin sorunlarını dinliyoruz
ÇIRAĞAN TAKSİ DURAĞI

Işıl ışıl
Kenan Doğulu

DÜNYA Akıllı Şehirler Zirvesi tamamlandı.
Londra merkezli EurAsiaStrategies tarafın-
dan üçüncüsü düzenlenen Dünya Akıllı
Şehirler Zirvesi Beşiktaş'ta gerçekleşti.
Zirvede, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağ-
lık, turizm, inşaat, telekomünikasyon,
güvenlik, ulaşım, enerji, altyapı ve finans

alanları, 30 farklı ülkeden konuşmacıların
katıldığı özel oturumlarla detaylı bir şekilde
ele alınıyor. Oturumlara katılan kamu
kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri dünyada-
ki ve Türkiye’deki akıllı şehirler gündemini,
sundukları bildiriler eşliğinde tartıştı. 

YEREL HABER:
Akıllı belediyeler
için toplandılar

Ataç TETİKEREN

İBRAHİM ERKEK KUAFÖRÜ
Fön, Saç Tasarım, Saç Kesim, Saç Boyası,

Saç Bakımı, Cilt Bakımı
Zeytinoğlu Cad. Gülnur Apt. A Blok No: 47/1 Akatlar / Beşiktaş / İst.

Gsm: 0542 331 22 92



C
HP Genel Sekreteri Gürsel Tekin Radyo
yayınında konuşmasına şöyle devam etti:
“Bir kentsel dönüşüm yasası diye bir yasa
çıkardılar. İşte bakanlığa bağlandı.
Bunlar pratik bir şekilde kenti dönüştüre-
cekler. Kaldı ki bu büyük bir kentsel
dönüşüm olacaksa bunu merkezi, yerel

yönetimlerdir. Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
var. Bürokrasi burada çalışıyor. Şimdi düşünebiliyor
musunuz, hayatında Beşiktaş'a gitmemiş, Beşiktaş'ın
mahallelerini bilmez, nasıl dönüştüreceğine karar vere-
cek? Böyle birşey kabul edilebilir mi? Tabi ki bu dönü-
şüm olacaksa bu dönüşüm tek elde olması lazım, merkezi
bir yönetimde olması lazım, 9 tane bir kere Türkiye'nin
temel sorunu şehirlerin şuanda neredeyse şehirlerin
neredeyse bitmiş noktaya gelmiş, şehirlerin en büyük
sıkıntılarından bir tanesi de farklı bakanlıkların imar
yapma yetkisi. Bırakın sadece bakanlıkların imar yapma
yetkisini kurumların mesela Özelleştirme İdaresinin plan
yapma yetkisi var. Böyle birşey olabilir mi? Özelleştirme
İdaresinin plan yapma yetkisi olabilir mi? Çarpık zihniyet
çarpık kentleşmeyi yaratır, yani yönetenler çarpık bir
kere zihniyetleri çarpık. 
PLANLARIMIZ HAZIR

Mesela şimdi bizi izleyen vatandaşlar haklı olarak “Ya
kardeşim tamam güzel siz bütün bunları söylüyorsunuz.
Bu AKP kötü, siz CHP olarak ne yapardınız?” Bu soru
tabi ki akla gelir. Birincisi özellikle son 10 yıldır plan
tadillerle parsel bazında plan tadillerle İstanbul'un büyü-
me oranı yüzde 16 yani dikey büyüme oranı yüzde 16
kentsel dönüşüm için yani parsel bazında yani ada bazın-
da plan tadili yapmış olsaydınız İstanbul'a getirecek yük
bütünü için söylüyorum, bakın 150 AVM için söylemiyo-
rum. Bütün İstanbul yani İstanbul'da şerefiyle onuruyla
haysiyetiyle ev sahibi olmuş, atasından dedesinden baba-
sından kalmış evini dönüştürmemiz lazım. O zaman ilk
kez Türkiye'de bir siyasi parti sempozyum yaptı. Aslında
bütün dünyaya baktığınızda bunları üniversiteler yapar.
Sempozyum yaptık depremin dönüşümü için, ulaşım için.
Bütün bunlar 160 tane bilim insanıyla aylarca çalıştık.
Ama ne yazık ki maalesef bütün bunlar hiçbirisi ciddiye
alınmadı. Ama bizim hazırlamış olduğumuz sempozyum
kitapçıklarının tamamı üniversitelerde şu anda ders
kitapçığı olarak okunuyor. Tabi ki çok hayırlı bir iş yaptı-
ğımızın farkındayız. 

