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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Ç ocuklarda görülen ani davra-
nış değişikliklerini sadece
çocuk olmalarıyla açıklamak

doğru bir yöntem değil. Günümüzdeki
çok sayıda çocuk hayatta ilk adımla-
rını büyük bir güvensizlikle atıyor. Peki
çocukluk çağı depresyonu nedir? Ço-
cuğunuzun depresyonda olduğunu
nasıl anlarsınız? Bu tip durumlarda
anne ve babalara ne gibi görevler dü-
şüyor? Bu ve buna benzer tüm merak
edilen soruların yanıtlarını İstinye Üni-
versite Hastanesi’nden Psikolog
Duygu Başak Gürtekin veriyor:

Güven hissi zedeleniyor

Çocuğun gelişimsel sürecinde anne ile
arasında oluşması beklenen temel bağ,
çocuğun dış dünyaya karşı güven duy-
gusunun oluşmasında da oldukça
büyük bir yere sahiptir. Bu bağın ve

beraberinde temel güven duygusunun
gelişmediği durumlarda çocuğun bek-
lenen seyirdeki duygu durum tablosu
değişime uğrar. Çocuğun gelişimsel
dönemlerine göre gözlemlendiğinde,
beklenmeyen duygu durum değişimle-
rinin olması ve beraberinde iletişim
problemleri, olumsuz davranışlar, dep-
resif ruh hali gibi görünür belirtiler ya-
şanması bize çocukluk çağı
depresyonunu işaret eder. 

Belirtiler dikkat gerektiriyor

Çocukluk çağı depresyonunun temel
belirtileri gelişimsel dönemlere göre
farklılık göstermekle beraber genel hat-
ları ile şu şekilde özetlenebilir; çocu-
ğun sosyal hayattan, çevresinden,
arkadaşlarından ve ailesinden belirgin
şekilde uzaklaşması, iştah ve kilo kaybı
yaşaması, uyku probleminin ortaya

çıkması, sürekli yorgun hissetmesi ve
oynamaya dahi ilgisinin azalması,
akademik başarısında düşüş, ölümden
sık sık bahsetmeye başlaması, stres ve
üzüntüye bağlı gelişen baş ve mide ağ-
rısı gibi fiziksel semptomlar. Dikkat
edilmesi gereken diğer noktalar ise;
daha önce hoşlandığı şeyleri yapmaya
dair isteğinin belirgin şekilde kaybol-
ması, gelişimsel sürece bağlı kazanılan
yetilerin kaybolması, umutsuzluk, ça-
resizlik ve mutsuzluk gibi duyguların
ön plana çıkması, bunların berabe-
rinde gelen ağlama krizleri, nedeni bi-
linmeyen öfkelenme ve etrafa zarar
vermeği isteğidir. Fakat bu belirtilerin
her çocukta farklı şekillerde görüle-
bilme olasılığını unutmamamız ve yo-
lunda gitmeyen şeyler olduğunu
gözlemlediğimiz anda bir uzmana da-
nışmamız gerekir.

CoCUkLAR dA 
dEpRESYoNA gIRER

Unutmamak için formda kalın!
ALzheimer hastalığı kişiyi adım adım yakın
çevresinden, sonra kendinden uzaklaştıran, bir
süre sonra da mevcut yaşamla ilgili anıların

teker teker silikleştiği, en sonunda insanın kendini dahi ta-
nımakta güçlük çektiği nörolojik bir hastalık türüdür. Alz-
heimer çoğunlukla psikiyatrik hastalıklarla
karıştırılabilmektedir. Alzheimer hastalığı unutkanlıkla
başlayan bir hastalık olarak kendini gösterir.  Alzheimer’la
mücadelede hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın önemli
olduğunu belirten uzmanlar, bol hareket ve Akdeniz tipi
beslenme önerisinde bulunuyor. Sosyal olmak, zihni
formda tutmak ve tehlike sinyallerini dikkate almak da
hastalıktan korunmada etkili oluyor. Üsküdar Üniversitesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, Alzheimer ile mücade-
lede zihinsel ve fiziksel olarak formda kalmanın önemli
olduğunu söyledi.

Yüzde 30 azaltır

İstatistiklere göre yaşlanma ile ortaya çıkan Alzheimer
hastalığından 2030 yılında 66 milyon, 2050 yılında ise 115
milyon insanın muzdarip olacağını belirten Erdoğanoğlu,
“Ülkemizde 400 bin Alzheimer hastası olduğu söylense
de,  gerçekte rakamın bundan çok daha fazla olduğu tah-
min ediliyor. Sayısal veriler moral bozucu fakat yeni araş-
tırma sonuçları umut verici: 5 maddelik önlemlerin
uygulanması ile Alzheimer riskini yüzde 30 oranında az-
altılabilirsiniz” diye konuştu. 

1. Zihninizi formda tutun: 

Beyninizi ne kadar fazla kullanırsanız o kadar yeni sinir
bağlantısının kurulmasına imkân verirsiniz. Bir şeylerle
meşgul olmak önemlidir ancak bu meşguliyet televizyon
izlemek olmamalıdır. Yüksek televizyon izleme oranı ileri
yaştaki belleğe zararlı olabilir ve hastalık yapma olasılığını
artırabilir. Zihinsel formda kalmanın en iyi yolu kuşkusuz
kitap okumak, bulmaca çözmek, yabancı dil öğrenmek,

resim, müzik gibi yaratıcı uğraşlar edinmek,  satranç, tavla
gibi oyunlar oynamaktan geçer. 

2. Hareket edin: 

Ne kadar çok hareket ederseniz, kan
dolaşımınız o kadar iyi olur. İleri
yaşlarda bedensel olarak aktif
olan kişi, hücrelerine daha
fazla doğru besinin git-
mesine imkân verir. Bu
hem bağışıklık siste-
mini hem de arala-
rında beyni de
saydığımız vücu-
dun tüm organla-
rını güçlendirir.
Araştırmalar, en
iyi açık havada
olmak üzere,
günde 20 dakika,
haftada toplam 2,5
saatlik egzersizin ye-
terli olduğunu söyle-
mektedir. Egzersizin
şekli yürüyüş yapmak,
bahçede çalışmak, bisiklet
binmek veya merdiven çıkmak
olabilir. Fiziksel formda olmanız,
yaşla birlikte ortaya çıkan kalp-dolaşım
sistemi hastalıkları, diyabet (şeker hastalığı) ve
aşırı kilodan da sizi koruyacaktır.  

3. Sosyal olun: 

Unutmayın ki; ses, mimik ve jestlerin yorumlanması her
zaman zihni meşgul eder. Başka insanlarla sosyal ileti-
şimde bulunmak, hem yalnızlık duygusu ile başa çıkma-
nızı kolaylaştırır hem de beyin hücrelerinizi meşgul eder.

Bunun yanı sıra, diğer insanlarla sosyal iletişimin kısa-
uzun hafıza üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir.

4. Akdeniz tipi beslenin: 

Bilinçli beslenen kişilerin Alzheimer
hastalığına yakalanma ihtimal-

leri daha düşüktür. Araştırma
sonuçlarına göre, özellikle

sebze, meyve, zeytinyağı,
fındık tüketimi yani Ak-

deniz tipi beslenme
dediğimiz beslenme
önerilmektedir. Kır-
mızı et tüketiminiz
daha az olmalı,
buna karşılık
omega-3 bakımın-
dan zengin olan
balık tüketiminin
daha fazla olmalı-

dır.  Özellikle doy-
mamış omega-3 yağ

asitleri ve sebze ve
meyvelerde bulunan

polifenoller Alzheimerı
önlediği için tavsiye edilir.

Yine kafein hastalık riskini
azaltabilir.

5. Tehlike sinyallerine kulak verin: 

Obezite, depresyon, diyabet gibi risk faktörlerini Alz-
heimer için tehlike sinyalleri olduğunu ve dikkat
etmek gerektiğini bilin. Bu hastalıklar, sonrasında or-
taya çıkabilecek demans (bunama) ile yakından ilişki-
lidir. Kan basıncınızın ve kolesterol seviyelerinizin
düzenli takibi ile önleyici tedbirlerinizi 
tamamlayabilirsiniz. 

Ergenlik dönemindeki depresyonun diğer gelişim-
sel dönemlerden farklı olarak daha riskli olabile-
ceği ve yetişkin depresyonuna benzer özellikler
taşıyabileceği unutulmamalıdır. Ergenlikte sıklıkla
karşımıza çıkan tablolar, alkol ve madde kullanımı
veya risk barındıran faktörlerin olduğu durumlar-
dır. Bunların beraberinde şiddeti yükselebilecek
olan depresif mood ve davranış bozukluklarının

dikkatle gözlemlenmesi ve en kısa sürede ele alın-
ması gerekir. Bu dönemde depresyona, kaygı bo-
zuklukları ve uyum problemleri sıklıkla eşlik
edebilir. Her bir gelişimsel dönemde çocuklarımızı
dinlemeye ve anlamaya açık bir şekilde iletişim
kurmak bu konuda en önemli koruyucu faktörler-
den biridir, bu nedenle çocuklarla kurulan ilişkinin
kalitesi her yaşta çok değerli ve çok önemlidir.  

Ergenlik 
döneminde 

iletişim şart

Çocuğunuz bir anda arkadaşlarından uzaklaşmaya, daha az uyumaya, kilo kaybetmeye
ve hatta ölümden sık söz etmeye başlıyorsa, belki de hiç aklınıza gelmeyecek bir

sorunla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Çocukluk çağı depresyonu adı verilen bu
rahatsızlık,  0-18 ay arasındaki anne-bebek ilişkisinden bile kaynaklanabiliyor

Uzmanlar 2030 yılında 66, 2050 yılında ise 115 milyon insanın Alzheimer hastalığına yakalanacağı öngörüsünde
bulunuyor. Ülkemizde de yaygınlaşan bu hastalıktan beyni ve zihni formda tutarak uzaklaşmak mümkün

Tuzu azaltın
ömrünüzü uzatın

BİRÇOĞUMUZUN düşünmeden yemeklere
bol bol serptiği tuz aslında vücudun baş düş-
manı. Oysa yemeklerimize tuz yerine baha-

rat, limon suyu, nar ekşisi ya da sirke kullanarak tat
katmak tuz tüketimini azaltmayı sağlıyor. Yapılan araştır-
malar günlük tuz tüketiminin günde 5 grama indirilmesi
ile her yıl dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı 2.5 milyon
ölümün önlenebileceğine dikkat çekiyor. Liv Hospital
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyon,
kalp, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, di-
yabet ve bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla
günlük tuz tüketimini 5 gram ile sınırlamak gerektiğini
söylüyor. Tuzun azaltılması kan basıncını kontrol altına
almanın yanı sıra hipertansiyon gelişimini de önleyebilir.
Hipertansiyon sorunu ile karşılaşmamak için yapılacak
işlerden birisi de tuzun azaltılmasıdır. Batı tarzı beslen-
mede kişiler günde ortalama 8-9 gram tuz alır ve böy-
lece daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.
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D övizdeki son aylarda devam eden
kontrolsüz yükseliş ve Türk lirasının
değer kaybı bir çok sektörü olduğu

gibi baskılarının tamamını ithal kağıt ile
yapan yazılı basını da vurdu.

Bu konuda dün benden bir meslektaşım
'İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı' olarak
görüş istediğinde ona şu açıklamayı yaptım:

Hükümetimiz acilen kağıt kriz yönetimi
oluşturmalı.

Dövizdeki yükseliş ve Türk Lirası'nın bu yıl
yaşadığı değer kaybı, baskılarını ithal kağıt
ile yapan yazılı basını zor duruma soktu. Ta-
mamına yakını ithal edilen gazete ve dergi
kağıdı nedeniyle zor günler geçiren basılı
medyanın bu durumunu görmezden gelme-
mek gerekir.

Devlet yetkililerimizin, hükümet yetkilile-
rimizin, basın temsiclililerinin bir araya ge-
lerek acilen çözüm önerileri ve alınacak
tedbirleri karara bağlayarak bir kriz yöne-
timi oluşturmalı.

Mesela kağıttaki vergiyi sıfıra indirmeli.
Daha önce özelleştirme ile kapatılan, öz

kaynaklarımızla kağıt üreten SEKA kağıt
fabrikasını tekrar faaliyete geçirmek için ça-
lışmalar başlatılmalı.

Özellikle kara borsada kağıt ticareti
yapan fırsat düşkünlerine hukuksal müdaha-
leler yapılmalı.

Yayın yapmakta zorlanan ciddi ve tutarlı
yazılı basın organlarına kurumsal reklamlar
gönderilmeli.

İstanbul Gazeteciler Derneği merkezi her-
gün meslektaşlarımızdan ve yazılı yayın or-
ganı sahiplerinden bu konuda şikayetler
almakta.

Yayın sahipleri yayınlarını yapmakta zor-
lanmakta.

Kimi sayfa düşürmekte, kimi baskı sayısı
düşürmekte, kimi kağıttan yaşadığı kaybı
personel çıkartarak aza indirme yolunu 
seçmekte.

Bu durum biraz daha devam ederse kor-
karım ki bir çok yayın organı kapanma du-
rumuna gelecek ve bir çok meslektaşımız
işsiz kalacak.

Bir an önce yetkililerimizi ithal kağıt kriz
masası oluşturarak devlet destekli daha sabit
ve uygun fiyata kağıt bulmasını bu kağıtları
yazılı basın yayın organlarımıza sağlamala-
rını diliyoruz...

SEKA neden kapatıldı?

Evet açıklamamda yetkilileri göreve davet
ettim ama yetkililerimiz bu konuda adım
atar mı bilemiyorum.

Bir gazetenin işleyişi yüzde 60 oranında

dövize bağlı.
Sadece kağıt ve baskı olarak bakmamak

lazım.
Bir devlet kuruluşu SEKA ciddi bir kağıt

üreticisiydi.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 10 fabrikası

vardı ve kağıt hammaddesi ile gazete ve
kitap kağıdı üretiyordu.

Turgut Özal’la birlikte başlayan özelleş-
tirme dalgası ile SEKA hedef alındı.

Bu fabrikaların çok değerli arazileri ve
ekipmanları vardı.

Örneğin, Giresun SEKA’nın özelleştiril-
mesi 5 milyon liraya gerçekleştirilmişti, fab-
rikayı alan kişi ise sadece fabrikanın
ekipmanlarını hurdaya 11 milyon liraya 
satmıştı.

Daha sonra bu araziye de TOKİ evleri 
yapıldı.

Yandaş medyanın keyfi yerinde

Kağıdın fiyatının bu kadar yükselmesinden
ve basın ve yayın sektörlerinin bundan etki-
lenmesinden hükümetin rahatsız olacağını
sanmıyoruz.

Türkiye’deki gazetelerin büyük bölümü ik-
tidar yanlısı gazeteler.

Bu yayınlar devlet organları tarafından
ciddi destek almaktalar.

Asıl zorluğu zaten bir çok sorunlarla bo-
ğuşan muhalif basın yaşamakta.

Ulusal boy bir gazetenin ortalama baskı
maliyeti 2017 kasım ayında 0,1 Euro idi.
Bugün de 0,1 Euro. Yani 45 kuruş olan ga-
zete artık 80 kuruşa mal oluyor. Bu durum
gazete başına 35 kuruş maliyet artışı anla-
mına gelmektedir. Birçok ulusal gazeteye
zam yaparak zararı azaltmayı yeyledi.

