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Bakırköy Sahilyo-
lunda bir midibü-

sün ağaca çarpması
sonucu 11 kişi yaralandı.
Sahil Yolu'ndan Florya
istikametine giden servis
midibüsü, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yol
kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, araçta bulunan
16 yolcudan 10'u ve sü-
rücü yaralandı. Olay ye-
rine çok sayıda sağlık
ekibi sevkedildi. Yaralılar
yol kenarında ambulans
bekledi. Yaralılar gelen
ambulanslarla hastaneye
götürülüyor. Servis midi-
büsünün Atatürk Havali-
manı'na personel taşıdığı
öğrenildi. 
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CHP Esenyurt Belediye
Başkan Aday Adayı Sey-

fettin Başkan, hiçbir çocuğun
eğitimden yoksun bırakılmaya-
cağını belirterek, “Esenyurt’ta
hiçbir çocuk yatağa aç girmeye-
cek, yaşıtlarından geri kalmaya-
cak, sanayi çarşılarında
çaresizliğe mahkum edilmeye-
cek, sağlıklı bir birey olarak ye-
tişmesi için imkanlarımız sefer-
ber edilecektir” dedi.  I SAYFA 6
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Hiçbir çocuk
aç kalmayacak

Sayıştay Başkanlığı'nın
2017 yılı İstanbul ilçe bele-
diyeleri denetim raparları

yayımlanmaya başladı. Raporlarda
birçok usulsüzlük göze çarparken,
yapılan ihalelerdeki tutarsızlıklar
gözler önüne serildi. Özellikle, kira-
lama, atama ve tahsislerdeki çarpık-
lıklara parmak basan Sayıştay
Başkanlığı, kanunlara atıfta
bulunarak bu durumun 
ivedilikle düzeltilmesini talep
etti. Sayıştay'ın bulgularına
cevap veren belediyelerin ise
çoğunlukla hatalarını kabul
ettiği görüldü. 

İHALELERDE USULSÜZLÜK

ç Silivri Belediyesi'nde der-
neklere yapılan kiralama-
larda usulsüzlük belirleyen

Sayıştay, Bahçelievler'de de kanun
dışı birçok atama tespit etti. Yine
Bahçelievler'de milyonluk ihalede
kamunun 8 milyon TL zarara uğ-
ratıldığı görüldü. En büyük skan-

dalın ise Beşiktaş'ta yaşandığı
ortaya çıktı. Beşiktaş Belediye
Başkan yardımcılarının ihale
komisyonunda başkanlığa se-
çildiğini tespit eden Sayıştay,
bağımsızlık ve objektiflik kriter-
lerinin aleni olarak çiğnendi-
ğine hükmetti.  I SAYFA 5

DERNEKLERE PEŞKEŞ

ç
Sayıştay’ın 2017 yılı 

denetim raporları, 
belediyelerin skandal 

uygulamalarını günyüzüne
çıkardı. Denetim yapılan

belediyelerde özellikle
ihale, kiralamala, 
tahsislerde birçok 

usulsüzlük göze 
çarparken, bazı 

bulgular ‘bu kadar da
olmaz’ dedirtti

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER
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Dünyanın sıfırdan
inşa edilen ilk ha-

valimanı olan İstanbul
Havalimanı, Ankara’dan
İstanbul’a yapılan ilk
uçuşla gelen yolcularını
ağırladı. Türk Hava Yol-
ları’nın (THY), TK-2125
sefer sayılı yolcu uçağı
dün saat saat 15.11’de
İstanbul Havalimanı’na
indi. Uçak burada hava-
cılık geleneği olan su ta-
kıyla karşılandı. Yolcu-
lara ise İstanbul Havali-
manı apronunda karşı-
lama töreni yapıldı.
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2019 YEREL SEÇİMLERİNE KISA BİR SÜRE KALA SAYIŞTAY TARAFINDAN AÇIKLANAN RAPORLAR BAŞKANLARI ZORA SOKACAK

suriyeliler 
eVine dÖnÜyor!

Esenyurt Belediyesi,
ilçede yaşayan Suriyeli

vatandaşları 
memleketlerindeki

güvenli bölgelere
uğurladı. Başkan

Alatepe, “Gelecek hafta
100, önümüzdeki 
aylarda ise 6 bin

Suriyeli ülkelerine
dönecek” dedi

3 3 3yeşili beklemedi! otomobil takla attı

Suriye’deki iç savaştan
kaçarak Türkiye'ye

gelen Suriyeliler, güvenli böl-
geler oluşturulmasının ardın-
dan ülkelerine dönmeye
başladı. Esenyurt’ta yaşayan
birçok Suriyeli de Afrin ve Ce-
rablus’a gitmek üzere Esen-
yurt Belediyesi’nin sağladığı
imkanlar dahilinde yola çıktı.

Son kafileyle birlikte Suriye’ye
giden vatandaşların sayısının
3 bin 500 civarı olduğunu
söyleyen Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe, “Önümüzdeki
hafta da 100 kişilik bir kafile
daha göndereceğiz. Önümüz-
deki aylarda ise 6 bin Suriye-
liyi ülkelerine uğurlayacağız"
dedi. 

6 BİN KİŞİ DAHA MEMLEKETİNE UĞURLANACAK
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Milli Teknoloji Geliştirme Alt-
yapı Açılış Töreni'nine katılan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülü-
ğünde TÜBİTAK SAGE harp başlığı
raylı sistem testi, Pulat tahrip sis-
temi etkinlik testi, Işın Projesi testi
gerçekleştirildi. Erdoğan,
'”Siper adıyla başlattığımız
milli uzun menzilli bölge-
sel hava füze savunma
sisteminin hayırlı olma-
sını diliyorum” dedi. 
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Seyfettin Başkan

Bahçeşehir Atatürk Ana-
dolu Lisesi öğrencileri

Akif Korkmaz ve Çisel Çavuş,
gökyüzü ve uzay teknolojilerine
duydukları ilgiyle hayallerini
gerçeğe dönüştürmeyi başardı.
Liseli gençler, bir yıllık yoğun bir
çalışmanın ardından imal ettik-
leri roketi Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu’na ta-
nıttı. Kartoğlu ise gençlere 
destek sözü verdi.  I SAYFA 4
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Bilim gençlerden
destek başkandan

Yasin Kartoğlu

“Sorun üreten değil sorun
çözen belediyeciliğimizle

Küçükçekmece’yi CHP'nin ka-
lesi yapacağız” diyen Küçükçek-
mece Belediye Başkan Aday
Adayı Çetin Çapan, 2019'da 
belediye başkanlığı mazbatasını
Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye
edeceklerini söyledi. Çapan,
“Öncelikli 21 projemizi bir an
önce hayata geçireceğiz” 
açıklamasını yaptı.  I SAYFA 5
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Çapan: Mazbatayı
hediye edeceğiz

Çetin Çapan

ETRaFa
SaCIlDIlaR!

Her işin başı sağlık
Maltepe Belediyesi tarafında günde
ortalama 100 kişiye sunulan sağlık

hizmetlerini değerlendiren Belediye Başkanı
Ali Kılıç, “Bizim bu yöndeki çalışmamız 
titizlikle devam edecek. Her şeyin başı 
sağlık. Hemşehrilerimizin sağlığını önemsi-
yoruz” dedi.   I SAYFA 4

ç

Yanlış 
tedavi 
öldürdü

İstanbul'da
geçen hafta

mide bulantısı şika-
yetiyle Ümraniye
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırı-
lan 16 yaşındaki
Nazar Nur Kaya
hastanedeki tedavisi
sırasında hayatını
kaybetti. I SAYFA 3
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soyguncular aranıyor

Türkiye’ye 
‘Siper’ olacak

Şişli Belediyesi, Hollandalı Caz Grubu Kof-
fie’nin Roman çocuklar için gerçekleştirdiği

perküsyon atölyesine ev sahipliği yaptı. Şişli Beledi-
yesi Roman Sanat Evi’nde gerçekleşen etkinlikte,
Kuştepe Mahallesi’nde yaşayan 6-14 yaş arasındaki
çocuklar müzik grubu Koffie ile Tarık Aslan’dan def,
darbuka ve küçük Latin perküsyonları ile eğitim aldı.
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ilk yolcular karsılandı RomanlaRa
müzik eğitimi

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

RAPORLAR ŞAŞKINLIK YARATTI: CHP’li Silivri ve Beşiktaş ile AK Partili
Bahçelievler Belediyesi’nin denetim raporu dudak uçuklattı. Raporlara
yansıyan veriler, 3 belediye başkanının da üzerinin çizilmesine neden olabilir.
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ARABESK müziğin güçlü sesi Hakan
Altun, Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde
muhteşem bir konsere imza attı. Sevilen

şarkısı "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" şar-
kısı ile hayranlarını karşısına çıkan Hakan Altun, söy-
lediği romantik şarkılara konserinin ilk bölümünde
duygusal rüzgarlar estirdi. Konserinin ikinci bölü-
müne hareketli şarkılar ile başlayan başarılı sanatçı,
''Hemen her konserimde alkışlayanlara aşk, sağlık, yüz
binlerce dolar ve euro gibi şeyler temenni ediyorum.
Umarım bir gün biri çıkıp karşıma ''Hakan Abi ben
zengin oldum'' der. Bu kadar temenni boşa gitsin iste-
mem.'' sözleri ile etkinlik alanını dolduran yüzlerce ki-
şiyi tebessüm ettirdi. Ardından konuşmasına devam
eden Altun, "Aşk dünyanın belkide en güzel duygusu.
Lakin biz insanlar bazen o güzel duyguyu da bir şe-
kilde kirletebiliyoruz. Nasıl ki aşk dünyanın en güzel
duygusuysa, ihanette dünyanın en kötü davranışların-
dan biri. Aşka ihanet edenler asla cezasız kalmaz.
Bunu asla unutmayın." diyerek "Aşk Lütfen Gel" şar-
kısını okudu.
Tezahüratlarla söylediYaklaşık üç saat süren ve ara-
larında ünlü oyuncu Celil Nalkaçan ve iş adamı
Murat Aksu gibi isimlerinde olduğu yaklaşık bin ki-
şilik kalabalık bir kitlenin izlediği konserinin veda
şarkısı olarak başlangıçta söylediği "Telefonun Ba-
şında" şarkısını tekrar seslendiren Hakan Altun, te-
zahüratlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

A kut sinüzit, belirtileri 3 aydan daha az sürede tamamen düzelebilen
çoğu zaman virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Akut sinüzitlerin
tedavisinde özellikle doğru ve akılcı antibiyotik kullanımı önemlidir.

Bu yüzden mutlaka doktorun önerdiği antibiyotikler kullanılmalıdır. Tuzlu su
spreyleri ile akıntıların kıvamı yumuşatılabilir, ayrıca evde istirahatin de teda-
vide önemli bir seçenek olduğu unutulmamalıdır.

Belirtileri uzun sürer

Kronik sinüzitte belirtiler 3
aydan uzun sürer. Çocuk,
yılda 4-6 kez sinüzit
atağı yaşıyorsa
mutlaka alerji ve
geniz eti açı-
sından kulak
burun
boğaz
muaye-
nesi ya-
pılarak
değer-
lendiril-
melidir.
Çocuk
sinüzitle-
rinde
özellikle
erken teşhis
ve uygun bir
ilaç tedavisi ile çok
başarılı sonuçlar alın-
maktadır.

Sinüzitin belirtileri önemsenmeli

ÜÇocukta aşağıdaki belirtilerden birkaçı varsa, mutlaka bir
kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.
ÜGeceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük,
ÜSarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı,
ÜGöz çevresinde basınç hissi,
ÜNefeste kötü koku,
Koku alma bozukluğu,
ÜMide bulantısı ve kusma,
Ü10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı (nezle/grip),
bazen hafif ateş yükselmesi,
ÜBurun tıkanıklığı ve horlama,
ÜGeniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma,
ÜDavranış değişiklikleri,
ÜGeçmeyen baş ağrısı (özellikle 6 yaş sonrası)
ÜYorgunluk ve halsizlik

Doğru teşhis doğru muayene

Hastanın kulak burun boğaz muayenesine başlama-
dan önce detaylı şekilde aile öyküsü, alerjik hikayesi
ve olası risk faktörleri sorgulanmalıdır. Endoskopik
muayeneden sonra gerekirse görüntüleme yöntem-
lerine başvurulmalıdır. Çocuk sinüzitlerinin tanı-

sında sinüsleri mutlaka radyolojik olarak
görmek gerekirse, başvurulacak gö-

rüntüleme yöntemi bilgisayarlı
sinüs tomografisi olmalıdır.