Beşiktaş özeline grersek; dönüşmesi gereken birkaç
mahalle var acil. Bunun bir tanesi Ortaköy. Ortaköy ve
üst tarafı. Bütün bunlar için Cumhuriyet Halk Partisi ola-
rak işte bizim biraz önce bahsetmiş olduğum o kentsel
dönüşüm ve deprem dönüşüm için hazırlanan projede
ada bazında plan tadilleri yani ortalama bir tabi ki emsal
artış olacak ama öyle çok abartılı bir emsal artışı değil bu
emsal artış aynı zamanda çünkü bölgedeki insanların
çoğu emekli ufak paralarla çalışıyor. O insanlara '30 yıl
bana para ödeyin' deme imkanınız yok. O kirlilikleri de
ortadan kaldıracaksınız. İkincisi tabi en önemlisi bütün
bu dönüşümleri sağlayabilmeniz için kamuya devlete ait
olan arsaların buraya tahsis edilmesi gerekiyor. Yani bu
dönüşümde kullanılması gerekiyordu. İşte falan işadamı-
na ver, AVM yapsın. Falan işadamına verin, özel hastane
yapsın. Falan haramzadeye verin, bilmem gazete patro-
nuna verin ne yapsın dediğinizde o zaman zaten bunu
daraltıyorsunuz. Daraltmış olduğunuz bu alanlarda bu
plan tadillerini ada bazındaki plan tadillerinde de plan
artışı yapmanız tabi ki zorlaşıyor. Biliyorsunuz SSK'nın
yeri vardı orası ranta döndü. Maliye Bakanlığı'nın yeri

vardı, Beşiktaş'ta ranta döndü, ama
şunu da söyleyeyim hiç kimse unutmasın doğanın tabiatın
imtihanı çok ağır olur. Çok örnekleri var. Tarihimizde de
örnekleri var. Türkiye'de de örnekleri var. 
YEŞİLİ KATLEDEN BEDELİNİ ÖDER