Peki ya bayi satışı olmayan, resmi ilan
hakkı olmayan, abonesi olmayan, pek fazla
reklam geliri vs'si olmayan yayın organları
nasıl yaşayacaklar?

Doların ateşi ne zaman düşecek?

Umarız tez zamanda dövizdeki dalga-
lanma diner.

Doların ateşi düşer.
Ekonomi canlanır.
Faizler daha fazla yükselmez.
İşsizlik azalır.
Piyasa canlanır.
Aksi halde önümüzeki 2019, 2020 ve

daha sonraki yıllar sadece yazılı basın yayın
organları için değil, bir çok sektör için ka-
busa dönüşür ve bir çok işletme kapısına kilit
vurmak zorunda kalır...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Dolar artışı yazılı
basını vurdu

3GÜNCEL

0507 117 80 52 Sezai Kütük  
0506 386 15 14 Hakan Tekin
0 (212) 728 50 03 ofiS HAT

GÜVENİN VE GÜLER YÜZÜN ADRESİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
kaZaNdIrMaya
deVaM ediyOrUZ 

İstanbul’un incisi Silivri’de 310 m2 arsa 39 bin TL 
Yıllık % 20 kâr garantisi ile takas ve vade seçeneklerimiz mevcuttur 

O lay, Küçükçekmece'nin İnönü Mahallesi'nde 1 Ağustos
Çarşamba günü gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Suri-
yeli bir aile kiralık daire ilanlarında gördükleri bir eve gi-

derek, daireyi incelemek istedi. Başka bir Suriyeli ailenin yaşadığı
evin kapısını 11 yaşındaki bir kız çocuğu açtı. Eve giren karı koca,
küçük çocuğun evde yalnız olduğunu görünce küçük kızı zorlaya-
rak evdeki paraların yerini öğrendi. Evde bulunan para ve altınları
alan çift ile onlara yardım eden diğer kişiler kaçtı.

Güvenlik kameraları incelendi

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevrede bu-
lunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin eşgallerini
belirledi. Yaklaşık bir ay boyunca yüzlerce güvenlik kamerası gö-
rüntüsü izlenerek hırsızlığı gerçekleştiren Suriyeli ailenin bulun-
dukları yer tespit edildi. Nour A. isimli kadın ve eşi Mahmoud W.
ile birlikte onlara yardımcı olan Obade el S., Omar Hattab M. ve
kimliği öğrenilemeyen başka bir kadın 2 Ağustos Pazar günü ya-
kalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Öte yandan, Kanarya Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan
şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Suriyeli çiftin küçük bir be-
bekleri olduğu görülürken, gasp suçunu işlerken bebeklerini başka
bir yere bıraktıkları öğrenildi. Küçük bebek, anne Nour A.'nın ku-
cağında polis aracına bindirilerek, adliyeye gitti. DHA

GURBETTE 
DOLANDIRDI

GURBETTE 
DOLANDIRDI

GURBETTE 
DOLANDIRDI

GURBETTE 
DOLANDIRDI

GURBETTE 
DOLANDIRDI

GURBETTE 
DOLANDIRDI

SURiYELi
SURiYELiYi

Küçükçekmece'de bakmaya gittikleri kiralık dairede oturan Suriyeli
ailenin 11 yaşındaki kız çocuğunun evde yalnız olmasını fırsat bilerek,
12 bilezik ve 3 bin TL parayı çalan Suriyeli aile yakalandı

Gündüz vakti hırsızlık
Beylikdüzü'nde motosikletli 2 hırsız bir AVM'nin otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldı. Çalıştıramadıkları
motosikleti ayağıyla çekerek otoparktan çıkaran hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı

HırsızLık dün sabah mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye
göre, plakasız motosikletle

AVM otoparkına gelen 2 hırsız bir
süre keşif yaptı. 15 dakika sonra oto-
parka tekrar gelen hırsızlar gözlerine
kestirdikleri yaklaşık 40 bin lira değe-
rindeki motosikletin direksiyon kili-
dini kırdı. Hırsızlardan biri geldikleri
motora binerken, diğer hırsız çaldık-
ları motosiklete bindi. Hırsız moto-
sikleti çalıştıramayınca diğeri motoru
ayağıyla çekerek otoparktan çıkardı.

Aranıyorlar

Hırsızlık anı alışveriş merkezinin gü-
venlik kameralarına saniye saniye
yansıdı. Hırsızlar motosiklet ile AVM
otoparkına giriyor. Bir hırsız geldik-

lere motora binerken diğeri ise çal-
dıkları motora biniyor. Motosiklet
üzerindeki hırsızlardan biri ayağıyla
diğer motoru çekerek dışarı çıkarıyor.
Motosikletin sahibi Erdoğan Yük-
sekdağ, otoparka geldiğinde moto-
sikletini yerinde göremediğini
belirterek, "Sabah işe gitmek için
AVM içine girdiğimde motosikleti-
min çalındığını gördüm. Ben gelme-
den yaklaşık 15 dakka önce
çalındığını güvenlik kameralardan
gördüm. Ardından polisi aradım
polis gelip görüntüleri aldı. AVM
otoparkı daha güvenli olduğu için bı-
raktım ama sabah gittiğimde motor
yerinde yoktu" dedi. Polis hırsızları
yakalamak için çalışma başlattı 
DHA

Karaköy'de geç-
tiğimiz Cumar-
tesi günü

meydana gelen olayda
Çağın Türker, akşam ye-
meği için gittiği resto-
randa, başka bir masada
oturanlarla tartıştı.
Görgü tanıklarının ifade-
lerine göre sözlü başla-
yan tartışma kısa sürede
yumruklu kavgaya dön-
üştü. Çağın Türker dışarı
çıkmasının ardından onu
takip eden şüphelilerle
metro durağı önünde bir
kez daha karşılaşmıştı.
Burada yumruklanan
Çağın Türker'in yere dü-
şerken başını merdiven-

lere çarptığı ve ağır ya-
ralı olarak hastaneye
kaldırılmıştı. Şüpheliler
ise olay yerinden yaya
olarak kaçtığı tespit 
edilmişti.

Akıbeti merak ediliyor

Kaldırıldığı hastanede
bir gün sonra hayatını
kaybeden Çağın Türker
cinayetinden sonra hare-
kete geçen polis 4 kişiyi
gözaltına almıştı. Asayiş
Şube Müdürlüğünde
olayla ilgili sorgulanan 4
kişiden 3'ü savcılık tali-
matıyla ifadeleri alındık-
tan sonra serbest
bırakıldı. Olayın faili ol-

duğu tespit edilen ve
Çağın Türker'e yumruk
vurarak yere düşmesine
neden olan şüpheli
Yusuf Ş. ile ilgili işlemler
sürüyor. Şüphelinin,
Çağın Türker'in karşılıklı
kavga sırasında yaşanan
itişme sonucu yere düş-
tüğünü söylediği öğre-
nildi. Şüphelinin
ifadesinin tamamlanma-
sının ardından bugün
adliyeye sevk edilmesi
bekleniyor. DHA

3 kisi serbest
1 kisi adliyede
Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in tartıştığı kişiler 
tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle
ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı

Vicdansız şoför
ŞİŞLİ’DE yolun karşısına geçmek is-
teyen kadına otomobil çarptı. Ağır
yaralanan kadını olay yerinde bıra-

karak kaçan sürücüyü polis kazadan 2 saat
sonra yakaladı. Kaza Darülaceze Caddesi
üzerinde meydana geldi. Cennet Ergün (48)
yanındaki yeğeni ile birlikte caddeden yolun
karşısına geçmek istedi. İddiaya göre bu sırada
hızla gelen otomobil, Cennet Ergün'e çarptı,
yeğeni ise son anda kendini geri çekerek kur-
tuldu. Otomobil sürücüsü kaza sonrası hiç
durmadan yoluna devam ederek kaçtı. Kanlar
içinde kalan kadın için olay yerine polis ve sağ-
lık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen
sağlık ekipleri ağır yaralı kadına ilk müdaha-
lede bulundu. 

Soruşturma başlatıldı

Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Kaza anını gören vatandaşlar çarpıp
kaçan otomobilin plakasını polise bildirdi.
Cennet Ergün'e çarpıp kaçtığı belirtilen sürücü
M.A . kazadan iki saat sonra Şişli İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına
alındı. Polisin soruşturması sürüyor. DHA

BEYOĞLU’NDA özel halk otobü-
süne bindikten sonra akbil basma-
dığı iddia edilen 4 kişi ile otobüs

şoförü arasında çıkan kavgada otobüs şo-
förü bacağından bıçaklanmıştı. O anların
kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay Be-
yoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda geçtiğimiz cu-

martesi günü saat 08.00 sıralarında mey-
dana gelmişti. İddiaya göre Taksim-Kayaşe-
hir hatlı özel halk otobüsüne 4 kişi akbil
kullanmadan bindi. Bir süre sonra Şoför
Kılıç ile akbil kullanmayan 4 kişi arasında
tartışma çıktı. Kılıç bacağından bıçaklanır-
ken saldırganlar kaçmıştı.

Şoförü 
bıçaklayıp

kaçtı

Zehir tacirlerine ağır darbe
Kağıthane'de
narkotimler ta-
rafından yapılan

uyuşturucu operasyo-
nunda "Dark" isimli nar-
kotik köpeği metruk alana
saklanan uyuşturucuları
buldu. Uyuşturucuların
yerini tespit eden "Dark"
ödüllendirildi. İki şüpheli
gözaltına alındı. Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri Gülte-
pe'de daha önceden belir-
lenen adreslere eş
zamanlı operasyon düzen-
ledi. Operasyona özel ha-
rekat polisleri ve "Dark"
isimli narkotik köpeği de
katıldı. Narkotim Büro

Amirliği ekipleri tüm
sokak giriş çıkışlarını ka-
patarak ev, iş yeri ve met-
ruk binalarda arama
çalışmaları yaptı.  Hassas
burunlu narkotik köpeği
"Dark" uyuşturucuların
yerini tespit etti. Dark'ın
tepki verdiği yere bakan
polisler "Bonzai" isimli
sentetik uyuşturucuları
ele geçirdi. "Dark" uyuştu-
rucuları bulduktan hemen
sonra en sevdiği topla oy-
nayarak ödüllendirildi.
Operasyonda gözaltına
alınan ve uyuşturucu sa-
tışı yaptıkları belirtilen iki
kişi işlemler için emniyete
götürüldü.
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D ün anlattığım gibi çıkan ve kapı-
nın önünde 'İttifak yok' diyen ama
arkada 'Biz, solcuyuz, kardeşiz,

tabi ki beraber olacağız' diyerek Kürt seç-
menin ağzına bal çalan CHP'nin ardından
AK Parti'de ittifak tartışmalarına noktayı
koydu.

CHP'nin tutarsız çıkışları ile politika
yaptığını sandığı bir süreçte başkanlıkta
olduğu gibi yerel seçimler öncesi de ortaya
çıkıp, 'MHP ile ittifak kurabiliriz' diyen AK
Partinin yereli de alacağı şimdiden belli..

Evet, bunu söylerken 17 yıldır ikitidar

da olan ve bir hayli şımaran, hatta bu şı-
marıklığı dolaysıyla kendi çocuklarını bile
yine canavara dönüşen AK Parti sevicisi
değil, özellikle muhalefet kesimine baktığı-
mızda söylediğimizi hemen başta 
belirtelim.

Çünkü Başkanlık seçimi ardından hala
genel başkanlık tartışmaları içinde olan ve
hemen her üst düzey yada milletvekilinin
genel başkan adayı olduğunu ima ettiği
CHP başta olmak üzere Başkanlık seçim-
lerinden bu yana nerede olduğu bilinmeyen
HDP ve diğerlerinin darmadağınıklığı da

AK Partinin yerel seçimleri
hemde silip, süpürerek alacağını işaretleri
olarak görülmektedir.Hemşehrim Gürsel
Tekin'in yanı sıra bir çok isimin CHP'nin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
adayı olduğunu da hesaba katacak olursa-
nız artık düşünün CHP'nin iç kavgalarını
ve bir birinin paçasına yapışan siyasiler..

CHP'nin kale olarak sayıp, Bakırköy,
Maltepe, Avcılar, Büyükçekmece, Kadıköy,
Şişli, Kartal, Sarıyer gibi 11 ilçesini elinde

tuttuğu İstanbul'da kimi hangi strateji ile
ada edeceğinin de tartışıldığı şu günlerde
ilk hedefinin CHP ve HDP'nin etkili olduğu
belediyelerde ağırlık koyacağı kesin olan
AK Partinin şu anki belediye başkanı ile
mi yoksa yeni bir isim ve kadro ile mi yerel
seçimlere gireceği hala bilinmezken MHP
ile kurulacak ittifakın da AK Partinin ada-
yını belirlemede etkili olması 
beklenmektedir.

Esenyurt, Küçükçekmece, Sultanbeyli,
Fatih, Sancaktepe ve onca ilçe belediyesini
elinden tutup, büyükşehir avantajıyla se-
çimlere girecek olan AK Partinin yükünün
yine Başkan Erdoğan'da olacağı ve bunca
ekonomik sıkıntı ve de 17 yıldır yaşanan
olumsuzluklara karşın hala erimeyen tam

aksine yapılan araştırmalar da oyunu ar-
tırdığı görülen bir parti karşısında CHP'nin
adayı kim olacak diye sormaktansa, AK
Partinin adayı kim olacak sorusu daha
mantıklı değili mi?

Bilmem ama devlerin tüm dallarını el-
linde tutan ve seçim denince bu imkanı da
sonuna kadar harcamayı çok iyi bilen bir
parti olan AK Parti'ye karşı tüm muhalefe-
tin tek aday çıkarması halinde başta İstan-
bul'da olmak üzere bir çok yerde ancak AK
Patti-MHP ittifakıyla yarışılabileceğini de
bilmek gerekir..

Aksine mi?
Seçim yapmaya gerek yok görünen köy

kılavuz istemiyor ata sözüne baktığımızda
seçim bile yapmaya gerek yok derim..

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı kim olur? Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

E senyurt Belediyesi tarafından yapılan
halk günleri etkinliği bu hafta da ger-
çekleştirildi. İlçenin 7 farklı mahalle-

sinde bulunan kültür merkezlerinde
düzenlenen halk günlerinde ilçe sakinleri
dertlerini ilgili birim yetkililerine direkt ak-
tarma imkanı buldu. Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat Alatepe ise  Sarıkamış
Şehitleri Kültür Merkezi yapılan halk gü-
nüne katıldı. Alatepe, vatandaşların mahal-
leriyle ilgili yaşadıkları sorunlarını,
taleplerini ve isteklerini dinledi. 

Çözüm talimatı verdi

Alatepe, vatandaşların problemlerinin gi-

derilmesi için ilgili birim müdürlerine bir
an önce çözüm bulunması talimatını
verdi. İlçe sakinlerinin sosyal, sağlık
başta olmak üzere talepleri anında dik-

kate alınarak tespit ekipleri gönderildi.
Esenyurt Belediyesi Başkan yardımcıları
da Yunus BaltaKültür Merkezi, Esenyurt
Kültür Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür

Merkezi, Yenikent Kültür Merkez, Saa-
detdere Gençlik Merkezi, Yunus Emre
Kültür Merkezi’nde yapılan halk günle-
rine katılarak vatandaşı dinledi.

Esenyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe, ilçe
halkıyla bir araya geldi.
Vatandaşların istek ve
sıkıntılarını dinleyen
Alatepe, “Her türlü sorunu
çözmek için varız” dedi

VAtAndAs AnlAttı 
AlAtepe dınledı

Büyükçekmece
Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün,

2009 – 2018 yılları arasında iş
için müracaat eden 17 bin 500
kişiden yaklaşık 10 binine iş
bulduklarını açıklayarak; “Tür-
kiye’nin öncelikli konusu istih-
damdır” diye konuştu. 11 eylül
Salı günü Büyükçekmece Be-
lediyesi hizmet binasında ger-
çekleşecek olan “İşveren – İş
gören Buluşması” için
1500’den fazla başvuru ya-
pıldı. eleman arayan 64 firma-
nın yer aldığı buluşmada iş
bulmak isteyen vatandaşlar

belediye binasının avlusuna
kurulan stantlarla kendi pozis-
yonlarına uygun eleman ara-
yan şirketlerin insan
kaynakları yöneticileri ile ileti-
şime geçerek, yüz yüze gö-
rüşme imkanı yakalayacak

Yüzde 40'ı üniversite
mezunu

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Tür-
kiye’nin öncelikli sorunun
istihdam olduğunu belirterek
şunları söyledi: “ülkemiz zor
bir süreçten geçiyor ve bu sü-
reçte hepimiz birlik ve bera-

berlik içinde zorluklara göğüs
germeliyiz. İş arayan binlerce
vatandaşımız bu buluşma sa-
yesinde 64 firmanın temsilci-
leriyle yüz yüze gelecek.
Başvuru yapanların yüzde 40’ı
üniversite mezunu gençleri-
mizden oluşuyor. Beni gören
binlerce genç benden iş isti-
yor. İnanıyorum ki değerli işve-
renlerimiz, iş arayan, evine
ekmek götürmek için gelecek-
ler. Birazda şartlarınızı zorla-
yarak iş verme noktasında
biraz daha cömert davranaca-
ğınıza inancım da sonsuzdur.”
ZeyNeP VURAL

Bağcılar mantarı

şifa verdi
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda
mantar üretim eğitimi alan down 
sendromlular ve zihinsel engelliler, bu
sayede hem psikolojik tedavi görüyor hem
de meslek sahibi olup para kazanıyor

EngEllilErin hayata aktif katılı-
mını sağlamak amacıyla Bağcılar
Belediyesi Engelliler Sarayı’nda

açılan mantar üretim atölyesinde kursiyerlerin
eğitimi yaz döneminde de devam ediyor.
Down sendromlu ve hafif zihinsel engelliler-
den oluşan 21 öğrenci, Mantar Üretim Atöl-
yesi’nde oda neminin ayarlamasından
mantarların sulanmasına ve toplanmasına
kadar her anına tanıklık ediyor.Kursiyerler, eği-
tim sona erdiğinde meslek sahibi olmuş birey-
ler olarak hem kendilerine hem ülke
ekonomisine katkı sağlıyor. Engellilerden kimi
bu atölyede ürettiği mantarların satışını yapı-
yor kimi de çiftliklerde kültür ve istiridye man-
tarı yetiştiriciliği yaparak para kazanıyor.

Yeme bozukluğu hastalığını yendi

Mantarlarla ilgilenerek bir nevi terapi gören
kursiyerlerde zamanla gözle görülür bir deği-
şim de dikkat çekiyor. Engellilerden kimi tıbbi
dilde onychophagia olarak bilinen, hafif ve za-
rarsız gibi görünen ancak bir süre sonra ciddi
sorunlara neden olabilen tırnak yeme alışkan-
lığından kurtuldu kimi de anoreksiya nervozan
denilen kişinin vücut algısının bozulması ile
kendisini kilolu hissetmesi durumu olduğunu
belirten yeme bozukluğu hastalığını yendi.

Çatalca’da meclis
işbaşı yaptı

Çatalca Belediyesi Eylül ayı Ola-
ğan Meclis Toplantısının birinci
oturumu, Çatalca Belediye Baş-

kanı Cem Kara başkanlığında belediye meclis
salonunda yapıldı. Çatalca Belediye Meclisi
Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ar-
dından gündeme alınan 7 maddenin okun-
ması ile başladı. Gündemin birinci maddesi
olan, “ Mülkiyeti Belediyemize ait yatırım ge-
rektirecek alanların 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu uyarınca 10(on) yılı geçmemek şar-
tıyla, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine
göre kiraya verilmesi ile ilgili” Emlak ve İstim-
lak Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile kabul
edildi. 

Adalar komisyona gitti

“ BELTAŞ İşletmecilik San. Tic. A.Ş. nezdinde
bulunan Belediyemize ait ortaklık payının Be-
şiktaş Belediye Başkanlığına hibe edilmesi” ile
ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün teklifi olan
üçüncü gündem maddesi yapılan oylamanın
ardından oy birliği ile kabul edildi. Dördüncü
gündem maddesi olan “ Adalar Belediye Baş-
kanlığı'na ayni yardım yapılması” ile ilgili Fen
İşleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmek üzere
oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ha-
vale edildi.

Akgün,
Türkiye’de
artan
işsizliğe
dikkat
çekti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, iş arayan herkesi ilçedeki “İşveren- İş

gören Buluşması” etkinliğine davet etti.
Akgün, “Gençler benden sürekli iş istiyor.

Maalesef bir sürü üniversite mezunu işsiz var.
Dilerim en kısa sürede evlerine ekmek

götürebilecek bir iş bulurlar” dedi
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Asansörlerle
şaka olmaz
AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, asansörlerde
en önemli noktanın emniyet olduğunu vurgulayarak,
"Ancak muayenelerin bunun ötesinde bir mali kaynak
olarak görülmesi, sektörün de aleyhine olacaktır" dedi

Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığının başlat-
tığı asansörlere

periyodik bakım uygulanması zo-
runluluğunun bazı belediyelerce
mali kaynak olarak görüldüğü id-
diaları sektörde huzursuzluğa
neden oluyor. "Önemli olan asan-
sörlerin emniyetidir. Bunun dışın-
daki her beklenti ana gayeden
sapmak demektir" diyen AYSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Tar-
gıt, belediyelerin protokol yapmayı
bir nevi açık arttırmaya çıkaraca-
ğına ihtimal vermediklerini kaydetti.

İstenmeyen sonuçlar olabilir

Mevzuatın belirlediği şartlar dahi-
linde, ihtiyaçlara yöneltmek üzere

pay alınması gerekli olabileceğini
belirten, Targıt, "Ancak muayenele-
rin bunun ötesinde bir mali kaynak
olarak görülmesi, sektörün de aley-
hine olacaktır. Periyodik asansör
kontrolleri, can güvenliği yeterliliği-
nin ortaya çıkarılmasını sağlayarak
yaşanacak kazaların önüne geçiyor.
Ancak, bu kontrolleri gerçekleştiren
firmalar son günlerde oldukça
dertli. Protokol imzalanmadan
önce belediyelerin firmalardan hak-
sız ücretler istediği iddiaları asansör
bakım sektöründe huzursuzluk
oluşturdu. Sektörün ileri gelenleri,
bu durumun yakın gelecekte başta
can güvenliği riski olmak üzere is-
tenmeyen sonuçlar oluşturacak"
dedi.

HER ZAMAN VARIZ
“Esenyurt halkı için her zaman göreve
hazırız” diyen Alatepe, “Bu anlamda
vatandaşın derdini dinleyeceğiz” dedi.
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Asansörlerin bakımına ilişkin belediyelere uyarılarda bulunuldu.

Ali
Murat
Alatepe
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HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK
Ekmek konusunda oldukça hassas
olduklarını anlatan Belediye Başkanı
Handan Toprak, “Biz Avcılarlı
hemşehrilerimizin en sağlıklı
şekilde beslenmesini istiyoruz, 
önemsiyoruz” diye konuştu.

A vcılar Belediye Başkanı
Handan Toprak, geleneksel
esnaf buluşmaları Eylül ayı

toplantısı gerçekleştirildi. Bu ayki
toplantıda fırıncıları dinleyen Başkan
Toprak Avcılar’da ekmeklerin Avcılar
Belediyesi damgalı poşetler ile satıl-
ması konusunda çalışma içerisinde
olduğunu belirtti. Avcılar Belediyesi
ilçe genelinde fırınların ürettikleri ek-
mekleri poşet içerisinde vatandaşa
satışı konusunda çalışma başlatıyor.
Toprak, “Vatandaşın sağlığı bizim

için çok önemli. Gelişi güzel herkesin
ellediği ekmeği halkımıza yedirme-
mek için ekmeğin poşette satılması
konusunda çalışma başlatacağız. Fı-
rınlarımız bu sayede hem denetim
altında olacak hemde haksız rekabeti
önlemiş olacağız” dedi. 

Gönül rahatlığıyla yiyin

Avcılar Belediyesi’nin ekmeği poşet-
leyerek haksız rekabetin de önüne
geçeceğini belirten Başkan Toprak,
‘Avcılar Belediyesi logolu poşetlerle
ekmek satışı yapıldığı zaman biz bu
fırınları ruhsatlandırdık. Bu fırınları

denetli-
yoruz.
Dene-
tim-
lerden
geç-
miştir.
Bu sayede
hem sağlık açısından hemde dene-
tim açısından gönül rahatlığı ile ek-
meğimizi yiyebiliriz diye biliriz.
Arkadaşlarla birlikte böyle bir ça-
lışma içerisindeyiz. En kısa sürede
bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyo-
ruz’ şeklinde konuştu.

YAKUP TEZCAN

Ç atalca'da en çok merak edilen konulardan bir
tanesi Belediye Başkanı Cem Kara'nın tekrar
aday olup olmayacağı idi ya hani... Başkan

mesajı geçtiğimiz gece verdi.
Tekrar aday!
Erguvan Festivali'nin kapanış konuşmasında

“20. Erguvan Festivalinde buluşmak üzere" dedi ya
hani, bundan daha net bir mesaj var mı?

CHP'nin aday adayları içinde Çatalca Belediye
Başkanı Cem Kara'da vardır.

Geçtiğimiz bayram Başkan Yardımcısı Erhan
Güzel ile gezmemizi değişik mecralara çekmeye 
çalışanlar sanırım neyin ne olduğunu bu cümle ile
anlarlar.

Cem Kara'nın adaylığı eğer söz konusu olur 
ise, ekibinden bir kişi bile kendisine madik 
atacak değil ya!

Şu an için CHP'de aday adayı olduğunu düşündü-
ğüm 3 kişi var. He bir de tarlaya bile uğramayıp
harmanda söz isteyenler var. Onların bir de yalaka
takımları. " Belediye Başkan Adayı" yazıp facebook
sayfalarında paylaşanlar var ya hani Çatalca'ya 5
senede bir yada topraktan müteahhitte kat karşılığı
yer vermeye gelenler... Bak onlar bence hiç aday
adayı olmayı düşünmesinler bile...

Boşa kürek çekip, boşa harcayacakları paraları
var ise onu bilmem.

Çatalca'mızı bol şenlikli günler bekliyor.
Bir tarafta bir dönem daha diyecek bir

Cem Kara...
Bir tarafta Çatalca'yı yönetmeye talibim deyip

mevcut iktidar olan CHP'li belediye başkanına mu-
halefet ederek aday olmaya çalışacak isimler.

He şunu da söyleyeyim ki, halka gitmek yürek
ister. Halka gitmeden aday olmaya çalışanlar az
biraz kendisine bi bakmalı.

Halkın tanımadığı kişiler şahsen bana göre aday
olmamalı.

AK Parti Adayı...

Ahmet Rasim Yücel, Mesut Üner, Savaş Ba-
rutçu, Hüseyin Kahya, Selim Güçbilmez, Süheyla
Topçu, Metin Sezer, Hasan Gökçe, Celalettin Son-
kaya, Cenk Sügür ve ismini şimdilerde açıklamaya-
cağım bir isim de dahil olmak üzere AK Parti'nin en
az 20 belediye başkan aday adayı olacak. " Kim
olsun" sorusunun cevabında en fazla çıkan isim
ancak aday olabilecektir.

Ama bu noktada bana göre Çatalca'da İYİ Parti-
nin ne yapacağı çok önemli. Çünkü genel seçimlerde
CHP'nin ikinci parti çıkmasının ana sorumlusu İYİ
Partidir. CHP' nın oyları İYİ Parti'ye gitmiştir.

Lâkin eğer halka sorulacak olur ise Çatalca'da
parti gözetmeksizin isimler önümüze sürecektir.

Çatalca'da yerelde yönetim seçme işi , parti se-
çimlerinden çok kişi seçimleri üzerine oluyor.

Yıllardır Çatalca neden iktidar karşısında muha-
lefetten belediye başkanları seçiyor. Bu son 10 yılı
kapsamıyor. Çatalca oldum olası hep iktidar karşıtı
olmuştur. Bundan sonrası için ne düşünüyoruz. Ça-
talca bu seçimde acaba iktidara geçer mi ? Geçerse
ne olur, geçmez ise ne olur? Tartmak, ölçmek, biç-
mek ve çok iyi değerlendirmek lazım.

Yeni yetme kullananlar...

Birileri bizim gazeteciliğimiz üzerinden bize sa-
taşarak hala pirim yapma peşindeler ya hani...

En çok ta bu işe yeni girmeye çalışan çocukları
kullanıyorlar ya, ona üzülüyorum. 10 yıldır olmuyor
be birader! Çatalca'da ne yapsanız tutmuyor.

İSTANBUL

Cem Başkan mesajı verdi!

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak  ilçedeki fırıncılarla bir araya
geldi. Toprak, Avcılar’da ekmeklerin Avcılar Belediyesi damgalı poşetler
ile satılması konusunda çalışma içerisinde olduğunu belirtti

EKMEKLER
POSETE
GIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEKGIRECEK

Zabıtalar
belediyenin yüzüdür
Zabıta Teşkilatı’nın 192’inci yılını kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, zabıta personelinin belediyelerin halk karşısındaki yüzü olduğunu belirtti

BÜYÜKÇEKMECE Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, zabıtanın temelleri-
nin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her

yıl 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası’nın
192. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj ya-
yınladı. Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın ku-
ruluş yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayınlayan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, zabıtanın her geçen gün hizmet kalitesini
arttırarak, yapısını sürekli dinamik tutarak bağlı
bulunduğu belediyenin sınırları içinde 7 gün 24
güven, huzur ve sağlığın teminatı olduğunu söy-
ledi.

Huzur ve sağlığın teminatı

Zabıta Teşkilatı’nın 192 yıllık köklü bir kurum ol-
duğuna değinen Başkan Hasan Akgün, "Belediye
sınırları içinde beldenin düzenini, halkın huzu-
runu ve sağlığını korumakla yükümlü olan zabıta

personelimiz çok zor şartlar altında görev yap-
maktadır. İnsan yaşamının söz konusu olduğu
her yerde görev ve sorumluluğu bulunan zabıta
teşkilatımız aynı zamanda da, belediyemizin halk
karşısındaki yüzüdür” dedi.

