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Cumhuriyeti
taçlandırmak

Ünlü şarkıcı Sıla, 
beraberlik yaşadığı

Ahmet Kural’dan darp,
cebir ve psikolojik şiddet
gördüğü gerekçesiyle 
şikayetçi oldu. Sıla
ifadesinde “Yerlerde 
sürüklendim, kafamı
duvarlara vurdu” dedi.
Kaçmaya çalıştığım 
sırada, Kural’ın kendi-

sini tekrar yakaladığını belirten Sıla, 
“Kafama kül tablasıyla vurdu. 

Yoğun hakarete maruz kaldım”
ifadesini verdi. I SAYFA 8

ç
Doktor çiftin Maldivler’de balayı ha-
yali mahkemede bitti. Düğüne 10

gün kala 4 bin 800 dolara balayı paketi
satın aldıkları turizm firmasının kapı-
sında başka mağdurlar tarafından ası-
lan “Size ulaşamıyoruz bize ulaşın”
yazılı notu görünce dolandırıldıklarını
anlayan çift, soluğu mahkemede aldı.
Turizm firmasının sahibi 3 ortak
hakkında 10’ar yıla kadar hapis  
istemiyle dava açıldı.  I SAYFA 3
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İBB'den yapılan açıklamada, "Besleme
hatları' olarak adlandırılan ücretsiz ak-

tarma hizmeti; yolcu davranışları, yolculuk
talepleri, sahada yapılan gözlemler, raylı sis-
tem ve etkileşimindeki mevcut ve yeni açılan
hatların analizi yapılarak belirlendi" 
denildi. Besleme hatlarının aktarmasız
yolculukları için tek biletli ücret 
tarifesi geçerli olmakla birlikte 
bu hatlar ile diğer ulaşım modu
arasında yapılan aktarmalar 
ücretsiz olarak tarifelendirildi.
Buna göre İstanbul genelinde
32 hatta, ücretsiz aktarmalı
ulaşım hizmeti verileceği 
açıklandı. 

32 HATTA AKTARMA ÜCRETSİZ
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Devlet Bahçeli, parti teş-
kilatına gönderdiği genel-

gede MHP'nin yerel seçimlere
tek başına katılacağını bildirdi.
Genelgede "Cumhur İttifakı'nın
iş bitimi dağılacak kuru bir or-
taklık olmadığı" da belirtildi.
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın
Türkiye'nin istikbal umudunu,
istiklal ufkunu ve dokusunda
barındırdığını söyledi. 
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İttifak kuru bir
ortaklık değildir
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devlet Bahçeli

Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak "Dünya

Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı
2019 Raporu’nda Türkiye
2018’e göre 17 basamak yükse-
lerek 190 ülke arasında 43. 
sıraya geldi" mesajını paylaştı.
Türkiye'nin 2018'de gerçekleştir-
diği reformlar sayesinde bu yıl
ilk kez iyileşme gösteren 10 ülke
arasında yer aldığını belirten 
Albayrak, "Bu güveni çok daha
yukarı taşıyacağız" dedi. 

ç

Türkiye 2018’e göre 
17 basamak yükseldi

Berat Albayrak

Kamu yararına aykırı
olan 14 projenin hukuk

yoluyla iptalini sağlayan Hasan
Gökkaya, Maltepe Belediye
Başkan aday adayı oldu. Mal-
tepe Belediyesi Meclis Başkan-
vekili olan Gökkaya, kente karşı
işlenen suçlara karşı verdiği mü-
cadeleyle tanınıyor.  I SAYFA 8
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Halkın avukatı 
aday adayı oldu

Hasan Gökkaya

Kriz nedeniyle birçok belediye araç filosunu küçültürken
Fatih Belediyesi'nin, tasarrufundaki araçları belediye 
personeli olmayan kişilere tahsis ettiği ortaya çıktı. Tahsis
yapılan kişilerden birinin mülkiye müfettişi olduğu, aracın
yakıt, köprü, otoyol ve tünel geçiş bedellerinin bile 
belediye tarafından ödendiği öğrenildi

Sayıştay Başkanlığı, Fatih Belediyesi'nin tasarrufun-
daki binek araçlarının belediye personeli olmayan 
kişilere tahsis edildiğini tespit etti. Belediyenin kirala-

dığı 4 binek aracın resmi olarak görevlendirilmeyen mülkiye
müfettişi ile mahalli idareler kontrolüne, belediye iştirak genel
müdürü ve hizmet alımı personelinin kullanımına verildiğini
saptayan Başkanlık, ayrıca söz konusu taşıtların akaryakıt 
giderleri ile köprü, tünel ve otoyol geçiş bedellerinin belediye 
bütçesinden karşılandığını rapor etti. 

HALKIN PARASIYLA YAKIT ALINDI

ç

Fatih Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapılan
atamaların ise kanuna aykırı şekilde yapıldığı anla-
şıldı. Atama yetkisinin sınırsız bir yetki olmadığına

vurgu yapan Sayıştay, 2010 yılından beri 8 defa
Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna belediye per-
soneli dışından atama yapıldığını ortaya çıkardı.
Raporda, atanan personelin kısa bir süre Özel
Kalem Müdürlüğü kadrosunda kaldıktan sonra
belediye bünyesindeki memur kadrolarına alındığı,
bir kısmının ise başka kamu idarelerine nakil 
yoluyla gittiği belirtildi.   I SAYFA 5

ÖZEL KALEM’E ÖZEL ATAMA YAPILDI

ç

EKrEM 
HACıHAsAnOĞlu

HABEr

BELEDİYENİN AÇIKLAMASINA TEPKİ: fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada araçların belediyenin hizmetinde
kullanıldığı belirtilirken sayıştay, "Belediyenin personeli olmadığı gibi, belediyede herhangi bir resmi görevi bulunmayan 
kişilere kullandırılan araçların belediye hizmetlerinin ifasında kullanılmış olamayacağı aşikârdır" tepkisini gösterdi. 

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Fener-
bahçe derbisinde her iki takımda galibiyet

için sahada olacak. Sarı Kırmızılılar, Fener-
bahçe'yi yenip liderlik
yarışını sürdürmek
isterken Sarı lacivert-
liler ise ezeli rakibini
mağlup ederek moral bul-
maya çalışacak. I SAYFA 7
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devler kapışacak BALAYINI
ZEHIR 
ETTILER!

sıla’nın 
KAfAsını

duvArlArA
vurdu!

Mufettısın altına
araBa cekMısler!

SAYFA 7Muzaffer MUYAN

Karate şiddet
değildir

devreye girdi

suç makinası
yakayı ele verdi

Maltepe'de yüzüne maske
takarak, girdiği 3 marketi

soyan silahlı gaspçı yaklaşık 6 bin
lira para çaldı. Yüzü ve başı ka-

palı olmasına rağmen gaspçı-
nın kimliğini tespit eden
polis, cinsel saldırı suçu
dahil 24 adet emniyette
kaydı olan Uğur a.(29) ol-
duğunu tespit etti. emni-
yette cinsel saldırı suçu
dahil 24 adet kaydı olan
Uğur a., polis ekipleri
tarafından yakalandı. 

ç

Sultangazi’de kimyasal alarm
Sultangazi'de ormanlık
alana atılan, içlerinde kır-

mızı, sarı ve siyah renkli sıvı
madde olan variller bulundu.
Olay yerinde inceleme yapan

ekipler, "Tehlikeli atık alanı" ya-
zısı asarak buradan ayrıldı. Kısa
bir zaman önce Büyükçekme-
ce'de de göl havzasına kimyasal
atık dökülmüştü.  I SAYFA 4
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AKM iki
yılda

bitecek

Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy'un ihalesinin

Kasım ayı içinde yapılacağının belir-
tiği AKM'nin şubat ayında temelinin
atılacağı açıklandı.  I SAYFA 5
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Havalar soğuyor 
vücut direnci düşüyor;

Hastalıklar 
kapıda bekliyor

HABERİN DEVAMI
SAYFA 2

nefesler 
tutulacak

Ahmet Kural

Besleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatlarıBesleme hatları

İBB, özel araç kullanımını 
azaltmak amacıyla otobüs ve 
metrolar arasında ücretsiz aktarma
imkanı sağlayan 'besleme hatları'nı
kademeli olarak devreye aldı



K ış mevsimine sayılı günler kala ha-
valar iyiden iyiye soğurken hasta-
lıklar da giderek yaygınlaşıyor.

Vücut direncinin azalmaya başladığı kış
aylarında gripten bronşite, boğaz enfeksi-
yonlarından sinüzite pek çok hastalık hem

yetişkinleri hem çocukları etkisine alıyor.
Özellikle de kapalı ve kalabalık ortamlarda
hastalıkların solunum ve yakın temas so-
nucu daha kolay bulaştığını bu nedenle
hızla yaygınlaştığını belirten Acıbadem
Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Uzmanı Dr. Dilek Erdönmez,
“Oysa basit ve etkili yöntemlerle çocukla-
rımızı kış hastalıklarından kolayca koru-
mamız mümkün” diyor. Dr. Dilek
Erdönmez çocuklarda en sık görülen 8 kış
hastalığını ve alınabilecek etkili önlemleri
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.

Grip

Yüksek ateşle başlayıp kas, boğaz ve baş
ağrısıyla seyreden gribe, burun akıntısı/
burun tıkanıklığı, bazen de öksürük eşlik
ediyor. Yoğun bir yorgunluk hissine neden
olan grip tedavi edilmezse ölümcül de ola-
bilen ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Grip
aşısı ile yüzde 70-90 oranında önlenebilen
gripte istirahat etmek ve bol su içmek çok
önemli.

Boğaz enfeksiyonları

Boğaz enfeksiyonları (farenjit, tonsillit)
yüksek ateş, yutma sorunu, boğaz-baş ağ-
rısı ve bazen de öksürük, kusma ve karın
ağrısına neden oluyor. Beta mikrobu varsa
antibiyotik şart. Aksi halde beta enfeksi-
yonları, kalpten böbreğe ciddi hastalıklara
yol açabiliyor.

Zatürre

Yüksek ateş ve balgamlı öksürükle ortaya
çıkan zatürre, tek veya iki taraflı olarak
akciğer dokusunu tutarak alt solunum
yolu enfeksiyonuna neden oluyor. Ço-
ğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu
sonrası meydana geliyor. Birçok virüs
ve bakteri bu hastalığa neden olabili-
yor. Tedavi edilmezse yaşamı tehdit
edebiliyor.

Bronşit ve
Bronşiolit

Alt solunum yolu
hastalıkları olan
bronşit ve bronşio-
lit, ‘Akciğer ağacı’
denilen, solunum
yolları dalcıklarının
virüs ve bakteriler
tarafından iltihaplan-
ması ile oluşuyor. Ak-
ciğerlerin küçük hava
yollarının hastalığına
bronşiolit, büyük
hava yollarının hasta-

lığına bronşit deniliyor. Öksürük ve hışıltılı
solunuma yol açarken, tedavi edilmezlerse
zatürreye yol açabiliyorlar.

Nezle

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Dilek Erdönmez, “Nezleye (soğuk algın-
lığı) virüsler yol açıyor. Salgı, yakın temas
ve solunumla bulaşırken, açık renkli burun
akıntısı / tıkanıklığı, boğaz ve burunda ka-
şıntı hissi, hapşırık ve bazen öksürükle ateş
olabiliyor. Soğuk algınlığı için herhangi bir
aşı bulunmuyor” diyor.

Orta Kulak İltihabı (Otit)

Özellikle soğuk algınlığı, grip, farenjit gibi
üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında
veya sonrasında bakteri ve virüsler, boğaz
ile kulak arasında uzanan östaki kanalı va-
sıtası ile boğazdan orta kulağa geçerek bu-
rada enfeksiyona neden oluyor. Kulak
ağrısı, ateş ve işitme azlığı ile kendini gös-
teriyor. Çocuğunuzu
en kısa sürede
hekime gö-
türmeniz
şart.

Sinüzit

Kafatasını oluşturan kemiklerin arasında
sinüs denen boşlukların iç yüzeyini kapla-
yan dokunun enfeksiyonu sinüzit olarak
adlandırılıyor. Sıklıkla üst solunum yolu
enfeksiyonu sonrası geçmeyen koyu kı-
vamlı burun akıntısı/tıkanıklığı, sabaha
karşı artan öksürük ve giderek artan baş-
kas-eklem ağrıları, mide bulantısı, iştahsız-
lık gibi şikayetler olurken ateş de eşlik
edebiliyor. Tam tedavi edilmezse kronikle-
şebiliyor.