Ancak tomografi ço-
cuklarda zorunlu

olmadıkça kulla-
nılmamalıdır.

BARIŞ
KIŞ
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 12,50 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 
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Yakup TEZCAN
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Ali Burhan SİMSAR
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Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:
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ÇOCUK sinüzitlerinde sinüslere yönelik ameliyat gerektiren
durumlar, ilaç tedavisine dirençli olan vakalardır. Göz içi veya

etrafında apse oluşumunda, cerrahi tedavi önemli bir seçenektir.
Kronik sinüzitte risk faktörleri önemlidir ve birlikte geniz eti büyük-
lüğü olan veya sık bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda, geniz
eti büyüklüğü varsa ve ek problemler oluşturuyorsa geniz eti önce-
likle alınmalıdır ve takip edilmelidir. Eğer alerjik rinit varsa alerjiye

yönelik ek tedavi planlanmalıdır. Uygun içerik ve sürede verilen me-
dikal tedavi ve gereken durumlarda yapılan geniz eti ameliyatına

rağmen tedavi edilemeyen kronik sinüzitlerde tercih edilen te-
davi yaklaşımı endoskopik sinüs cerrahisidir. Çocuklarda
daha az tercih edilse de ameliyat, iyi sonuç veren bir te-

davi seçeneğidir. Ameliyatta konservatif yaklaşılıp
en önemli amaç, sinüs ağızlarının açılmasını

sağlamak ve sinüslerin içini temizle-
mektir.

ameliyat 
gerekebilir

Çocuk sinüzitleri, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İlaç tedavisiyle
iyileşebildiği gibi çok ağır bir tabloda çocuklarda körlük ya da menenjitle de

sonuçlanabiliyor.Tam bir burun tıkanıklığı, şiddetli bir baş ağrısı veya işitme kaybı
gelişmedikçe kendini gizleyebilen sinüzit, alerjik hastalarda daha sık görülüyor
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Löseminin 
belirtileri nelerdir?
2 – 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Bölümü’nden Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla
Tanyeli, löseminin 10 önemli belirtisi hakkında bilgi verdi ve ailelere uyarılarda bulundu

1.Kansızlık: Löseminin ilk bulgularından biri kansız-
lıktır. Çocuğun renginin giderek soluklaşması ve halsiz-
lik şikayetleri kansızlığın ilk belirtileri arasında yer alır.

Kemik iliğindeki kırmızı kürelerin azalması ile kansızlık gelişir. Do-
ğumdan sonraki altı ay ile bir yaş arası dönemde fizyolojik anemi
yaşanabilir ancak kansızlık asla normal bir durum olarak kabul
edilmemeli ve mutlaka doktora gidilmelidir. Her yaş grubuna göre
belirli hemoglobin değerleri vardır ve bu değerlerin altında olması
her zaman anormal olarak değerlendirilmelidir. Toplumda en
fazla demir eksikliği kansızlığa neden olur. Lösemi de sıklıkla bu
nedenle fark edilememektedir. Demir eksikliği tedavisi ile teşhisi
daha geç konulan lösemi hastası sayısı azımsanmayacak oranda-
dır. Bu nedenle tedaviye cevap vermeyen kansızlığın olan çocukla-
rın mutlaka iyi araştırılması gereklidir.

2.Ateş: Akut miyeloid lösemide (AML) inatçı yüksek ateş görülür.
Lösemide ateş görülmesinin nedeni; lösemik hücrelerin kemik ili-
ğini infiltre etmesine bağlı olarak kemik iliğindeki normal vücudun
savunma sistemi olan beyaz kürelerin baskılanarak azalmasına
bağlı olarak gelişen enfeksiyonlardır. 37-38 ya da 39-40 dereye
yakın ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuklarda çoğu zaman
ateşin nedeni net olarak saptanamamaktadır. Hastada eğer aynı
dönemde, akciğer, kulak ya da üst solunum yolu enfeksiyonu
varsa bunlarla ateş izah edilebilir. Ancak lösemi varlığında tedavi
rağmen ateş şikayeti devam eder. 2 haftadan daha uzun süren ve
sebebi bulunamayan ateş şikayeti olan hastalarda mutlaka maliyn
hastalık yönünden hasta araştırılmalıdır.

3.Halsizlik: Kansızlığın bir devamı olarak halsizlik görülür.
Genel bir hastalık hali olarak çocuklarda metabolizma da bozul-
duğu için iştahsızlık ve halsizlik olabilir. Halsizlik çocuğu yatağa
bağlar ve hasta yataktan çıkmaz istemez.

4.Kilo kaybı: İştahsızlığa bağlı olarak kilo kaybı gelişir. Kilo kay-
bının nedeni; lösemik hücrelerden salınan sitokinlerin iştah merke-
zini etkileyerek iştahsızlık yapmasından kaynaklanır. Çocuğun son
6 ayda yüzde 10’dan fazla kilo kaybına uğraması halinde mutlaka
araştırılmalıdır.

5.Vücutta morluk: Çocuklar aşırı hareketlidir. Bazen dikkatsizce
elini ya da ayağını sert bir yere çarpabilir ve bu vücutta morluk
oluşumuna neden olabilir. Özellikle 2-5 yaş arası dönemde vü-
cutta morluklara daha sık rastlanmaktadır. İnatçı ve vücuttan
uzun sürede geçmeyen, özellikle de çocuğun çarpamayacağı böl-
gelerde; sırtta ve boyunda ortaya çıkan morluklar olması duru-
munda dikkatli olmakta fayda var. Morluklar, kemik iliğinin
lösemik hücreler tarafından tutulmasına bağlı olarak trom-
bositlerin ana hücrelerinin baskılanmasından kaynaklanır.
Hastalık devam ettiği sürece bir kaç gün içerisinde vücu-
dun farklı bölgelerinde morluklar oluşmaya devam
eder.

6.Kemik ağrısı: Çocukların kol, bacak, kalça ke-
miği gibi vücudunun her bölgesinde ağrı olabi-
lir. Bu yüzden sıklıkla romatizma hastalığıyla
karıştırılır. Uzun süre yanlışlıkla romatizma
tedavisi görüp daha sonra lösemi tanısı alan
hastalar az değildir. Uzayan eklem ağrıla-
rında mutlaka bir kan tahlili yapılarak lö-
semi varlığı sorgulanmalıdır. Özellikle kemik
ağrısına eşlik eden kansızlık ve kilo kaybı da
varsa testler asla ihmal edilmemelidir.
Küçük çocuklarda ağrı şikayetlerini dile ge-
tirmese bile aile eğer topallama ya da ak-
sama varsa, ağrılı bölge üzerine

basamıyorsa ya da gece uyur-
ken o bölgenin üzerine yattı-
ğında ağlayarak kalkıyorsa
dikkatli olunmalıdır.

7.Kanamalar: Kanamalar mut-
laka önemsenmelidir. Gece hiçbir
şikayeti olmadan yatan bir çocuk
özellikle AML varsa sabah ciddi
kanama ile uyanabilir. Boğazdan
gelen ve ağızda biriken kanamalar
olabilir. Bazen daha az kanama bul-
guları olabilir. Burun kanaması, dış-
kıda kanama, siyah dışkılama ve diş
eti kanamalarına dikkat edilmelidir.
Diş etinde sıklıkla birden bire kanama
olabileceği gibi diş fırçalama esnasında
da çok daha şiddetli bir hal alabilir.

8.Bezeler: Vücudun hemen hemen her
bölgesinde lenf bezleri vardır. Tüm löse-
mili çocuklarda servikal, koltuk altı, kasık
olmak üzere her yerdeki bezeler büyüyebi-
lir. Batın içerisindeki bezeler büyüyünce
karın ağrısı yapabilir. Mediatinal kanamalar
nefes darlığına sebep olabilir.

9.Karaciğer büyümesi: Karaciğer büyüme-
sinde karın bölgesinde şişlik olur. Normalde
de çocuğa bakıldığında kaburgalarının altında
karaciğer ya da dalak bir şişlik halinde ele gele-
bilir. Bu şişlik özellikle uykuda ya da banyo yap-
tırılırken fark edilebilir. Ayrıca karaciğer çok
büyüdüğü zaman karın ağrı şikayetlerine 
yol açabilir.

10.Dalak büyümesi: Vücudun sol tarafında bir
kitle ele geliyorsa ilk akla dalak büyüklüğü gelmeli-
dir. KML denilen lösemi tipinde dalak çok büyür.
Bu da o bölgede ciddi bir ağrı şikayetine
yol açar. HABER
MERKEZİ

Löseminin en
büyük belirtisi
bacaklardaki 

sebepsiz 
morluklar

olarak 
biliniyor.

Aşka ihanet
cezasız kalmaz!

POP müziğin prensi Murat Dalkılıç Jolly
Joker Vadistanbul sahnesinde hayranlarıyla
buluştu. "Tadı Sevdanın" şarkısıyla mekanı

dolduran yüzlerce hayranını selamlayan Dalkılıç, söy-
lediği şarkılarla unutulmaz bir geceye imza attı. Murat

Dalkılıç özellikle "Derine'' şarkısındaki perfor-
mansı ile müzikseverleri adeta büyüledi.
Programına sevilen parçalarından ''Hadi
İnşallah” şarkısı ile devam eden sanatçı,
sahnede müziğin ritmine uyum sağlayan

dans figürleriyle muhteşem bir per-
formansa imza attı. Konserinde

Sezen Aksu şarkılarına da yer
veren sanatçı, “İhanettten
Geri Kalan” şarkısıyla konse-
rine nokta koydu. Sezen Ak-
su'nun ''Geri Dön'' şarkısını
seslendiren Dalkılıç, “Sezen

Aksu çok önemli bir değer. Türk
müziğinde adeta bir mikenk taşı.
Bu gece elimden geldiğince onun
şarkılarında seslendirmeye çalış-
tım sizler için. Bir Sezen duygusu
veremedim biliyorum ama idare
ettiğimi düşünüyorum” dedi.

İstanbul'da 
Sezen Aksu gecesi

CoCuklarda 
sinuzite 

dikkat
Çocuk sinüzitleri, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İlaç tedavisiyle

iyileşebildiği gibi çok ağır bir tabloda çocuklarda körlük ya da menenjitle de
sonuçlanabiliyor.Tam bir burun tıkanıklığı, şiddetli bir baş ağrısı veya işitme kaybı

gelişmedikçe kendini gizleyebilen sinüzit, alerjik hastalarda daha sık görülüyor

Hakan
Altun
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O lay, Barbaros Bulvarı'nda saat 17.00 sı-
ralarında meydana geldi. 35 AN 5560
plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Y.

seyir halindeyken, İstanbul Otobüs A.Ş.ye bağlı
129T hatlı otobüs şoförü Durmuş Çömlek ile
iddialara göre trafikte yol verme yüzünden tartış-
maya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine
motosiklet sürücüsü, otobüsün kapı camını
yumruklamaya başladı. Motosiklet sürücüsü,
yumrukla kıramayınca kafasından çıkardığı
kaskla vurarak camları kırdı.

Kaskını çöpe attı

Olay sırasında kısa süreli panik yaşayan otobüs-
teki yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak
sakinleştirdi. Otobüs şoförü, kırılan camları
fırça ile temizledi. Polis ekipleri olaya ilişkin tu-
tanak tutarken, otobüs şoförü ve motosiklet
sürücüsü yollarına devam etti. Motosiklet sü-

rücüsü ayrılırken kaskını çöpe attı. 

Şoför olayı anlattı

Otobüs şoförü Durmuş Çömlek, "Yukarıdan
aşağıya geliyorduk. Motosiklet sürücüsü
solumdan geçerken cama yumruğu
ile vurmaya başladı. Cama
vurmaya başlayınca sol ön
tarafa tekerlek takıldı.
Ben durdum ne oldu
diye? Aşağıya indi
yumruğu ile cama
vurmaya başladı.
Yumruğu ile
camı kırama-
yınca kafasın-
dan kaskı
çıkarttı, kaskla
vurdu." diye ko-
nuştu.  DHA

Hadise’Yi kendisine takıntı ha-
line getiren Serhat O., geçtiği-
miz yıl Ekim ayında ünlü

şarkıcının evinin bulunduğu İstinye'deki
süper lüks siteye girmek isterken yakalan-
mıştı. Sitenin bahçe duvarlarındaki dikenli
telleri aşmaya çalıştığı sırada güvenlik gö-
revlileri tarafından fark edilerek engelle-
nen Serhat O. hakkında 'Kişilerin
huzurunu bozmak' suçundan 3 aydan 1
yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açılmıştı. Hadise'nin şikayetçi olduğu
davanın görülmesine bugün İstanbul As-
liye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Hadise'nin avukatının hazır bulunduğu

duruşmaya sanık Serhat O. katılmadı.
Hadise'nin avukatı, dava dosyasına gelen
bilirkişi raporunun iddialarını destekledi-
ğini ifade ederek, sanığın cezalandırılması
gerektiğini savundu.