Başarılar diledi

Zabıtaların oldukça meşakkatli ve stresli bir görev
üstlenmelerine karşın görevlerini başarı ile yerine
getirdiklerine vurgu yapan Başkan Akgün, “Bü-
yükçekmece halkının daha sağlıklı ve huzurlu bir
yaşam sürdürebilmesi adına mesai gözetmeksizin
gece gündüz demeden özveriyle çalışmaktadırlar.
Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm zabıta ar-
kadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca
yaşamını yitirmiş olan zabıta personelimize Al-
lah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum”
ifadelerini kullandı.
TÜRKAN ERVAN

Taş baskılar
görücüye çıktı

Maltepe Belediye-
si’nin eylül ayı kül-
tür-sanat

etkinlikleri, Kocaeli Üniversitesi
İletişim Fakültesi Görsel İletişim
tasarımı Bölümü öğretim üyesi
Dr. İsmail Keskin’in, “İzlerken
İzlenmek” isimli litografi (taş
baskı) çalışmalarından oluşan
14. kişisel resim sergisinin açı-
lışıyla başladı.  almanya’da
Kassel Devlet Sanat akade-
misi’nden, “türk Resminde
Yeni Nakış” yüksek lisans te-
ziyle mezun olan Keskin, eserle-
rinde kökleri tarihsel geçmişe
dayanan nakışları, günümüz ta-
sarım ve resmetme eğilimle-
riyle yeniden ele aldı. 

Dünden bugüne

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi’nde kurduğu li-
tografi atölyesinde

çalışmalarını sürdüren Kes-
kin’in, yurt içi ve yurt dışında
çeşitli müze ve koleksiyonlarda
eserleri bulunuyor. 1996 yılında
almanya’da türk resminde yeni
nakış adıyla bir konsept ça-
lışma yapan Keskin, “Yeni nakış
deyince, öz kültürümüzden
gelen nakışlarımız, günümüz ta-
sarım olanaklarıyla benim süz-
gecimden geçerek yeniden
ortaya çıkıyor. Bu sergimde, li-
tografiyle nakışların soyutlan-
ması işlemini gerçekleştirdim.
Sergiyi ziyaret edenler,  yeni
nakış olgusunun minyatür ve
nakış geleneğinden gelen işle-
melerle farklı bir soyutlamasını
görecekler.  Grafik ve resim, na-
kışlarla birlikte yeni resim ve
tasarım olanaklarında birleşti.
Bunun türk resmine başka bir
nakış olduğunu düşünüyorum”
diye konuştu. 

Serginin sahibi İsmail Keskin’e teşekkür hediyesi de verildi.

Eyüp caddeleri 

sil bastan
EYÜPSUL-
TAN Fahri
Korutürk

Caddesi’ndeki çalışma-
ların bitmesinin ardından

başlatılan çalışmalarda
Kırkmerdiven Caddeside

yenileniyor. Ekipler, Kırkmer-
diven Caddesi üzerindeki ça-

lışmalarını iki kısım halinde
sürdürüyor. Caddenin ilk kıs-

mında alt yapı çalışmaları tamam-
landı. Altyapısı tamamlanan kı-
sımda taş döşeme işlemi
gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte caddeye
yeni aydınlatma sistemleri ve kent
mobilyaları konulacak.

Aydın yakından takip ediyor

Kırkmerdiven Caddesi’nde çalış-
malar büyük bir titizlikle devam

ederken bir diğer çalışma da Ka-
landerhane Caddesi üzerinde baş-
latıldı. Burada da öncelikle
caddenin altyapısı tamamlanıyor
ardından üst kaplama işlemi ger-
çekleştiriliyor. Çalışmalar, Eyüp-
sultanlıların olduğu kadar ilçeye
ziyarete gelen misafirlerin memnu-
niyeti ve daha konforlu bir or-
tamda ağırlanmaları açısından
büyük bir önem taşıyor.

Kartal 
onlara
emanet

KARTAL Belediye Başkanı Op. Dr.
Altınok Öz, Kartal Belediyesi Sivil
Savunma Müdürlüğü binasını zi-

yaret ederek arama kurtarma köpekleri hak-
kında bilgi aldı. Ziyarette Başkan Altınok
Öz’e Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları;
Mustafa Fehmi Okay, Cengiz Türkmen,
Kartansaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Mec-
lis Üyesi Mustafa Yüksel eşlik etti. Başkan
Altınok Öz, ziyaret boyunca arama kurtarma
köpekleri Tati ve Bianka hakkında yetkililer-
den bilgi aldı. Tati ve Bianka'nın Kartal'da
gerçekleşecek bir afet olayında, arama kur-
tarma çalışmalarına katılacağı da öğrenildi.

Handan
Toprak

Hasan
Akgün

Başkan Akgün, zabıtaların belediyeler için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu söyledi.

İsmail
Keskin
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T ürkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK), 3 Ey-
lül’de açıkladığı tüketici

fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi
üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ve-
rilerini değerlendiren Türkiye Gıda

ve İçecek Sanayii Dernekleri Fede-
rasyonu (TGDF) Genel Sekreteri
İlknur Menlik, verilerin, gıda ve içe-

cek sanayinin, üretici fiyat-
larındaki

artışları, ürün
fiyatlarına
birebir yan-
sıtmadı-
ğını
ortaya
koy-
du-

ğunu bildirdi.

Yıllık enflasyon yüzde 19.75

TÜİK’in açıklamasına göre, Ağus-
tos ayında tüketici fiyatlarının
aylık bazda yüzde 2,30, yıllıkta
yüzde 17,90 artış gösterdiğini,
buna karşın ana harcama grupla-
rından gıda ve alkolsüz içeceklerde
Ağustos’ta fiyat artışlarının yüzde
0,06’da kaldığına dikkat çeken
Menlik, gıda ve içecekte yıllık en-
flasyonun ise yüzde 19,75 olarak
kayıtlara geçtiğini kaydetti.

Düşük oranda kaldı

“Ana harcama gruplarının Ağustos
enflasyonuna katkısına bakıldı-
ğında, gıda ve alkolsüz içeceklerin
toplam değişime aylık etkisinin
yüzde 0,02 gibi düşük bir oranda
kaldığı, yıllık enflasyona katkısının
ise yüzde 4,48 olduğunu görüyo-
ruz" diye konuşan Menlik, "Gıda ve
içecek fiyatlarındaki artışların,
Ağustos’ta fiyat artışı görülen ana
harcama grupları arasında en

düşük seviyede kalmasında, özel-
likle işlenmemiş gıdadaki fiyat dü-
şüşleri etkili olmuştur. Nitekim
geçen ay fiyatı en çok düşen ilk 5
ürün; yüzde 30,57 ile kuru soğan,
yüzde 19,93 ile havuç, yüzde 18,77
ile domates, yüzde 16,16 ile patates
ve yüzde 12,62 oranıyla sivri biber
olmuştur. Kısaca meyve sebzede
yeni sezonun tarla ürünlerinin
pazar tezgahlarına inmesi, işlenme-
miş gıda fiyatlarını, bu da genel
olarak gıda enflasyonunu aşağıya
çekmiştir" ifadelerini kullandı. 

Çare, daha fazla üretmek

TÜİK’in ağustos ayı tüketici en-
flasyonu ile eş zamanlı olarak üre-
tici fiyatlarında yaşanan
değişimleri de açıkladığını anımsa-
tan TGDF Genel Sekreteri İlknur
Menlik, gıda sanayinde üretici fi-
yatları Ağustos ayında bir önceki
aya göre yüzde 2,90, içecek sana-
yinde iseüretici fiyatları, bir önceki
aya göre yüzde 1,27 artış gösterdi-
ğini bildirdi. Menlik, şunları kay-

detti: “Ağustos’ta üretici fiyatları-
nın gıda sanayinde yüzde 2,90,
içecek sanayinde yüzde 1,27 art-
masına rağmen, gıda ve alkolsüz
içeceklerde tüketici fiyatlarındaki
aylık artışın sadece yüzde 0,06’da
kalması, gıda sektörünün üretim
maliyetlerindeki artışları ürün fi-
yatlarına yansıtmadığının göster-
gesidir. Türkiye Gıda Sektörü
olarak maliyetlerimiz çok yüksek
oranlarda artış gösterirken, fiyat
artışlarını asgari düzeyde tutarak,
döviz kurlarındaki dalgalanmala-
rın neden olduğu fiyat artışları ile
alım gücü iyice azalan vatandaşla-
rımızın bütçesine katkıda bulun-
mayı sürdürdük. Türkiye
ekonomisine yönelik saldırılara
karşı ayakta kalabilmenin tek yolu-
nun daha fazla üretmek ve ihraç
etmek olduğunun bilinciyle, döviz
kurları ile artan hammadde ve
girdi maliyetlerine rağmen, üret-
meye, ürettiğimizi insanımıza sun-
maya ve ihraç etmeye devam
edeceğiz.”   DHA

KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü Türkiye ve Avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı Muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

Adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi 
Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Rezervasyon: 0 212 872 00 74 - 76
Kanatçı Muhtar Halis

ET & MANGAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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EKONOMİ

93.267-0,69% 6,70290,97% 7,75120,42% 257,260,44% 1,87%

EURO ALTIN PETROL
79,61

YuRTTaş Holding tarafından
geliştirilen ve GNDSeries adı
verilen akıllı kart, güvenlik

kameraları, android TV, apple TV, projek-
siyon cihazları, görüntüleme cihazları ile
monitörlerde meydana ses parazitlenmesi
sorununu ortadan kaldırıyor. Ürünün
dünya devi teknoloji üreticileri tarafından
incelendiğini belirten Yurttaş Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş,
"Bir Türk firması ile dünya devi teknoloji
üreten firmaların yan yana gelmesi gurur
verici" dedi.

Kronik sorunlar çözüldü

Geliştirilen cihazın medikal sektörü başta
olmak üzere tüm ses sistemlerinde hayati
bir önem taşıdığını vurgulayan Evren
Yurttaş, "Trimbox, GNDSeries modeli ile
hassas elektronik kartlarda, özellikle test
ve ölçüm cihazlarında nötr-toprak
voltajının istenilen 1V seviyelerinde
olmasını sağlar. Bu voltaj değerini iste-
nilen değer ve oranda düşürebilme ka-
biliyetine sahiptir. Bu işlevini yerine
getirirken görüntü ve ses sistemlerinde
topraklamadan kaynaklı oluşabilecek
parazitleri engeller. Özellikle medikal sek-
töründe görüntüleme cihazları, kamera
monitörleri ve projeksiyon cihazları da
dahil tüm ekranlı sistemlerde ve ses sis-
temlerinde ki bu hayati öneme sahip kro-
nik denebilecek problemleri çözmüştür"
diye konuştu. DHA

BIST100 DOLAR

Ağustos'ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, gıda ve
alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışlarının yüzde 0,06’da kaldığına dikkat çeken

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Bu tablo, gıda sektörünün artan maliyetlere
rağmen fiyat artışlarını asgari seviyede tuttuğunu ortaya koymuştur” dedi

FIYAT ARTISLARI
ASGARI SEVIYEDE

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre 2017 yılında ikinci elde
otomobil satışları önceki yıla göre

yüzde 9.8 artışla 5.2 milyona, toplam araç de-
virleri ise yüzde 10.8 artışla 7.5 milyona ulaştı.
2018 yılının ilk yarısında ise 2 milyon 738 bin
931 bini otomobil olmak üzere toplamda 3 mi-
lyon 884 bin 696 aracın el değiştirdiğini
söyleyen Erkoç, geçen yılın aynı dönemine göre
toplam devirlerde yüzde 8.5, otomobilde yüzde
9.8 artış olduğunu belirtti.

5 yılda yüzde 58 büyüme

Erkoç, ylın ikinci yarısında ikinci el piyasada ilk
yarıdaki performansın devamı durumunda
yılın tümünde otomobil satışlarının 6 milyona
ulaşacağını, toplam araç devirlerinin ise 8 mily-
onu aşacağını söyledi. Erkoç, "İkinci el pazar
son 5 yılda yüzde 58 oranında bir büyüme gös-
terdi. Sadece otomobil bazında bakarsak
büyüme yüzde 65’i buluyor. Ayrıca
Türkiye’deki faiz oranlarının yüksek olması,
Dolar ve Euro’nun yükselmesi, ÖTV
oranlarının yüksek olması sıfır araç fiyatlarına
ciddi bir artış getirdi; bu da ikinci ele rağbeti
artırdı" açıklamasını yaptı.  Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki

Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun da sektörü
hızlandıracağını söyleyen Erkoç, "Kayıt dışılığın
ortadan kalkmasıyla her sene Maliye
Bakanlığı’nın kasasına 2-2,5 milyar para
girecek, diğer bir taraftan tüketici ko-
runacak. İnternetten, araba pazarlarından
alınan araçların çoğunda tüketici mağdur
oluyor. Vatandaşlara kilometresi düşürülmüş,
pert kayıtlı arabalar satılıyor. Ama kayıtlı esnaf-
tan, tüccardan alışveriş yapıldığında insanlar
karşılarında muhatap bulabilecekler. Mesleki
Yeterlilik Belgesi olmayan vatandaş noterde
otomobil satış işlemini yapamayacak, sektöre
bir standart gelecek" diye ekledi.  DHA

İkinci el satışlar 8 milyonu aşar
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yılbaşından itibaren ikinci el araç piyasasında
hareketlilik yaşandığını ve yılın tümünde el değiştiren araç sayısının 8 milyonu aşmasını beklediğini belirtti

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),
Ağustos ayında otomobil pazarının yüzde
51, hafif ticari araç pazarının ise yüzde
58, toplam pazarın yüzde 53 daraldığını
duyurdu. ODD verilerine göre; “2018 yılı
Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç
pazarı 34,346 adet oldu. 72,536 adet
olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve

hafif ticari araç pazar toplamına göre
satışlar yüzde 52.65 azaldı. 2018 yılı
Ağustos ayında otomobil satışları bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.85
azaldı ve 26,976 adet oldu. Geçen sene
54,890 adet satış gerçekleşmişti. 2018
yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pa-
zarı 2017 yılının Ağustos ayına göre
yüzde 58.23 azaldı ve 7,370 adet olarak
gerçekleşti. Geçen yıl 17,646 adet satış
yapılmıştı."

PAZAR DARALDI

Dünya devleri
arasına girdi

sabancı Holding iştiraklerinden
Teknosa, Uluslararası Dijital
Oyun ve Eğlence Fuarı GameX

2018’de, fuara özel oluşturulan 220 me-
trekarelik Teknosa mağazasında oyun sev-
erler ile buluşacak. 6-9 Eylül’de İstanbul
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşecek olan GameX’deki özel
Teknosa mağazası, deneyim alanlarının
yanı sıra gaming ürünlerinde fuara özel in-
dirimlere ev sahipliği yapacak. GameX
Teknosa mağazasında, 40 metrekarelik
drone deneyim alanı ve oyun dünyasına
damga vuran en yeni teknolojiler ve ak-
sesuar markaları yer alacak. Teknosa’nın
özel markası Preo’da da oyuncular için
geliştirilen kulaklıktan mouse’lara, klavyel-
erden konsol aksesuarlarına kadar birçok
aksesuarda Teknosa GameX mağazasına
özel indirimler de olacak. DHA

Teknosa’da 
özel indirim

İlknur
Menlik

Evren
Yurttaş

Aydın
Erkoç



ÇARŞAMBA 5 EYLÜL 2018

SİYASET 7

C HP Milletvekili Özgür Karabat,
TBMM’ye sunduğu yazılı soru
önergesinde, projenin iptal

edilip edilmediğini sorarak, iki yıldır
İstanbulluların yaşadıkları ulaşım ezi-
yeti ve kamunun zarara uğratılması id-
dialarını hakkında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na sorular yönetti.
“Denize yapılan dolgular, kıyı çizgisi-
nin bozulması, kara ulaşım trafiğini
ciddi oranda aksatması vb. nedenlerle
yıllardır tartışma konusu olan bu pro-
jeye karşı çok sayıda kişi ve STK mü-
cadele vermekteydi. Halkın beklenti ve

istekleri gözetilmeden ve tarihi ve
doğal yapıya zarar veren bu projenin
eleştirilmesi dahi kısıtlanmış, eleşti-
renlere, proje sahipleri tarafından da-
valar açılmıştır” diyen Karabat, bu
projeyle ileKabataş sahiline binlerce
metreküp deniz dolgusu yapıldığını ve
kıyı şeridinin geri dönülmez biçimde
tahrip edildiğini dile getirdi.