Gastroenterit (İshal veya diyare)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Dilek Erdönmez “Birçok bakteri ve virüs
ishal tablosuna neden olabiliyor. Hastalık
hafiften ağır dereceye kadar seyredebiliyor.
Hafif seyredebildiği gibi, bazen inatçı
kusma ve ateş de eklenerek, hastaneye
yatış bile gerekebiliyor. Kış aylarında özel-
likle kusma, ishal ve ateş ile seyreden ba-

ğırsak enfeksiyonu olan
rotavirüs çok sık

görülüyor”
diyor.
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

HAStALIKLAR
KAPIDA bEKLIyOR
Kış mevsimine sayılı günler kala havalar iyiden iyiye soğurken hastalıklar da giderek
yaygınlaşıyor. Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında gripten bronşite, boğaz
enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık hem yetişkinleri hem çocukları etkisine alıyor

Havalar soğuyor vücut direnci düşüyor;

lDengeli ve sağlıklı beslenmek,
lUyku düzenine dikkat etmek, yeterince
uyumak,
lÖzellikle su başta olmak üzere yeterli
sıvı tüketmek, gazlı içeceklerden kaçın-
mak,
lMeyve ve sebzenin yanında haftada iki
kez balık yemek,
lDemir, çinko, D vitamini gibi mineral ve
vitamin seviyelerini kontrol ettirmek,
lIhlamur gibi bitki çayları, posası içine
ilave edilmiş meyve suları, pekmez ve bal
tüketmek,
lKış hastalıkları en çok solunum yolu ile
bulaştığından öpmek yerine karşınızda-
kine başınızla selam vermek,
lKapalı ve kalabalık ortamlardan müm-
kün olduğunca kaçınmak,
lElleri sık sık yıkamak ve ağıza, buruna,
gözlere sürmemek; çocuklara hijyen kural-
larını öğretmek,
lMikroplar sıcakta kolayca ürediklerin-
den ortamı aşırı ısıtmamak,
lEvi, sınıfları ve bulunulan ortamı düzenli
havalandırmak,
lOrtamda kullanılan klimaların düzenli
bakım ve temizliğini yaptırmak,
lSüt çocukluğu döneminde mutlaka be-
beğinizi emzirmek ve bağışıklığını ‘doğal
antibiyotik’ olan anne sütü ile güçlendir-
mek,
lOrtamda kullanılan klimaların düzenli
bakım ve temizliğini yaptırmak
lÇok kalın veya inci giysiler giymemek,
çocuklara da giydirmemek. Ortama uygun
katlı kıyafetler giyip, sıcaklığa göre artırıp
azaltmak,
lÇocuğunuzu sigara dumanının bulun-

duğu ortama
sokmamak,
lİstirahat
etmek vücut di-
rencini artıraca-
ğından gerekirse
okula gönder-
memek,
lDoktorunuz
gerekli görürse
grip aşısını yap-
tırmak.

Hastalıklara karşı
etkili önlemler

Gerilim baş ağrısı yapar
Hamilelik döneminde en çok

görülen rahatsızlıkların
başında baş ağrısı gelir.

Gebeliğin ilk üç ayında görülen
baş ağrısının temel nedeni

hamilelikle ilgili kaygılardan
kaynaklı gerilimdir. Bazı pratik 

yöntemlerle baş ağrısı
hafifletilse de doktor 

kontrolü şart

Birçok kadının ha-
yatındaki en özel
dönem olan hamilelik,

bazı durumlarda baş ağrısı ne-
deniyle kabusa dönüşebiliyor.
Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında
artış gösteren baş ağrılarını ha-
fifletmek için birkaç pratik önlem
almak yeterli olabiliyor. Memo-
rial Ankara Hastanesi Nöroloji
Bölümü’nden Doç. Dr. Funda
Uysal Tan, hamilelik döneminde
baş ağrıları konusunda dikkat

edilmesi gerekenler hakkında
bilgi verdi. 

Stres kaynaklı ağrılar

Daha çok kadınlarda görülen
baş ağrıları, hamilelik döne-
minde artış gösterebilmektedir.
Hamilelik öncesinde migreni
olan kadınlarda hamilelik döne-
minde atakların görülme sıklığı
artmaktadır. Bunun haricinde
daha önce migren sorunu olma-
yan kadınlarda da hamileliğin

özellikle ilk 3 ayında baş ağrıları
normalden daha sık görülebil-
mektedir. Hamilelikte en sık gö-
rülen baş ağrılarından biri
gerilim tipi baş ağrılarıdır. Bu ağ-
rılar genellikle; gebelik dönemi-
nin getirdiği stres, kaygı
bozuklukları, hormonal değişik-
liklerden kaynaklanan bir takım
rahatsızlıklar, çalışan hamile-
lerde gündelik işlerin neden ol-
duğu yorgunluk gibi nedenler
sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Dişinize bakın
astım olmayın

“Yetişkinlerde ve çocuklar üze-
rinde yapılan araştırmalara göre
astım hastalığının süt ve sürekli diş-

lerdeki çürük görülme riskini artırdığı gözlem-
lenmiştir. Farklı yaş kategorilerindeki astım
hastalarının değerlendirildiği çalışmalarda ise
sağlıklı bireylere oranla astım hastası bireylerin
diş kaybı ve diş çürüğü görülme sıklıklarının
daha fazla olduğu belirlenmiştir” diyen İstan-
bul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidi-
yeköy Restoratif Diş Tedavisi Bölümü’nden
Dt. Musa Kazım Üçüncü, açıkladı. Astım te-
davisinde kullanılan ilaçlar temel olarak kont-
rol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olmak üzere 2
grupta incelenirler ve bu ilaçların kullanımı in-
haler (solukla içeri çekerek), oral (ağız) veya
parenteral (damar içi, derialtı veya kas içi) yol-
lar ile sağlanır. İşte tam bu noktada ağız ve diş
sağlığının astım tedavisinde kullanılan ilaçlar-
dan nasıl etkilendiğine dikkat çekmek gerek-
mektedir.

Uykusuz kalan
sağlıksız kalır

Yeni güne zinde ve sağlıklı başlangıç için
kaliteli bir uyku büyük önem taşıyor. Hor-
lama, sabahları yorgun uyanma veya hu-

zursuz bacak sendromu gibi önemsenmeyen uyku
problemleri, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabili-
yor. Sosyal yaşamı da olumsuz etkileyen uyku bozuk-
lukları, uyku laboratuvarında yapılan testlerde
belirlenerek tedavi edilebiliyor. Memorial Hizmet Has-
tanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Banu
Altoparlak, uyku bozukluklarının tedavisi hakkında
bilgi verdi ve uyuma alışkanlıklarının düzenlenmesi
için önerilerde bulundu.  

Nefesinizi bozar

Sağlıklı bir yaşamın en önemli etkenlerinden biri olan
uyku, gündüz yıpranan vücudun gece boyunca yeni-
den yapılanmasını sağlamaktadır. Horlama, uyum bo-
zukluğuna huzursuz bacak sendromu, uykuda nefes
kesilmesi olarak adlandırılan uyku apnesi gibi 80’den
fazla uyku bozukluğu sosyal yaşamı olumsuz etkile-
diği gibi trafik veya mesleki kazalara da neden olabil-
mektedir. Halsizlik uyku bozukluklarının en sık
yaşanan belirtileri arasında yer almaktadır. 

PEKİ 
KENDİMİZİ

NASIL
KORURUZ?

Dilek
Erdönmez
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E skiden memleketim Kars'ta havaalanı
olmadığından, Türkiye'nin bir ucundan
bir ucuna (İstanbul – Kars veya İzmir

– Kars arası 1700 km) otobüs ile yolculuk
yapanlar, özellikle 80'ler öncesi falan, orta-
lama iki gün otobüste zaman geçirirlermiş.

Ve o yolculuk halinde genellikle otobüste
sert tartışmalar yaşarlarmış.

Kavgalar gürültüler derken.
Yaklaşık iki günlük yolculuğun ardından,

otobüs Kars terminaline yanaşmak üzereyken
genelde ağızlarda şu kelime dolaşırmış; GEL-
DİK KARS'A...!

İşte o geldik Kars'a lafı sonraları bizim
oralarda olası bir olaylar ve tartışmalardan
sonra kullanıldığında şu anlama gelir; herke-
sin söylediği kendisini ilgilendirir, aramızda
geçenleri artık geride bırakalım ve işimize
gücümüze odaklanalım.

Aksi halde kavgalar ve tartışmalar ile bir
yol alamayız.

Geldik Kars'a!

Bu hikayeyi neden yazdığımı 
anlamışsınızdır.

Bu günlerde tartışalım, kavga edelim, ya-
zalım, çizelim (hakaret edilmediği ve iftira
edilmediği sürece) eleştirilerde bulunalım.

Önce seçime girecek tüm siyasi partileri-
miz adaylarını belirleyecekler.

Sonra o adaylar arasından yeni şehri
eminlerimizi belirleyeceğiz.

Anlayacağınız dünyanın sonu gelmeyecek.
Her spor müsabakası sonrası olduğu gibi,

kazananlar o işin keyfini sürecekler.
Kaybedenler ise bir dahaki seçimlere diye-

rek işlerine, güçlerine devam edecekler.

Otuz yıllık imparatorluk 
devrilecek mi?

Peki gelelim yazımızın başlığı olan; Adalet
ve Kalkınma Partisi'nin Büyükçekmece Bele-
diye Başkan Adayının kim olması gerektiği
yorumlarımızı sizlerle paylaşmaya.

Öncelikle partinin ülke genelinde olduğu
gibi istanbul'un bir çok ilçesinde olduğu gibi,
Büyükçekmece'de de hakikaten doğru adayı
belirlemesinin zor olacağını söyleyebiliriz.

Düşünsenize karşınızda yaklaşık 30 yıldır
ilçeyi yöneten bir ekip var.

Belediye çalışanları ile, belediye üst düzey
yöneticileri ile, belediye ile iş yapan yatırım-
cısından esnafına, müteahhiti ile, ilçe teşkila-
tından bürokratlarına çeyrek asırdan fazladır
bir birisi ile yakın temasta olan adeta bir 'im-
paratorluğa' karşı yarışa girecek bir aday 
belirlenecek.

En güçlü üç kişi var

Bu günlerde çok soruyorlar bana; 'Sence
AK Parti Büyükçekmece'de adı geçen isimleri
mi aday yapar yoksa sürpriz bir aday 
gelir mi?' diye.

Bu soruya vediğim cevap net; dışardan
kimse gelmez kardeşim, bu isimlerden 
birisi olur.

Nokta.
Peki bu isimler kimler.
Öncelikle ilk üç kişi dışında kalanlardan

bahsedelim.
Şu anki AK Parti Büyükçekmece İlçe Baş-

kanı Murat Çelik ve eski ilçe başkanı Hatice
Bozdağ'a (Katılın katılmayın, bu benim fik-
rim...) çok fazla şans tanımıyorum.

Bağışlasınlar her ikisi de çok iyi insanlar
aynı zamanda siyasette daha çok yeni yüzler.

Bakarsın beni yanıltırlar ama şayet öyle
bir adaylık olursa da o zaman da yorumum
seçimlerde başarılı olmalarının zor olacağı
yönünde olacaktır.

Başka da bir kaç isim var
aday adayı ama buradan reklamlarını yap-
mayalım.

Gelelim en güçlü üç adayı yorumlamaya.

İlker Gürbüz en çok 
yaklaşan isimdi...

AK Parti şimdiye kadar, Rahmi Yazıcı,
Celal Babayiğit ve İlker Gürbüz adaylığı ile
girdi seçimlere.

Belde belediyeleri kapanmadan 2004 se-
çimlerinde Rahmi Yazıcı beşyüz küsür fark
yiyip kaybedince, Celal Babayiğit son seçim-
lerde üç binden fazla fark yedi ama 2009 se-
çimlerinde İlker Gürbüz 300 küsür fark yedi
ve şimdiye kadar kazanmaya en yakın oyu o
almış oldu.

Sonraları ilçe başkanlığı görevlerinde bu-
lunan İlker Gürbüz belediye meclis üyeliği
veya milletvekili adaylığı gibi başka görev-
lerde bulunmadı.

DYP kökenli İlker Gürbüz'ün en büyük
avantajı adaylık döneminde gösterdiği perfor-
mans ve AK Parti seçmeni dışında MHP ve
CHP seçmeninden de oy alabilecek özellikleri
olurken.