Yakalama kararı çıkarıldı

Mahkeme, duruşmalara katılmayan ve ta-
limatla da ifade vermeyen sanık Serhat O.
hakkında yakalama kararı çıkardı. Hadi-
se'nin bir sonraki duruşmada hazır edil-
mesine de karar veren mahkeme
duruşmayı erteledi. Şarkıcı Hadise, olay
tarihinde yaptığı açıklamada "Yaptığı şey
çok korkunçtu" demişti. DHA

M illiyetçi Hareket Partisi Genel
Başkanı Devlet Bahçeli her yönü
ile ilginç bir siyaset adamı.

O'ndan bahsedildiğinde, öncelikle aklıma
ilk gelen şey Bahçeli genel başkan oldu ve
Ülkücüler sokaktan çekildi ya.

Sadece bu nedenle bile Devlet Bahçeli'ye
başarılı bir siyaset adamı, iyi bir yönetici,
hoşgörülü vatansever dememiz kafi.

Oysa Devlet Bahçeli son yıllarda o kadar
ilginç şeyle gündeme geldi ki.

Son günlerde ise yaklaşan yerel seçim
öncesi belirlediği veye ortaya attığı aday
adayları ile gündemde yer tutuyor.

AK Parti'den MHP'ye oy kayıyor

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde
gerçekleşen 'Cumhur İttifakı''nın yerel se-
çimlerde -şimdilik- rafa kalktığı olayına da
hazır yeri gelmişken biri iki görüş 
belirtelim.

Öncelikle bu ittifakın bozulmasına göste-
rilecek en belirgin neden olarak, önce 24
Haziran seçimlerinde ardından yapılan an-
ketlerde AK Parti'den MHP'ye ciddi bir oy
kaybı yaşandığı gerçeği ortaya çıktı.

Son günlerde yapılan anketlerde
MHP'nin oy oranı %15-16 oranlarını zor-
larken, AK Parti'nin oy oranının ise 37-38
bandına kadar düştüğü ve bu oranlardaki
kaybın MHP'ye gittiği yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yö-
neticileri bu durum karşısında yapılması
gereken en doğru şeyin yerel seçimlerde
MHP ile ittifak yapılmaması fikirlerine 
büründüler.

Anlayacağınız 'Cumhur İttifakı'nın yerel
seçimlerde devam etmeme sebebi MHP Li-
deri Bahçeli'nin yaptığı açıklama ile sert çı-
kışından ziyade, bu çıkışı yapmadan önce
Bahçeli'nin taleplerinin – Af ve Andımız ta-
lepleri başta olmak üzere - iktidar tarafın-
dan göz ardı edilmesi.

Ve bu göz ardı dışında AK Partili bazı
yöneticilerin MHP Liderini incitici açıkla-
malarının olmasıdır.

Bahçeli'nin sert çıkışı ve yerelde ittifakın
devam etmeyeceği açıklamalarının ardın-
dan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortamı
yumuşatmadan ziyade daha sert çıkışlar
göstererek özellikle Andımız konusunda
MHP'den gelen talebi reddedip, HDP tara-
fının hoşuna gidecek açıklamalarda bulun-
ması ise akıllara partisinden MHP'ye kayan
oyları kesmekle birlikte.

Olası bir yerel ittifakta
MHP'den gelen yüzde 3-4 oy oranı yerine,
HDP'nin muhafazakar kesiminden AK Par-
ti'ye kayabilecek % 6-7 oy oranın daha kıy-
metli olduğunun hesaplarının yapıldığını
getirdi.

Gökçek ve Dalan MHP'yi reddetti

MHP önce 2019 yerel seçimlerinde An-
kara'da devrik başkan Melih Gökçek'i aday
göstereceklerini açıkladılar.

Bu duruma Gökçek teşekkür ederken AK
Parti Lideri Erdoğan ise 'Gökçek bizim yol
arkadaşımızdır. Beraber geldik beraber gi-
deceğiz' diyerek olası bir MHP'nin adayı
Melih Gökçek adaylığın önünü kesmiş oldu.

Yine dün ortaya atılan bir kulis habe-
rinde ise; MHP'nin daha önce ANAP'tan İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
(1984-89 arası) görevini yapan Bedrettin
Dalan'ın aday gösterebileceği iddia edildi.

Dalan bu iddialara şöyle cevap verdi:
''MHP adaylığı söz konusu değil, kimse be-
nimle konuşmadı, konuşsalar da ret yanıtı
alırlardı. Bu tek parti için geçerli değil,
tüm partiler için böyle. Siyasetin dışında-
yım. O işi yaptım ve bitti.''

Şimdi bir bakmışsınız, hakkında FE-
TÖ'nün Ergenekon kumpas davası kapsa-
mında 12 Nisan 2010'da yakalama kararı
çıkarılan ve uzun süre kaçak dolaşan, 18
Şubat 2015 tarihinde yakalama kararının
kaldırılmasıyla Türkiye' ye dönen Bedreddin
Dalan ile ilgili de yakın zamanda, Cumhur-
başkanı Erdoğan veya AK Partili yönetici-
ler tarafından koruyucu ve kucaklayıcı
açıklamalar gelsin.

Bu tartışma İstanbul'a nasıl yansır?

Peki size bir soru.
AK Parti ve MHP arasında yaşanan bu

tartışmalar İstanbul'da yerel seçimleri nasıl
etkiler dersiniz?

Bu tartışmaların CHP'ye yarayacağı
kesin de seçimleri almasını sağlayabilir mi
dersiniz?

Ben cevabımı söylüyorum.
Şayet MHP İstanbul'da fazla iddialı ol-

masa da orta iddialı bir adayla bile seçime
girsin.

Kesinlikle 2019'da İstanbul'un belediye
başkanlığı koltuğunun yeni sahibi Cumhuri-
yet Halk Partisi olacaktır...

Nokta...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Yanlış tedavi hayattan etti
ailesi, bir televizyon kanalında
katıldığı ses yarışması ile de tanı-
nan kızlarının yanlış iğne sonucu

öldüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda
bulundu. Savcılık cenazenin otopsi için Adli
Tıp Kurumu’na kaldırılmasına karar verdi.
Kaya’nın cenazesi dün akşam Adli Tıp Ku-
rumu’na getirildi. Bugün yapılan otopsi
sonrası cenazesi aileye teslim edildi.

Hatayı örtbas edemeyecekler

Cenazeyi teslim alan abla Hatice Kaya
ihmal iddiasını tekrarlayarak, ‘Nazar yoğun
bakıma girdiğinde bana söylediği tek şey
‘Abla beni burada bırakma. Bir daha alama-

yacaksın’ dedi. Doktora çok güvendim. Ser-
viste hata varsa, doktor sonuçta ama 'onlar
bilir' dedim, teslim ettim kardeşimi. Kardeşi-
min öldüğünü söyledikleri gün hemen alıp
gitmem söylendi. Neden ne oldu bu kıza?
Ben savcılığa gitmeyi daha uygun buldum.
Savcı gerekeni yaptı. Otopsiye sevk etti.
Bunu yapanlar ve gizlemeye çalışanlar başa-
rısız olacaklar. Yapılan hata varsa örtbas et-
menize gerek yok. Biz Nazar’ımızı şimdi
nasıl gömeceğiz’ diye konuştu. Kaya’nın ce-
nazesi ikindi vakti Kasımpaşa Büyük
Camii’nde kılınacak cenaze namazının ar-
dından Habipler Mezarlığı’nda toprağa ve-
rilecek.  DHA

İstanbul'da geçen hafta mide bulantısı şikayetiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsü, trafikte yol verme yüzünden şoförüyle
tartıştığı otobüsün kapı camlarını yumruklayıp kaskıyla kırdı

MOTOSIKLETLI
MAGANDA

Trafik terörü
Olay, geçen hafta Selim-
paşa D-100 Karayolu Tekir-
dağ istikametinde meydana

geldi. Yolda seyir halinde olan bir
otomobilin sürücüsü ile konteynır ta-
şıyan TIR sürücüsü arasında trafikte
yol verme yüzünden tartışma ya-
şandı. Tartışma sırasında TIR sürü-
cüsü, durdurduğu aracından inerek
otomobile yaklaştı. Bu sırada oto-
mobilin sürücüsü, aracının içerisin-
den ateş ederek TIR sürücüsünü
karnından yaraladı. Yaralanan TIR

sürücüsü yere yığılırken, otomobil
sürücüsü aracıyla kaçtı. Bildirilmesi
üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri,
adı öğrenilemeyen TIR sürücüsünü
hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili
yaptığı çalışmanın ardından güven-
lik kamera görüntülerinden tespit et-
tiği şüpheliyi yakalayarak gözaltına
aldı. Adı açıklanmayan şüpheli, po-
listeki işlemlerinin ardından çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

Silivri'de bir otomobilin sürücüsü, trafikte yol verme
tartışmasına girdiği TIR sürücüsüne silahla ateş ederek yaraladı.
Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Şarkıcı Hadise'nin evinin 
bulunduğu lüks siteye dikenli
telleri aşarak girmek isterken
yakalanan hayranı hakkında
'Kişilerin huzurunu bozmak' 
suçundan yargılandığı
davada yakalama
kararı çıkartıldı.
Mahkeme 
Hadise'nin de bir
sonraki duruşmada
hazır edilmesine 
karar verdi

Hayranı hadise çıkardı!

istanbul’da 2 ay içinde hırsızlık
için girdiği evlerden aldığı kontak
anahtarlarını kullanarak 3 lüks

otomobil çalan şüpheli Murat K.(41) polis
tarafından otomobilleri parçalarken suçüstü
yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine
gönderildi. İstanbul'da son iki ay içinde
meydana gelen otomobil hırsızlıkları üzerine
soruşturma açılmıştı. Oto Hırsızlık Büro
Amirliği Ekipleri tarafından önceki gün şüp-
helinin çalıntı otomobilleri parçaladığı bir
tamirhaneye baskın yapıldı. Baskında içe-
ride otomobilleri parçalarken görülen Murat
K., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Tamirhane'de yapılan incelemede çok sayıda
otomobil parçası ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli
Murat K.'nın daha önceden benzer suçlar-
dan 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıka-
rıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

Eyüp'te gece saatlerinde yüzleri
maskeli iki soyguncu silahla girdik-
leri markete kasadaki 600 lira pa-

rayı alarak kaçtı. Polis soyguncuları
yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat
23:00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Alpe-
renler Caddesi üzerinde bir markette meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzleri maskeli iki

hırsız ellerinde silahla Alperenler Caddesi üze-
rinde bulunan bir makete girdi. Market sahibini
etkisiz hale getiren soyguncular, kasadaki 600
lirayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,
çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri ince-
lemesi yaptı. Polis kaçan soyguncuları yakala-
mak için çalışma başlattı.

Soyguncular aranıyor

Hırsıza kötü son
Yeşili beklemedi!

maltepe’de kır-
mızı ışıkta yolun
karşısına geç-

meye çalışan kişiye bir araç
çarptı. Kaza anı trafik ka-
merası tarafından 
görüntülendi. Maltepe Sü-
reyyapaşa sahil yolundaki
kaza sabah saatlerinde
meydana geldi. Trafik ışık-
larından karşıya geçmek
için bekleyen bir kişi yaya
butonuna basıp beklemeye
başladı. Ancak yayalar için
yeşil ışık yanmadan koşa-
rak karşıya geçmeye çalıştı.
Bu sırada seyir halinde
olan bir araç bu kişiye
çarptı. Havaya fırlayan kişi
yaralandı. Kaza anı trafik
kamerası tarafından gö-
rüntülendi.

AK Parti'den MHP'ye oy
kayıyor, Bahçeli kime

dokunsa kıymete biniyor!

avcılar
D100 yan
yolda bir oto-

mobilin takla atması
sonucu sürücü hafif
yaralandı. Kaza saat
10.00 sıralarında mey-
dana geldi. Avcılar'dan
Topkapı yönüne ilerle-
yen sürücü, henüz bi-
linmeyen nedenle
direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Otomobil
takla attı. Kazada hafif
yaralanan sürücü has-
taneye kaldırıldı.

Otomobil takla attı
Motosikletli
saldırgan
yaşanan
hengame
gözaltına
alındı.