Kamuoyu aydınlatılsın

Bilim insanları ve ilgili kurumlar tara-
fından defalarca eleştiri konusu yapıl-
masına rağmen bunların hiçbir şekilde

dikkate alınmadığını belirten Karabat,
Kabataş kıyısına verilen zararların
bundan sonra nasıl telafi edileceğini,
fiili olarak halkın ulaşım hakkını gasp
edenlerden hesap sorulup sorulmaya-
cağının da takipçisi olacaklarını be-
lirtti. Karabat, "Bu projenin yarattığı
kamu zararının bir an önce şeffaf bir
biçimde açıklanması, sorumlular hak-
kında gerekli işlemlerin başlatılması
ve bütün bu süreçler hakkında kamuo-
yunun aydınlatılması gerekmektedir"
talebinde bulundu. 
DHA

CHP İstanbul 
Milletvekili Özgür 

Karabat, İBB tarafından
iki yıldır çalışmaları

süren Martı Projesi'nin
son durumunu TBMM

gündemine taşıdı. 
Projeden vazgeçilip
geçilmediğini soran

Karabat'a yanıt 
İBB'den geldi. Yapılan
açıklamada, projenin

iptal edilmediği 
duyuruldu
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Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta, tazelik 
ve doğallık Hipermarketleri’nde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Kabataş Martı Projesi’nin
iptal edildiğine dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada “Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir,
en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır”
denildi. İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer ve-
rildi: “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi
(Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik
akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş
Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede ta-
mamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”

Karabat, Martı Projesi konusunda kamunun zarara
uğradığını belirterek, “Bu zararı açıklasınlar” dedi.

Martı Projesi iptal edilmedi

Ak PArTi'nin Yerel Yönetim-
lerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki,

AK Parti'nin seçim stratejisiyle ilgili
CNNTürk canlı yayınında önemli açıkla-
malarda bulundu. 
İttifak meselesinin gündeme gelebileceğini
anlatan Özhaseki, “Cumhur ittifakı diye-
rek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye
zor bir dönemden geçerken biz MHP ile
ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi.
Şimdi bunu yerel seçimlerde devam et-
mesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl
anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem

bizim hem de MHP'nin kendi içinde tar-
tışması gereken bir konu. Biz sanki hiç itti-
fak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam
ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cum-
hurbaşkanımız da görüşünü söyler” diye
konuştu.

Devlet Bahçeli haklı

HDP'nin yerel seçimlerdeki durumunu da
değerlendiren Özhaseki, MHP Lideri
Bahçeli'nin konuya ilişkin açıklamalarına
destek verdiğini belirterek, “Devlet Bey'in
kaygısı haklı. Ben PKK'nın İstanbul'da bir
ilçeyi gelip yönetmesini istemiyorum. 

HDP ile ittifak denildiğinde ülkenin 80
milyonun gözünde PKK ile ittifak anla-
mına geldiğini biliyor” dedi.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı
vermiş, "Türkiye'nin beka mücadelesi ver-
diği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ
duyulu duruşunu devam ettirecektir. 
Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok
olmasını arzu etmiyoruz. İstanbul, Ankara
ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete ken-
dini kaptıran yönetimlerin eline geçmeme-
lidir. Bu bir tarihi sorumluluktur" demişti. 

MHP ile ittifak yapabiliriz
AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yerel seçimleriyle ilgili "MHP ile ittifak yapabiliriz" dedi

Sonumuz kotu!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin dış borcunun 466 milyar dolar
seviyesine çıktığını belirterek, "Buna dayanamayız, bu işin sonu kötü. Bu sadece bir
ekonomik kriz değil, tarihimizde görülmemiş bir şeyle karşı karşıyayız" dedi

CHP'li Aykut Erdoğdu parti genel merke-
zinde gündeme dair açıklamalarda bu-
lundu. Erdoğdu, TÜİK tarafından yapılan

son açıklamada TÜFE'de 2018 Ağustos ayında bir ön-
ceki aya göre yüzde 2.30, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 17.90 artış gösterdiğini söyleyerek, "Bu ra-
kamları inandırıcı bulmuyoruz. Hepimiz alışveriş ya-
parken markete gittiğimizde fiyatların çok daha fazla
yükseldiğini görüyoruz. TÜİK yetkililerini uyarmak is-
tiyoruz. TÜİK'in hükümetin gözüne girmek amacıyla
enflasyonu makyajlaması, çalışanın rızkının çalınması
anlamına gelmektedir" dedi.

Yoksullaşıyoruz

Yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından Türkiye'de
intihar olaylarında artış yaşandığını belirten Erdoğdu,
"Hükümet krize karşı açıkladığı önlemlerde, çalışan ke-
simi yok saymaktadır. İşten çıkarmalar yaygınlaş-
makta, yoksulluk açlığa dönüşmektedir.Hükümet,
yandaş sermaye kadar emekçileri de desteklemeli ve bu
kapsamda işsizlik fonu asla amacı dışında kullanılma-
malı ve işsizlik maaşı artırılmalı, süresi uzatılmalı ve
kullanım şartları kolaylaştırılmalıdır. Bu kriz döne-
minde yoksulların arkasında durmaya devam edece-
ğiz" diye konuştu.

Çadır devletine döndük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan
Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüş-
mesinde Bilal Erdoğan'ın da yer almasına tepki
gösteren Erdoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

"En son Bilal Erdoğan'ın fotoğrafı. Kırgızistan'la resmi
görüşmede hiçbir resmi sıfatı olmayan Bilal Erdo-
ğan'ın masada ne işi var. Suçtur bu. Burada devlet sır-
ları konuşuluyor. Bilal Erdoğan'ın sizden bizde bir farkı
yok. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın malı değil. Bilal
Erdoğan o masaya oturamaz, oturmamalıdır. Bu gö-
rüntüyü veremezsiniz. 3 bin yıllık devlet kültürü var.
Çadır devletine dönüştü, bu görüntü çadır devleti gö-
rüntüsüdür. Sonra döviz kuru niye
artıyor. Bu görüntüye kim ina-
nır. Kim size fon gönderir.
Ülkenin batma riski, dünya-
nın en yüksek seviyesine
çıktı, B u işin sonu kötü. Bu
sadece bir ekonomik kriz
değil, tarihimizde görülme-
miş bir şeyle karşı karşıyayız.
Bu iş sosyal bir krize
dönüşe-
cek" dedi.
DHA

Yiğit düştüğü
yerden kalkar

TBMM'deki basın toplantısında
konuşan CHP Grup Başkanve-
kili Özgür Özel, 2019 yılında ya-

pılacak yerel seçime ilişkin "Yiğit, düştüğü
yerden kalkar. 
Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik. Ankara
ve İstanbul alınacak" dedi.
Özel, "CHP hiçbir seçmeni ötekileştirmi-
yor. 81 milyonun partisiyiz. 55 milyonun
seçmenin 55 milyonundan da oy alabilecek
tertemiz belediye başkanı adaylarımız ola-
cak. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz An-
kara ve İstanbul'u kaybettik.
O günden sonra Türkiye'de bugünkü ikti-
darın kadrolarının kamu gücünü eline ge-
çirmek ve oradan başlayan bu sürecin
sonunda bu noktaya kadar geldiler. Önü-
müzdeki seçimler yiğidin düştüğü yerden
kalkacağı seçimlerdir. Nerede kalmıştı bu
süreç, bu korku filmi nerede başladıysa
orada bitecek. Ankara ve İstanbul alınacak.
İstanbul ve Ankara'nın alınışı da 3 büyük
şehri elinde bulunduran CHP'nin önümüz-
deki süreçteki yükselişinin ilk başarıları, ilk
işareti olacaktır" dedi.

HDP’Den
ayrılacak mı?

HDP Milletvekili Barış Atay,
sosyal medya hesabından üni-
versiteyi kazanan gençlere

'Yarın Bizimdir Yoldaşlar' kitabının da bu-
lunduğu birer kitap hediye edeceğini yazdı.
Atay'ın bahsettiği kitabın konusu ise 
dikkat çekti.

Akıllarda soru işareti yarattı

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal
medya hesabından "Üniversiteyi kazanan
genç arkadaşlarımızı kutluyorum. 10 Ey-

lül'e kadar bu tweetin
altına kazandığı üni-
versiteyi ve bölümü
yazan ilk 250 arka-
daşa, içinde “Yarın Bi-
zimdir Yoldaşlar”ın da
olduğu, beğenerek
okuyacakları birer
kitap hediye edece-
ğim. Mücadeleyle, da-
yanışmayla" mesajını
paylaştı. Barış Atay'ın
bahsettiği 'Yarın Bi-
zimdir Yoldaşlar' kita-
bının konusu ise
dikkat çekici. Atay'ın
partisi HDP'ye bir

mesaj mı verdiği merak konusu oldu.
Atay'ın HDP'den ayrılacağı iddiaları gün-
deme gelmişti.

Özhaseki,
MHP ile
ittifak
konusunda
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın 
tavrının
belirleyici
olacağını 
söyledi

Aykut
Erdoğdu

HDP Milletvekili
Barış Atay

CHP’li Özgür Karabat, 2019’da 
yapılacak yerel seçime ilişkin konuştu.



“ Hiç kimse vazgeçilmez değildir ve hiç
kimse kendini vazgeçilmez sanan biri
kadar aptal değildir.”

Victor Hugo’nun bu anlamlı sözü, son
günlerdeki kimi siyasi gelişmeleri açıkla-
makta anahtar sözcük olabilir.

Yaşamın her alanında her birimiz bu tür
kendini vazgeçilmez sanan insanlarla karşı-
laşırız. Bu insanların ortak özelliği de bu-
lundukları mevki ya da statüye kendi
çabalarıyla, hak ederek gelmemiş 
olmalarıdır.

Ancak zaman içerisinde kendileri bile
oluşturulan bu yapay güç algısına inanmaya
ve daha kötüsü, başkalarını da inandırmaya
çalışırlar.

Sıkça karşılaştığımız kötülüklerin, şidde-
tin, anlamsız kavga ve sömürünün kayna-
ğında da bu yapay güç gösterisi yatar.

Gösteri diyorum, çünkü gerçek bir güç
değildir ve en küçük bir sarsıntıda yerle bir
olmaya mahkumdur.

Özellikle de siyaset kurumu içerisinde bu

tiplere çok fazla rastlamak mümkündür.
Geçmişte bürokraside daha çok gördüğü-

müz ve” her şeyi kendinden menkul” sayan,
elde ettiği yetkiyi kişisel hırs ve çıkarları
için kullanmaktan sakınmayan, bunu yapar-
ken de çevresine zarar veren, bundan da
keyif alan hastalıklı tiplerin benzerleri şim-
dilerde sözde seçilmişler arasında daha çok
görülmeye başladı.

Bu güç zehirlenmesinden en çok etkilenen
ve toplumda en fazla rahatsızlık yaratan
kesim, eskiden beri silahlı kuvvetlerdi. Daha
doğrusu resmi elbiseyi sırtına geçirdiği an
kendini ülkenin, devletin ve hatta tüm cum-
huriyet değerlerinin sahibi ve savunucusu
sanan, her fırsatta bunu toplum üzerinde bir
güç gösterisine dönüştüren kamu görevlileri.

Askeri vesayetin bir ölçüde geriletilme-
sinden bu yana da bu amansız hastalık, tüm
bu yetkileri kendisinde toplayan erke yakın
duran kimi yetkililer de görülmeye başlandı.
Cehaletle mücadele edebilirsiniz, gericilikle,
yolsuzlukla, yoklukla, terörle de mücadele

edebilir ve süreç içerisinde bu mücadeleden
başarıyla çıkabilirsiniz.

Ama güç zehirlenmesine uğramış, ken-
dini vazgeçilmez sananlarla baş etmek o
kadar kolay olmuyor. Şu günlerde bence ül-
kemizin en önemli sorunlarından biri budur.

Yani kendisini vazgeçilmez sanan aptal-
larla mücadele toplumun demokratikleş-
mesi, değişip, dönüşmesinin önündeki en
büyük engellerden biridir.

Çünkü onlar, elde ettikleri yetki ve gücü
kullanarak, kendilerine koşulsuz biat eden
bir çıkar grubu yaratmayı başarmışlardır.

Böyle olunca da bu “kendinden menkul”
muhteris tiplerle mücadele ederken, önü-
nüzde bu çıkar güruhundan oluşan, aşılması
güç bir duvar bulursunuz.

Bu duvarı aşamamanız için de, kanun,

kararname, tüzük, yönetmelik, kurumsal di-
siplin gibi bir dolu anlamsız bürokrasiyle
hareket alanınızı tamamen 
sınırlarlar.

Bu yüzdendir ki; Türkiye de, ölmeden kol-
tuğunu bırakan lider yoktur.

Bırakmak isteyene de engel olurlar.
Çünkü çevrelerindeki dar kadronun, siya-

set rantiyecilerinin varlık nedenleri liderler-
dir. Eğer onlar giderlerse, kendilerinin o
görevlerde kalması mümkün değildir.
Bu gerçekten yola çıkarsak; var olan mev-
cut siyasi partilerin ve onları yöneten baş-
kan ve adamlarının; ülke ve toplum yararına
siyaset yapmak istediklerine halkın inanma-
sını nasıl beklersiniz?

Oysa bu halkın “halka rağmen halk için
değil, halkla beraber halk için” çalışan;
samimi, fedakar, dürüst, en önemlisi de
“kendisini vazgeçilmez” sanmayan lider
ve yöneticilere ihtiyacı var.

Sorunun değil, çözümün parçası olacak,
kendini değil, hayallerini büyütecek, geli-
şen ve değişen koşullara göre kendisini sü-
rekli yenileyecek, lider özelliklerine sahip
insanların siyasetten uzak durduğu ülke-

mizde ne yazık ki; kişisel hırs ve beklenti-
lerinin esiri olmuş, siyasetin o zehirli gü-
cünden beslenen baronlar siyasette suyun
başını tutmuşlar. İyi niyetle, kendinden,
işinden, ailesinden, zamanından fedakarlık
yaparak siyasi yaşamda tutunmaya çalı-
şanlarsa; bir dolu güçlük, yıldırma ve öte-
kileştirmeyle mücadele etmek zorunda
bırakılmışlardır.

Israrla ve inatla mücadele edenler de
bir süre sonra, bu siyasi kirliliğe daha
fazla dayanamayıp, kendilerini reel siyase-
tin dışına atıyorlar.

İlkelerin, evrensel değerlerin değil de
kişilerin vazgeçilmez kılındığı siyaset are-
nasında sonunda meydan bu siyaset bezir-
ganlarına kalıyor.

Ayrımsız tüm siyasi partiler için geçerli
olan bu kirlenme, toplumu da, insani iliş-
kileri de, vicdanlarımızı da kirletiyor.