Dezavantajı ise o şansını denedi kazana-
madı şimdi sıra başkasında söylemlerinin dil-
lerde dolaşması olarak gösteriliyor...

Recep Erol belediyeciliği biliyor....

AK Parti'nin Büyükçekmece'de belediye
başkan aday adayları arasında en güçlü isim-
lerden birisi olan Recep Erol ise üç dönemdir
belediye meclis üyesi olması dolayısıyla bele-
diyeciğe çok hakim olması, belediyeye işi
düşen partililerin/vatandaşın işlerine yakın-
dan koşturması, gerek ofisi şehir merkezinde
olması, gerek hemen hemen her belediye
meclis toplantısına katıldığı için ve sık sık
ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaptığı için
halka en çok dokunan özellikte olması nede-
niyle özellikle tabanda karşılığı olan birisi.

Recep Erol'un en büyük dezavantajı olarak
ise; ilçe başkanlığı yaptığı yıllarda parti üst
düzey yönetim ile aralarında ne geçtiyse, gö-
revden alınması ve bu durumun gerek adaylı-
ğında gerek ise adaylıktan sonraki süreçte
kendisine sorun olacak şekli ile göze 
çarpıyor...

Celal Babayiğit sessiz ve 
derinden gidiyor...

2014 seçimlerinde ciddi bir oy farkı ile se-
çimlerden yenik ayrılan Av. Celal Babayiğit'in
avantajlarına gelince; o dönem henüz FE-
TÖ'nün devlette eli olduğundan bu gizli ellerin
kendisine zarar verdiği düşüncelerinin hakim
oluşu, taşıma oylardan tutun, seçim bölgele-
rinde ve sandıklarda masa başı oyunlarda
mağduriyet yaşadığı, en başta kendi partisi-
ninin bazı yöneticilerinin adaylık sürecinde
zarar veren tutum ve tavırları, şayet bu so-
runlar olmassaydı seçimleri rahatlıkla kaza-
nabileceği varsayımları olurken.

Babayiğit'in en belirgin dezavantajı ise
halka daha uzak oluşu, seçimden seçime
meydanlara inişi ve diğer partilerden oy ala-
cak özelliğinin diğer aday adaylarına oranla
daha zayıf oluşu olarak gösteriliyor...

Aday bunların hangisi olmalı?

Peki bu kadar yorumdan sonra sizce aday
bunların hangisi olmalı?

O kararı bırakalım da; elesin, tarasın, ölç-
sün, biçsin parti yöneticileri versin.

Ve biz en iyisi ne diyelim biliyor musunuz?
Geldik Kars'a....

Mehmet MERT

MertÇe

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1AK Parti Büyükçekmece'nin
adayı kim olmalı?
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İ stanbul Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne açılan davanın iddianame-
sine göre; doktor çift Aykut ve

Nihal Çelik, nişanlı oldukları 17
Mart 2016 tarihinde Taksim'de bulu-
nan ANT Turizm firmasından 4 bin
800 dolara Maldivler’de balayı için
tatil paketi satın aldı. Paranın bir kıs-
mını peşin ödeyen çift, geri kalan tu-
tarı da taksitlendirdi. Nihal Çelik'in
kız kardeşi de nişanlısıyla birlikte aynı
şirketten yine Maldivler’de balayı için
paket satın aldı. Düğüne 10 gün kala
Aykut Çelik, şirketin eski ortağı ve ça-
lışanı olan Oktay S.'yi aradı. Ancak
yanıt alamadı. Şirket telefonları da
cevap vermeyince Aykut Çelik, fir-
maya gitti. Kilitli kapıya başka mağ-
durlar tarafından asılan “Size
ulaşamıyoruz bize ulaşın” yazılı notu
gördü. Dolandırıldıklarını anlayan
çift, durumu TÜRSAB'A bildirdi.
“Konuyu biliyoruz, idari işlem baş-
lattık” yanıtını aldı. 

Gürcistan'a kaçtılar

Aykut ve Nihal Çelik savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Çift, şikayet
dilekçelerinde kuzen olan ortakların

kendilerini maddi manevi zarara uğ-
rattıklarını belirtti. Başlatılan soruş-
turma kapsamında ifadesi alınan
Oktay S., ANT Turizm firmasında
yüzde 10 hissesi olduğunu ancak
çıkan anlaşmazlık nedeniyle 2016
Temmuz ayında ortaklıktan ayrıldı-
ğını anlattı. Teyzesinin oğulları olan
Adem ve Davut H.'nin firmayı kapa-
tarak Gürcistan’a kaçtıklarını belirtti.

Otuz yıl hapsi istendi

Adem ve Davut H. ile kuzenleri
Oktay S. hakkında dolandırıcılık su-
çundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar
hapis ve 5 biner güne kadar adlî para
cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki
gün görülen duruşmaya Çelik Çifti
ile sanık kardeşler Adem ve Davut H.
katıldı. Mahkemede Aykut ve Nihal
Çelik, 29 Kasım-5 Aralık 2016 tarih-
leri arasında balayına gitmeyi planla-
dıklarını anlatarak, “Bizim gibi
mağdur olan 12 çift var. Danışıklı
olarak kuzenlerin işlettiği şirket tara-
fından dolandırıldık. Şirketin mal
varlığına tedbir konulmasını istiyo-
ruz. Şikayetçiyiz” dediler. DHA

Doktor çiftin Maldivler’de balayı hayali mahkemede bitti.
Düğüne 10 gün kala 4 bin 800 dolara balayı paketi satın
aldıkları turizm firmasının kapısında başka mağdurlar
tarafından asılan “Size ulaşamıyoruz bize ulaşın” yazılı notu
görünce dolandırıldıklarını anlayan çift, soluğu mahkemede
aldı. Turizm firmasının sahibi 3 ortak hakkında 10’ar yıla
kadar hapis  istemiyle dava açıldı

BaLayInI zehIR
eTTILeR

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyan-
mak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak,
tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...
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Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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SANIK Adem H. ise, firmayı 2003 yılında kur-
duklarını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardın-
dan bir çok rezervasyonun iptal edildiğini bu
nedenle işlerinin kötüye gittiğini söyledi. Şirketin
750 bin TL borcu olduğunu belirten Adem H.,
"Borçlarımı ödemeyi hedefliyorum. Rezervas-
yonlar iptal edilip ödeme olmayınca çarkı dön-
düremedik. Dolandırıcılık kastıyla hareket
etmedik. Zararlarını ödeyeceğim" dedi. 
Davut H. de amaçlarının dolandırıcılık olmadı-
ğını söyledi. Mahkeme Oktay S’nin bir sonra ki
oturuma zorla getirilmesine karar vererek duruş-
mayı erteledi.

Mağdur olduğunu iddia etti

Taksici mi
gaspcı mı?
Taksisine binen İsveç uyruklu anne ile oğlunun
parasını gasp ettiği iddia edilen taksici yakalandı

SULTANAHMET’TE 27 Ekim’de
bindiği taksinin sürücüsü tara-
fından parasının zorla alındı-

ğını söyleyen İsveç uyruklu kadın O.M.,
durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis
ekipleri İsveç uyruklu O.M.’nin Fatihte
başlayıp, Şişli’ye kadar devam eden yol-
culuğuyla ilgili kamera çalışması yaptı.
Yapılan çalışmalarda ekipler taksinin pla-
kasını belirledi. Polis 30 Ekim’de araçta
şoförlük yapan T.Ş., E.B. ve H.D.’yi ya-
kalayarak gözaltına aldı. Ekipler, 5 bin
İsveç kronu ve 300 eurosunun gasp edil-
diğini iddia edilen O.M.’yi, şüpheliyi teş-
his etmesi için emniyete çağırdı. O.M.,
kendisini gasp eden taksici T.Ş.’yi tespit
etti.

Adli kontrol şartıyla serbest

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 tak-
siciden E.B. ve H.D. savcılık talimatıyla
emniyetten serbest bırakıldı. Şüpheli tak-
sici T.Ş. sevk edildiği adliyede adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. İsveç uyruklu
O.M.’nin annesiyle taksiye binmesi gü-
venlik kameraları tarafından, şüpheli tak-
sicinin adliyeye sevk edilmesi polis
kameları tarafından görüntülendi. DHA

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda farklı istikametlerde meydana gelen araç
yangını ve zincirleme kaza iki yönde de trafik yoğunluğuna neden oldu

OLAY, 11.30 sıralarında
D-100 Karayolu Avcılar
istikametinde meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir ha-
lindeki bir otomobilin motor kıs-
mında yangın çıktı. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gını kısa sürede kontrol altına
aldı.Yaşanan olayda herhangi bir
can kaybı yada yaralanma yaşan-
mazken otomobilde maddi hasar

meydana geldi. 

Zincirleme kaza da oldu

Bu sırada yanan otomobilin 200
metre ilerisinde karşı istikamette bir
kamyonunda karıştığı zincirleme
kaza meydana geldi. Zincirleme kaza
ve yangın nedeniyle her iki istika-
mette de trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan araçların ve yanan oto-
mobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik
akışı tekrar normal seyrine döndü.

Trafik
felç oldu
Trafik
felç oldu
Trafik
felç oldu
Trafik
felç oldu
Trafik
felç oldu
Trafik
felç oldu
Trafik
felç oldu
Trafik
felç oldu
Trafik
felç oldu

Lastik patladı
TIR devrildi
Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği 
patlayan TIR kontrolden çıkarak
devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kazanın ardından, kilometrelerce
araç kuyruğu oluştu

KAZA saat 11.30 sı-
ralarında TEM
otoyolu Orhanlı

mevkii Edirne istikametinde
meydana geldi. İddiaya göre
Mehmet Altundağ yönetimin-
deki 63 ZF 061 plakalı TIR'ın
lastiği patladı. Direksiyon ha-
kimiyetini kaybeden sürücü
TIR'ın kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan TIR devrildi,
içindeki malzemeler yola sa-
çıldı. Kazayı gören vatandaş-
lar polise ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Kısa sürede olay
yerine gelen polis ekipleri
başka bir kazanın yaşanması
için güvenlik ölmemi aldı. Ka-
zada yaralanan sürücü ambu-
lansla Pendik Marmara
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırıldı. Tedavisi devam
eden sürücünün tehlikesi ol-
madığı öğrenildi. Devrilen TIR
nedeniyle TEM otoyolunda
trafik yoğunluğu yaşandı. 

Tacizciye meydan dayağı
ArnAvutköy'de
iddiaya göre okula
gitmeye çalışan

küçük yaştaki çocukları ta-
cizde bulunduğu iddia edilen
bir kişi, veliler ve çevredeki-
ler tarafından dövüldü. Olay,
önceki gün öğle saatlerinde
Arnavutköy'deki bir ilkokul
önünde meydana geldi. İd-
diaya göre, okul çevresinde
dolaşan ve yol kenarındaki

kız öğrencilere kalabalığı fır-
sat bilerek dokunmaya çalı-
şan kişi çevredekilerin
dikkatini çekti. Okul bahçe-
sine de girdiği öne sürülen
kişi veliler ve çevredekiler ta-
rafından yakalandı. Okul bah-
çesinin dışına çıkartılan bu
kişi feci şekilde dövüldü. dö-
vülen kişi daha sonra olay
yerine gelen polis ekiplerine
teslim edildi. dHA

Aykut Çelik 
ve Nihal Çelik
çifti, balayına
gitmek isterken
dolandırıldı.



S ultangazi'de ormanlık alana kimliği
belirsiz kişi veya kişiler tarafından
bırakılan variller, çevre sakinlerini te-

dirgin etti. Çevre sakinleri, kimyasal atık
korkusu yaşadıklarını söylediler. Yaklaşık
15 gün önce Merkez Habipler Mahalle-
si'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede
bulunan ormanlık alanda variller oldu-
ğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekip-
leri, varillerin bulunduğu alanda çeşitli in-
celemeler yaparak şerit çekti. Ekipler,
varillerin olduğu alana girmemeleri için de
“Tehlikeli atık alanı" yazısı yazdı.

İnceleme yapıldı

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından
ormanlık alana atılan kapakları açık varil-
lerdeki maddeler toprağa karıştı. Mahalle
sakinlerinden Hakan Taşçı, “Mahalle sa-
kinleri valilik, kaymakamlık, emniyet ve be-
lediyeye konuyu iletmiş. İlgili birimler gelip
inceleme yapmış ve emniyet şeridi çekmiş-
ler. Bunun dışında da bir çalışma yapılma-
mış" dedi. Mahalle sakini Döndü Sevinç
ise, ilgili kurumlara müracaat etiklerini
ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. İs-
mail Tuncer adlı vatandaş ise varillerde bu-
lunan sıvı maddelerin boya yapımında
kullanılan kimyasal maddeler olduğunu
ifade etti.