Yeşili katleden doğayı yok sayanlar bedelini çok ağır
ödüyorlar. Bütün bunlar İstanbul'da yapılması gereken
bu kentsel dönüşümde ivedilikle ve çok ciddi bir deprem
tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz için tek yerden.
Bunu merkezi kentsel dönüşüm bakanlığı falan değildir.
Bunun merkezi İstanbul Büyükşehir'dir, İstanbul
Büyükşehir ve acil olan ilçeler acilen toplanacaktır. Ve
hangi bölgelerde kısmen bakın adını hemen söylüyorum.
Kısmen parsel artışlarıyla yani imar artışları geri kalanı
işte kamuya ait olan devlete ait olan yerleri onları da
satarak bu dönüşümde kullanma imkanı elde edebiliriz.
Aksi takdirde insanlara “Ya gel para öde, işte şu kadar
bilmem ne öde senin evini dönüştüreceğim” demek bir
kentsel dönüşüm değil, bir kentsel yıkıma dönüşür.
Tapunuz olsa ne olur bu kentsel dönüşüm yasası aynı
zamanda tapuyu da ortadan kaldırmış olur, olmaktadır.
Ön görünüm yasasına uygun Boğaz Yasası'na uygun ona
hiç itiraz etmiyorum onu bozmayacak şekilde yapacaksı-
nız. Yukarılara mesela şimdi kafanızı kaldırdığınızda
camınıza çıkın, kulelerde şapkanız düşer. Siz buraya nasıl
bu emsalleri verdiniz. Şimdi bütün bu emsaller hakta
yoksula fukaraya gelince mi haksızlık oluyor? Bakın ben
2011 yılından itibaren bütün televizyonlara çıktığımda
100 milyar doların nasıl ranta çevirildiğini 100 milyar
doları nasıl talan ettiklerini 100 milyar dolardan bahsedi-
yorum. 4 yıldır çağrıda bulunuyorum. Bir tek Allah'ın
kulu kardeşim hayır senin söylediğin doğru değildir ya da
karşına çıkıyoruz. Bu böyle değil diyebilecek cesur kişi
bulamıyoruz. Ama ben yine İstanbul halkına seslenmek
istiyorum. Gelin şehirinize sahip çıkın. Şimdi şöyle işliyor
işler... İşgüzar müteahhitler var, tabiki normal işadamları-
na, hakkıyla iş yapan insanlara asla sözüm yok. Bu
haramzade işadamları aynı zamanda imar çetesiyle ilişkili
olanlardır. Mesela 4 yıldır imar çetesi diyorum bir tanesi
dava açmadı, bize nasıl çete dersin diye. Açamazlar keşke
açsalar. Geliyor vatandaşlara böyle dönüşümlü olan kay-
maklı yerleri önce bunlarla anlaşıyorlar. İşte imar duru-
mu nedir diyelim şu andaki durumu 1 emsal böyle anlaş-
masını yapıyor, sonra gidiyor o imar çetesiyle anlaşıyor.
O 1 emsali 2 emsal yapıyor. Yani şöyle diyelim ki on kaç
daire çıkıyor orada yüz daire. Yüz daireye göre vatandaş-
la anlaşmasını yapmış. Vatandaşın da dairesini veriyor.
Sonra gidiyor onu 1 emsal daha artırarak 200 daire yapı-
yor, Yani o zaman tamam mı o yüz daire kimin cebine
gidiyor imar çetesi ile haramzade işadamlarının cebine
giriyor. Kimden çıkıyor bu? Vatandaştan çıkıyor. Sayın
Topbaş Gezi Parkı'yla ilgili “Gerekirse referandum yapa-
rım” diyor şimdi... Topbaş'a soruyorum “Siz  Zorlu yapı-
lırken Beşiktaş halkına referandum yapacağım” diye sor-
dunuz mu? SSK'nın yerini yaparken sordunuz mu?
Soramazlar, niye soramazlar, çünkü orası rant yeri.

İnşaallah bu hazırlıkları yapıyorum. Yakında afişe edec-
ğim, afişe değil açıklayacağım. Sağlıklı çalışma yapıyoruz.
Biliyorsunuz o İstanbul rant haritasını iki buçuk yılda
hazırladık. Birincisi ivedilikle Cumhuriyet Halk Partisi
iktidar olur olmaz ilk işimiz yerel yönetim yasasını değiş-
tirmek olacaktır. Şu anda ilçe belediyelerinin imar yapma
yetkisi yok uygulama yok yetkisi yok tamamı
Büyükşehir'e yetmedi Büyükşehir'in kentsel dönüşüm
yasasına yetmedi Bakanlığa yetmedi Başbakanlığa bağ-
landı. Yani yerelden genele gittik. Derhal bunun değiş-
mesi lazım. Bakın Topbaş bile isyan etti. Aynı şu anda
belediyelerimiz çöp toplamak ve kültür işlerinin dışında
hiçbir yetkisi yok. Onu özellikle söyleyeyim ilçe belediye-
lerinin ister AKP'li ister CHP'li. Şimdi tabiki yetki tek
tarafa bağlanabilir, imar yetkisi uygulama konusuna
bakarsan uygulama konusunun tamamı yanlış.
Belediyelerimizin israfı şeffaf, hesap verebilir, açık bele-
diyecilik dünyanın heryerinde pik yapmış durumda. Ama
halen bizim belediyelerimiz Türkiye'deki belediyeler
maalesef üzülerek söylüyorum ne yazık ki belediye baş-
kanlarınında kontrol edemeyeceği şekilde usulsüzlük ve
yolsuzlukla doludur. Bir kere imar uygulamalarına baktı-
ğınızda yasada kaçak yapı  yaptıran belediye başkanı ve
sorumlular dahil 3 yıl ceza yer. Hiç bir belediye başkanı
ceza yedi mi? Bu yasayı yaptınız kardeşim. Bu yasa fuka-
ra için mi geçerli ya? Yani bir ülkenin Başbakan'ı bir
ülkenin Cumhurbaşkanı yargı kararını tanımıyorum
derse vatandaşımız kime güvenecek ya? Belediye sistemi
de siyasi partiler yasası da bunların hepsi çürümüş kirlen-
miş. Siyaseti temizlemek istiyorsak temiz siyasetin yolunu
bugün dünyada uygulanan temiz bir yasayla bizim inşaa
etmemiz mümkün aksi takdirde ne olur vallahi bu kirli
siyaset hep tartışılır sonuçta da bu kirli siyaseti ne temiz-