Şairin dediği gibi;” bütün renkler aynı
hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza 
verdiler”

Beyazı bile kirletenler, kendi ruhlarının
o siyah, zifiri karanlıklarında kirlilikten
görünmez hale geldiler.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip
Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok
olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan
içine yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz
de�erli dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

Ak�ll� ev, yeti�kin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk
oyun alanlar�, yürüyü� yollar� ve kamelyalar, ortak
alanlar içinjeneratör,  peyzaj düzenlemesi,
kapal� otopark, 

7/24 güvenli�iyle hayallerinizdeki olanaklar� bir
arada bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanm�� 2+1 ve 3+1
daire seçenekleriyle hayalinize en uygun seçene�i
sunar. 

Deireler ak�ll� sistem donat�lm�� olup, ankeastre,
klima ve %100 beslemeli jeneratör standart kon-
for donat�lar�d�r. 

Güne ku� sesleriyle e�siz deniz manzaras�yla
uyanmak... �ehre ve olanaklara yak�n ancak
karga�adan uzak, tam size ve aileniz göre bir �yuva�

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl ofPearl ofPearl ofPearl ofPearl ofPearl ofPearl ofPearl of
Silivri�nin yeni gözdesi...
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DUYARLILIK

ABDÜLHAMİD'İN MİRASI OLAN TARİHİ HASTANEYİ ZİYARET EDEN TORUNU, ERDOĞAN'A SESLENDİ

MUHTEMELEN
UNUTULMUS!

H arabeye dönen ve yağmalanan
tarihi hastanede temizleme çalış-
malarının büyük bir bölümü ta-

mamlandı. Çalışmalar kapsamında, 127
yıllık hastanenin spreyle boyanan duvarları
onarılarak yeniden boyandı. Hastane
içinde ve çevresinde bulunan çöpler temiz-
lendi. Arnavutköy'de bulunan General
Kani Akman Kışlası'ndaki askerler tarafın-
dan çalışmaları devam eden hastanede
artık 24 saat askerler nöbet tutacak. Has-
tane binasının nasıl kullanılacağı konusu
halen belirsizliğini koruyor. 

Basına teşekkür etti

Basında çıkan haberler üzerine Hadım-
köy'de bulunan hastaneyi ziyaret eden Sul-
tan Abdülhamid'in torunu Orhan
Osmanoğlu, medyanın hasasiye-
tinden dolayı teşekkür etti. Osma-
noğlu, “Burayı Sultan
Abdülhamid Han 1891 yılında
yaptırılan hastane. Baktığımızda
1891 tarihi çok önemlidir. Yunan
harbinden 7 sene önce yapılan bu
hastane aslında bir hazırlık idi.
Çünkü daha önceki Rus harbin-
den önemli bir ders alınmıştı. Bu
tip hastaneler eksikti o tarihlerde.

O yüzden Yunan harbine girilmeden önce
hazırlık olarak böyle bir hastane yaptırıl-
mıştır." ifadelerini kullandı.

Buraya el atılsın

Osmanoğlu, "Biz sosyal medyada yazdık,
sizler de ilgilendiniz. Şimdi de Hadım-
köy'de bulunan komutanlık buraya geldi
ve temizlik yapıyorlar. İnşallah güzel ola-
cak. Biz artık devletimizden burası için
biraz daha ilgi istiyoruz. Artık yeniden bir
hastane mi olur, yoksa vakıflara mı devre-
dilir bilmiyorum. Buranın biran önce tam
olarak temizlenmesi gerekir. Buranın al-
tında bir orman var. Çok güzel bir yer. Bu
halde olması yazık yani. İstanbul'un gö-
beği sayılır burası. Şimdi burası esrarkeşle-

rin, tinercilerin mekanı olmuş.
Yazık günah. Bilhassa şu an
ki hükümet bu olaylara karşı
çok duyarlı. Yurt içi ve yurt dı-
şındaki eserleri onarıyor. Bu-
rası muhtamelen unutulmuş.
Ben Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın bu konuda duyarlı ol-
duğunu biliyorum ve
sesleniyorum; Biran önce bu-
raya el atılsın" şeklinde ko-
nuştu. DHA

Mahalle muhtarı Onur Fırıncı da, “Pazar günü yaptığımız haberin ardından Kani Akman
Kışlası'ndan askerler geldi. Temizliği, boya badanası yapılıyor. Askerin her gün nöbet tu-
tacağı söyleniyor. İnşallah devri de biran önce yapılarak ve restore edilerek burası bir
hastane ya da huzurevi gibi halkın hizmetine açılır" diye konuştu.

İnşallah devri de yapılır

GAziOSmAnpAşA Belediyesi’nin gele-
neksel hale getirdiği Halk buluşmaları
kapsamında Başkan Usta ve ilçede

görev yapan kurum yöneticileri, Karadeniz Ma-
hallesi Sakinleri ile bir araya geldi. Gaziosmanpa-
şalıların yoğun ilgi gösterdiği Halk Meclisi
Toplantısı’na Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Mü-
dürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Telekom, İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ
temsilcileri ile Mahalle Muhtarları katıldı. İlçe sa-
kinlerinin görüş, düşünce ve taleplerinin dile geti-
rildiği toplantıda Başkan Usta ve ilçe kurum
yöneticileri, vatandaşlardan gelen soruları yanıt-
layarak yerinde çözüm önerilerini değerlendirdi.
Vatandaşların yetkililer tarafından ayrıntılı olarak
bilgilendirildiği Halk Buluşmaları, ilçedeki tüm
mahallelerde devam edecek.

Mahalleli anlattı
yetkililer dinledi

SOSYAL medyaya yansıyan görüntü-
lerde arkasına koyduğu pembe ayıyla
motosikletin ön tekerleğini havaya kal-

dırarak giden Buse G. polis tarafından yakalandı.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete
geçer Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri
kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. 24 ya-
şındaki Buse G. olduğu tespit edilen şüpheli göz-
altına alındı. Gayrettepe'de bulunan Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen Buse
G.'ye tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira
para cezası kesildi. Şüpheli daha sonra adli işlem
yapılması için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'ne götürüldü.

"Pişman değilim" dedi

Sosyal medya hesabındaki görüntülerin eski ol-
duğunu söyleyen Buse G. yaptığına pişman ol-
madığını söyleyerek "Ben bu hareketleri
yaptığımda yol tamamen boştu. Bir kereye mah-
sus bir şeydi. Kimsenin canını tehlikeye atma-
dım" dedi. DHA

‘Pembe ayıcıklı’ 
Buse yakalandı

Orhan Osmanoğlu

Osmanoğlu, hastanenin gündeme getirilmesi nedeniyle basın mensuplarına
teşekkür ederek, “Sayenizde tarihi bir mirasa sahip çıkabildik” diye konuştu.

Sultan Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan, 2012 yılından sonra kaderine terk edilen, basına yansıdıktan
sonra ise temizlenen tarihi hastane binasını Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu ziyaret etti. Osmanoğlu, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, “Hükümet bu olaylara karşı çok duyarlı. Burası muhtemelen unutulmuş” dedi

Hiç kimse vazgeçilmez değildir
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“ Allah gariban kulunu sevindirmek istedi-
ğinde önce eşeğini kaybettirir sonra da
buldururmuş” derler. N’apar gariban kul

bu durumda;
“Allaha şükürler olsun, bi eşeğim oldu” diye

sevinir zaar…
Sen de okudun mu haberi;
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan

müfredat değişikliğine göre, önceki Bakan İsmet
Yılmaz tarafından kaldırılan Atatürkçülük, tek-
rar öğretmenlerin gündemine alınmış.

Ayrıca; Cumhuriyet, Ulusal Egemenlik ve
Çocuk, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor ve
Zafer Bayramı ile mahalli kurtuluş günleri de
yeniden kutlama çizelgesine eklenmiş.

N’apar Atatürkçüler bu durumda;
Sevinirler zaar…
İçerikte oynama var mı bilinmez şimdilik

ama nerde okutulacak ya da öğretilecek Ata-
türkçülük;

Okullarda…
İktidarın belki de örgüt yapılanmalarından

daha çok güvendiği, önemsediği okullarda…
Öğretmenlere eğilmeye önem veriyorlar.
Çünkü, çocuklar onların ellerinden geçiyor,

dünya görüşleri ne olursa olsun veliler öğretmen-
lerin karşısına geçiyor… Seçim sandıkları okul-
larda kuruluyor… Kısacası, bire bir herkesle her
kesimle diyalog halindeler. Öğretmenler de önce
okul müdürleri, sonra da ilçe ve il milli eğitim
müdürlerinin karşısında hazrola geçiyor. İktidar,
bu yapı içerisinde tek tek öğretmenlerle uğraşmı-
yor tabi, ona tekbir milli eğitim müdürü yetiyor.
Onunla iletişime geçiyor, gerisini de müdür halle-
diyor. Atatürk’ün “Muallimler, Cumhuriyet siz-
den fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller
ister” dediği gibi, müdürler de hür vicdan ve fi-
kirleri ile müfredatın uygulanması yolunda irfan
sahibi olduklarını kanıtlama peşinde koşuşturu-
yorlar…

İşte bugünün milli eğitim müdürleri, dün
bütün samimiyetlerini göstererek yaptıkları gibi,
müfredata yeniden giren Atatürkçülüğün öğretil-
mesine katkı sunacaklar.

Dünkü samimi havalarında olduğu gibi…
Ne müdürler vardı ama Başöğretmenlerinin

izinden ayrılmayan fikri-vicdanı-irfanı hür…
Hem de Türkiye’nin her yerinde hala da var-

lar. Medyaya konu olmaktan da çekinmiyorlar.
Örneğin;

Özellikle seçim dönemlerinde AK Parti davu-
luna tokmak sallayan Büyükçekmece İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Avni Sandıkçı gibi…

‘Ben yapmadım’ dese de 3 yıla kadar hapsi is-
tenen, Atatürk’ün ikametini cehenneme alan
Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Mustafa Karaaslan gibi…

Atatürkçülüğün müfredata yeniden girmesine
sevinenlere:

Bak yukardakiler var ya her ile bi tane lazım
cinsinden; işte bunlar bulunacak müfredatı uygu-
layan öğretmenlerin başında. Ve öğretmenler,
fikri-vicdanı-irfanı hür bi şekilde Atatürkçülüğü
öğretecek çocuklara…

Milli eğitim müdürleri demişken;
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,

İstanbul’a atandı.
Hani, sivillere kamplarda silahlı eğitim verdi-

rildiği iddiası ile gündeme gelen ilimiz vardı ya;
ha işte o Tokat…

Demek ki başarılı bi müdürmüş ki, iktidarın
dikkatini çekip güven kazanmış.

Hadi bakalım, Yazıcı Müdür Tokat’taki des-
tanların devamını yazacak mı, göreceez…

Atatürkçülük müfredata yeniden girmiş;
Atatürkçüler seviniyormuş!..

donguyayin@gmail.com

SEK

Ata AKDOĞAN

Atatürkçüler seviniyormuş

AK PARTİLİ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ'NE, AK PARTİLİ ÜYEDEN AHRET SUALİ

HAFıYE 
GıBı SORDU
Arnavutköy Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Fatoş Deniz, meclise sunduğu soru 
önergesinde işçi haklarını gündeme getirdi. Kadroya geçen taşeron işçilerin bankalarla
yapılan anlaşma gereği hak ettikleri promosyonların akıbetini irdeleyen Deniz, Başkanlık
Makamı'na “Banka promosyonu ile makam aracı alınmış mıdır?” sorusunu yöneltti

A K Partili Arnavutköy Beledi-
yesi, AK Partili Meclis Üyesi
Fatoş Deniz'in soru önerge-

siyle köşeye sıkıştı. Eylül ayı ilk meclis
oturumunda verdiği önergede perso-
nel haklarının peşine düşen Deniz,
emekli tazminatlarını ve işçiye öden-
mesi gereken promosyanları gün-
deme getirdi. Deniz'in bu önergesi, 26
AK Parti, 4 MHP, bir de bağımsız
üyenin bulunduğu Belediye Mecli-
si'nde, 'yapılanlara isyan' olarak yo-
rumlandı. 

Emekliye tazminat ödendi mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalı-
şan birçok memur ve personelin so-
runlarını Arnavutköy Beledieye
Meclisi'nin gündemine taşıyan AK
Partili Fatoş Deniz, emekliye ayrılmış
personelin tazminatlarının ödenip
ödenmediğini sordu. Kadroya geçen
taşeron işçilerin ve Arnavutköy Bele-
diyesi'nde çalışan personeli ilgilendi-
ren konulara da değinen Deniz,
“Yıllık nakit akışının maaş, 52 gün-
lük ikramiye, promosyon bedeli,
bayram tatili çalışma bedeli, çalışan
anneye kreş desteği, sosyal hak ve
diğer ücretler yaklaşık personel başı
kaç TL’dir? Ayrıca emekliye ayrılmış
personelin tazminatları ve alacakları
miktar ödenmiş midir? Ödenme-
diyse ne zaman ödenecektir?” soru-

larına cevap istedi. 

Nasıl bir anlaşma yapıldı?

Kamu kurum ve kuruluşları ile banka-
lar arasında ücret ödeme protokolleri
yapıldığını hatırlatan Deniz, “Bu pro-
tokoller uyarınca verilecek bankacılık
hizmetlerinin yanı sıra “promosyon”
adı altında ayni veya nakdi ek mali im-
kanlar da sağlanabilmektedir. Bu hak-
ların hak sahiplerine ödenip
ödenmediğini, ödendi ise nasıl ve ne
şekilde ödeme yapıldığı hakkında bilgi
veriniz” dedi. Deniz, ayrıca geçtiğimiz
nisan ayı içerisinde taşeron işçilerin
kadroya alınmaları konusunda nasıl bir
yol izlendiğini de sordu. Banka pro-
mosyonlarının hak sahiplerine öden-
mesi konusunun ne şekilde yapıldığını,
hangi bankalarla ne şekilde anlaşma
sağlandığını da gündeme taşıdı. 

Ne kadar ödeme alındı?

1 Nisan 2018 başında imzalanan
Toplu İş Sözleşmesi'yle kadroya kaç ta-
şeron işçinin geçtiğini soran Deniz,
“Kadroya geçen taşeron işçilerine kaç
kere iş sözleşmesi imzalatılmıştır?
Bunu sebebi nedir?
Kadroya geçen personelin kaç tanesi
sendika üyesidir? Protokol imzalanan
bankanın sözleşmesi hakkında; sendika
ile istişare yapılmış mıdır? 3 kişiden
oluşan Promosyon Komisyonu oluştu-
rulmuş mudur? Oluşturulduysa ko-
misyon üyeleri kimlerdir? Arnavutköy

Belediyesi şu ana kadar hangi bankalar
ile maaş ve promosyon konulu proto-
kol imzalamıştır? Protokol imzalanan
her bir bankadan personellerimiz için
ne kadar promosyon ödemeleri  alın-
mıştır?” sorularına cevap istedi. 

Ne kadar promosyon ödendi?

Asgari ücret üzerinden hesaplama ya-
parak işçiye ödenmesi gereken pro-
mosyan hakkının, 1600 – 2500 TL
arasında olduğunu ifade eden Fatoş
Deniz, Beyoğlu Belediyesi'nin personel
başına 1.703,71 TL verdiğini hatırlattı.
“Buna istinaden Arnavutköy Belediyesi
promosyon ödemesi adı altında 12
Haziran 2018 tarihinde niçin 900,90
TL ödeme yapmıştır. Taksitlendirme
mi yapılmıştır?” diye soran Deniz Baş-
kanlık Makamı'na, “Promosyon top-
lam bedeli 900 TL midir? Yine
Arnavutköy Belediyesi 15 Ağustos
2018 tarihinde 818,62 TL Maaş öde-
mesi adı altında para yatırmıştır. Yatırı-
lan miktar nedir?” sorularını yöneltti.
“Banka promosyonu ile makam aracı
alınmış mıdır? Alındıysa hangi banka-
dan alınmıştır?” sorusuyla kafaları ka-
rıştıran Deniz, devamında da 2013
yılında yayımlanan Kamu Haznedar-
lığı Genel Tebliğinin 7. maddesini hatır-
latarak, “Kurumlar mali kaynaklarının
değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı
dışında ayni ya da nakdi herhangi bir
menfaat temin edemez” detayını 
paylaştı. 