Panik yaşanmıştı

Kısa bir zmana önce de Büyükçekmece
Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına
bir kamyon kimyasal katı atık dökülmüş,
ilçede büyük panik ya-
şanmıştı. Büyükçekmece
Belediye Başkanı Akgün,
"Büyükçekmece göl hav-
zasının ne kadar büyük
bir tehlike altında oldu-
ğunu bir kez daha gör-
müş durumdayız. Gece
02.30 sıralarında bir kam-
yon geliyor, içerisinde bir-
kaç kimyevi madde
bulunan maddeyi dökü-
yorlar. Burası gölün 300
metre kenarında bulunu-
yor. Artık isyan ediyoruz,
sesimiz kısıldı. Çünkü bu
suyu 17 milyon insan içi-
yor. Büyükçekmece göl
havzası bakir, boş diye
buraya zehir dökmek, ar-
senik dökmek, işte bir ay
önce gölün öbür yakasına
dökülen arsenik zehrinin
3 saniyede 10 tane koyun,
onlarca tavuk orada öldü.
On gün önce bunun 1 ki-
lometre ilerisine zehirli
variller toprağa gömül-
müş, çıkarttık" açıklama-
sını yapmıştı. 
DHA
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K endisi de beyaz Kürtler olarak adlan-
dırılan bir ailenin çocuğu olan İlahi-
yatçı AK Parti Ardahan Milletvekili

Orhan Atalay’ın Ardahan’da katıldığı bir top-
lantıda ilk kez bu kadar sert şekilde HDP’yi
eleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yerel seçimlerde aday olarak gösterilecek
olan isimlerin sorumluluğunu da üstleneceğini
ima ederek, Ardahan’ın mevcut Belediye Baş-
kanı Faruk Köksoy’un yüzüne, ‘Artık komutan-
lığı bırakıp, nefer olmalısın’ da diyen Atalay’ın
o toplantı da sert bir dille eleştirdiği HDP’yi
sert bir dille eleştirmesi ‘Düğün yok, seyran yok
eniştem beni niye öptü?’ sorusuna cevap ara-
mamıza neden oldu.

HDP’nin onca seçilmiş olan belediye başka-
nını saçma ve içi boş iddialarla görevden alır-
ken, ‘Bunlar hırsızlık yaptı, bunlar yolsuzluk
yaptı’ diye bir suçlama yapamayanların ve se-
çilmiş olan belediye başkanları ile partinin tüm
üst düzey yetkililerini içeri atıp, ‘Kürtçe türkü
bizim zamanımız da serbest oldu’ diyerek de-
mokrasiyi savunanların bu suçlamalarına ba-
kınca yaklaşan yerel seçimler de kayıp etme
korkusunun öne çıktığını da görmekteyiz.

Yani HDP’nin onca baskılara rağmen çöker-
tilemeyen bir oy potansiyelini hala hem de art-
tırarak elin tuttuğunu görenler bu oyların
oluşabilecek bir ittifak ile CHP’de toplanıp, AK
Parti’nin yerelde ki iktidarına son vereceğinde

Atalay’ın da içinde bulunduğu
birilerini korkmakta.

Yani Atalay’ın görüp, şimdiden sert bir dille
eleştirdiği HDP oylarının CHP’ye doğru akışı-
nın önüne geçilmesine çalışılmakta.

Çünkü aynı Atalay HDP2yi eleştirdiği o top-
lantı da CHP’yi de aynı sert dille eleştirdiğini
görmekteyiz.

Evet, ‘Atalay neden HDP’yi eleştirdi?’ soru-
suna cevap aradığımız şu günlerde AK Par-
ti’nin gördüğünü HDP’nin görüp, görmediğini
de merak etmekteyiz.

Çünkü HDP’nin başta Ardahan ve İstan-
bul’da CHP ile kuracağı bir ittifakta AK
Parti’yi bir hayli zorda bırakacağını ima eden
Atalay’ın bu eleştirisine baktığımız da HDP’nin
ve onun temsilcilerinin bu sert açıklamasını iyi
okumaları gerektiğini de ortaya koymaktadır.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi tabanın is-
temlerini de dikkate alması gereken HDP’nin,
HDP’li yöneticiler ile CHP’lilerin yapacağı bir
hata ile yerelde de AK Parti karşısında ezici bir
oy ile yenileceğini de görmesi gerektiğini iam
eden bu açıklma da bizim gördüğümüz AK
Parti’nin oluşabilecek bir CHP-HDP ittifakın-
dan bir hayli rahatsız olduğudur.

Ve bunu engellemek için şimdide harekete
geçtiğidir..

Peki, Atalay ve partisinin görüp, şimdiden
önlem almak için bu yöndeki çıkışı karşısında

HDP ile CHP ne yapmakta?
Bu soruya cevap vermek için baktığımızda

ise ne CHP’nin nede Atalay’a nasıl bir cevap
vereceği merakla beklenen HDP’nin ittifak ko-
nusuna ciddi bir adım atmadıklarını da 
görmekteyiz.

Yani tabanın, ‘sol bir arada toplanıp, öyle
seçimlere gitmeli’ dediği şu günlerde CHP ile
HDP’nin anı sıra sol yakasının hala bir araya
gelemediğini ve bu durum en çok AK Parti’ye
yaradığını da görmek mümkün.

Ha bu arada Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer
başta olmak üzere İstanbul’dayken baktığımız
birçok ilçede de tabanın bir CHP-HDP ittifakı
beklendiğini ancak başta CHP’liler olmak
üzere HDP’lilerin bu konuda hiç oralı olmadı-
ğını da belirtip, bugünkü yazımızı bitirelim
derim.

Atalay HDP’yi neden hedef aldı?

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, dü-
zeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunul-
masında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/497306
1- İdarenin
a) Adresi : GÖZTEPE KAMPÜSÜ 34722 

GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164180272 - 2164180271
c) Elektronik posta adresi : ihale@marmara.edu.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 24.10.2018 - 3721
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : GAZETE DAMGA - 24.10.2018
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İhale ilan metninin;
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Motorin (Diğer) (Taşıtlar için 85.000 Lt., Jeneratörler ve İş Makinaları için 50.000
Lt. ) Kurşunsuz Benzin (Taşıtlar için 31.000 Lt. , İş Makinaları için 8.000 Lt.) Ay-
rıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir."

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 886869)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 31/10/2018

1.İhale Tarihi : 30/11/2018 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 20/12/2018 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
İhale Yeri : Samandıra Otoparkı-Eyüp Sultan Mah, Refah Cad, No:3 Sancaktepe/İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL.  Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 50.000,00 1  %1 

(İİK m.114/1, 114/3)."

T.C. İSTANBUL ANADOLU
2. İCRA DAİRESİ
2018/655 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 887144)

sultangazı’dE
kımyasal alarm

Örnek No: 25*

34AJ5262 Plakalı , 2014 Model , FORD
Marka , Fiesta 1.6 Tipli , ES82307 Motor No'lu
, WF0DXXGAKDES82307 Şasi No'lu , Rengi
Beyaz , Jant kapakları yok, Sol ön kapı vuruk,
Muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, Anahtar,
ruhsat yok.

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Sultangazi'de ormanlık
alana atılan, içlerinde
kırmızı, sarı ve siyah

renkli sıvı madde olan
variller bulundu. Olay

yerinde inceleme yapan
ekipler, "Tehlikeli atık

alanı" yazısı asarak 
buradan ayrıldı. Kısa 

bir zaman önce
Büyükçekmece'de de göl
havzasına kimyasal atık

dökülmüştü

Halk müziğinin çınarı anıldı
Türk Halk Müziği'nin unutulmaz çınarı Muzaffer Akgün, Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde anıldı

Türkiye'nin ilk
Altın Plak ödüllü
sanatçısı, türkü-

lerin anası olarak anılan
Muzaffer Akgün anma
programına halk müziğinin
efsane ismi Belkıs Akkale,
TrT Sanatçısı Zafer Gün-
doğdu ve Muzaffer Ak-
gün’ün kızı Feryal korur da
katıldı. Başak ikiz’in sunu-
muyla gerçekleşen prog-
ramda, sanatçılar Muzaffer
Akgün’ün en sevilen şarkı-
larını seslendirirken, duy-
gusal anlar yaşadı. 

O benim idolümdü

Belkıs Akkale ‘idolüm’ di-
yerek nitelendirdiği Muzaf-
fer Akgün’le ilk
karşılaşmasını şu sözlerle
anlattı: "Ben 4-5 yaşların-
dayım. Annem babam ter-
ziydi. Sürekli türkü dinlerdi

babam. Muzaffer Akgün
çalardı radyoda. Ben onun
türkülerini çok çabuk ez-
berlerdim. Benim ona olan
sevdam küçücük yaşlarda
başladı ve şuan ki kade-
rimi de kendisi tayin et-
miştir. ünlü olduktan sonra
onunla karşılaştım. istan-
bul Televizyonu’nda bir
programda onunla birlikte
program yapacağımızı
duydum. 
Ölüyordum heyecandan.
yolumu tayin eden Muzaf-
fer Akgün ile bir araya ge-
lecek olmam çok
önemliydi benim için. 
Dizlerim titriyordu. elimi
tuttu, heyecanlanma dedi.
Bende seni görünce heye-
canlandım dedi. Çok müte-
vaziydi. O gün türkümü bile
ustama olan saygımdan
okuyamamıştım."

Belkıs Akkale, Muzaffer
Akgün’ün şarkılarına
hayat verdi.

Habipler Mahallesi’nde yaşanan olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan mahalle halkı, “Kimse sesimizi duymuyor” dedi.

Bahçeliev-
ler Beledi-
yesi, özellikle

öğrencilerin yoğun şe-
kilde kullandığı lavabo-
larda kullanılmak üzere
sıvı sabun, yüzey temizle-
yici ve çamaşır suyundan
oluşan yaklaşık 50 ton te-
mizlik malzemesini ilçe-
deki tüm resmi ilk, orta
ve liselere dağıttı.Temizlik
malzemeleri dağıtımı için
okulları bir bölümünü zi-
yaret eden Başkan
Osman Develioğlu, "Gö-
zümüz gibi sakındığımız
çocuklarımızın, her or-

tamda olduğu gibi, okul-
larımızda da hijyenik
şartların eğitim almala-
rına özen göstermemiz
gerekir. Geleceğimizi
emanet edeceğimiz ço-
cuklarımızın daha iyi ve
kaliteli eğitim alabilmeleri
için olanca gücümüzle
çalışıyoruz. Öğrencileri-
mizin okulda bulunduk-
ları süre içerisinde
kirlenen ellerinin temizliği
önemlidir. Bu nedenle
eğitim kurumlarımıza,
daha sağlıklı şartlarının
oluşumu için destek veri-
yoruz” dedi.

Eğitime hijyen

katkısı



S ayıştay Başkanlığı, Fatih Belediye-
si'nin tasarrufundaki binek araçları-
nın belediye personeli olmayan

kişilere tahsis edildiğini tespit etti. Beledi-
yenin kiraladığı 4 binek aracın resmi ola-
rak görevlendirilmeyen mülkiye müfettişi
ile mahalli idareler kontrolörüne, belediye
iştirak genel müdürü ve hizmet alımı per-
sonelinin kullanımına verildiğini saptayan
Başkanlık, ayrıca söz konusu taşıtların
akaryakıt giderleri ile köprü, tünel ve oto-
yol geçiş bedellerinin belediye bütçesin-
den karşılandığını rapor etti. 

Masrafları da karşılanmış

Konu hakkındaki mevzuat hükümlerini
açıklayan Sayıştay, "Belediye personelince
belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kul-
lanılmak üzere edinilen taşıtların, belediye-
nin personeli olmayan kişilerin kullanımına
tahsis edilmesi sonucu katlanılan kira,
akaryakıt, köprü, otoyol ve tünel geçiş be-
dellerinin belediyenin giderleri arasında sa-
yılması olanaksızdır" uyarısını yaptı. 