ler biliyor musun üzülerek söylüyorum başka şeyler
temizler onu da söylemek istemiyorum.  
TRAFİĞİ METRO ÇÖZER

Sayın Topbaş'a sesleniyorum. Sayın Topbaş 3. köprü
ile ilgili siz Japon ulaşım uzmanlarını getirdiniz mi?
Japon ulaşım uzmanları “Sakın ha 3. köprüyü yapma-
yın. 3. köprü ulaşım sorununu çözmediği gibi tüm
İstanbul'a yük getirir ve havanızı suyunuzu yok eder”
dedi mi? Siz de bunun üzerine, 100 binlik plan yaptınız
mı sonra ne oldu da bunu altüst ettiniz. 10 tane köprü-
de yapılsa İstanbul'un trafiğini çözmek mümkün değil.
Beşiktaş'ın merkezindeki trafiğin köprü ile ne ilgisi var.
Mecidiyeköy'ün içindeki trafiğin köprü ile ne ilgisi var.
Metro... Metro... Metro... Bunun başka bir şeyi yoktur.
Dünya metro ile çözmüş. Siz de metro ile çözeceksiniz.
Aksi takdirde ulaşım sorununu çözmek mümkün olmaz.
Ama bu kadar rant yaratırsanız o kadar binalar yaparsa-
nız tabiki metroyu da zorlaştırırsınız. İnşaallah CHP
iktidarı ile bunları en kısa süre içerisinde çözülebilecek
işlerdir. Tabiki şu anda yani sadece seçim startı değil
aynı zamanda kurultaydan sonra bütün arkadaşlarımız
sahada çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çok ciddi projeleri-
miz var. Türkiye'nin beklentisine cevap verebilecek yol-
suzlukları ortadan kaldıracak yoksulluğu belli bir seviye-
ye düşürecek ve yasaksız bir Türkiye konusunda çok
önemli projelerimiz var. İnşaallah yakında bunları aslın-
da parça parça sayın Genel Başkanımız anlatıyor ama
önümüzdeki günlerde daha kapsamlı paket halinde
kamuoyuna sunulacaktır.”

HABERİN TAMAMI VE RADYO YAYIN TEKRARI İÇİN:
www.besiktas.com.tr

A
K Parti Beşiktaş
İlçe Başkanı
değişti. Devir tes-
lim töreni gerçek-
leşti. 5. Olağan İlçe

Kongresi sonrasında
Beşiktaş’ta devir teslim töreni
gerçekleşti ve yeni ilçe başkanı
böylelikle görevine başladı.
Önceki ve yeni dönem yöne-
tim kurulu üyelerinin de
katıldığı törende, İlçe Başkanı
Ferşat Yıldırım, eski AK Parti
Beşiktaş İlçe Başkanı Zeynel
Abidin Okul ve çalışma
arkadaşlarına emeklerinden
dolayı teşekkür etti. Yeni İlçe
Başkanı Ferşat Yıldırım’ın
özgeçmişi şöyle:

"1978 Trabzon-Of doğumlu
olan Ferşat Yıldırım, ilk ve
orta eğitimini, ailesinin üç
kuşak boyunca yaşamaya
devam ettiği Beşiktaş'ta
tamamlamış, lisans eğitimini