ORHAN ŞİMŞEK

MECLİSTE
SOĞUK RÜZGARLAR

ESTİRDİ!

TAŞERON İŞÇİLERİ ANIMSATTI
AK Partili Deniz, şimdiye kadar taşerondan

kadroya kaç işçi geçtiğini de bilmediklerini söyledi.

ilk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul
Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18
hat üzerinden yapılacak seferleri hangi

işletmenin alacağıyla ilgili düzenlenen ihaleye
sonuçlandı. İhaeyi, "Altur-Havaş-Free Tu-
rizm" konsorsiyumu kazandı.  Bagajlı Lüks
Taşımacılık hatlarının oluşturulması ve ta-
şımacılığın uygun araçlarla karşılanması
amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat
kiralama işini alan firma 10 yıl süresince
yapacak.

Bedel 468 milyon 

Toplu taşıma yapmak üzere hat kira-
lama işi ihalesinde tahmin edilen bedel
KDV dahil 468 milyon TL olurken iha-
leyi alacak firmanın nasıl ödeme yapa-
cağı da ortaya çıktı. Buna göre sözleşme
bedelinin tam elektronik bilet karşılığının
yüzde 20’lik kısmının parasal tutarı söz-
leşme imzalandığı tarihi takip eden aydan
başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek
ödenecek. Yüzde 80’lik bölümü de 120 aya eşit
şekilde bölünerek ödenecek.

23 araç hizmet verecek

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75
bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından
uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL ara-
sında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar
olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok
aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yeni-
kapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın
hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu
hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en
uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta
ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik
Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın şirketi
Altur, TAV Havalimanları Holding şirketi Havaş ve Efe Erboz'a ait Free Turizm AŞ konsorsiyumu kazandı

dev ihale 
sonuclandı

Plazalar arası
hasat şenliği
EkBiçYeİç işbirliği ile Üçgen Teras’ta
uygulamaya koyduğu ’Terasta Tarım’
projesinin hasat tarihi yaklaşıyor

istanbul’Da şehrin ortasında kent-
sel tarımın mümkün olduğunu gös-
termek isteyen Akmerkez, çatı

katında yer alan Üçgen Teras’ın arka bölümün-
deki 750 metrekarelik alanında sürdürülebilir
tarım uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan açık-
lamaya göre EkBiçYeİç işbirliği ile gerçekleştiri-
len ‘Terasta Tarım’ projesi ile yetiştirilen onlarca
çeşitte sebzelerin, meyvelerin, bitkilerin hasat
tarihi de yaklaşıyor. 11 Eylül’de 13.00-19.00 sa-
atleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte şehirde
sağlıklı gıda tüketiminden probiyotik içecek ya-
pımına kadar birçok atölye ve söyleşi gerçekleş-
tirilecek.

Sağlıklı yiyecekler tadılacak

Hasat Şenliği, tohum topları, kompost yapım
atölyesi ve kendini sulayan saksıdan böcek otel
yapım atölyesi gibi birçok etkinlik ile çocuklara
doğa ile iç içe olma fırsatı verecek. Festival; Ek-
BiçYeİç şeflerinin bahçeden hasat edilen taze
ürünler ile yaptığı lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerin
tadımı, bahçe turları, ardından düzenlenecek
konser etkinliği ile son bulacak.

Rumeli indirime gitti
Denizbank İstanbul Rumeli Üniversitesi ile
yaptığı anlaşma kapsamında, okul kayıt
ödemelerini fastPay ile yapan öğrencilere

yüzde 5 indirimin yanında yüzde 5 burs imkanı sunu-
yor. DenizBank, ödeme uygulaması fastPay ile üniver-
site hayatına atılan gençleri desteklemek üzere önemli
bir girişime imza attı. Banka, İstanbul Rumeli Üniversi-
tesi ile süregelen 3 yıllık işbirliği kapsamında, hali ha-
zırda DenizBank müşterilerinin yararlandığı peşin
ödemede yüzde 5'lik indirim yanında bir de yüzde 5
burs imkanı avantajı sağlıyor.

Yenilikçi çalışmalar sürecek

İnovasyon ile insan hayatına sağlanan faydayı buluştu-
rabildikleri yerde değer ürettiklerine inandıklarını belir-
ten DenizBank Dijital Dönüşüm ve Süreç Yönetimi
Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, “Bu
vizyon doğrultusunda kuruluş yılından itibaren bankacı-

lık hizmetlerimizi daha geniş kitleler için kolay ve erişile-
bilir kılmak üzere çalışıyoruz. Teknoloji ile insan faktörü
arasında köprü kurmak üzere faaliyet gösteren bir kuru-
muz. fastPay uygulaması da bu anlayışla hayata geçir-
diğimiz, Türkiye'de ilk defa bir bankanın kendi müşterisi
olmayan, hatta banka hesabı bulunmayan kullanıcılara
mobil para gönderme imkanı sağladığı, bugün itibarıyla
2.5 milyon kişinin cebine ulaşmış ve özellikle de gençle-
rimizin ihtiyaçlarını nakitsiz, kartsız, kolaylıkla gerçekleş-

İhale çıkışı görüntülenen isimlerin
mutlulukları yüzlerinden okundu.



Yeşilçam’Dan günümüze Türk
Sineması’ndan özgü filmlerle, her
mahallede gösterim yapılacak. Avcı-

lar Belediyesi tarafından dağıtılan patlamış
mısır ve gazozlar da izleyicilere nostalji dolu
dakikalar yaratıyor.  Etkinlik 15 Eylül’e kadar
farklı mahallelerde gerçekleşecek. Başkan Top-
rak’’ Hemşerilerimizle, birlikte kahkahalarla
dolu filmleri izliyoruz. Eskiden olduğu gibi
mahalle kültürünü ve birlikteliği Avcılar’da
halkımızla birlikte yaşayacağız ve koruyaca-
ğız’’ dedi. 

vatandaş ilgi gösteriyor

Program kapsamında sinemaseverlerin beğe-
nisine sunulan "Ailecek Şaşkınız" ve ‘’Hükü-
met Kadın’’ filmini Belediye Başkanı Dr.
Handan Toprak ile birlikte vatandaşlar büyük
bir ilgiyle izlendi. Avcılar Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geleneksel
hale getirilen açık hava sinema gösterimi bu
yılda sinemaseverle "Yıldızlar Altında Yazlık
Sinema" adıyla buluşmaya devam ediyor.
Proje kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde
kurulan beyaz perdeye yansıtılan filmler alanı
dolduran onlarca Avcılarlı vatandaşlar tarafın-
dan büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz
günlerde başlayan açık hava sinema gösterimi
hafta sonu etkinliği tamamlandı. Türk Sine-
masının son dönemlerde başarılı komedi film-
lerinden olan ve başrollerini Ahmet Kural ve
Murat Cemcir'in paylaştığı "Ailecek Şaşkınız"
filmi ve Sermiyan Midyat’ın yönetmenliğini
yaptığı başrolde Demet Akbağ’ın rol aldığı
‘’Hükümet Kadın’’ hafta sonu Avcılarlı izleyi-
cilerden tam not aldı.YAKUP TezcAn

SANAT MALTEPE’DE 

M altepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde eylül ayında
fotoğraf sanatçısı Emine Ülkerim’in,

“Anadolu Işığı, Anadolu Alevileri” ve fotoğraf sa-
natçısı Ali İhtiyar’ın, “Toroslar’da Bir Efsane: Ka-
ratepe Aslantaş” belgeseli için çektiği
fotoğraflardan derlenen “Halet ile Nail” isimli ser-
gileri de, fotoğraf meraklılarıyla buluşacak. Çin
Sanat Akademisi’nde yüksek lisans eğitimine
devam eden İspanyol sanatçı Angel Peris’in, “Ka-
ğıda Nefes Veren An”, ressam Kemal Derman’ın
“Yedi Renk Anadolu” isimli resim sergileri de,
eylül ayında sanatseverlerin beğenisine sunula-
cak. 

Yol KenArı sohbeTi

Tayfun Pirselimoğlu'nun yazıp yönettiği ve 37. İs-
tanbul Film Festivali’nden iki ödülle dönen, “Yol
Kenarı” isimli filminin gösteriminin ardından, yö-
netmeniyle keyifli bir sinema sohbeti yapılacak.
Yönetmen Kurtuluş Özgen’in üstlendiği “Halet

Çambel ve Nail V.Çakırhan” belgeseli, yönetmen
Aylin Eren’in “Toroslar’da Bir Efsane: Karatepe
Aslantaş” belgesellerinin gösterimleri yapılacak.
Oyuncu, yönetmen- yazar Nazif Uslu ve Tamer
Levent, “Sanata Evet” isimli etkinlikle, izleyicilerin
karşısına çıkacak. 

TiYATro fesTivAli düzenleneceK 

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleye-
ceği, “Maltepe Uluslararası Ti-
yatro Festivali”, 12-16
Eylül tarihlerinde ger-
çekleşecek. “Hayat
Sahnede” sloganı ile
düzenlenecek festi-
valde Azerbaycan,
Gürcistan, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti, Sırbistan ve
Ukrayna’dan tiyatro
toplulukları ile Aydın,

Ayvalık, Amasra, Bitlis, Bursa, Eskişehir, Gazian-
tep, Hatay, İstanbul, Menemen, Samsun, Urla’dan
22 tiyatro grubu konuk edilecek.   Klasik müziğin
vazgeçilmez bestecilerinden S. Rachmaninov’un
eserlerinin yorumlanacağı Rachmaninov Anato-
lian Project konserinde
Güldiyar Tanrıdağlı,
Ertan Tekin, Cenk
Erdoğan, Erkut
Cantürk, unutul-
maz bir müzik
ziyafeti çeke-
cek. Utku
Asan, piyano
resitaliyle
müziksever-
ler ile bir
araya gelecek.
Yolcu Tiyatro
“Kürklü Venüs” isimli oyu-

nuyla sahne alacak.  
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ŞiMDi “BirAz MizAh”
İLK kitabı Bi Kahve
İçebilir Miyiz? ile oku-
yucu kitlesi edinen

mizah yazarı Mehmet Ali Ça-
tal'ın 2. kitabı çıktı. "Holi Şit" adlı
kitapta alışılmışın ötesinde bir
üslup kullanan Çatal, babasıyla

sürekli tartışma içinde olan
ancak bir türlü maddi gücünü
toplayıp kendi evine çıkamayan
bir gencin başına gelenleri anla-
tıyor. 116 sayfalık kitap Linza
Yayınları tarafından piyasaya
sürüldü. Çatal'ın ilk kitabı olan Bi

Kahve İçebilir Miyiz? 2017 yılı-
nın en çok satan mizah kitapla-
rından biri olmuştu. 

Mehmet Ali Çatal kimdir?

Gırgır dergisindeki mizah hika-
yeleriyle tanınan Mehmet Ali

Çatal, pek çok ulusal gazetede
de çalıştı. 1991 doğumlu yazar,
2017 yılında İstanbul Gazeteci-
ler Derneği tarafından Gelecek
Vaat Eden Gazeteci seçilmişti.
Genç yazar farklı yazım üslu-
buyla dikkat çekiyor. 

Maltepe Belediyesi sonbahar
mevsimini, ücretsiz kültür ve sanat
etkinlikleriyle karşılayacak. 
Etkinlikler kapsamında çok sayıda
tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak

Muharrem ayı nedeniyle
düzenlenecek “Enel
Aşk” isimli anma prog-
ramı,  Menderes Sa-
mancılar, Metin Uca,
Ayfer Vardar ve Mazlum
Çimen’i aynı sahnede
bir araya getirecek. 
“Bozkırın Tezenesi”
Neşet Ertaş, ölümünün
6. yılında düzenlenen
programla anılacak.
Programda Neşet
Ertaş’ın kardeşi Ali

Ertaş, Mustafa Tatlı-
türk, Haşimi Aslı-
hak, Gazi Özdemir,
Gül Kardeşler, Filiz
Duyar yer alacak.
Şair-gazeteci,
oyuncu ve çevir-

men Ülkü Tamer
için de anma prog-

ramı düzenlenecek.  

GUZEL
Usta isimler
gelecek

Avcılar 
Belediyesi
tarafından "Yıldızlar
Altında Yazlık
Sinema" etkinlikleri
kapsamında
vatandaşları Türk
Sineması’nın önde
gelen komedi 
filmleriyle
buluşturacak

Avcılar’da açık 
hava sineması 

UEDAŞ’ın büyük ilgi gören
Fotoğraf Yarışması ‘Şehrin
Işıkları’ na başvurular baş-

ladı. Bu yıl ilk kez uluslararası alanda
amatör ve profesyonel fotoğrafçıların
katılımına açılan yarışmanın kazananı 3
Ekim 2018 tarihinde belli olacak. Limak
Holding bünyesinde faaliyet gösteren
enerji sektörünün öncü şirketlerinden
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ )
‘Şehrin Işıkları” Fotoğraf Yarışmasının
bu yıl 6’ncısını düzenliyor. 2013 yılında
başlayan yarışma sektörde ilk olma
özelliğini taşıyor. “Gece ve Işık” tema-
sıyla gerçekleştirilecek yarışmaya pro-
fesyonel ve amatör olarak fotoğraf
sanatıyla ilgilenen herkes katılabiliyor.
Tüm dünyadan fotoğrafların kabul edile-
ceği yarışmaya başvurular, 15 Ağustos -
30 Eylül tarihleri arasında İnternet ad-

resi üzerinden yapılıyor. Fotoğrafçılar en
fazla 5 fotoğrafla yarışmaya 
katılabilecek.

Ucunda ödül var

Şehrin ışığını en iyi yansıtan fotoğrafa
akıllı telefon hediye edilecek yarışmada,
ikinci fotoğraf tablet bilgisayar, üçüncü
fotoğraf ise fotoğraf makinesi ile ödül-
lendirilecek. Jüri değerlendirmesinden
geçerek seçilen “En güzel 50 fotoğraf”
yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli yerle-
rinde sergilenme fırsatı yakalayacak
.UEDAŞ tarafından bu yıl 6’ncısı düzen-
lenen yarışmaya geçtiğimiz yıl 3 bin
821 başvuru geldi. Dereceye giren 50
fotoğraf, UEDAŞ’ın hizmet bölgesi olan
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalo-
va’nın yanı sıra Ankara, İstanbul gibi
birçok şehirde sergilendi.

Şehrinin ışığını çek

Latinler ebru
sanatını keşfetti

latin Amerika ülkelerinde ebru dersleri
veren ve Türk müziğiyle terapi seansları dü-
zenleyen Uruguay asıllı Türk vatandaşı Mer-

yem Quiolla, ebru sanatını "insanlar arasında antik ve
manevi bir kanal" olarak niteledi. Quiolla, Kolombi-
ya'nın başkenti Bogota’nın tarihi merkezi La Candela-
ria'daki küçük bir atölyede verdiği ebru dersinin
ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı. İtalyan
asıllı bir ailenin çocuğu olarak Uruguay'da doğduğunu
anlatan Quiolla, ailesinin kökenini araştırırken Türk kül-
türü, sanatı, müziği ve felsefesiyle tanıştığını ifade etti.