E vde sağlık, engelli hasta nakil
ve nakil ambulans hizmetle-
riyle, günde ortalama 100 ki-

şiye sağlık hizmeti sunan Maltepe
Belediyesi, 2014’ten bu yana 56 bin
84 hastaya evde sağlık hizmeti, 35 bin
633 engelli ve hastaya da nakil ambu-
lans hizmeti sundu. Belediye Başkanı
Ali Kılıç, “Belediyeler içerisinde bu
alanda, saat 22.00’a kadar hizmet
veren tek belediyeyiz. Bizler için
önemli olan öncelikle Maltepelilerin
sağlığı ve mutluluğu” dedi.

Arayıp çağırmak yeterli

Küçükyalı Tıp Merkezi başta olmak
üzere, sağlık alanında önemli yatırım-
lara imza atan ve evde sağlık hizme-
tiyle birçok kesimden takdir gören

Maltepe Belediyesi, Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü bünyesindeki 20 kişilik bir
ekip, 2 nakil ambulansı ve 3 evde sağ-
lık hizmeti aracıyla, günde ortalama
100 kişiye şifa dağıtıyor. Bu kap-
samda kurulan 4 kişilik bir santral
ekibi de, vatandaşlardan gelen talep-
leri değerlendirerek, enjeksiyon,
serum, pansuman, sonda takılması,
uzun süreli yatan hastalarda yara ba-
kımı ve kan alma işlemlerini içeren
evde sağlık hizmeti ile hastaların sağ-
lık kurumlarına ve sonrasında da ev-
lerine ulaştırılmalarını içeren, nakil
ambulans hizmetinin vatandaşlara
ulaştırılmasında görev alıyor. Vatan-
daşların, evde sağlık ve nakil ambu-
lans hizmetinden yararlanması için
444 1 706 numaralı telefonu, işlemle-
rinden bir gün önce araması yeterli
olacak.

BARIŞ KIŞ
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N e andımız varmış be!
Milleti tarumar eyledi...

**
Dikkatli olmak lazım:
Okursan; Türk,
Okumazsan; Kürt, Çerkez, Arap, Laz olur-

sun heeee!
Dahası, bütün namusun, onurun, şerefin ve

izzetin gider..! Ama okursan; sıkıntı olmaz! 
"Ne hallere düştük ey gazi Hünkar..."

**
Ankara'da öyle oldu, böyle oldu, bu; bunu

dedi, şu; şunu dediyi bir tarafa bırakalım,
okuyalım bakalım.

"TÜRKÜM";
"...Kabe arabın olsun, Çankaya bize

yeter"... diyecek kadar!
Milletim aleyhine casusluk yapacak, dev-

letimin sırlarını yabancılara peşkeş çekecek

kadar 
"DOĞRUYUM" 
Bu Milletin henüz doğmamış çocuklarının

geleceğini, 50 yıldan beri yabancılara "ipo-
tek" ettirecek kadar "ÇALIŞKANIM"

"İLKEM" (baş kuralım, ana prensibim);
doğan çocukları cami avlularına, çöp bidon-
larına atarak, sokak çocuklarını her geçen
gün çoğaltarak, "KÜÇÜKLERİMİ KORU-
MAK"tır.

Ve ecdadımın servetine sahip olmak, bir
an evvel yakayı onlardan kurtarmak için
"dar'ül aceze"ye gönderecek kadar "BÜYÜK-
LERİMİ SAYMAK"tır.

Has evlat bilinen katiller sürüsü 15 Tem-
muz ve benzeri zamanlarda, Ülkeme "beka"
sorunu yaşatsalar da; Onlar; has Türkleridir
"YURDUMUN" 

**
Soyu, sopu, dili, kültürü, töresi aynı olsa

da, kendilerinden ihanet görsem de,
'beni, ben yapan' bu kavimlere ihanet içinde
olsam da, birbirimizin kuyusunu kazsak da;
"BUDUNUMU" her şeyden üstün tuttar, üze-
rine başka değer koymam!

Onları herkesten, hatta kendi
"ÖZÜMDEN ÇOK SEVERİM", karşılıksız

olarak aynı muhabbetle onlarda beni!
"ÜLKÜM" (amacım, ulaşmak istediğim

nokta); İzmir Limanı ihalesini önce geciktirip
sonra ihalesinin iptaline sebep olarak; vatanı,
milleti milyarlarca $ zarara uğratacak kadar 

"YÜKSELMEK, İLERİ GİTMEKTİR"
Türk o kadar değerlidir ki; benim "VARLI-

ĞIM" onun varlığı yanında bir hiçtir.
Beni yolda satsa da, bana ihanet etse de;

kendi varlığım, emsalsiz değerler üreten
"TÜRK VARLIĞINA", karşılık beklemeksizin
"ARMAĞAN OLSUN" (feda olsun)!

Bu yüksek ideallere, ilke ve ülkülere inan-
mak, onları bire bir yaşamak, bunlar dışın-
daki farklı düşünce ve sapıkça fikirlere (!)
özümde ve sözümde yer yoktur.

Böyle düşüncelerde olanlar kendilerine
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" der ve
bunda 'ahid'leşirler!

Arap, Alman, Rus vs. olmadıklarına
bunun için şükreder, övünürler! Kendilerince
Türk doğmanın ayrıcalığını yaşar, bununla if-
tihar ederler. Ben de, Türk olarak doğmu-
şum. Bu alt kimliğimden rahatsızlık
duymadığım gibi övünç kaynağı olmayacağı-
nın da idrakindeyim. Hayatıma anlam ka-
zandıran şey; inancımdan aldığım asıl
kimliğimi koruyarak Öte'lere gitme mücade-
lesidir.

"Bir Türk dünyaya bedel" diye diye büyü-
dük. Aklımız bastığında gördük ki; ABD Do-
lar'ının, satın alamayacağı kimseler

parmakla gösterilecek kadar azdır maalesef.
Ne diyelim; "şükür halimize, Elhamdülillah!"

Andımız bize az şey mi kazandırdı? Ruh,
şuur, bilinç aidiyet duygusu, Milli ve Mukad-
des değerler vb.

Sen, bunca kıymet ve değeri ne ile kazan-
dın zannediyorsun!? Yoksa; İstiklal Marşı ile
mi!? İstiklal Marşı'nda atıf yapılan değerler
ve mesaj bu topluma benimsetilmek isten-
seydi, andımız hafta içinde hergün okunur-
ken; İstiklal Marşı bir defa mı okunurdu!?
Hiç kimse kusura bakmasın, Atasözünde "Ki-
şinin fikri ne ise zikri de o dur" der. İnsan ve
toplum hayatı kavramlara yüklenilen değer-
lere göre şekil alır. Bu şekil ise; sizin hem fik-
rinizi hem de zikrinizi yansıtmış olur.

Hülasa; 1430 yıllık manevi değerlerimize,
719 yıllık milli varlığımıza küçümsenmeye-
cek katkıları olan "ANDIMIZ"ı okumaya
devam..!

Hem arayan bulur; belasını da, Mevlasını
da... Kim bilir? Belki de; bulmuşuzdur!
Selam ve sevgi ile. 

“Andımız”ı okuyalım

Maltepe Belediyesi tarafında günde ortalama
100 kişiye sunulan sağlık hizmetlerini
değerlendiren Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bizim
bu yöndeki çalışmamız titizlikle devam edecek.
Her şeyin başı sağlık. Hemşehrilerimizin
sağlığını önemsiyoruz” diye konuştu
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mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

Hizmet kalitesi artacak
Belediyeler arasında ilk kez
22.00’a kadar çalışan bir birimin
kurulduğu ve 2014’ten bu yana 56
bin 84 hastaya evde sağlık hizmeti,
35 bin 633 engelli ve hastaya da
nakil ambulans hizmeti sunulduğu
çalışmalarla ilgili bilgi veren Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç, “Göreve gel-
diğimiz 2014’te, her şeyin başı
sağlık demiştik. Bu kapsamda söz
verdiğimiz Küçükyalı Tıp Merkezi

başta olmak üzere, sağlık alanında
birçok çalışma gerçekleştirdik. Bun-
ların en önemlilerinden biri de,
uzun yıllar belediyemizde sürdürü-
len evde sağlık hizmetini, kalitesini
arttırarak sürdürmemiz oldu. Bele-
diyeler içerisinde bu alanda, saat
22.00’a kadar hizmet veren tek be-
lediye olduğumuzu iftiharla söyle-
yebilirim. Bizler için önemli olan
öncelikle Maltepelilerin sağlığı ve

mutluluğu. Kurmuş olduğumuz
merkezler, herkese imkânlar

ölçüsünde hizmet
vermektedir”

dedi.

Bilim gençlerden 
destek başkandan

Bahçeşehir
Atatürk

Anadolu Lisesi
öğrencileri Akif

Korkmaz ve Çisel
Çavuş, gökyüzü ve

uzay teknolojilerine
duydukları ilgiyle

hayallerini gerçeğe
dönüştürmeyi
başardı. Liseli 

gençler, bir yıllık 
yoğun bir çalışmanın

ardından imal ettikleri
roketi Başakşehir
Belediye Başkanı 

Yasin Kartoğlu’na tanıttı.
Kartoğlu ise gençlere

destek sözü verdi

“Hayalinizdeki Başakşehir”
söyleşileri kapsamında liseli
gençlerle her hafta bir araya

gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, Bahçeşehir Atatürk Anadolu
Lisesi’nde “roket” sürpriziyle karşılaştı.
Okul Müdürü Ayşe Solkun, öğretmen ve
öğrenciler tarafından karşılanan Başkan
Kartoğlu, konferans salonunda öğrenci-
lerle buluşmadan önce Uzay ve Havacı-
lık Kulübü Atölyesi’ne konuk oldu. Uzay
ve Havacılık Kulübü “Uçan Türk” üyesi
lise son sınıf öğrencileri Akif Korkmaz ve
Çisel Çavuş, “Ebabil” adını verdikleri

2,02 metre boyundaki roketlerini Başkan
Kartoğlu’na tanıttı. Bir yıl önce hayalle-
rini gerçekleştirmek için Müdür Yardım-
cısı ve proje sorumlusu Cengiz Tayfur’un
önderliğinde çalışmalara başladıklarını
belirten Akif Korkmaz, “Roket yapmak
benim hayalimdi. Arkadaşlarımla çalıştık
ve İstanbul Üniversitesi’nin desteğiyle 
roketimizi yaptık. 10 bin metre yükselebi-
liyor, beyne verdiğimiz talimat ve 
paraşüt sistemiyle istediğimiz noktaya
indirebiliyoruz. Türkiye’nin ilk uzay ve
havacılık festivali Teknofest’te üniversite-
lerin yer aldığı roket yarışlarına katıldık”

diye konuştu.

Destek vereceğiz

Gökyüzü ve uzay teknolojilerine gönül
veren öğrencileri tebrik eden Başkan Kar-
toğlu, roket çalışmalarında gençlere her
türlü desteği vermeye hazır olduklarını
söyledi. Türkiye’de bir ilk olan Başakşehir
Living Lab’de senede iki kez girişimci ve
yatırımcıları bir araya getirdiklerini hatır-
latan Başkan Kartoğlu, “Girişimcilik ya-
rışmalarına katılmanızı özellikle tavsiye
ediyorum. Bugüne kadar 16 proje ticarete
dönüştü. Sizler de Living Lab’in bu im-
kanlarından faydalanın” şeklinde 
konuştu.

Tercih edilen insanlar olun

Başkan Kartoğlu, daha sonra Başakşehir
Belediyesi tarafından yaptırılan konferans
salonunda öğrencilerle buluştu. Kartoğlu,
kendisini yoğun sevgi gösterileriyle karşı-
layan öğrencilere hem eğitim hem de iş
hayatı hakkında önemli öğütler verdi.
“Hayatta her zaman +1’niz olmalı”
diyen Başkan Kartoğlu, “Üniversite dip-
loması artık tek başına yeterli değil. Bece-
rileriniz, sahip olduğunuz değerler sizi
öne çıkartacaktır. Kiminiz eğitimi, kiminiz
ticari zekası, kiminiz yabancı dili, kiminiz
sanatsal yeteneği ile +1’e sahip olun ve
tercih edilen insanlar olun. Sizinle çalış-
mak için rica etsinler. Bu müthiş gururu
inşallah hepiniz yaşarsınız.”
TÜRKAN ERVAN

GOP’da asker
uğurlaması

GazioSmanpaşa Beledi-
yesi, vatani görevini yapmak
için askere gidecek gençlere

bir uğurlama töreni düzenledi. Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tah-
sin Usta, tören alanına gelerek gençlerle
ve aileleriyle selamlaştı, onlarla sohbet
etti. Kur’an tilavetinin ardından Başkan
Usta, askere gidecek olan gençlere kına
yaktı.