Girne Amerikan Üniversite-
si'nde tamamlayarak Endüstri
Mühendisi ünvanını aldı.
Yüksek lisans eğitimini,
güzide ilçemizde bulunan
Bahçeşehir Üniversitesi'nde
Mühendislik Yönetimi alanın-
da dereceyle tamamlayan
Yıldırım, evli ve üç çocuk
babasıdır. Proje Yönetimi ve
Planlama Uzmanı olarak fark-
lı alanlarda görev almış olan
Yıldırım, halen yapı sek-
töründe Proje
Koordinatörlüğü ve Yönetici
olarak görev aldı. Yabancı dili
İngilizce olan Yıldırım, kuru-
luşundan bu yana AK Parti
teşkilatlarında bulunarak; İlçe
Gençlik Kolları Yönetim ve
Yürütme Kurulu Üyeliği yap-
mış, İlçe Ana Kademe
Yönetim ve Yürütme Kurulu
Üyesi olarak da bir çok kez
görev aldı."

İSTANBUL

RADYO Beşiktaş yine gündem yaratacak bir programa damgasını vurdu. CHP
Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında Gazeteci Yazar İsmail Baştuğ’un
canlı yayın konuğu oldu. Tekin, Kentsel Dönüşüm konusunda partisinin tutumu ve
genel anlamda yapılan çalışmalar hakkında konuştu. CHP Genel Sekreteri Gürsel
Tekin’in Radyo Beşiktaş’ta yaptığı konuşma yazılı basında da haber konusu oldu. 
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İSTANBUL- İngilizler, dünyanın
en güzel 20 şehrini seçti.
İstanbul, listeye 11. sıradan gir-
erek Berlin, Barcelona, Viyana
gibi rakiplerini geride bıraktı.
Telegraph'ın okurları dünyanın
en güzel 20 şehrini seçti. İlk
sırayı Cape Town alırken,
Vancouver ikinci oldu. Onları
Venedik, Sydney, San
Francisco, New York, Tokyo,
Rio de Janeiro, Floransa,

Roma, İstanbul, Barcelona,
Seville, St.Petersburg, Krakov,
Melbourne, Boston, Hong
Kong, Berlin ve Viyana izledi.
Gazete, İstanbul’un listede yer
almasını şöyle açıkladı: Avrupa
ile Asya’yı ayıran mavi kurdele.
Kentin eski merkezi kubbeler
ve minarelerle dolu.
Güneyinde Marmara
Denizi’nin mavi suları dav-
etkarca parlıyor.

En güzel şehir
listesinde ilk 20'de

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin
Radyo Beşiktaş’a konuştu

Ö Z E L
H A B E R

Didem TUTAL

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu. Bahçeli, çıkarcı övgülerle soluklananla-
ra seslendiğini belirterek "Adalete sahip çıkmaz-
sak, doğrunun yanında durmazsak helal ses çıka-
rır mı? Kırılan ahlaki, hukuki ve vicdani ölçüleri-
miz ak ile karayı ayırt etmemizi sağlar. Aksi

halde karanın ak, akın kara olması hazin bir son-
dur. Alkış ve çıkarcı övgülerle soluklananlara
sesleniyorum; hak ve hukukun yağmalandığı her
yerde alkış yalan, koltuk ise hüsran getirir.
Karanlıktan şikâyet etmek yerine, bir mum yak-
manın, sorumluluk almanın vaktidir. Artık şafak
söküyor, maskeli yüzler korkuyor" dedi.

Devlet Bahçeli:
“Adalete sahip
çıkmalıyız”

AK Parti Beşiktaş’ta
ilçe başkanı değişti



HEDİYE AÇIKLAMASI
ETİLER- Evli sevgilisi Mustafa Elgin'in
eşinden boşanmaktan vazgeçmesi
nedeniyle zor günler geçiren Özlem
Yıldız, geçen hafta Etiler
Limonata'daydı. Elgin'i affettiği haber-
leri çıkan sunucu, bununla ilgili sorula-
rı duymazdan geldi. Yıldız, "Sevgiliniz
size cip almış" iddiasıyla ilgili ise
"Benim zaten cipim vardı" dedi.