Özel araç gibi kullanmışlar

4 aracın belediye personeli olmayan kişi-
lere tahsis edilmesi hakkında açıklama
yapan Fatih Belediyesi ise araçların şoför-
leriyle birlikte özel kalem müdürlüğüne

tahsis edildiğini, söz konusu araçların be-
lediye hizmetlerinin görülmesinde kulla-
nıldığını belirtti. Açıklamada, ilgili
araçların hizmet alımı ihalesi kapsamında
çalıştırılan teknik personel tarafından kul-
landığını ifade edildi. Başkanlık ise araç
tahsis edilen şahısların evlerine bile sürekli
bu taşıtlarla gidip geldiğini açıkladı. De-
netçi son olarak, "Ayrıca belediyenin per-
soneli olmadığı gibi, belediyede herhangi
bir resmi görevi bulunmayan kişilere de
kullandırılan araçların belediye hizmetleri-

nin ifasında kullanılmış olamayacağı da
aşikârdır" yorumunda bulundu. 

Özel kaleme özel atama!

Yapılan denetimde, Fatih Belediyesi Özel
Kalem Müdürlüğü'ne yapılan atamaların
mevzuatın düzenleniş amacına aykırı ol-
duğu da tespit edildi. Özel Kalem Müdür-
lüğü'ne yapılacak atamanın İçişleri
Bakanlığı'nın izniyle olabileceğini belirten
denetçi, atama yetkisinin sınırsız bir yetki
olmadığına vurgu yaptı. 2010 yılından beri

8 defa Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna
belediye personeli dışından atama yapıldı-
ğını saptayan Sayıştay, "Açıktan atanan
personelin kısa bir süre Özel Kalem Mü-
dürlüğü kadrosunda kaldıktan sonra bir
kısmının belediye bünyesindeki memur
kadrolarına alındığı, bir kısmının ise başka
kamu idarelerine nakil yoluyla gittiği gö-
rülmüştür" bilgisini paylaştı. Belediyeden
yapılan açıklamada ise "Raporda belirtilen
hususlar ve mevzuat doğrultusunda hare-
ket edilecektir" denildi.  
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duyArLILIK

C umhuriyetin 95. Yılını kutladığımız şu
günlerde duyarlı tüm insanlar cumhuri-
yeti ve cumhuriyet değerlerini 

konuşuyor.
Cumhuriyet sözcük anlamıyla baktığımızda

“Egemenliğin halkta olduğu, halkın kendi seç-
tiği kişiler tarafından yönetildiği yönetim
şekli” dir.

Bugün Türkiye de dahil, dünyada birçok ülke
cumhuriyetle yönetiliyor.

Ulusal Kurtuluş mücadelesinin ardından
Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulması
öngörülen cumhuriyet yalnızca Saltanatın, hila-
fetin ortadan kaldırılması anlamında 
düşünülmedi.

Bir dolu demokratik dönüşüm ve devrimlerin
ardından demokrasinin bir kurum olarak ülkede
yerleşmesini amaçlayan Atatürk; belki de Fran-
sız devriminden sonra halk iradesini esas alan
en büyük değişimi gerçekleştirmiştir.

Ancak bizde halen 1930 ların zihniyetiyle gü-
nümüzü yorumlamaya çalışanlar Cumhuriyeti
de yanlış ve eksik değerlendiriyorlar.

En temel ilkesi eşitlik ve özgürlük olan Cum-
huriyeti, demokrasinin yerleşik değerleriyle
sarıp sarmalamadığımız zaman, dışardan her
türlü saldırı ve tehlikeye karşı savunmasız kalır.

Bugün de ülkemizde Cumhuriyet değerlerini
korumak adına toplumun bir kısmını ötekileştir-
mek, kutuplaşma yaratmak ne kadar yanlışsa,
doğrudan Cumhuriyetin kurucularına saldır-
mayı göze alamayanların cumhuriyeti hedef
göstermeleri de o denli tehlikeli bir durumdur.

Demokrasi çok kapsayıcı bir kavramdır ve
içinde cumhuriyet değerlerini de barındırır.
Ama cumhuriyet kimi demokratik kurum ve
kültürleri tam olarak içermez.

Nasıl adında cumhuriyet ve hatta sosyalist
sözcüğü bulunsa bile monarşiyle yönetilen ülke-
ler varsa, krallıkla yönetilen ama demokrasiyi
sonuna kadar uygulayan ya da uygulamak iste-
yen ülkelerin de var olması gibi.

Gelişmiş demokratik ülkelerin birçoğunda
insan hakları, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kav-
ramlar artık günlük yaşamın vazgeçilmezleri
haline geldiği için o ülkelerde örneğin insan
hakları ya da özgürlük mücadelesinden söz 
edilmez.

O ülke insanları, kadın hakları, engelli,
çocuk, hayvan hakları, çevre, doğa gibi konu-
larda sürdürürler mücadelelerini. Fransa gibi
kimi ülkelerde daha da ileri giderek, toplumun
refahı, zenginliği, huzuru gibi değerleri de aşıp,
ihtimam toplumunu nasıl yaratırız sorusuna
cevap arıyorlar.

Ülkemizde Atatürk’ün ilke ve devrimlerini
günün koşullarında ele alıp, onun gösterdiği he-
deflere yönelik güncellemezsek, yani cumhuri-
yeti demokrasiyle taçlandıramazsak ne onun
devrimlerini koruyabilir, ne de cumhuriyet de-
ğerlerine sahip çıkabiliriz.

Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti kurarak baş-
lattığı 1. Devrimi, İsmet İnönü’nün çok partili
rejime geçerek sürdürdüğü 2. Devrim ve ardın-
dan Bülent Ecevit’in sosyal demokrasinin evren-
sel ilkelerini esas alan 3. Devrimini; demokratik
halk devrimiyle devam ettirmek, yani demokra-
siyi tüm kurum ve kurullarıyla yerleştirmek
zorundayız.

Cumhuriyetle yaşıt, dünyanın en köklü parti-
lerinden olan CHP nin işte böylesine önemli,
onurlu ve vazgeçilmez bir misyonu vardır.

Bunu gerçekleştirebilmek de toplumun ço-
ğunluğunu kazanmakla ancak mümkündür.

Yani Cumhuriyet Halk Partisinin bütün top-
lumu kucaklayan politikalara, halkta karşılık
bulan projelere ve kendi içinde demokrasiyi işle-
ten kadrolara ve yöneticilere ihtiyacı vardır.

Bu yüzdendir ki, yaklaşan yerel seçimler ön-
cesi, parti tabanının çoğunluğunun beklentisine
uygun olarak örgütlerin görüşlerine, üyelerin
söz ve karar sahibi olması ilkesine uygun dav-
ranması gerekir.

Kuşkusuz kimi seçim çevrelerinde bölgenin
sosyal ve siyasi yapısı, örgütlülük durumu, kimi
etnik dengeler dikkate alınacaktır.

Ancak tüm bunlara karşın şu gerçeği de gör-
mek gerekir.

“En kötü sandık sonucu, en iyi atamadan
daha çok kabul görür.”

Varsayalım ki, sandıktan çıkması kesin olan
bir listeyi Genel Merkez ataması olarak sundu-
ğunuz zaman bir dolu tepkiler alabilirsiniz ama
o liste sandıktan çıktığı zaman kimsenin söyle-
yecek sözü olmaz.

Ayrıca hem demokrasi deyip hem de demo-
kratik teammüllere tamamen ters biçimde siya-
seti bir meslek gibi görüp, her dönemde
potansiyel aday olanların da artık biraz kenarda
durmasının zamanı gelmedi mi?

Belediye Başkanlığı ya da meclis üyeliği bir
miras değildir ki aile içerisinde devam edip
gitsin.

Bu görevler gönüllülük esasına dayalı olarak
yapılan hizmet alanlarıdır.

O zaman niye hep siz gönüllü olasınız?
Niye hep siz ya da sizin aileniz temsil edilsin?
Yok eğer bu görevler; fedakarlık, çaba, emek

gerektiriyorsa, zahmetli işlerse, bırakın biraz da
bu zahmeti başkaları çeksin!

Cumhuriyeti demokrasiyle
taçlandırmak

EKREM HACIHASANOĞLU

MUFETTISIN ALTINA
ARABA CEKMISLER!

ilçede yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaş-
ların isteklerini dikkate alan Esenyurt Belediyesi,
isteyen herkesin yararlanacağı ücretsiz Bulgarca

kursu açtı. Kursun açılışını Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik
ve Bulgaristan Başkonsolosu Angel Angelov yaptı. Esenyurt
Belediyesi İstiklal Gençlik Merkezi’nde açılan kursun ilk
dersine öğrencilerle birlikte Alatepe, Çelik ve Angelov baş-
kanlığında Bulgar heyet katıldı. İlk derste Bulgar Başkonso-
losu Angelov öğrencilere Bulgar harflerini tanıttı.

Bulgarca kursu veren ilk belediyeyiz

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt’ta
çok sayıda Bulgaristan göçmeni vatandaşın yaşadığını be-
lirterek, “Bize de bu konuda talepler geliyordu. Böyle bir
fikir gelince çok memnun oldum. Bulgaristan’la komşulu-
ğumuz ve samimiyetimiz daha da gelişecek. Soydaşlarımız
da Bulgarcalarını pekiştirecekler. Soydaşlarımızın yarısı çifte

vatandaş. Onlar diğer vatanlarının da dilini bilsinler. Şu
anda 60’ar kişilik ikili grup halinde haftanın 2 günü kurs ve-
rilecek. Talep doğrultusunda 3 ayrı kültür merkezinde daha
kurs açılacak. Toplamda 250 civarında vatandaş kursa katı-
labilecek. Biz Bulgarca öğrenmek isteyenlerin de emrinde-
yiz. Bulgarca kursu açan ilk belediyeyiz“ dedi.

Başkan Alatepe’ye teşekkür

Bulgaristan Başkonsolosu Angel Angelov da bugünün
önemli bir gün olduğunu belirterek, “Bugün Bulgaristan ve
Türkiye’yi birleştiren bir gün. Sizlerle beraber olmaktan do-
layı çok mutluyum. Başkan Alatepe’ye böyle bir kursu açtığı
için çok teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz tesisi de
çok beğendim. Yabancı bir dil öğrenmek başka bir dünya
oluşturuyor. Yeni imkanlar sağlıyor. Paylaşımlar artıyor. Bu-
rada her yaş ve gruptan öğrenci var“ dedi. Başkan Alatepe,
Bulgar başkonsolos Angelov ve misafirlerle ilk dersi takip
ettikten sonra onlara İstiklal Gençlik Merkezi’ni gezdirdİ.

Kriz nedeniyle birçok belediye araç filosunu küçültürken Fatih Belediyesi'nin, tasarrufundaki araçları belediye
personeli olmayan kişilere tahsis ettiği ortaya çıktı. Tahsis yapılan kişilerden birinin mülkiye müfettişi olması
aracın, yakıt, köprü, otoyol ve tünel geçiş bedellerinin belediye tarafından ödenmesi skandal olarak yorumlandı

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşların
ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz Bulgarca kursu açtı. Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe, “Bulgarca öğrenmek isteyenlerin emrindeyiz” dedi

ZAYÝ İLANLARI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Mecid Ali
Şahıs No: 98880212546

Bulgarca öğrenmek 
isteyenlerin emrindeyiz

AKM iki yılda bitecek
kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy'un ihalesinin Kasım ayı
içinde yapılacağının belirtiği Atatürk

Kültür Merkezi (AKM) alanındaki son durum
bugün havadan fotoğraflandı. Yeni AKM pro-
jesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "9 Ka-
sım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlan-
gıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini
tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kaza-
nan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak.
Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri ta-
mamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat
ayında da temelini atıp, inşaatına başlayaca-
ğız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat
ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür
Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz." dedi.

Kültür kompleksi olacak

Yeni AKM kültür kompleksine dönüşecek.
Projesi Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından
hazırlanan yeni AKM'de 2 bin 500 kişilik
opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sine-
malar, kütüphaneler, kafe ve restoranlarıyla tek
bir binadan sıyrılıp, büyük bir kompleks halini
alacak. Komplekste 800 kişilik tiyatro, bin kişi-
lik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250
kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane
ve 885 araçlık otopark da bulunacak. DHA

Büyükçekmece Kumburgaz İlköğretim
Okulu'nun inşaatının tamamlanmasına
rağmen hala okula yönelik bir taşınma

olmaması mahalle sakinlerinden Leyla Ceylan'ın
tepkisine sebep oldu. Çocukların Kumburgaz'a
çok uzak bir okula gitmek zorunda kaldıklarını
ve akşam saatlerinde okuldan çıktıklarını anla-
tan Ceylan, geçtiğimiz günlerde okul çıkışı geçir-
diği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren birinci

sınıf öğrencisini de anımsatarak, “Önlem alın-
ması için daha kaç çocuk ölmeli?” diye sordu.