Sağ salim gidip gelin

Asker uğurlama töreninde konuşan Ga-
ziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, “Her şeyden önce bu kut-
sal yolculukta sizlere kolaylıklar diliyo-
ruz. Kazasız, belasız, üstün başarılı
görevler temenni ediyorum. Sabırla bek-
leyecek olan ailelerinizin de bu uzun sü-
rede sizlere dua edeceklerini ümit
ediyorum, sabırlar diliyorum. İlk kez bu-
rada, birlikte bu vatan uğruna nöbet tu-
tacağınız arkadaşlarla tanışma imkanı
buluyorsunuz. Türk bayrağının gölge-
sinde her bir gencimizin, onuruyla bu
ülkeyi savunacağından, bu ülkenin de-
ğerlerini koruyacak bir duruş ortaya ko-
yacağından, milletin ona vermiş olduğu
bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine ge-
tireceğinden kuşkumuz yoktur” dedi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, 
1 Kasım Silivri'nin düşman işgalinden 
kurtuluşu dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Bozoğlu, 
“Silivri'nin kıymetini çok iyi biliyoruz. Bütün gayretimiz ve
çalışmalarımız daha güzel bir Silivri için” ifadelerini kullandı

Silivri'yi İstanbul'un
Avrupa'ya açılan kapısı
olarak değerlendiren

Bozoğlu, “Geçmiş tarihi antik çağ-
lara dayanan ve yüzyıllar boyunca
bir çok medeniyete ev sahipliği
yapan Silivri'miz bugün İstan-
bul'un Avrupa'ya açılan kapısı
hükmündedir. Binlerce şehit ve ga-
zilerimizin kahramanca verdiği
mücadeleler sonucunda bizlere
emanet ettiği Silivri'ye sahip çık-
mak, hizmet etmek bizlerin boynu-
nun borcudur. Bu doğrultuda AK
Parti Silivri İlçe Teşkilatı olarak ta-
rihi, sanayisi, tarımı,  turizmi ve
bütün doğal güzellikleri ile Siliv-
ri'mizin gelişimi için gece gündüz
var gücümüzle çalışıyoruz” açıkla-
masına yer verdi.

Silivri'ye aşığız

Silivri için çalışmayı sürdürecekle-
rini de anlatan Bozoğlu, “Tarih
boyunca bulunduğu konumu, ve-

rimli toprakları ve doğal güzelliği
ile bir çok devletin göz diktiği Si-
livri'nin kıymetini çok iyi biliyo-
ruz. Bütün gayretimiz ve
çalışmalarımız daha güzel bir
Silivri için. Silivri'yi Silivri ilçe sı-
nırlarına hapsetmek, Silivri'ye
yapılan en büyük zülümdür.
Bizler  Silivri'ye aşığız. Siliv-
ri'ye sevdalıyız.  Bu sebeple
Silivri için çalışmaya, Silivri
için üretmeye, Silivri'yi bü-
yütüp geliştirmek için var
gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz. Bu duy-
gularla 1 Kasım Silivri'nin
düşman işgalinden kurtu-
luşunun 96. yıl dönü-
münü kutluyor, saygı,
sevgi ve hürmetlerimi
sunuyorum. Her şey
daha güzel bir Silivri
için” ifadelerine yer
verdi.
BURAK ZİHNİ

Silivri’nin 
kıymetini 
biliyoruz

HER SEYIN 
BASI SAGLIK

Mutlu
Bozoğlu

Maltepe’deki
sağlık hizmetleri
4 yıldır devam
ediyor.

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na “Uçantürk” tişörtü hediye etti.



S ayıştay Başkanlığı'nın 2017 yılı İs-
tanbul ilçe belediyeleri denetim
raparları yayımlanmaya başladı.

Raporlarda birçok usulsüzlük göze
çarparken, yapılan ihalelerdeki tu-
tarsızlıklar gözler önüne serildi.
Özellikle, ihale, kiralama ve tahsis-
lerdeki çarpıklıklara parmak basan
Sayıştay, kanunlara atıfta buluna-
rak bu durumun ivedilikle düzeltil-
mesini talep etti. 

Rekabet ihlal edilmiş

Silivri Belediyesi'nin 2017 yılı deneti-
mini yapan Sayıştay, mülkiyeti kamu
idaresine ait olan taşınmazların pazarlık
usulüyle kiraya verildiğini tespit etti. Kanu
gereği kapalı teklif ve açık teklif usullerin-
den kaçınıldığını tespit eden Başkanlık,
açıklık ile rekabetin ihlal edildiğini belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamada ise "Bun-
dan sonraki uygulamalarda pazarlık usulü
ile herhangi bir ihale işlemi yapılmayacak-
tır" denildi. 

Derneklere peşkeş kiralama

Sayıştay ayrıca Silivri Belediyesi'nin ilçe sı-
nırlarında bulunan derneklere rayiç değerin
altında ve ihalesiz taşınmaz kiraladığını
rapor etti. Birçok taşınmazın emsallerine
göre çok daha düşük bedellerle ihalesiz ki-
raya verildiğini tespit eden raportör, ihalede
açıklık ve rekabet ortamının oluşturularak
kurumun gelir kaybının ortadan kaldırıl-
ması gerektiğini belirtti. Belediye ise bun-
dan sonraki kiralamalarda rayiç bedellerin
dikkate alınacağını dile getirdi. Yine Silivri
Belediyesi'nin  kira süresi biten taşınmazları
yeniden ihale yapmadan aynı kişilere kiraya
verdiği Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Ay-
rıca idare taşıtlarının gezi ve benzeri prog-
ramlar için derneklerin kullanımına
verildiği görüldü. Sayıştay gerçek veya tüzel
kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu
kaynağı kullandırılamayacağını belirterek, 

"Yar-
dımda bulunu-
lamaz veya menfaat sağlanamaz"
hükmünü hatırlattı. 

Kafasına göre atama yapmış

Bahçelievler Belediyesi 2107 yılı denetim
raporunda da skandal bulgular dikkat
çekti. Belediye Özel Kalem Müdürlüğü
kadrosundan diğer kadrolara yapılan ata-
maların mevzuat hükümlerine aykırı oldu-
ğunu tespit eden Sayıştay, "Özel Kalem
Müdürlüğü, istisnai bir memuriyet kadro-
sudur. Mezkûr kanun hükmüne göre istis-
nai memuriyetler, diğer memuriyetlere
naklen atamalarda herhangi bir sınıf için
kazanılmış hak sayılmamaktadır. Dolayı-
sıyla özel kalem müdürlüğünden, diğer
memuriyet kadrolarına atama yapılırken,
atama yapılacak kadro için mevzuatında
öngörülen tüm şartların sağlanmış olması
zaruridir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Bah-
çelievler Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü ile mühendislik kadro-
suna yapılan atamaların usulsüz oldu-
ğunu tespit eden Başkanlık, yapılan

atamaların iptal edilmesini istedi. 

Milyonluk ihalede usulsüzlük

Bahçelievler Belediyesinin denetiminde yük-
lenici tekliflerinde yüksek fiyat verilen bazı iş
kalemlerine iş programında öncelik verilmesi
ayrı bir skandal olarak öne çıktı. Sayıştay
Başkanlığı ayrıca, aynı sözleşme kapsa-
mında düşük fiyat verilen iş kalemlerinde
imalatların hiç yapılmadığına dikkat çekerek,
"Bahçelievler ilçesi dâhilindeki park ve yeşil
alanların 3 yıllık bakım ve onarım işinde" şart-
nameye uygun davranılmadığını tespit etti. İl-
gili ihaleye 8 isteklinin teklif verdiğini belirten
Sayıştay, "5 firma ile aşırı düşük teklif açıkla-
ması yeterli görülmeyen 1 firmanın elendiği
belirtilmiştir. Kendi malı araç taahhütnamesi
sunmadığı için elenen isteklinin teklif ettiği
tutar 36 milyon 576 bin 927 TL'dir. İhaleyi
kazanan firma ile elenen firmanın teklifleri
arasında 8 milyon 369 bin 195 TL fark bu-
lunmaktadır. İhale mevzuatına aykırı şekilde
ve idareyi de 8 milyon 369 bin 195 TL külfet
altına sokacak bir hükmün, ihale şartname-
sine konmasında nasıl bir kamu yararı ol-
duğu anlaşılamamıştır. Gerçek bir teknik

zorunluluk olmadıkça, rekabeti engelleyecek
hükümlerin bu şekilde ihale şartnamesine
konması mevzuat hükümlerine aykırıdır" sap-
tamasında bulundu.  Bahçelievler Belediye-
si'nin ilçe sınırları içerisinde yer alan park
alanlarının ihale yapılmaksızın işletmeye açtı-
ğını da tespit eden Sayıştay, bir an önce ihale
yapılmasını talep etti. 

Kendin çal kendin oyna!

Sayıştay Başkanlığı Beşiktaş Belediyesi'nde
de çok sayıda usulsüzlük tespit etti. İhale dışı
bırakılması gereken haklarında kamu davası
açılmış kişilerin ortağı olduğu şirketin, "500
işçi ve 80 araç ile Çöp Toplama, Nakli ve
Kent Temizliği İşi" ihalesine katıldığını tespit
eden Raportör, söz konusu şirketin ihale dışı
bırakılması gerektiğini söyledi. Bazı encü-
men üyelerinin aynı zamanda Beltaş
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olduğu
halde Beltaş'ın Belediyenin yaptığı ihalelere
katılması ise ayrıca dikkat çekti. Yine Beşik-
taş Belediyesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 6
adet taşınmazın Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Derneği tarafından işgal edildiği fakat ilgili
dernekten ecrimisil alınmadığı ortaya çıktı. 
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Bahadır SÜGÜR
gercekcatalca@gmail.com

HAYATIN GERÇEKLERİ

Ç atalca'da siyaset anlamında herkesin ağ-
zında olan konuları ucundan azcık dile
getireceğiz bugün...

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın "Yö-
netimde bayan ağırlıklı yenilik" cümlesine en
çok kızan kişi neden Ufuk Akın? Bu soru bu
aralar herkesin dilinde... Ve ne hikmetse mevcut
meclis üyesi aday adaylarını kendisine rakip
olarak gördüğü de yine ifadeler arasında...

Ahmet Rasim Yücel hiçbir çalışma yapma-
masına rağmen, ilçe başkanı Mesut Üner ve
kendisinin ağırlıkta belediye başkan adayı ola-
rak gösterileceği iddialarını cevapsız bırakıyor.
Şahsen ben de aynı fikirdeyim, herkesin dilin-
deki cümle ile... Adam hiç faal bir siyaset yap-
mıyor ama en faal isim olan İlçe Başkanı Mesut
Üner'in karşısında en güçlü aday adayı olarak
yorumlanıyor AK Parti'de... Bu büyük bir başa-
rıdır ha! Kimse hafife almasın.

Ayhan Otlatıcı aday adayı olacak mı? CHP
kanadında yine en fazla birbirlerine sorulan
soru bu... Çünkü Muharrem İnce eğer ki Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı olur ise kendisinin
de Çatalca Belediye Başkan Aday Adayı başvu-
rusunda bulunabileceği konuşuluyor. 1 Aralık
istifa etme tarihi devlet memurlarının. O güne
kadar bekleyeceğiz sanırım, bu sorunun 
yanıtı için.

Bayan aday takıntısı...

Çatalca'da 70'li yıllardan bu yana gelen ve
hala konuşulan fenomen bir isim var mesela...
Rahmetli Çağlayan Ege! Ve sonrasında 
Gülay Atığ!

Vatandaş onların zamanında yapılanları hala
konuşuyor ve "Çatalca'ya bayan belediye baş-
kanı" takıntısı da 1990'lı yıllardan bu yana
sürüp gidiyor. Çatalca'da bayan belediye başkan
adayından çok, tüm belediye başkan adayları
eğer ki bayan ağırlıklı meclis yada kadrolar
oluşturursa zaten bu ilçeyi bayanlar yönetmiş
olacak. Cem Kara yeni dönemde belediye baş-
kanı olur ise bayan ağırlıklı bir yönetim anlayışı
garantisini verdi. He tutabilir mi bu sözünü?
Tartışılır. Çünkü meclis üyesi aday adayları içe-
risinde sadece 6 tane bayan var.

AK Parti, eğer ki doğru bir karar alır ise
bana göre 1. sıraya bir bayan meclis üyesi yer-
leştirecektir. Eğer ki gerçekten Çatalca böyle
bir anlayış içerisinde ise ki öyle görünüyor
bayan ağırlıklı bir meclis sanırım bizleri 
bekliyor.