ŞANS DA YOK PARA DA
ARNAVUTKÖY- Demet Akalın

ile eşi Okan Kurt, geçen
hafta Arnavutköy Eftelya

Balık’taydı. Demet
Akalın çıkışta piyan-

gocuyu görünce
“Bizde şans
yok ki, ikra-
miye çık-
sın” diye
takıldı.

Sonra
eşine
dönüp
“Minik,

para var mı yanında?” diye sordu.
Olumsuz yanıt gelince “Bak işte şans
yok, bileti bile alamadık” dedi.

FUNDA ARAR ŞOV
LEVENT- Funda Arar, geçen hafta
Wyndham Grand İstanbul Levent
Hotel'in açılışında sahneye çıktı.
Wyndham Grand İstanbul Levent
Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleşen
açılış davetine, iş dünyasından birçok
ünlü isim katıldı. Sevilen şarkılarını peş
peşe seslendiren Funda Arar'a tüm
konuklar eşlik etti. 

MUTLULUK POZU
BEŞİKTAŞ- Güzel oyuncu Naz Elmas,
geçen hafta sevgilisi Emre Kıramer ile
Zorlu Center'daydı. Yılbaşı için alışve-
rişe erken başlayan çiçeği burnunda
çift, sevdiklerine hediyeler aldı.
Alışveriş sonrası baş başa akşam yeme-
ği yiyen Naz Elmas ile sosyetik aşkı,
objektiflere de mutluluk pozu vermeyi
de ihmal etmedi.

LİSELİ AŞIKLAR GİBİ
BEBEK- Ağustos ayında
işadamı Uğursay Yeğin

ile evlenen yaşam koçu
Şeyda Coşkun, geçen

hafta eşiyle birlikte
Bebek sahilinde
baş başa kahvaltı

yaptı. 7 aylık
hamile olan
Coşkun
evlili-
ğin

ve

hamileliğinin çok iyi gittiğini ve çok
mutlu bir aile olduklarını söyledi.
Liseli aşıklar gibi el ele dolaşan çiftin
mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

“ÇOK UTANIYORUM”
BEŞİKTAŞ- Güzel oyuncu Gamze Özçe-
lik, geçen hafta Zorlu Center'da objek-
tife takıldı. Her zamanki gibi güzelli-
ğiyle dikkat çeken Gamze Özçelik,
kendisini görüntüleyen gazetecilere
"Böyle herkesin içerisinde poz verirken
çok utanıyorum. Lütfen arkadaşlar
beni zor durumda bırakmayın. Benim
yapım böyle. Kusura bakmayın" dedi.

“TEŞEKKÜRLER”
BEŞİKTAŞ- Bu yıl altıncısı düzenlenen 1
Numaralı Markalar-2014 Ödülleri,
geçen hafta Zorlu PSM'de dağıtıldı.
En Beğenilen Marka Yüzü seçilen

Serenay Sarıkaya, kot pan-
tolonla geceye katıldı.

Oyuncunun, ayakkabısı-
nın altındaki fiyat eti-
ketini unuttuğu görül-

dü. Serenay
Sarıkaya,

Arda
Turan'ın
kendisi-
ni ara-
yıp

ara-

madığı sorularını,
"Teşekkürler"
diye
geçiş-
tirdi.

AZİZ Nesin'in eseri Zübük Beşiktaş'ta tiyatroseverler ile
buluştu. Nesin’in 100’üncü yaşı “Zübük”le kutlandı. Ünlü
yazar Aziz Nesin’in 100’üncü yaşı, ustanın “Zübük”adlı
eserinden uyarlanan müzikalle kutlandı. Fulya Sanat’ta
gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça büyüktü. Nedim
Saban'ın yönettiği oyunun galası, 15 Aralık'ta Fulya Sanat