BeLedİyeye sOrdu

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açık-
lamada şu ifadelere yer verdi; “Kumburgaz İlk-
öğretim Okulu'nun inşaatının bitmesine rağmen
hala taşımalı eğitime devam edilmektedir ve ço-
cuklarımız akşam karanlığında okuldan dönmek-
tedir. Okul bahçesinde birçok servis ve özel
aracın içerisinde çocuklarımız indirilmekte ve bu
tehlikenin kimse farkına varmamaktadır. Okul

bahçesinde her gün yüreğimiz ağzımızda bek-
lerken bir de dün akşam okuldan çıkarak annesi
ile yol kenarından evine giden birinci sınıf öğ-
rencisinin annesinin elinden yola fırlayarak ha-
yatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Akşam karanlığında minicik bedenlerin yolla-
rın ortasında ne işi var? Büyükçekmece Bele-
diyesi'nin idari kurumlarına soruyorum. Hani
bir türlü açmadığınız okulumuz var ya çocuk-
larımız akşam 7'de okuldan çıkmakta ve bu ço-
cuklar 5 ile 9 yaş aralığında illa ki birkaç çocuk
daha mı ölmeli?”

Daha kaç çocuk ölmeli?

Belediye, araçların şoförleriyle birlikte özel kalem müdürlüğüne tahsis edildiğini, söz konusu araçların belediye hizmetlerinin
görülmesinde kullanıldığını belirterek, “Araçlar hizmet ihalesi kapsamında çalışan personellerce kullanıldı” açıklamasını yaptı.

Ali
Murat
Alatepe

Alatepe, Esenyurt’ta her kültüre her dile yer olduğunu söyleyerek, “Bunun için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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Vergi No Ad Soyad/Ünvan Adres Vergi Vergi Ceza Vergi Ceza
Dönemi Nevi Nevi Miktarı Miktarı

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201010201010 15 5798,53

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201304201304 15 5993,81

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201102201102 15 6048,49

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201105201105 15 6077,84

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201109201109 15 6836,34

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201305201305 15 6867,42

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201007201007 15 7341,15

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201205201205 15 8005,27

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201004201006 33 8213,75

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201106201106 15 8575,29

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201301201301 15 8832,76

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201011201011 15 9307,11

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201104201104 15 9637,99

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201107201107 15 10428,61

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201009201009 15 10465,69

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201206201206 15 10476,66

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201108201108 15 11114,58

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201008201008 15 11518,92

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201101201101 15 12306,16

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201010201010 15 12590,69

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201204201204 15 12696,49

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201110201110 15 15216,91

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201301201312 10 17196,8

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201101201103 33 17287,4

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201104201106 33 17545,65

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201306201306 15 19150,18

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201309201309 15 19350,09

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201203201203 15 19920,11

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201007201009 33 20324,48

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201107201109 33 20374,11

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201207201207 15 20390,34

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201012201012 15 20530,46

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201201201203 33 20626,53

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201211201211 15 22178,91

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201208201208 15 22758,14

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201204201206 33 23340,15

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201111201111 15 24181,4

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201307201309 33 24285,48

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201304201306 33 24883,69

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201010201012 33 29288,24

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201303201303 15 29933,28

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201209201209 15 30830,92

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201212201212 15 33671,41

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201401201401 15 36049,71

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201210201210 15 39902,95

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201302201302 15 41711,04

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201112201112 15 41833,98

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201207201209 33 55183,35

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201402201402 15 55738,45

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201110201112 33 58110,22

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201301201303 33 62802,32

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201403201403 15 62811,19

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201210201212 33 70961,92

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201001201012 10 98410,23

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201401201403 33 137290,18

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201401201403 10 169778,24

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201101201112 10 171327,92

0420065507 volkan aktunç arapcali m.p.pazarı c.yoğurtçu han.20/10beyoğlu/ist 201301201312 10 195180,77

0420157490 kadir murat aktunca b.britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı 201001201001 3 2892,96

0420157490 kadir murat aktunca b.britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı 200912200912 3 3040,01

0420157490 kadir murat aktunca b.britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı 200910200910 3 3094,95

0420157490 kadir murat aktunca b.britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı 200911200911 3 3373,83

0420157490 kadir murat aktunca b.britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı 200909200909 3 3967,12

0420157490 kadir murat aktunca b.britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı 200910200910 15 4977,84

0510212230 tatyana aleksıeva y.dudullu m.. acısu c.12/3 ümr/ist 200803200803 15 2503,36

0510212230 tatyana aleksıeva y.dudullu m.. acısu c.12/3 ümr/ist 200701200712 10 11678,51

0510212230 tatyana aleksıeva y.dudullu m.. acısu c.12/3 ümr/ist 200710200710 15 21321,59

0510212230 tatyana aleksıeva y.dudullu m.. acısu c.12/3 ümr/ist 200710200710 15 46915,8

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201011201011 15 2273,55

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201007201007 15 2279,27

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201105201105 15 2391,89

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201002201002 15 2499,27

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 200907200909 3 2675,33

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201008201008 15 2706,36

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201007201009 3 2751,84

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201101201101 15 2858,61

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201010201012 3 2883,46

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201111201111 15 3074,09

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 200901200903 3 3420,27

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 200910200912 3 3544,62

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201001201003 3 3611,71

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201004201006 3 3711,92

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201006201006 15 4141,13

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 200906200906 15 4186,79

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201110201110 15 4367,09

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201106201106 15 4962,45

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201107201107 15 5805,42

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201001201012 10 5999,8

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201109201109 15 6552,36

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201104201104 15 6816,93

0690400476 tınko ılıev andreev b.h.paşa m.1079s.18  gop/ist 201012201012 15 7570,96

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 201011201011 15 2273,55

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 201007201007 15 2279,27

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 201105201105 15 2391,89

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 201002201002 15 2499,27

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 200907200909 3 2675,33

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 201008201008 15 2706,36

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 201007201009 3 2751,84

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 201101201101 15 2858,61

0690423919 vırgınıya lyuben andreeva esenkent m.des san.sit.109.sk a13blk/10ümr/ist 201010201012 3 2883,46

“Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup,yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emir-

leri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.’un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde

Vergi Dairesi’ne bizzat veya bil vekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resme

tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı

ilan olunur.”

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (887136)

Bebek uyutmanın 
püf noktaları

İ rlandalı Anne olarak tanınan Uyku Koçu Esra Şim-
şek Başakşehir BAKMER’de annelerle buluştu.
Uyku eğitimi hakkında püf noktaları paylaşan Şim-

şek, Başakşehirli annelerin uyku sorununa çare aradı.
Başakşehirli anneler, uzun zamandır bekledikleri semi-
nere yoğun ilgi gösterdi.

Desteksiz uyumaları önemli

Uyku eğitiminin bebeğe desteksiz ve kendi başına uyuma
becerisi kazandırma çalışmalarının bütünü olduğunu
söyleyen Esra Şimşek, “Emzirme, sallama, el tutma,
emzik ve anne-baba ile temas halinde uyuma en yaygın
kullanılan desteksiz uyuma şekilleridir. Bunları bıraktığı
ve gece kesintisiz uyumaya başladığı zaman bebekler
uyku eğitimini almış olacaktır. Bebeklere uyku eğitimi
4’üncü aydan itibaren verilmelidir” dedi.

Erken saatte uyumaları gerekir

Bebeklerin neden uyku sorunu yaşadığını anlatan Şim-
şek, "Bir uyku döngüsünden diğerine geçerken bebekler
uyanırlar, tekrar uyumak için desteğe ihtiyaç duyarlar ve
destek gelene kadar ağlarlar. Aslında biz yetişkinler de
gece boyu çok defa uyanırız ama bağımsız uyuma bece-
rimiz geliştiğinden tekrar uyuruz ve bunu hatırlamayız.
Bu yüzden çocukların desteksiz ve kendiliğinden
uyuması çok önemlidir. Çocukların
büyüme hormonlarını salgılama-
ları ve sağlıklı gelişimlerini ta-
mamlamaları için kesintisiz
ve erken saatte uyumaları ge-
rekmektedir”
şeklinde ko-
nuştu.

Bağcılar Belediyesi ile PTT arasında e-fatura,
e-arşiv fatura ve e-defter hizmetleri ile ilgili iş bir-
liği protokolü imzalandı. Bu sistem sayesinde bü-
rokratik süreç en aza indirilirken kurumlardaki
kağıt israfı ve zaman kaybı da engellenmiş olacak.
Dijital belediyecilikte ilklere imza atan Bağcılar
Belediyesi, başta e-Devlet kapısı hizmetleri olmak
üzere, e-imza, mobil-imza, e-yazışma, e- arşiv fa-
tura ve KEP gibi önemli uygulamalarının yanında
e-fatura, e-arşiv, e- defter hizmetlerini de siste-
mine entegre ediyor. 

İşbirliğimiz hayırlı olsun

PTT ile imzalanan işbirliği protokolünün iki ku-
ruma da önemli kazanımlar sağlayacağını belirten
Başkan Çağırıcı, "İşbirliğimiz hayırlı olsun. Bu
sistemle artık bürokratik süreç en aza indirilirken;
kurumlardaki kağıt israfı ve zaman kaybının da
önüne geçilecek. Teknolojik uygulamalarımızı da
hizmete sunmaya devam edeceğiz" dedi.

‘İrlandalı Anne’ olarak tanınan uyku koçu Esra Şimşek,
Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’nde uykusuz 
annelere bebek uyutmanın püf noktalarını anlattı

Bağcılar Belediyesi 
e-faturaya geçti

81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi kapsa-
mında Küçükçekmeceli gençlere siber gü-
venlik eğitimi verildi. Atakent Kültür ve Sanat
Merkezi’nde Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından
gerçekleşen seminerde, 81 İlde 81 Siber Kah-
raman Projesi kapsamında TÜSİDAM Baş-
kanı Batuhan Tosun Küçükçekmeceli
öğrencilerle bir araya geldi.  81 İlde 81 Siber
Kahraman Projesi ile Türkiye’yi karış karış
gezerek, geleceğe umutla göz kırpan, parlak,
zeki, genç beyinlere siber güvenliğin temelle-
rini öğrettiklerini belirten Tosun, bugüne
kadar Türkiye’nin pek çok iline giderek siber
kahramanlar aradıklarını belirtti. Tosun sözle-
rini, “Bu konuda yeteneği olan gençlerimizin
eğitimler alarak, milli siber kahramanlar ol-
ması çok önemli. Yepyeni Siber Kahramanlar
yetiştirmek için yola devam diyerek, proje-
mize aynı coşku ile devam etme niyetinde ol-
maktan gurur duyuyoruz” diyerek tamamladı. 

Küçükçekmece 
kahraman arıyor

Lokman
Çağırıcı



Galatasaray ile
Fenerbahçe, 61.

sezonu oynanan lig tarihinde 122 kez karşılaştı. Genel
toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan

Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 39
maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kır-

mızılılar ise 116 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan son 10 resmi
maçın 5'i berabere tamamlandı.Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fener-

bahçe 3, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 5 maçta bir-
birlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

B ugün sizlere ülkemizin yüz akı
olan karate sporumuzdan bahse-
deceğim. Yıllardır mensubu oldu-

ğum olimpik spor olmasına rağmen
halkımızın gözünde hala karate denince
bir çok insanın aklına şiddet geliyor. Bazı
velilerim bana diyorlar; “Hocam benim
çocuk biraz hiperaktif okulda bazı sorun-
lar yaşadık benim çocuk çok enerjik spor
yapsın dedik karate sporunu seçtik ama
bazı öğretmenler ve hatta müdürler diyor
senin çocuk zaten okulda çok hareketli
arkadaşlarıyla durmadan kavga yapıyor
birde karateye göndermişsin çocuğunu
şimdi arkadaşlarına şiddet uygulayabilir”
diyor. Bazı okul öğretmenleri müdürler
bazıları diyorum çünkü öyle okul müdür-
leri var öğrencisi karateye geliyor karate
sporu yapan öğrencilerini spora teşvik
ediyorlar. Böyle müdürler de var spordan
anlamayan müdürler de var...