İYİ Parti'nin bir bayan aday üzerinde dur-
duğu da bilinen bir gerçek artık. Peki gerçekten 
böyle mi olacak?

Hep birlikte zaten göreceğiz.
Kasım Ayı başladı ve bu ay AK Parti Çatalca

ve diğer ilçeleri açısından dananın kuyruğunun
koptuğu ay olacak. Resmi aday adaylığı başvu-
ruları başlayacak. Ve kimler aday adayı hepsi
birer birer ortaya çıkacak.

O sebeple, bol şenlikli ve bol haberli bir
Kasım ayımız hoş gelsin... Kasım'da da aşk baş-
kadır ama he...

Ucundan accık...

EKREM HACIHASANOĞLU

ZAYÝ İLANLARI
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Esmehan MIRDATI

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Hatice ALSAYED

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Abdul Hamit ALSAYED

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma ALSAYED

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed ALSAYED 

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Hasan Halmullah Şahıs No: 98886840224 

BOGAZLARINA KADAR
PISLIGE BATMISLAR!

Beşiktaş Belediyesi'nde esas skandal ise oluşturulan ihale ko-
misyonlarında ortaya çıktı. Belediye Başkan yardımcılarının, ihale

komisyonlarında görevlendirildiğini tespit eden Sayıştay, belediyenin
ihale komisyonlarının tespitinde hata yaptığını, ihale yetkilileri tarafından
belediye başkan yardımcılarının ihale komisyon başkanı olarak seçildiğini
rapora işledi. Görevlendirme yapan kişi veya makamın, görevlendirilen kişi
veya makama göre hiyerarşik anlamda “eşit” veya daha “üst” konumda ol-
ması gerektiğini belirten Sayıştay, "Belediyenin yaptığı ihalelerde, ihale yet-

kilisi konumundaki kişi ilgili müdürler iken, ihale komisyonu başkanı
olarak görevlendirdiği kişi hiyerarşik olarak üstü konumundaki Belediye

Başkan Yardımcısı sıfatını taşımaktadır. Hem ihale komisyonunun,
hem de ihale yetkilisinin kararlarını alırken bağımsız ve objektif

kriterleri esas alarak hareket etmeleri gerekmektedir" açık-
lamasını yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada ise

"İncelemelerimiz sürmekte olup bundan böyle
gereken dikkat ve özen gösterilecek-

tir" denildi. 

Hem belediyede
hem de komisyonda başkan!

Sayıştay'ın 2017 yılı denetim raporları, belediyelerin durumunu günyüzüne çıkardı. Denetim yapılan belediyelerde,
ihale, kiralamala, tahsislerde birçok usulsüzlük göze çarparken, bazı bulgular 'bu kadar da olmaz' dedirtti

Mazbatayı hediye edeceğiz
''Sorun üreten değil sorun çözen belediyeciliğimizle Küçükçekmece’yi CHP'nin kalesi yapacağız'' diyen Küçükçekmece Belediye
Başkan Aday Adayı Çetin Çapan, 2019'da belediye başkanlığı mazbatasını Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye edeceklerini söyledi

chp Küçükçekmece Bele-
diye Başkan Aday Adayı
Çetin Çapan, “Bu güzel il-

çede AK Parti'li bir yönetimin oluştur-
duğu talan ve yağmayı, korku rüzgarını,
ümitsizlik dağını yıkmak için; el ele,
gönül gönüle çalışacağız. Gençlerle bir-
likte Küçükçekmece'yi önce CHP'li bir
yönetime kavuşturup  daha sonra, hak
ettiği noktaya getireceğiz” dedi. 

Mukayese yaptı

CHP'li belediyeleri örnek gösteren
Çetin Çapan, “Adalet ve Kalkınma Par-
tisi zihniyeti ile yönetilen ilçelere de

bakın. Birisinde, güzellikler, yeşillikler,
yurttaşların ailecek, yaşlı, çocuk, genç
bir arada gezeceği, dolalaşacğı, yaşaya-
cağı yaşam alanları, parklar, bahçeler,
adeta nefes alacağınız caddeler, sokak-
lar. Diğerlerinde ise keşmekeşlik, kar-
gaşa, korku imparatorlukları, yalanlar,
dolanlar, adam kayırmalar, kişiye özel
ayrıcalıklı hizmetler göreceksiniz” diye
konuştu. 

21 öncelikli proje

CHP'lilerin Mustafa Kemal Atatrük'ün
gösterdiği hedefler doğrultusunda hare-
ket ettiğini belirten Çapan, “Hangimiz

nerede görev yaparsak yapalım, her
zaman, hizmetlerin en adil olanını, en
çağdaş olanını, en halkın her kesimine
hitap edici ve yaşamı kolaylaştırıcı ola-
nını getirmek için var gücümüzle çalışa-
cağız, çalışacağız, çalışacağız. Belki son
yıllarda Küçükçekmece'yi yönetenler bu
kentin değerinin ve özelliklerinin far-
kında değil. Bizler hem bu özelliklerin
kıymetini bileceğiz, hem de Küçükçek-
mece halkı için bu değerlerin üzerine
değer katacak  öncelikli 21 projemizi bir
an önce hayata geçirerek kentimizi hak
ettiği değerlerin üzerie taşıyacağız”
açıklamasını yaptı. 

istanbul’da bulunan Ardahan Der-
nekleri'ni çatısı altında toplayan Arda-
han Dernekler Federasyonu, '2.

Ardahan Günleri' adıyla düzenlediği dev organi-
zasyonla Ardahanlıları bu kez Maltepe Cumhu-
riyet Parkı'nda bir araya getirecek. Maltepe
Belediyesi tarafından yaptırılan ve İstanbul'un
Anadolu yakasının en büyük yeşil alanı olacak
olan Tugay yolu üzerinde ki Cumhuriyet Par-
kında gerçekleşecek olan 2. Ardahan Günleri 3
gün sürecek. Ardahan'ın yanı sıra Maltepe ve
Cumhuriyet Parkının tanıtımınında yapılacağı et-
kinlik 2-3-4 Kasım günleri gerçekleşecek.

Yöresel ürünler sergilenecek

Maltepe ile Kartal sınırında bulunan Tugay yolu
üzerinde ki Cumhuriyet Parkında ki 2.Ardahan
Günlerinde Ardahanlılar gelenek, göreneklerinin
yanı sıra yöresel sanatçılar sahne alacak, organik
ürünler sergilenecek. İstanbul'a tanıtacağızKonu
hakkında. bir açıklama yapan Ardahan Dernek-
ler Federasyonu Başkanı Gazeteci Fakir Yılmaz,
"Maltepe Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleşek
olan 2.Ardahan Günleri Maltepe Günlerinde İs-
tanbul'daki Ardahanlıları Maltepelilerle buluştu-
racağız. Yöresel ürünlerimizin yanı sıra
yazarlarımız, aydınlarımız, sanatçılarımızla
üçgün boyunca Ardahan'ı bir kez daha İstan-
bul'a, İstanbullulara tanıtacağız" dedi.

Ardahanlılar
Maltepe’de 
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C HP'den Esenyurt Belediye Başkan
Aday Adayı olan Seyfettin Başkan
önemliaçıklamalarda bulundu.

Esenyurt'ta kişi başına düşen yeşil alanın, 5
metrekareyi bulmadığını ifade eden Baş-
kan, "Esenyurt 850 bini aşkın nüfusu ile yıl-
lık ortalama yüzde 6.60 nüfus büyüme hızı
olan, yapılaşma stokunun en fazla olduğu
Türkiye’nin en büyük ilçesidir. Böyle bir
mega kentin kişi başına düşen yeşil alan
miktarı maalesef 5 metrekareyi bile bulma-
maktadır. İnsanımız ve en önemlisi çocuk-
larımız, sosyalleşmenin imkânsız kılındığı
kaba – saba beton bloklar arasında yaşa-
maya mecbur bırakılmıştır. Partimizin sos-
yal demokrat belediyecilik anlayışında;
‘sağlıklı ve yaşanılabilir kentler vizyonunu
oluşturacağız’ denmekte olup, biz aday
adayları da bu vizyona uygun projeleri ha-
yata geçirmekle mükellefiz" didye konuştu. 

El ele mücadele edeceğiz

Kazanması halinde Robin Hood belediye-
ciliği yapacağını dile getiren Başkan,
"Esenyurt’un sağlıklı bir kent haline getirile-
bilmesi için ilçe halkımız ile el ele, gönül
gönüle mücadele vereceğiz. Kimseyi ayır-
madan, kimsenin siyasi görüşüne göre
değil, etnik kökenine göre değil, inancına

göre değil, eşit bir yurttaş kimliği içerisinde
toplumsal kalkınmadan ve devletin hizmet
anlayışından, hak ettiği oranda sağlıklı bir
şekilde yatırımlarımızla, kararlarımızla pay
almasını sağlayacağız.
Eğer kısmet olursa, bizim belediyecilik an-
layışımız Robin Hood belediyeciliği olacak.
Yani zenginle fakir arasındaki dengesizliği
en aza düşürecek hizmet ağını örgütleyece-
ğiz. İlk 5 yılda yaşanılabilir bir Esenyurt
için kişi başıma düşen yeşil alan miktarını
ortalama Avrupa standartlarına kavuştura-
cağız. Söz veriyorum en az 15 metre kareye
yükselteceğiz" vaadinde bulundu. 

Esenyurt neden Sarıyer olmasın?

İstanbul'da yaşanılabilir sosyal bir kent ya-
pısının sadece Cumhuriyet Halk Partili be-
lediyelerin bulunduğu ilçelerde olduğunu
savunan Seyfettin Başkan, "Esenyurt
neden bir Bakırköy, neden bir Ataşehir,
neden bir Sarıyer olmasın? Hemen yanı
başımızdaki Beylikdüzü’nü Esenyurt ile kı-
yasladığımızda daha fazla yeşil alana
sahip, daha fazla sosyal donatı alanı oldu-
ğunu görmekteyiz. Kültürel organizasyon-
lar daha zengin. Esenyurt halkı da geleceğe
özgüvenle bakan sağlıklı bir yaşamı hak
ediyor. Sizi Atatürk Türkiye’sine öncülük
edecek bir Esenyurt’u hep beraber kur-
maya davet ediyorum. Esenyurt’ta kadınla-

rımız eşit bir birey olarak yaşamın içeri-
sinde yerini alacaktır" açıklamasında 
bulundu. 

Hiçbir şekilde ayrım yapılmayacak

Vattlerini bir bir sıralayan Seyfettin Başkan,
"Belediye meclisimizde iktidar muhalefet
ayrımı yapılmayacak tüm seçilmiş meclis
üyeleriyle aktif bir şekilde aklın ve bilimin
21. yüzyıl belediyeciliği hayata geçirilecek-
tir. Şehrimizdeki yabancı mülteci sorunu ve
yan etkileri, belediye yetkileriyle en aza in-
dirgenecektir. Esenyurt’ta hiçbir çocuk ya-
tağa aç girmeyecek, yaşıtlarından geri
kalmayacak, eğitimden mahrum bırakılma-
yacak, sanayi çarşılarında çaresizliğe mah-
kum edilmeyecek, sağlıklı bir birey olarak
yetişmesi için bütün imkanlarımız seferber
edilecektir.
İlçemizdeki plansız olan alt yapı yatırımı
planlı hale getirilip büyüme hızı dikkate alı-
narak gelecek vizyonuna göre inşa edile-
cektir. Caddelerimiz, sokaklarımız yapboz
tahtasına dönmeyecektir.
Okullarımızın, ibadethanelerimizin ve ka-
muya ait hizmet binalarımızın sürekli ola-
rak sağlıklı bir şekilde işlemesi için kamu
imkânları seferber edilecektir. İhtiyacı olan
öğrencilere kırtasiye, okul ekipmanları ve
servis desteği muhakkak sağlanacaktır"
diye konuştu. 
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CHP Esenyurt Belediye Başkan
Aday Adayı Seyfettin Başkan,
hiçbir çocuğun eğitimden yoksun
bırakılmayacağını belirterek,
"Esenyurt’ta hiçbir çocuk yatağa
aç girmeyecek, yaşıtlarından geri
kalmayacak, sanayi çarşılarında
çaresizliğe mahkum edilmeyecek,
sağlıklı bir birey olarak yetişmesi
için bütün imkanlarımız seferber
edilecektir" dedi

Ö nce Erdoğan ardından onun seçtir-
diği Milletvekilleri her alan da her
toplantıda dile bir şey getiriyorlar.

Mevcut Belediye Başkanlarının bulunduğu
toplantı da onların yüzlerine söylenen şey ise;
Artık Kenara Çekilin ve Nefer Olun..