Merkezi'nde yapıldı. Aynı zamanda usta yazarın doğum
günü kutlamasına dönüşen galanın tüm geliri, Nesin
Vakfı'na bağışlanacağı da duyurulmuştu. Aziz Nesin'in
1960 yılında yazdığı 'Zübük' romanı, yazarın 1962 yılında
çıkardığı bir mizah dergisine de ismini vermişti. Herkesin
unutamadığı eser, 1980'de sinemaya uyarlanmıştı.
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FULYA SANAT MERKEZİ “Zübük”

MKM
“Balkan Gecesi”

n SAĞLIK

Demirhan Hararlı

PARILTILIPARILTILI
GECELERGECELER

Kanada merkezli Balkan müziği
Beşiktaş’ta konuklarını ağırladı.
Brenna MacCrimmon, “Avea Sıra

Dışı Müzik Konserleri” kapsamında haf-
tasonu Akatlar’daki Mustafa Kemal
Merkezi’nin konser verdi. Konser için
balkan sanatseverler Attila İlhan
Salonu'nda yerini aldılar. Sanatçı hakkın-
daki bazı detaylar ise şöyle sıralanabilir:
"Brenna MacCrimmon Kanadalı bir halk
müziği sanatçısıdır. Toronto, Ontario
doğumludur. 1980'lerin sonundan beri
Balkan Müziği çalışmakta, öğretmekte ve
söylemektedir. Çok iyi Türkçe konuşan ve
şarkı söyleyen MacCrimmon, uluslararası
anlamda bir Türk Halk Müziği ses
sanatçısı olarak kabul edilmektedir. Türk
Müziği'ne olan ilgisi gençliğinde
Burlington, Ontario'daki bir kütüphaneyi
ziyaret etmesi ile başladı.”

LEVENT
“Diyar”

Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve
Simit'te bu hafta “Diyar” belgeseli
Levent Kültür Merkezi Onat Kutlar

Sinema Salonu’nda seyircisiyle buluştu.
Beşiktaş Belediyesi’nin, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti ve Belgesel
Sinemacılar Birliği’yle gerçekleştirdiği “Bir
Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkin-
liğinde Aralık ayının ikinci yarısında
Çarşamba günü Devrim Akkaya tarafından
yönetilen “Diyar” belgeseli perde dedi,
sinemaseverleri ağırladı. Altın Portakal
Film Festivali’nden çekilen belgeseller
arasında yer alan “Diyar” bir yoga eğit-
meninin, katıldığı bir terapi çalışması ardın-
dan köklerine doğru çıktığı yolculuğu konu
alıyor. Levent Kültür Merkezi’ndeki göster-
imin ardından Onat Kutlar Sinema
Salonu’nda düzenlenen söyleşi bölümüne
belgeselin yaratıcıları konuk oldu. 

ORTAKÖY
“Tesir”

Aşkı ve yalnızlaşan insanı bir antidepre-
san deneyi ile sorgulayan oyun olan,
Lucy Prebble'nın eseri “Tesir”

Ortaköylüleri ağırladı. Siyah Beyaz Renkli
Tiyatro tarafından Türkiye'de ilk kez sahnele-
nen oyunu Çağrı Şensoy yönetiyor.
Kadrosunda tanıdık yüzlerin buluştuğu oyun-
da Salih Bademci, Güneş Sayın isimleri
dikkatleri çekiyor. Ortaköy Kültür Merkezi
Afife Jale Sahnesi'nde ziyaretçilerini ağır-
layan, Çağrı Şensoy’un yönettiği oyun ile ilgili
detaylar ise şöyle sıralanabilir: “Mutluluğun
maddesi aranıyor!.. İnsanın bir kimyası var,
hırsın, beklentinin, ızdırabın, aşkın da kimyası
var. Peki bu kimya bir hapa sığdırılsa, yalnı-
zlaşan insanın avutulabilir mi? Kimya insanı,
dahası aşkı yaratabilir mi? Yoksa insan söz
konusu olduğunda bilim sonu bilinmeyen bir
hikaye mi oluverir?”