Öncelikler karate Türkiye'de en çok
madalya alan spor dalıdır dünya sırala-
masında ilk iki ve üç arasında olan üste-
lik olimpik bir spor dalı olan ülkemizi
Tokyo Olimpiyatları'nda başarıyla temsil
edecek Türkiye'nin yüz akı karate hak-
kında bazı müdürlerin şiddet gözüyle
bakmasına hayret ediyorum. Açın karate
federasyonu resmi sitesini inceleyin başa-
rıları görün spordan anlamaya bilirsiniz
bari araştır ondan sonra karate şiddet
sporudur de değil mi? Spordan anlama-
yan müdürler karate sporu yapan çocuk-
lar birkere saygıyı öğreniyorlar disiplini
öğreniyorlar özgüvenleri oluyor selamla
başlayıp selamla biten hiç bir spor dalı
yoktur selamla başlayıp selamla biten
spor dalı karatedir. Çocuklara asla şiddet
gösterilmez kaldı ki minik sporcularda
ümit gençlerde dahi yüze vuruş yoktur.
Bana ünlü profesörler hiperaktif olan ço-
cukları yönlendiriyorlar öfke kontrolunu
yapamayan çocuklar okullarda arkadaş-
larını itebilirler birbirlerine vurabilirler
bunu önlemenin yolu çocuklarımızı doğru
spor dalına yönlendirmek bana birçok
sporcu gelmiştir doktor tavsiyesiyle hepsi
başarılı olmuşlardır. Sadece öfke kontro-
lunü yapamayan öğrenciler gelmiyor
bana kendini ifade edemeyen öğrencilerde
geliyor hepsi başarılı.

Bakınız Çatalca İTO Ortaokulu'nda
halen okuyan Ekin Cem Çetinkaya öğren-
cim 1 yıldır bende karate çalışıyor bu ev-
ladımızın ailevi sorunları vardı okulda hiç
bir öğretmen öğrenci Ekin Cem'den mem-
nun değildi iş aileden çocuğu almaya
kadar vardı bu evladımıza sahip çıktım ve
şimdi karatede derece yapmaya başladı.
Eğer sahip çıkmasydım okulu dışlamıştı
öğretmenleri dışlamıştı öğrencilerin gö-
zünde canavar gibi gözüken Ekin Cem
şimdi harika bir sporcu oldu ne mi yap-
tım? Sahip çıktım değer verdim dışlama-
dım dövmedim konuşarak sevgimi verdim
ve şimdi çok mutlu bir birey oldu aksi ol-
saydı topluma potansiyel bir suçlu olarak
karışacaktı.

Değerli öğretmen müdürlerim okulu-
nuzda bütün öğrenciler sizin istediğiniz
gibi olamaz özellikle yaş itibariyle ilk ve
orta okulda olan çocuklar yaramazlık ya-
pacaktır. Hatta bir tanesi çok yaramaz
olabilir arkadaşlarını itip kavga yapabilir
bu doğaldır bunu önleyecek yine öğret-
menlerdir. 40 kişilik sınıfta bir yaramaz
öğrenci varsa ve buna siz eğitim vereceği-
nize okuluna alıştırmak yerine ailesine
çocuğunuzu okuldan alın diyorsanız ku-
sura bakmayın siz bu görevi yapmayın. 

Yine bir öğrencim ailelerinden izin ala-
rak isimlerini yazıyorum Çatalca Ferhat-
paşa İlkokulu'nda okuyan 7 yaşındaki
Sırrıcan minik öğrencimiz biraz dikkat
eksikliği olmasına rağmen çok zeki bir
çocuk gel gör bu evladımız biraz yaşı iti-
bariyle denge sorunu var. Çok az olma-
sına rağmen okulunda sürekli arkadaşları
bu öğrenciyi itiyorlar itince bu öğrenci-
mizde tepki veriyor sonuçta bunlar çocuk
derken aileler senin çocuk benim çocuk
derken baba anne Sırrıcan'ı bana getirdi-
ler biraz denge kayıbı var ama çocukta
zeka mükemmel. Benim görüşüm hiçbir
sorunu olmayan benim derste 40 spor-
cuyla spor yapan Sırrıcan okulda sorun
yaşıyor. Her derste anne babanın üzüntü-
lerini görüyorum aslında çocukta hiçbir
sorun yok toplumumuzda birisi biraz ya-
ramazlık yapsın adı çıktı mı birkere ne
yaparsan yap herşey senden bilinir. Bu
okulun müdürüne öğretmenlerine tavsi-
yem bütün çocuklar sizin istediğiniz gibi
olamaz çocuklara sevgi verin sahip çıkın
sorunlu çocuklar olabilir onlara özel ilgi
gösterin sevginizi verin asla bağırmayın
arkadaşlarının yanında kızmayın konuşun
sabredin bakın başarılı olacaklar bakınız
şiddet dediğiniz karate sporun aslında
sizlerin yapamadığını yapıyor. Hiperaktif
çocukları alıp topluma kazandırıyor sizde
deneyin bakın göreceksiniz Ekin Cem ve
nice Sırrıcanlar topluma karışacaktır sa-
dece sevgi verin her başarının arkasında
sevgi vardır.

Karate şiddet değildir

SERBEST KÜRSÜ

Muzaffer
MUYAN

G alatasaray ile Fenerbahçe fut-
bol takımları, Spor Toto Süper
Lig'de bu akşam yapacakları

derbiyle tarihte 388. kez karşı karşıya ge-
lecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulun-
duğu "Papazın Çayırı" olarak
adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tari-
hinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 ka-
zandığı özel maçla başlayan 109 yıllık
rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sa-
yısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulu-
nuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 387
maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı
ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi.
İki takım 118 maçta ise eşitliği boza-
madı. Fenerbahçe'nin attığı 532 gole,
Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Cimbom'da sakat çok

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan
Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat
edilen Emre Akbaba ile Yuto Naga-
tomo, Fenerbahçe derbisinde forma gi-
yemeyecek. Henry Onyekuru, Sofiane
Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdi-
yok'un durumlarının ise bugün yapıla-
cak antrenmanda netlik kazanacak.

Evkur Yeni Malatyas-
por maçında baş

dönmesi yaşa-
yan Younes
Belhanda

ile aya-
ğına
darbe
alan

Martin
Linnes

ise kritik mü-
sabakada
sahadaki ye-
rini alabile-

cek.

2 galibiyet alabildi

Galatasaray, sakatlıklarla bo-
ğuştuğu son dönemde yap-
tığı 6 resmi maçın sadece
2'sini kazanabildi. Sarı-kır-
mızılı takım, bu dönemde
yaptığı müsabakalarda
ikişer galibiyet, beraberlik
ve yenilgi yaşadı. Bu

maçlarda Erzurums-
por ve Antalyaspor'u
mağlup eden Gala-
tasaray, Bursaspor

ve Schalke

04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur
Yeni Malatyaspor'a yenildi.

Gol yollarında etkisiz

Galatasaray'da özellikle hücum hattın-
daki sakatlıklar gol yollarında etkisizliğe
neden oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 6
resmi maçında meşin yuvarlağı sadece
3 kez ağlara yolladı. Galatasaray, kazan-
dığı Erzurumspor ve Antalyspor müsa-
bakaları ile berabere biten Bursaspor
maçında birer kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu Porto
ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere
kaldığı Schalke 04 maçlarında ise gol
bulamadı.

Bu sezon üçüncü olacak

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper
Lig'de 3. kez teknik direktörle yolların
ayrıldığı takımla karşılaşacak. Sarı-kır-
mızılı ekip, Akhisarspor ile Safet Susic,
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ve
Mehmet Altıparmak le yolların ayrılma-
sından sonra karşılaştı. İki takım da Ga-
latasaray'a karşı antrenörlerin
yönetiminde mücadele etti. Galatasa-
ray'ın bugün karşılaşacağı Fenerbah-
çe'de de hafta sonunda Hollandalı
teknik adam Phillip Cocu görevden
alındı. Derbi maçta sarı-lacivertli ekip
yardımcı antrenör Erwin Koeman yö-
netiminde sahaya çıkacak.

7 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, tarihi rekabet içinde ol-
duğu rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 7
Süper Lig maçını kazanamadı. Sarı-kır-
mızılılar, rakibi karşısında son lig galibi-
yetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim
2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik
skorla aldı. Ligde Fenerbahçe'yi 4 yıldır
mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, son
7 derbide 3 mağlubiyet yaşarken 4 mü-
cadeleden beraberlikle ayrıldı.

Savunmayı aşması lazım

Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper
Lig'de yaptığı son 5 derbide gol ata-
madı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağla-
rını son olarak 2015-2016 sezonunda
25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten
maçta 83. dakikada Olcan Adın'la hava-
landırdı. İki ekip arasında 2015-2016
sezonunun ikinci yarısında yapılan tek
maç ile geçen sezon oynanan iki mü-
sabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, 2016-2017 se-
zonundaki maç-
larda ise rakibine

2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Primi yönetim belirleyecek

Yönetim bu kez Comolli'ye rağmen ka-
rarı aldı ve teknik heyet, futbolcular ile
Samandıra personeline maçın kazanıl-
ması halinde prim sözü verdi. Primin
dağıtım şeklini ise yönetim belirleyecek.
Maça 11'de başlayan, sonradan giren,
kadroda olan ama oynamayan futbol-
cular farklı farklı ücretler alacak. Yöneti-
min sonuç gelmesi halinde bu
uygulamayı önümüzdeki maçlarda da
devam ettireceği kaydedildi. 

Top artık Koeman'da

Şampiy10'un haberine göre; tarihin en
kaos dolu günlerinden geçen Fenerbah-
çe'nin Galatasaray derbisindeki stratejisi
belli. Ankaragücü maçının hemen ar-
dından görevine son verilen Cocu’nun
gitmesiyle yardımcısı olarak istifa etme-
diği için takımda kalan Erwin Koeman,
takımı derbiye hazırlarken sürpriz yap-
maya da hazırlanıyor. 

Ayew'den beklenti çok

Sabah'ın haberine göre;
Fenerbahçe Başkanı
Ali Koç, geldiği
günden bu yana
bekleneni vereme-
yen Andre Ayew
ile özel bir gö-
rüşme gerçek-
leştirdi. Koç,
yıldız oyun-
cuya daha
fazla sorumlu-
luk alması ge-
rektiğini ifade
edip, Galatasaray
maçıyla birlikte
kendisinden bekle-
nen performansı ver-
mesini istedi. 

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde her iki takımda galibiyet için sahada olacak. Sarı Kırmızılılar, 
Fenerbahçe'yi yenip liderlik yarışını sürdürmek isterken Sarı Lacivertliler ise ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmaya çalışacak
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Fenerbahçe'de derbi ön-
cesi seferberlik ilan eden
Başkan Ali Koç, bu sezon
bir ilke imza attı. Sarı-la-
civertli yönetim, Ankara-
gücü mağlubiyeti sonrası
pazartesi sabahı gittikleri
Samandıra'da derbi ma-
çına prim uygulaması ya-
pacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe yönetimi,
Galatasaray maçının
kazanılması halinde
Saman-
dıra'da
11 mil-
yon TL
prim dağı-
tacak.
Böylece
Comol-
li’nin prim
engeli de kal-
dırılmış
olacak
gibi.

Ali Koç 
seferberlik 
ilan etti

Galatasaray, Süper Lig'de
sahasında çıktığı son 24
maçta mağlubiyet yaşa-
madı. Ligde iç sahadaki
son yenilgisini 2016-2017
sezonunun 30. haftasında
Kasımpaşa'ya karşı yaşa-
yan sarı-kırmızılı takım,
daha sonra Türk Telekom
Stadı'nda çıktığı müsaba-
kalarda rakiplerine

boyun eğmedi.
Galatasaray, evin-
deki son 24 lig
maçının 22'sini
kazanırken, ikisin-
den beraberlikle

ayrıldı. Üst üste
gelen sakatlıkların

ardından ilk 11’ini
yaparken güçlük çeken

Galatasaray Teknik Di-
rektörü Fatih Terim

oyuncularından fe-
dakarlık bek-

liyor.