Başkan’ın kendisinden başka başkan iste-
mediğini de anladığımız bu açıklamalar da
yine başkan tarafından vekil edilenlerce her
toplantıda hem de mevcut başkanlarının bu-
lunduğu toplantılar da yüksek sesle dile 
getiriyorlar.

Yani Başkan Başbakanlığı bitirdiği gibi
kendisinden başka başkan bırakmamaya da
kararlı gibi..

Yani Güneydoğu’da ki başkanları kay-
yumla, ülkenin en büyük kentleri olan İstanbul
ve Ankara gibi illere de atama ile belediyenin
başına memurlar atadığı gibi yaklaşan seçim-
ler öncesi de başkan değil, valiler ve kayma-
kamlar gibi atama isimler istediği
görülmektedir.

Yani AK Partili mevcut belediye başkanla-
rının çoğu yolcu..

Ve atama ile İstanbul’un
başına getirilen isim dahil şu anki AK Partili
belediye Başkanlarının bir çoğu bulundukları
makamlarında ki özel eşyalarını toplanması
emrini almış gibiler..

Çünkü onlar da biliyor ki; Başkan Erdoğan
asıl metal yorgunluğunun altta yani belediye-
lerden geldiğini hesapladığını ve başta İstan-

bul’da olmak üzere bir çok belediye de başkan
değil, danışman kurullarına atadığı isimler
gibi yeni isimler atayacağını..

Evet, kendi adıyla adeta bedavadan seçilen
vekiller gibi belediye başkanları olduğunu iyi
bilen Başkan Erdoğan kendisinden başka baş-
kan istemediğini vekilleri aracılığı ile 81 İlde
yüksek sesle seslendiriyor.

Bunun en son açık örneği de Ardahan’da
yapılan AK parti toplantısında söz alan AK
Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan
Atalay’ın AK partili Belediye Başkanı olan
Faruk Demir’in yüzüne,  'Ben Faruk Başkanın
yüzüne de söyledim. Ben seni seviyorum ama
bilesin ki Ardahan’ı senden daha çok seviyo-

rum. Ben Ardahan’ı riske edemem senin için.
Allah için başarılısın, çalışkansın, dürüstsün,
temizsin ama halk yeter diyorsa bir komutan
elbisesini çıkaracaksın nefer elbisesini giye-
ceksin bu davaya, hizmete devam edecek-
sin.' Demesinde anlamıyor değiliz..

Peki kim bu nefer olmaları istenen 
başkanlar..

Sayalım mı?
Yok, şimdiden sayıp, ‘Belki bir umut’ diye

hala bekleyen sayın başkanların moralini 
bozmayalım.

Çünkü seçimlere daha 5 ay var ve ‘Umut
var’ diyen son başkanlar 5 yıldır yapamadık-
ları hizmetleri 5 ayda yapmaları gerekiyor..

Mevcut başkanlar yolcu...
Fakir YILmAZ
YazıYorsam sebebi Var

HıcBır cOcUK
Her mahalleye ücretsiz kreş inşa
edeceklerini dile getiren Başkan,
"Sosyal yaşam donatılarını her
mahalleye kültür merkezleri inşa
ederek başlatacağız. Çocukları-
mızı, gençlerimizi, kadınlarımızı;
sosyal, üretken, düşünen, düşün-
düğünü hayata geçiren,
pozitif bir toplumu
inşa edeceğiz. Ev
hanımlarımızın
aktif yaşamın
içerisinde üret-
ken olabilmeleri
için ilçe ve ülke
ekonomimizin
güçlü olabilmesi

için her mahallede ücretsiz çocuk
kreşleri inşa edeceğiz. Akçabur-
gaz mahallemizden tutun da
Zafer mahallesine kadar 43 ma-
hallemizin tamamında aile eko-
nomilerinin gelişmesi için bunu
muhakkak hayata geçireceğiz.

Esenyurt Türkiye’nin en hızlı
büyüyen demografik ya-

pıya sahip ilçesidir.
Böyle bir ilçenin el-
bette ki sorunları
da büyük. Bizim
yönetim anlayışı-
mızda laf değil,

çözüm üretilir" ifa-
delerini kullandı. 

HER MAHAllEyE üCRETSİZ kREş
Ac KALMAYAcAK

BARIŞ KIŞ

Avcılar geleceğe yatırım yapıyor
cumhuriyet’in ilanının 95’inci
yıl dönümü Türkiye’nin dört bir
yanında coşkuyla kutlanmaya

devam ediyor. Bu kapsamda daha önce
dünyaca ünlü Türk bilim insanı Dr. Canan
Dağdeviren’in isminin verildiği 22 katlı 768
kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunu hizmete
sunan Avcılar Belediyesi, geçtiğimiz gün de
Gümüşpala Çocuk Evi’nin açılışını gerçek-
leştirdi. Açılışa İstanbul Milletvekili Turan
Aydoğan, Avcılar Belediye Başkanı Dr.
Handan Toprak, Avcılar Belediye Meclisi
Üyeleri, Birim Müdürleri, STK yöneticileri
ile çok sayıda ilçe sakini katıldı. Çocuk evi-
nin açılışında Avcılar Belediye Konserva-
tuarı Çocuk Halk Oyunları Grubu’nun
sergilediği gösteri vatandaşlar ilgiyle takip
etti.  Vatandaşlarla birlikte çocuk evinin içe-
risini gezen Başkan Benli, 3-5 yaş arasın-
daki çocukların okul öncesi temel eğitimleri
alacağı merkezin tüm Avcılar halkına hayırlı
olmasını diledi. Ayrıca mahalle sakinlerinin
yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Benli, açı-
lışın ardından esnafları ziyaret ederek so-
runlarını dinledi.

Heyecan devam edecek

Avcılar’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu-
nun yaşandığı adreslerin bir diğeri de Tah-
takale Mahallesi’ydi. Ispartakule Mevkii

Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi ile Isparta-
kule Sokağı kesişiminde bulunan Isparta-
kule Cumhuriyet Parkı’nın açılışı
gerçekleştirildi. Parkın açılış kurdelesini
Başkan Benli, Avcılar Belediye Meclisi Üye-
leri, Birim Müdürleri ve vatandaşlar hep

birlikte kesti. Benli, parka aileleri ile birlikte
gelen çocuklarla yakından ilgilenirken 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun her
yıl daha da artan bir heyecanla devam ede-
ceğine dikkat çekti.
YAKUP TEZCAN

Avcılar Belediyesi tarafından tamamlanan Gümüşpala Çocuk Evi’nin açılışı çocukların halk oyunu gösterileri ile yapılırken Ispartakule Cumhuriyet Parkı da
vatandaşların hizmetine sunuldu. Hizmetlerin aralıksız süreceğini anlatan Belediye Başkanı Handan Toprak, “Avcılar'da geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi

Çocuklar en
büyük servetimiz
çocukların eğitiminin geleceğe
yapılan en büyük yatırım ve servet ol-
duğunu dile getiren, bu nedenle 29
Ekim’de iki önemli açılış gerçekleştir-
diklerini ifade eden Avcılar Belediye
Başkanı Dr. Handan Toprak, “Çalış-
mayan annelere de hizmet veriyoruz.
Çalışmayan anne çocuğunu haftada
2 yarım gün buraya bırakacak. Biz
çocuğuna eğitim vereceğiz, o da 2
gün kendisine zaman ayırabilecek.
Çocuklarımız burada okul öncesi
eğitimi çok iyi alıyorlar. Biz buradan
çocuklarımıza bir insan evladı nasıl
donanımlara sahip olur, onu anlatı-
yoruz. Avcıları’mızın Ispartakule
mevkiindeki Tahtakale Mahallesi’nde
adını Cumhuriyet koyduğumuz bir
parkı açıyoruz. Çocuklarımız cum-
huriyet parkında oynayacak ve büyü-
yecek. Cumhuriyeti’mizin 95’inci
yaşına çocuklarımızı sevindirerek
başlamış oluyoruz” dedi. 

Kadın ve
erKeK
eşİttİr

Büyükçekmece Beledi-
yesi “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” seminerine ev sa-

hipliği yaptı.
KA.DER Genel Sekreteri Bahar Şen
Kazancı’nın sunumunda gerçekleşen
seminere çok sayıda belediye perso-
neli ve vatandaş katıldı. Kadın ve er-
keğin toplum içerisindeki rolleri ve
cinsiyetçilik konusunda konuşan Ka-
zancı, Türkiye’de küçük yaştan itiba-
ren kadın ve erkeğe belirli roller
yüklendiğini ve bu nedenle toplum
içerisinde cinsiyet ayrımı yapıldığını
belirtti.

Cinsiyetçi algı kırılmalı

Çocuklara, cinsiyetlerine göre belirli
roller yüklenmemesi gerektiğini söyle-
yen Kazancı, “Kadın ve erkek tama-
men eşittir. İş hayatında, siyasette,
sanatta her alanda kadınların da ba-
şarılı olduğunu görüyoruz. Seminerin
başında katılımcılara aklınıza gelen ilk
lideri söyleyin dediğimde kimsenin
aklına kadın bir lider gelmedi. Herkes
erkek liderlerin adını saydı. Cinsiyetçi
bir toplumda yaşadığımız doğru fakat
bu algıyı kırmak bizim elimizdedir”
dedi. Seminerin sonunda Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’ü temsilen Belediye Başkan
Yardımcısı Nuraydın Sak, KA.DER
Genel Sekreteri Bahar Şen Kazan-
cı’ya teşekkürlerini sunarak plaket tak-
dim etti.

Küçük öğrenciden

büyük
buluş

2 yaşında bir bebeğin ha-
yatını kaybettiği kaza habe-
rinden etkilenen Bağcılar

Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar
Merkezi öğrencisi Nazlı Nur Karaboğa
(15), denize uçan veya su birikintisinde
mahsur kalan araçlarda can kaybı ya-
şanmaması için “Batmayan Araba”
isimli bir projeye imza attı. Sisteme
göre; cam seviyesine kadar suya batan
arabanın içindeki sensör hava kompre-
sörünü harekete geçirince aracın al-
tında şişen hava yastığı sayesinde
araba su yüzeyinde kalıyor. 

Nasıl çalışıyor?

Su içinde yapılan denemelerde başarılı
sonuçlar veren “Batmayan Araba” sis-
temi şu şekilde işliyor: “Aracın içine
sensör altına da hava yastıkları yerleş-
tirdik. Suya düşen arabada su cam se-
viyesine geldiğinde yada belli bir
ağırlığa ulaştığı zaman devreye giren
sensör hava kompresörünü harekete
geçiriyor. Aracın altındaki hava yastığı
tüpler yardımıyla şişiyor ve böylece
araba yükselerek suyun yüzeyine çıkı-
yor. Hava yastığı belli bir değere ulaştı-
ğında açılacağı için yağmur
yağışlarında veya alçak seviyedeki
sudan geçerken bir sorun 
yaşanmayacak.”

BAKIRKÖY 
OLABİLİRİZ
Başkan, Esenyurt’un
Bakırköy ve Sarıyer 
gibi bir ilçe
olabileceğini
söyledi.

Belediye Başkanı Handan Toprak, açılış kurdelesini CHP Avcılar İlçe Başkanı Duran 
Meşeci, CHP Avcılar Belediye Meclis Üyesi Zafer Polat ve beraberindeki isimlerle kesti.
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S por Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyu-
mu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lige kötü başlayan ve teknik direktör
Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de derbi karşılaşması daha

önemli bir hal aldı. Galatasaray ise kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının
telafisini taraftarı önünde yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte diğer bir dü-
şünce ise derbiyi kazanıp Schalke 04 deplasmanına moralli gitmek.

Kanatların etkili ismi

Derbi öncesinde Galatasaray'da öne çıkan isim ise
Gary Rodrigues. Sarı-kırmızılı takımın ataklarında

başrolü üstlenen, yaptığı dripling ve savunma arkası ko-
şularıyla takım arkadaşlarına pozisyonlar yaratan 27 ya-

şındaki kanat oyuncusu ligde çıktığı 8 maçta 2 kez fileleri
havalandırdı. İyi gününde olduğunda rakip savunmalara zor
anlar yaşatabilen Rodrigues, iç saha da taraftarın desteğiyle

daha iyi bir performans sergiliyor.