Türk müziği terapi gibi

Quiolla, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu-
nun (TÜMATA) geçen yıl temmuz ayında vefat eden
kurucusu Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç'in davetiyle
1989'da ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve bu süreçte İslami-
yet'i seçtiğini kaydetti. Birkaç yıl önce Türk vatandaşlı-
ğına geçtiğini belirten Quiolla, Latin Amerika'nın birçok
ülkesinde özellikle kadınlara yönelik çalışmalar yürüttü-
ğünü, ebru dersleri verdiğini ve Türk müziğiyle terapi se-
ansları düzenlediğini söyledi.

TIR tiyatrosu
yola çıktı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü
Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, devlet tiyatrolarındaki yeni projeler

hakkında bilgi verdi. DT'nin tiyatro oyunlarının yanı sıra
sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdiğine işa-
ret eden Kurt, "Yeni bir sosyal sorumluluk çalışması ola-
rak 'Kamyon, Tır Tiyatrosu' projesini hayata geçireceğiz.
Projeyle Devlet Tiyatrolarının ulaşamadığı köylere,
küçük yerlere ulaşıp, oradaki çocuklarımıza, gençleri-
mize de tiyatro oyunları sahnelemeyi amaçlıyoruz. Bu
'gezici tiyatro' gibi hareket edecek bir proje." dedi. Aynı
zamanda unutulmaya yüz tutmuş Türk masalları için
de bir çalışma yürüteceklerini bildiren Kurt, "Türk ma-

sallarımızla ilgili
bir hazırlık yap-
tık. Türk masal-
larını hem yurt
içi hem de yurt
dışında anlata-
cak bir ekip oluş-
turduk. Şu anda
İzmir Devlet Ti-
yatrosunca yapı-
lan Türk
masallarından
oluşan bir oyu-
numuz var." diye
konuştu.

Handan Toprak, film izlemeye gelen miniklerle de vakit geçirdi.
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S ezonu Trabzon'da açan Silivris-
por oynadığı ilk maçtan mağlup
ayrılsa da ortaya koyulan müca-

dele herkesi umutlandırıyor. Teknik
heyet ve futbolcuların performansın-
dan menun olduğunu belirten Duru
bundan sonraki süreçte sonuca gitmek
için ellerinden gelenin en iyisini yapa-
caklarını dile getirdi.

Taraftara çağrı

Dış sahada alınan mağlubiyet sonra-
sında ikinci haftada Batman Petrol'ü
evinde konuk edecek olan kırmızı ma-
vililer bu maçın hazırlıklarına başladı.
Oyuncuların motivasyonunu yüksek
tutmak istediklerini belirten Silivrispor
Başkanı Akgün Duru kendi sahala-
rında oynayacakları karşılaşmayla lige
yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade
ederek taraftarların tribünleri doldur-
masını istedi.

Yeni kurulan bir takımız

Kırmızı mavili takımın kaptanı Yunus
Emre Yaşar da yeni kurulan bir takım
olarak iyi bir mücadele verdiklerini
ancak istedikleri sonucu alamadıkla-

rını belirtti. Arkadaşlık ortamının yük-
sek seviyede olduğunu belirten tecrü-
beli oyuncu; 'Mevcut durumun bizi
başarıya götüreceğinden eminiz ve ligi
en iyi yerde bitireceğimizden kimsenin
şüphesi olmasın. Yarışın nasıl başla-
dığı değil, bittiği önemlidir. Allah'ın
izni ile başarılı bir sezon geçireceğiz'
ifadelerini kullandı.

Taner'in golü yetmedi

İlk hafta mücadelesinde Cafercan Ak-
su'nun penaltı golü ile 62. dakikada
yenik duruma düşen Silivrispor 75. da-
kikada Taner'in penaltısıyla skoru eşit-
ledi. Mücadeleyi son ana kadar
bırakmayan ve oyuna ortak olan kır-
mızı mavililer maçın son anlarında
Hakan Aydın'ın golüne engel olamadı
ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

En son Altay

Trabzon'dan aldığı mağlubiyetle lige
kötü bir başlangıç yapan Silivrispor
son senelerde ilk hafta maçlarını kay-
bediyor. Son olarak 23 Ağustos
2015'te Altay'ı 2-1 yenen kırmızı mavi-
liler bir sonraki sezon Düzcespor'a 1-
0, geçen yıl da Bandırmaspor'a 3-1
mağlup olmuştu.

T rakya Karate Ligi'nin finali için Biga'dayız
Çatalca Belediyesi Karate Takımı katıldığı
her turnuvada başarı kazanmanın yanı-

sıra ilimizi ilçemizi en güzel şekilde tanıtıyoruz
her ay yaklaşık 4 turnuvaya gidiyoruz özel tur-
nuvaların yanısıra iller arası karate ligimizde var
4 etaptan oluşan Trakya İller Arası Karate Ligi fi-
nali 9 Eylül Pazar günü Çanakkale ilinin Biga il-
çesinde yapılacak .

Kısaca Trakya Karate Ligi'nden bahsedersek
geçen köşemde yazmıştım katılan il ve ilçeleri
kulüpleri bugün birazda içeriğinden bahsede-
lim. Adı üstünde Trakya Karate Ligi iller arası
katılım oluyor bu sezon Çatalca'dan tutun Ça-
nakkale'ye kadar tüm Trakya Karate Kulüple-
ri'nin katıldığı müthiş bir organizasyon ana
iskeletini oluşturan hocalarımız arkadaşlarımız
hepsi mükemmel ligimizin amacı Trakya bölge-
sinde bulunan karate yapan sporcularımızı ge-
liştirmek ve başarılarını milli sporcu olarak
taçlandırmak üç etabı çok güzel geçti bizim
amacımız binlerce sporcuyla maç yapmak değil
elit kaliteli sporcular yetiştirmek ve gün be gün
çok yoğun talep var Trakya Karate Ligi'ne katıl-
mak isteyen kulüplerimiz var.

Bu son Biga finalinden sonra dışarıdan gel-
mek isteyen kulüpleri kabul edeceğiz amacımız
Türk karatesine katkı maçlara gidemeyen
maddi durumu olmayan sporcularımızında böy-
lelikle maçlar ayağına geliyor. Bunu da maç-
larda bir çok veliden duydum herkes çok mutlu
diyorlar hocam biz uzaklarda maçlar oldu-
ğunda gidemiyorduk bazen işimiz icabı ba-
zende maddi imkansızlıklar yüzünden
gidemiyorduk ama şimdi maçlar ilimizde ilçele-
rimizde yapılıyor bu sayede çocuklarımız farklı
illerin sporcularıyla maç yapıyorlar başka spor-
cularla arkadaşlık ediniyorlar tecrübeli sporcu-
ları görünce kendilerine örnek alıyorlar.

Trakya Karate Ligimi'zin bir diğer özelliği hem
kata hemde kumite olması böylelikle kata ku-
mite yapan sporcuların hiçbirisi mağdur olmu-
yor köşemi okuyan karateyle ilgisi olmayan
okuyucularım karatede iki katagoride yarışma
düzenleniyor birincisi kata dediğimiz ferdi tek
başına 360 derece teknikleri bireysel yaparak
kendi ekseninde dönerek bir rakip varmış gibi
kuralları olan simitrik olarak yapılan teknikle
kuvetle kondisyonla ve en önemlisi kazanmak
için çalışmakla yapılan hem ferdi hem de takım
olarak çizilen katada dünya şampiyonu olabilir-
siniz. Bu yüzden kata ve kumite olarak yazdım.
Kumite iki kişi arasında karşılıklı olarak kurallar
dahilinde yapılan hangi rakibin daha önce atak
yaparak rakibinin belli gölgelerinden puan alı-
nanın ismi kumite tabii ki kumite hem ferdi hem
de takım olarak yapılıyor katada olduğu gibi
kumitede dünya şampiyonu olabilirsiniz.

Çanakkale Biga ilçesinde düzenlenecek
Trakya Karate İller Arası Finali'ne herkesi bekli-
yorum. Çanakkale Karate İl Temsilcisi Biga Fi-
nali'ne ev sahipliği yapacak Süleyman Orhan
hocamıza ve ekibine başarılar dilerim.

Merhaba Biga

Muzaffer Muyan
SILIVRISPOR GELECEK
GUNLERI BEKLIYOR
Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı yeni sezonun ilk maçında Hekimoğlu Trabzon'a son dakika golü ile yenilen
Silivrispor gelecekten umutlu. Gazetemize konuşan Silivrispor Başkanı Akgün Duru; 'Talihsiz bir kaza
yaşadık. Önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alabilmek için mücadele edeceğiz' ifadelerini kullandı

BURAK ZİHNİ

3. Lig 2. Grup'taki ilk maçından beraberlikle ayrılan Çatalcaspor'da Altındağ Belediyesi'ni yenememenin üzüntüsü yaşanıyor. Evindeki
ilk karşılaşmada taraftarlarını mutlu edemeyen sarı kırmızılılar gözünü ikinci haftadaki Kızılcabölük mücadelesine çevirdi

Hedefte Kızılcabölük var
Sezonun ilk haftasında al-
dığı beraberlikle 1 puana
sahip olan Çatalcaspor milli

maçlar sebebiyle üst liglere verilen ara-
nın etkilenmediği 3. Lig 2. Grup'ta Kızıl-
cabölük deplasmanına gidecek. Sarı
kırmızılı ekip rakibini yenerek hem gali-
biyetle tanışmak hem de 3 puanını ha-

nesine yazdırmak istiyor. Denizli eki-
biyle oynadığı iki maçta da rakibine ye-
nilmeyen Çatalcaspor bu müsabakada
da aynı hedefle sahaya çıkacak. İlk defa
16 Kasım 2014 tarihinde karşılaşan iki
takımın karşılaşmasından Çatalcaspor
deplasman galibiyetiyle dönmüştü. Aynı
sezonun ikinci devresinde Çatalca'da

oynanan maç ise 0-0 berabere bitmişti.
Geçen sezonun ilk yarısında kötü bir
performans çizen ve
ikinci devredeki per-
formansıyla ligde
kalan Çatalcaspor
mart ayından bu
yana rakiplerine

yenilmiyor. Söz konusu süreçte 7 maça
çıkan sarı kırmızılılar evinde erbaas-
por'a 2-0 yenildikten sonra Halide edip
Adıvar SK'ı 1-0, Manisa BBSK'yı 4-0
yenip Bayburt İl Özel İdare ve Kozan Be-
lediye ile 1-1, Bergama Belediyespor ve
Batman Pertrol ile 2-2 ve Altındağ Bele-
diye 0-0 berabere kalmıştı.

GOL KUPASI’NDA
Bu sezon yaptığı transferlerle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılı olmak isteyen Arel
Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da düzenlenecek olan Göl Kupası büyük önem taşıyor. Üç
takımın katılacağı turnuvada şampiyonluk isteyen lacivert beyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor

YeRLi ve yabancı oyuncu kadrosunu ta-
mamen değiştiren Arel Üniversitesi Bü-
yükçekmece Basketbol hafta sonunda
gerçekleşecek olan Göl Kupası için son
hazırlıklarını yapıyor. Programı belirle-
nen turnuvada iki takımla şampiyonluk
mücadelesi verecek lacivert beyazlılar bir
kez daha kupaya uzanmak amacında.

Canlı yayınlanacak

Turnuvayı izlemek isteyen taraftararın
ücretsiz giriş sağlayabileceği karşılaşma-
larda Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol'un jaricinde Afyon Belediyes-
por ve geçen sezonun finalisti İstanbul
Büyükşehir Belediyespor da yer alacak.
Mücadeleler kulübün Youtube kanalın-
dan yayınlanacak.

7 Eylül 18:00: Afyon Belediye-İstanbul Büyükşehir Belediye
8 Eylül18:00: Arel Üniversitesi Büyükçekmece-İst. Büyükşehir Belediye
9 Eylül 16:00: Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Afyon BelediyeMAÇ PROGRAMI

TAMAMEN 
DUYGUSAL
Sezon sonunda sözleşmesi biten Ryan Babel'in yönetime
yaptığı teklif karşılık bulmadı. Yıllık 3.2 milyon euroadan
kapıyı açan Hollandalı yıldıza şu an için kazandığı 2.1 milyon
euro önerildi. Görüşmelerin durma noktasına geldiği ve 
tecrübeli oyuncunun satılmasının gündeme geldiği iddia edildi

Beşiktaş'ın geçen sezon en formda oyuncusu olan Ryan
Babel, bu sezon garip davranışlarıyla gündeme geldi.

Teknik Direktör Şenol Güneş de son iki basın toplantı-
sında Babel’in bazı sorunlar yaşadığına işaret etti, bu
yüzden veriminin düştüğünü vurguladı. Öncelikle el-
deki oyunculardan verim alınması gerektiğini söyle-

yip, yönetime mesaj yolladı. Babel de Bursaspor
maçında attığı golden sonra o beklenen coşkulu sevin-

cini yaşamadı. Babel’in beden dili bazı sorunlar yaşadı-
ğını çok net şekilde dışarıya yansıtıyordu. 

KalacaKsan uzatalım
Karşılaşma sonrası röportaja gelen Babel, “Çok duygusal bir du-
rumdayım. Aptalca bir şey söylemek yerine susmak daha iyi
olur” diye kısa bir açıklama yaptı. Babel’in neden bu sözleri söy-
lediği ve neden duygusal olduğu ise dün anlaşıldı. Sezon başında
Çin’den 14 milyon euroluk bir teklif alan Babel’i yönetim satmak
niyetindeydi. Ancak o bunu kabul etmedi. Beşiktaş’ta kalmak iste-

diğini söyledi. Siyah-Beyazlı yöne-
tim de, “Madem öyle. Sezon

sonunda bitecek sözleşmeni şimdiden
uzatalım” teklifini yaptı. 

OcaKta satılabİlİr
Akşam'ın haberine göre Babel’le masaya oturan

yöneticiler, mevcut şartlarda, yani sezonluk 2.1
milyon euro ücretle mukaveleyi 3 yıl daha uzatmak

istedi. Babel’in isteği ise herkesi şok etti. Hollandalı oyuncu,
“Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. İmza parası istemiyo-
rum ancak sezonluk 3.2 milyon euro garanti para isterim”
diye diretti. Yapılan görüşmeler ve Babel’i ikna etme çaba-
ları sonuçsuz kaldı. Ancak görüşmeler halen devam ediyor.
Babel eğer makul bir rakama ikna edilemezse devre arası
satışı gündeme gelecek.

BÜYÜKÇEKMECE’DE GÖZLER 

TRABZONSPORLU futbolcu
Abdülkadir Ömür, A Milli Takım’ın

UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya ve
İsveç ile yapacağı maçların aday kadrosundan
çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ya-
pılan açıklamada, Trabzonspor'un 19 yaşın-
daki futbolcusu Abdulkadir Ömür'ün sol

kasığındaki sakatlık nedeniyle ay-yıldızlı ekibin
aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. A Milli
Takım’da dün de Gökhan Gönül sakatlığı nede-
niyle aday kadrodan ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 7
Eylül Cuma günü Trabzon’da Rusya, 10 Eylül
Pazartesi günü de deplasmanda İsveç ile karşı
karşıya gelecek. 

Mİllİ takıMda 
abdülkadİr şoku

Akgün Duru, Silivrispor’un geleceğini Damga’ya anlattı, iddialı açıklamalar yaptı.