Ertelenmeyen sağlık önerileri
SAĞLIKLI bir hayatı benim-
semenin zor, sıkıcı olduğu-
nu düşünüyorsanız yanılı-
yorsunuz. Sağlığınızı ve for-
munuzu sandığınızdan
daha kolay şekilde koruya-
bilirsiniz. İşte size günlük
yaşantınıza kolayca adapte
edebileceğiniz 8 basit öneri:
1- Mesai saatleriniz dışında

çalışmamaya özen gösterin.
2- Biraz terlemenizde fayda
var. 3- Alkol tüketiminizi
gözlemleyin. 4- Düzenli
meme kontrolü yaptırın. 5-
Vücudunuz güneşe doysun.
6- Göz sağlığınız için biraz
mola verin. 7- Cinsel sağlı-
ğınızı önemseyin. 8-
Kahvaltınızı mutlaka yapın.

n MODA

Dizüstü çizme nasıl giyilir?
DİZÜSTÜ çizmeleri seçer-
ken nelere dikkat etmeli-
siniz. Her ne kadar şıklığı
ile öne çıkan bir trend
olsa da, diğer tüm ayak-
kabılarda olduğu gibi diz-
üstü çizmeleri seçerken
ilk olarak rahatlığına dik-
kat etmeliyiz.
Dizlerimizin üzerine kıv-

rıldığı için hareket kabili-
yetimizi engellememesi
çizmelerimizi seçerken
göz önünde bulundurma-
mız gereken en önemli
nokta. Bilekten nasıl
oturduğu ve kalıbının size
uygun olup olmadığı da
dikkat etmeniz gereken
diğer bir nokta.

n YAŞAM

İş arayanlar bunlara dikkat!
MÜLAKATA giderken kot
pantolon giymeyin. İş arar-
ken de nasıl davranmanız
gerektiğine bu kadar özen
gösteriyor musunuz? İş
ararken yapılması gereken
12 madde şöyle: 1. İşten
atılana kadar beklemeyin.
2. Ne istediğinizi bilin. 3.
Yanınıza kartvizit almayı

unutmayın. 4. Komik e-
mail adresleri kullanmayın.
5. Ukala olmayın. 6.
İnsanları sıkmayın. 7.
Görünüşünüze dikkat
edin. 8. Kendinizi gösterin.
9. Pasif davranmayın. 10.
Yalan söylemeyin. 11.
İnsanlara çıkar için yaklaş-
mayın. 12. Ciddiye alın.

(MGD) MAGAZİN
Gazetecileri Derneği Onur Kurulu Üyesi
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‘Çok iyi iki tane
maç oynayacağız’
BİLİC, UEFA Avrupa Ligi'nde
karşılaşacakları Liverpool hakkında
açıklamalarda bulundu. Bilic, “Bu
kura bizim için birazcık şanssız oldu
açıkçası. Tabiki çok da kolay takımlar
yok bu aşamada. Liverpool gibi bir
kaç takım da eşleşmek istemediğimiz
takımlardandı. Kuradan çok mutlu
değiliz ama çok iyi iki tane maç
oynayacağız” diye konuştu.

Ba derbiye
yetişiyor mu?..

SAKATLIKLAR sebebiyle ciddi sıkıntı
yaşayan Beşiktaş’a son günlerin en
güzel haberi Senegalli golcüsü
Demba Ba’dan geldi. Trabzonspor
maçında sakatlanan ve sağ ayak par-
mağında kırık tespit edilen Siyah-
Beyazlı futbolcu Demba Ba’nın 4
Ocak 2015’teki yılın ilk derbisi olan
Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinde
sahada olacağı öğrenildi. SPOR’DA

“Liverpool’u
istiyorduk”

BEŞİKTAŞLI futbolcu Olcay Şahan,
UEFA Avrupa Ligi 2. turunda
İngiltere'nin Liverpool takımıyla
eşleşmeleriyle ilgili "İntikam
zamanı geldi" dedi. Olcay, şöyle
devam etti: "Kupayı kazanmak
istiyorsak Liverpool'u da geçmeli-
yiz. Liverpool'u istiyorduk çoğu-
muz. Taraftarın da bunu istediğini
biliyorum" dedi. SPOR’DA