Motivasyon kaynağı Hasan Ali

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi
bu atmosferi en çok yaşamış isim ise

Hasan Ali Kaldırım. Takım kaptanla-
rından Volkan Demirel'in kadro dışı
kalması, sonrasında Mehmet Topal'ın
sakatlanmasıyla kaptanlık pazubendini takan

Hasan Ali, derbi maçlarda gösterdiği perfor-
mansla dikkat çekiyor. Phillip Cocu'nun

takımdan gönderilmesinin ardın-
dan takım derbi öncesi takım

arkadaşlarıyla yakından il-
gilenen 28 yaşındaki sol

bek, genç ve yabancı
oyunculara Galatasa-
ray maçının önemini
aktarıyor. Takımının

bu sezon oynadığı 10 lig
maçının 9'unda ilk 11'de

sahaya çıkan Hasan Ali, sadece dep-
lasmanda oynanan Atiker Konyaspor ma-
çında forma giyemedi. Hasan Ali'nin dikkat
çeken diğer bir özelliği ise derbi maçlarında iyi
performans göstermesi. Sarı-lacivertli futbolcu,
özellikle ligin 6'ncı haftasına oynanan Beşiktaş derbisinde gösterdiği perfor-
mansla taraftarlarından alkış almıştı. Takımın içinde bulunduğu olumsuz
havanın Galatasaray deplasmanından alınacak 3 puanın önemini her an-

trenman öncesi takım arkadaşlarına aktaran kaptan Hasan Ali, Sarı-kırmızılılara karşı alı-
nacak galibiyet sonrasında kötü havanın bir anda dağılacağını ve tekrar lige motive
olacaklarını takıma aktararak takımın maça motive etmeye çalışıyor.

Rekabetin golcüleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza
Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri
havalandırdı.  Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor.
Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise reka-
bette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü
Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.
Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8
golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

Süper Lig'de yarın karşılaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe'de öne çıkan iki isim Rodrigues ve Hasan Ali. Sarı
Kırmızılılar hızlı oyuncusuna güvenirken, Sarı Lacivertliler ise Hasan Ali'nin yükselen performansına güveniyor

13 12
Bu sezon

sarı lacivertli
forma ile 13
maça çıkan
Hasan Ali, 1
gol 3 asistlik
performans
sergilerken

1.170 
dakika 
sahada 
kaldı

Bu sezon
sarı kırmızılı
forma ile 12
maça çıkan
Rodrigues
3  gollük

performans
sergilerken

320
dakika 
sahada 
kaldı

Fenerbahçe ile Galatasaray, lig tari-
hinde 122 kez karşı karşıya geldi. Genel
toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da
yansıtan Fenerbahçe'nin rakibine galibiyet
sayılarında 50'ye 33'lük bir üstünlüğü bu-

lunuyor. Kalan 39 karşılaşmada ise
eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında

Fenerbahçe 154, Galatasaray
ise 116 gol kaydetti.

123’üncü 
karşılaşma

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki
en gollü maçlarda, penaltılar dışında

sporseverler toplam sekizer gol gördü. Ali
Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te ya-
pılan lig maçında rakipler 4-4 berabere

kaldı. İki takım arasında 7 Şubat
2001'de oynanan Türkiye Kupası

yarı final karşılaşması da 4-4
sonuçlandı. 

Gollü 
maçlar da var

Kaleciler belirleyici olacak
türkTelekom Stadı'nda yapılacak karşı-
laşmada kaleyi korumaları beklenen Gala-
tasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi
Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 29
yaşındaki file bekçisi Harun Tekin'in sergile-
yeceği performans, derbinin sonucuna doğ-
rudan etki edecek. Galatasaray'da 8.
sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbah-
çe'nin bu sezon renklerine kattığı Harun Te-
kin'in derbide ortaya koyacağı mücadele,
takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera 14 maçta 14 gol yedi

Fernando Muslera, bu

sezon Galatasaray'ın oynadığı 14 resmi
maçın tamamında doksanar dakika sa-
hada kaldı. Spor Toto Süper Lig'de 10,
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve TFF
Süper Kupa'da bir maçta forma giyen
Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 14 go-
lüne engel olamadı. Muslera, sarı-kırmı-
zılı takımın 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4
mağlubiyet yaşadığı bu maçların 6'sında
kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera'nın 20. Fener derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı
20. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya
hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, daha
önce 15'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası,

3'ü TFF Süper Kupa maçı
olmak üzere Fenerbah-

çe'ye karşı oynadığı 19
karşılaşmada 7 ga-
libiyet, 7 bera-
berlik ve 5
mağlubiyet
yaşadı. Mus-
lera, sarı-la-
civertli
takımla yapı-

lan maçlarda
kalesinde 16 gol

gördü. Fenerbahçe
ile oynanan 8 maçta

kalesini gole kapatan Mus-
lera, 5 maçta ikişer, 6 maçta ise

birer gol yedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon Bursaspor'dan
transfer ettiği Harun Tekin, sarı-lacivertli
takımda şu ana dek 10 resmi müsaba-
kada görev yaptı. Spor Toto Süper Lig'de
7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta sarı-
lacivertli formayı giyen Harun Tekin, bu
müsabakalarda kalesinde 16 gol gördü.
Harun Tekin, Fenerbahçe'nin 2 galibiyet,
4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldığı bu
müsabakaların 4'ünde rakiplerinin gol
bulmasına izin vermedi. Milli kaleci, Fe-
nerbahçe'ye gelmeden önce Bursaspor
formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada ise 
3 gol yedi.

İki takımın geride kalan 387 karşılaş-
masında en çok görülen sonuç 1-0
oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe ara-
sındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık
sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor
alındı. Yüz yılı aşkın süredir rekabet
halinde bulunan iki İstanbul ekibi ta-
rihleri boyunca daha önce 387 defa
karşı karşıya geldi. Bu müsabaka-
larda Sarı-kırmızılılar, 123 kez saha-
dan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler
ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118
müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Geride kalan maçlarda Galatasaray
rakip ağları 482, Fenerbahçe 532 kez
havalandırdı. Öte yandan 59 sezonu
geride kalan Süper Lig'de bugün oy-
nanacak karşılaşmayla Süper Lig'de
122'nci kez karşılaşacak olan ezeli ra-
kipler, Kadıköy'de 55'inci kez müca-
dele edecek. Fenerbahçe Stadı'nın
yeniden hizmete girdiği 1982'den iti-
baren taraflar Kadıköy'de 54 maç
yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda
ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk
sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 16
maçta eşitlik bozulmadı. Kadıköy'de
Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Gala-
tasaray 64 golle karşılık verdi.

1-0 BiTEBiLiR

BEşİktaşKulübü Başkanı Fikret
Orman, Balıkesir’in Bandırma ilçe-
sinde Bandırma Beşiktaş Taraftarları
Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı.
Çevrisine Bandırma ve yöresindeki ta-
raftar derreklerinin başkanlarını alan
Fikret Orman, son 6,5 yılda stadın ta-
mamlandığını ve futbol takımının
3’ncü yıldızı taktığını hatırlattı.
Orman, bu yapılanların unutulma-
ması gerektiğini söyledi.

Büyük bir camia

Beşiktaş’ın son Avrupa maçında aley-
hinde atılan sloganları da gündeme
getiren Orman, yaşanan olaylara çok
üzüldüğünü belirterek, "Çünkü şah-
sıma ve yönetim kuruluna yapılan te-
zahüratları çok yadırgadım. Onları
söyleyenlerden daha fazla onların
maksadını anlamış değilim ama onları
arkadaşlarıma söyletenlere de gücen-
dim açıkçası. Beşiktaş çok büyük bir
camia. 20 milyonun üzerinde bir
camia. O gün hepimiz üzüldük. Bu
camianın hepsini de öyle görmemek
lazım bugün buradaki, toplulukta öyle
gösteriyor. Beşiktaşlılık ahde vefadır,
Beşiktaşlılık çok çalışmaktır, mütevazı-
lıktır. İyi insan olmadan Beşiktaşlı ol-
mamaktır. Biz işimize bakacağız daha
çok çalışacağız, daha çok mücadele
edeceğiz. Daha ligin başındayız. Av-
rupa kupasında da elenmiş falan deği-
liz. Beşiktaş’ı içinden bölmek
Beşiktaşlılığa yakışan bir şey değildir.
O nedenle hep birlikte olacağız. Netice
itibarıyla bu benim Beşiktaşım değil,
bugün buradayım yarın ayrılırım bir
başka arkadaşımız gelir. Biz de tekrar
tribündeki yerimize döneceğiz. Bunun
menfaati benim menfaatim değil, Be-
şiktaş’ın menfaati o yüzden hep bir-
likte Beşiktaşımıza sahip çıkacağız"
dedi.

Rakiplerle mücadele edelim

1,5 ay önce seçildiğine işaret eden ve
başka bir başkan adayı çıkmadığını
aktaran Orman, "Hocamızla 4 senedir
beraberiz, kontratlı oyuncularımızla
da beraber olacağız. Değiştirebileceği-
miz bir şey yok. Biz kendimizle müca-
dele değil rakiplerimizle mücadele
etmeye yönelmeliyiz. Her şeyden evvel
enerjimizle Beşiktaş’ı yukarılara çıkart-
mamız lazım" ifadelerini kullandı.

Forması 10 buçuk

Yapılan konuşmaların ardından Ban-
dırma Beşiktaş Taraftarları Derneği
bünyesinde mücadele eden kız voley-
bol takımı, Başkan Fikret Orman'a
plaket takdim etti. Bandırmaspor Ku-
lübü Başkanı Göksel Karlahan’ın, Or-
man’a, ismini taşıyan 10,5 numaralı
formayı vermesi de dikkat çekti. DHA

Orman: Beşiktaş
birlik içinde olacak

MEDİPOLBaşakşehir Teknik Direktörü
Abdullah Avcı, İngiliz Dergisi FourFo-
urTwo tarafından 2018'in dünyada en
iyi 50 teknik direktörü listesinde 37. sı-
rada yer aldı. Dergide, Avcı için yapılan
yorumda, "Fatih Terim ülkenin en
büyük teknik direktörü olarak değerlen-
diriliyor ama Abdullah Avcı'nın müthiş
taktik zekasına büyük saygı duyuluyor.
Neredeyse taraftar desteksiz müthiş bir
takım oluşturan Avcı, 3 büyük Fener-
bahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hege-
monyasını tehdit ediyor. 2017'de ligi
ikinci, 2018'de üçüncü bitiren Başakşe-
hir, bu sezon da şampiyonluk için mü-
cadele veriyor." ifadeleri yer aldı.

Yabancı isimler de var

Listenin zirvesinde İngiltere Premier Lig
ekibi Manchester City'nin İspanyol tek-
nik direktörü Pep Guardiola sahip olur-
ken, ikinci sırada Fransız teknik adam
Zinedine Zidane ve üçüncü sırada da
Atletico Madrid'in Arjantinli teknik di-
rektörü Diego Simeone bulundu. Fe-
nerbahçe'deki görevine geçtiğimiz pazar
günü son verilen Phillip Cocu da PSV
Eindhoven'da elde ettiği başarıyla 19.
basamakta listede kendisine yer buldu.

Abdullah Avcı farkı

Fikret
Orman
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İstanbul Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği, 26 Ekim 2018 Cuma akşamı, Avcılar Hilton Hotel'de gerçekleşen; 
‘Zirvedeki Gazeteciler’ ödül töreni ve Cumhuriyet kutlamasına katılarak bizleri onurlandıran;

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'ya, 
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e, 
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker'e, 

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak'a, 
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye,
FoxTv Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e, 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nusret Bayraktar'a, 
Basın İlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş'a, 

Kıbrıs Gazisi Duayen Gazeteci Ergin Konuksever'e, 
Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır’a 

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen’e
CHP Çatalca İlçe Başkanı Halil Gök’e

İstanbul Sanayici ve İş Adamaları Derneği Başkanı Muammer Ömeroğlu’na
Moda Federasyon Başkanı Hüseyin Öztürk’e 

AK Parti Büyükçekmece Eski İlçe Başkanı İlker Gürbüz’e 
İstanbul Dernekler Federasyon Başkanı Velişan Yerli’ye

KAI Federasyon Başkanı Gürsel İlgüz’e
İGD eski dernek başkanları; Yavuz Kaynarca, Metin Karakoç ve Ali Tarakçı,ya 

DİSK İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi'ye,
gönderdikleri çiçek ve telgraflar ile bizleri mutlu eden; İstanbul Valisi Vasip Şahin'e, 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a, 
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'e

ve derneğimizin bu günlere gelmesinde katkısı olan tüm basın dostlarına, meslektaşlarımıza, iş, sanat, spor ve
siyaset dünyasının kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz...

teŞeKKUr

MehMet Mert
İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Adına

Dernek Başkanı

Kaya Milenyum AVM Beykent - Büyükçekmece - İstanbul Telefon:  0850 551 85 54 bilgi@iygad.org facebook.com/istgd twitter.com/igd_igd