Aslan
sahasında
yenilmiyor

Fanatik'in haberine
göre; Valbuena dünkü antren-
mandan sonra Erwin Koe-
man’la özel bir görüşme
gerçekleştirdi. Bu sezon Cocu
tarafından kulübeye mahkum
edilen Fransız futbolcu, der-
bide görev beklediğini söyledi.
Valbuena, Koeman’la yaptığı
görüşmede, “Kendimi çok iyi
hissediyorum. Galatasaray ma-
çının önemini çok iyi biliyorum
ve bu derbiyi daha önce yaşa-
dım. Eğer beni oynatırsan, sa-
hada ne kadar hırslı ve istekli
olduğumu göreceksin” ifadele-
rini kullandığı öğrenildi. Hollan-
dalı çalıştırıcının ise bu talebi
değerlendireceği yanıtını 

verdiği kayde-
dildi. Mathieu
Valubena, 15
resmi maçın
8’inde kendisine
şans vermeyen
Phillip Cocu’nun ay-
rılmasının ardından
dün sosyal medyada il-
ginç bir paylaşım yaptı.
Fransız futbolcu, daha
önce sponsorluk için çe-
kilen ve tüm takımla bir-
likte en önünde Cocu’nun
yer aldığı bir fotoğrafı,
“Siyah giyinen adamlar” ya-
zarak paylaştı. Bazı sosyal
medya kullanıcılarının tepki
göstermesinin ardından Val-
buena bu mesajını kaldırdı.

Galatasaray Doktoru Yener İnce’nin dün yap-
tığı açıklamayla birlikte Fenerbahçe derbisinde
oynayamayacağı kesinleşen Fernando’nun ye-
niden takıma dönmesi için yoğun çaba sarfedi-

liyor. Bir türlü kendisini bulmayan
Belhanda’ya son maçlarda form dü-

şüklüğü yaşayan Ndiaye de ekle-
nince orta sahadaki gücünü
kaybeden Sarı-Kırmızılılar’da Fer-
nando’ya kilit adam gözüyle bakı-
lıyor. Emre Akbaba’nın 2. devreye
yetişecek olduğunu bilen Fatih
Terim, Brezilyalı’nın takıma
katılmasını adeta iple
çekiyor. Özellikle Şam-
piyonlar Ligi’nde salı
günü deplasmanda
oynanacak olan Schalke
04 karşılaşmasını düşünen
deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı
ismin kritik mücadeleye yetişti-
rilmesini istiyor. 

Kilit adam Fernando



NATURE dergisinin, bilimsel araştırma so-
nuçlarına dayandırdığı habere göre, "dünya-

daki insan eli değmemiş bölgeler hızlı bir
şekilde yok oluyor" ve bu bölgeleri korumak
için uluslararası acil bir önlem alınması ge-

rekiyor. Habere göre, "Okyanus bölgeleri
düşünüldüğünde bu sorun daha da kasvetli

bir hal alıyor. Rapora göre, okyanusların
yüzde 87'den fazlası insani etkinliklere

maruz kaldı. Endüstriyel balıkçılık, kirlilik
ve deniz taşımacılığı olmayan bölge-

ler, artık neredeyse kutup
bölgeleri ile sınırlı

durumda" bil-
gisi verili-

yor. 

Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta,
tazelik ve doğallık Hipermarketleri’nde
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C adılar Bayramı, İstanbul'da çeşitli eğ-
lence mekanlarında parti ve etkinlik-
lerle kutlanırken, 5 arkadaş ise

kutlamalarını sokakta gerçekleştiriyor. Kos-
tümleri ve makyajlarıyla korkutucu görünen
Nisa, Caner, Ammar, Gökhan ve Emirhan adlı
arkadaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dola-
şarak insanların yüreklerini ağızlarına getir-
meye çalışıyorlar. Cadde üzerinde yürürken,
karşılarında vampir ve kuru kafa kostüm ve
makyajlı 5 arkadaşı görenlerin birçoğu ise
korkmak yerine yanlarına gelerek hatıra fotoğ-
rafı çektiriyorlar.

Amacımız eğlence

Birkaç yıldır Cadılar Bayramı'nı kutladıklarını
belirten Nisa, "Buraya Cadılar Bayramı'nı kut-
lamaya geldik. Arkadaşlarla kendimize karak-
terler belirledik ve bu karakterleri canlandırdık.
Geziyoruz, insanlara bu kültürü yaymaya çalı-

şıyoruz" dedi. Japon anime karakteri Naru-
to'yu canlandıran Caner ise, "Kendi aramızda
eğleniyoruz. Amacımız eğlence. İnsanların
tepkilerini merak ediyoruz. İnsanlar şaşırıyor,
fotoğraf çektirmek istiyorlar" diye konuştu.

Pagan kültüründen geliyor

Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline
gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Sam-
hain olarak bilinen Kelt Festivali'ne dayanıyor.
Başlangıç yılı tam olarak bilin-
mese de kutlamaların yapıl-
dığı 31 Ekim tarihi
günümüze kadar hiç
değişmeden gelmeyi
başarmış. 31 Ekim,
hasat mevsiminin bittiği
gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak
olan dönem insanları için yaşamaya devam
edebilecek olmanın garantisi gibi.  DHA

Gösteri dünyasının yıllara meydan
okuyan yıldızı Jennifer Lopez yine

sosyal medyayı salladı.Lopez, Instyle
dergisi içen fotoğrafçı Anthony Mau-
le'ye verdiği pozlardan bazılarını sos-

yal medyada da paylaştı. Lopez'in
paylaştğı üç poz içinden en çok

yorum alanı ise bu oldu. Birçok hay-
ranı "Jennifer insan olamaz" derken

bir tanesi de "Bir parça kumaşım
var ama ne yapacağımı bilemi-

yorum" yazarak poza es-
prili bir yorum

getirdi.

Jennifer
insan

olamaz!

Dünyada birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween'
olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor

BeyoGlu’nu
cAdılAr BAstı

Kamu yararına aykırı olan 14 projenin hukuk yoluyla iptalini sağlayan Hasan Gökkaya,
Maltepe Belediye Başkan aday adayı oldu. Maltepe Belediyesi Meclis Başkanvekili
olan Gökkaya, kente karşı işlenen suçlara karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor

31 MART’TA yapılacak olan yerel seçimlerde
büyük şehirler için isimler merakla beklenir-

ken, İstanbul ilçelerinde aday adayları net-
leşti. Maltepe’de belediye başkanlığı için
başvuru yapan 14 aday adayından biri de
Hasan Gökkaya oldu. Maltepe Belediyesi
Meclis Başkanvekili olan Gökkaya, kente
karşı işlenen suçlara karşı verdiği müca-
deleyle tanınıyor. "Maltepe Belediyesi’nin
tasarrufunda bulunan taşınır taşınmaz
bütün değerler bizzat halkın kendisine ait-

tir" diyen Hasan Gökkaya, bu konuda atılan
yanlış adımların düzeltilmesi için bir dedektif

gibi çalışmaktan ve konuyu mahkemeye taşı-
maktan geri durmuyor. Özellikle İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna almak
istediği taşınmazlar için mücadele eden

Gökkaya, "Arsamız yeşil alanımız
bir bakıyorsunuz Büyükşehir

tasarrufuna geçmiş. Tek ta-
raflı bir karar ile Maltepe
halkının sahibi olduğu ta-
şınmazlara deyim yerin-
deyse el koymuşlar.
Hemen mevzuat ve ya-

saları konuşturarak,
soluğu mahkemede

alıyorum. Yapılan
yanlış bu şe-

kilde düzelti-
liyor ve

halkın
malı,

Maltepe Belediyesi’nin tasarrufuna geçiyor" dedi.

Sosyal açıdan faal bir isim

Mart 2014 seçimlerinde Maltepe Belediyesi Meclis
Üyesi seçilen Hasan Gökkaya, deneyim ve birikim-
lerini daha verimli kullanmak ve hizmet çıtasını
daha yukarı çekmek için belediye başkan aday
adayı olduğunu belirtti. Erzincan doğumlu olan ve
47 yıldır Maltepe’de yaşayan Hasan Gökkaya, İş-
letme Fakültesi’ni bitirdi. Sosyal faaliyetleriyle de
dikkat çeken Hasan Gökkaya, birçok derneğin ku-
rucu başkanlığını da yaptı. Maltepe ve Gülsuyu
Spor futbol takımlarında oynayan Hasan Gök-
kaya, bu kulüplerin as başkanlıklarını da yaptı.
2014 seçimlerinde Maltepe Seçim Koordinasyon
Başkanlığı yapan Hasan Gökkaya, “Sivil toplum
kuruluşlarında belediyemizi temsil ettim, gerçek-
leştirilen birçok projede aktif olarak görev aldım.
Belediye Başkanvekilliği ve Meclis Başkanlığı gö-
revlerini üstlendim” şeklinde konuştu.

14 projeyi iptal ettirdi

Kent suçu kapsamında sayılabilecek yaklaşık 20
projeye karşı şahsen hukuk mücadelesi başlatarak
Maltepelilerin hakkını koruduğunu ifade eden
Hasan Gökkaya, “Şehircilik ilkeleri ve kamu yara-
rına aykırı olan 14 projenin, hukuk yoluyla iptalini
sağladım. Diğer bütün aday adayı arkadaşlarıma
başarı dileyerek, Maltepe Belediye Başkan aday
adayı olduğumu ve kazandığım takdirde sosyal
demokrat belediyecilik anlayışından ödün verme-
den Maltepelilere hizmete devam edeceğimi belirt-
mek isterim” dedi.

HALKIN AVUKATI
GIBI CALISIYOR

Akbank Caz Festivali’ni, 37 mekanda 37
konserle 100’den fazla sanatçı perfor-
mansıyla 20 bin müziksever izledi. Orga-
nizasyonu ve içerik programlaması Pozitif
iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank
Caz Festivali 12 gün boyunca; Ustalara
Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkart-
ması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli
Eller, Fransız Rüzgarı’ndan oluşan yedi
ana temanın yanında; Caz Saati, Liselerde
Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile toplam
11 kategoride caz severleri coşturdu.
Özellikle Jehan Barbur feat Fırat Tanış,
Ceyl’an Ertem – Akustik, Birsen Tezer
Eastern Standards, Shinya Fukumori Trio,
Konstrukt, Avishai Cohen, Aydın Esen
Group & Can Kozlu konserlerinin biletleri
günler öncesinde tükendi.

Babylon’da 8 konser

Festivalin en merakla beklenen konserleri
arasında yer alan Jamie Cullum’ı 4 bin,
festival’in bir diğer önemli mekanlarından
biri olan Babylon’da gerçekleştirilen 8 kon-
seri ise toplamda 8 bin müziksever izledi.
Bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında ger-
çekleşen 28. Akbank Caz Festivali’nde; caz
müziğinin önemli temsilcilerinden,
Grammy, Altın Küre, BRIT, GQ Dergisi Yılın
Müzik Adamı gibi sayısız ödüllerin sahibi
Jamie Cullum’ın yanı sıra, Almanya’nın
Chet Baker’ı olarak anılan Grammy ödüllü
Till Brönner, bu yıl yayınlanan 13. stüdyo
albümü Never Stop II’nin turnesiyle The
Bad Plus, usta trompetçi Avishai Cohen
Quartet, Andrei Tarkovsky’nin sinemato-
grafik dehasına atıfta bulunan Tarkovsky
Quartet gibi isimler yer aldı. Ayrıca Gilles
Peterson’ın keşfettiği, İngiltere caz sahne-
sinin yeni isimlerinden Ezra Collective,
The Comet is Coming, Nubya Garcia gibi
isimler de her sene daha fazla seyirci ile
buluşan Akbank Caz Festivali progra-
mında yer aldı. DHA

SILA, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet
Sarayı’na geldi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliye çıkışında

basın mensuplarının yanıtlayan Sıla, çok fazla konuşmak is-
temediğini belirterek "Ahmet Kural’dan şikayetçiyim" dedi.

Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine
başvurduklarını belirterek Ahmet Kural’a karşı başta
uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı aldırdıkla-
rını belirtti.  Haber Global’dan Selahattin Gün-
day'ın haberine göre olay 29 Ekim’de Ahmet
Kural’ın evinde saat 04.00 sularında gerçekleşiyor.
Ahmet Kural alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla’nın
kendi ifadelerinde " Yerlerde sürüklendim,
kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım
sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve ka-
fama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete

maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor
bu saldırı" diyor. İfadesinde evden çıkmaya

çalışırken Ahmet Kural’ın tekrar kendisini
yakaladığını ve tekrar bir boğuşma oldu-

ğunu belirten Sıla, "Bu sırada üstüm
başım parçalandı, zar zor kapıyı açıp

kaçtım. Panik içinde şoförüme ulaştım
ve şoförüm tarafından kurtarıldım"

dediği öğrenildi. 

Ahmet kafamı 

duvarlara vurdu

El dEğmEmİş 
yEr kalmadı

37 MEKANDA 
37 KONSER

CHP Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Gökkaya


