
QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

YIL: 13               SAYI: 4059              5 KASIM 2018 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr              FİYAT: 25 Krş

sAYFA 4ilhami ıŞıK

Tünelin 
ucundaki ışık

sAYFA 5Orhan ŞiMŞeK

Ya sayıştay olmasaydı
Ya medya olmasaydı...

sAYFA 6Fakir YıLMAZ

Muhalefetin adayı
kim olacak?

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Sayıştay'ın iddialarına cevap veren bir
açıklama yayınlayan Arnavutköy Bele-
diyesi, usülsüzlüklere neden olan

müdür ve personellerin görevden alına-
rak konunun savcılığa kadar iletildi-
ğini belirtti. Açıklamada, “Yasa
gereği haklarında adli işlem yapıl-
mak üzere önce Kaymakamlık Ma-
kamı’na bildirilerek akabinde konu
savcılığa aksettirilmiştir. Bu süreç
devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

ç Belediyenin söz konusu zararları giderdiği de an-
latılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ka-
muoyuna yansıyan hususları içeren

dosyalardaki hatalı işlemler ve ödemelerden kaynakla-
nan tutarları piyasa değerinin üzerinde belirlenen
ürünlerin fiyat farkları hesap edilerek ilgililerden
tahsil edilmiş ve belediyenin kasasına iade edilmiş-
tir. Yukarıda izah edildiği üzere bu konularda beledi-

yemiz Sayıştay raporunun açıklanmasından 7 ay önce
kamu zararını giderici ve ilgilileri hakkında idari ve adli so-
ruşturma içeren görevlerini yerine getirmiştir.” I SAYFA 5

kAMu zArArI GİDErİlDİ

ç
SAVCIlIĞA kADAr İntİkAl Ettİ

Bağcılar Belediyesi tarafından
İstanbul’da ağırlanan Nusay-

binli şehit ve gazi yakını 20 öğrenci
hem şehrin tarihi ve turistik yerlerini
gezdi hem de boğaz turuyla keyif dolu
zaman geçirdi. Öğrencileri Bağcılar'da
ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk-
larını söyleyen Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı ise “Onlara vefa
borcumuz vardı” dedi. I SAYFA 4

ç

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan, MİLGEM Projesi'nin
üçüncü gemisi TCG Burga-
zada korveti Deniz Kuvvet-
leri'ne teslimi ve yeni tip
denizaltı Aydınreis'in ilk
kaynak törenine katıldı. Bu-
rada konuşan Erdoğan,
“Türkiye'yi adeta denize
ayak basamayacak hale ge-
tirmeyi amaçlayan çabalara

asla izin vermeyeceğiz. Aynı
şekilde Doğu Akdeniz'deki
doğal kaynakların ülkemiz
ve KKTC dışlanarak adeta
gasp edilmesine yönelik gi-
rişimleri kesinlikle kabul et-
meyeceğiz. Bizim kimsenin
hakkında, hukukunda, hele
hele toprağında gözümüz
yoktur. Biz sadece ülkemi-
zin ve kardeşlerimizin hak-
larını koruyoruz” dedi. 

ç
gözümüz yok

Kimsenin toprağında 

VeFAsını 
gösterdi

İttifak yok 
güç birliği var

Kadıköy'deki Duru Tiyatro'da, Emre
Kınay'ın "Bir Bu Eksikti" adlı oyununu

izlemeye gelen Akşener, yerel se-
çimlerdeki ittifak konusunda

an itibariyle resmi görüşme-
lerinin olmadığını belirterek,
“Burada bahsedilen Saadet
Partisi ve Cumhuriyet Halk

Partisi'dir. Yani ittifak zaten ol-
muyor da iş birliği, güç

birliği diyebileceği-
miz bir alan yaratı-
labilir. Bunu ileride
oturup görüşürüz”

diye konuştu.

ç

AREV en iyileri
yetiştirecek

Beylikdüzü'nde hizmete
giren AREV Okulları,

2018-2019 Eğitim ve Öğretim
Yılı'na merhaba dedi. Açılış tö-
reninde konuşan AREV Vakfı
Başkanı Vehbi Orakçı, “Ata-
türk’ün bize miras bıraktığı de-
ğerler ile kurumlarımızda
çocuklarımıza farklılıklara

hoşgörüyü ve tevazuyu da aşı-
lamaya çalışıyoruz. Çünkü bizi
değerli kılan sahip olduğumuz
erdem ve iyi hasletlerdir. Bizim
misyonumuz başarılı öğrenci-
ler ve en önemlisi de iyi insan-
lar yetiştirmektir. Burada bunu
hep birlikte başaracağız” ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 8

ç

Milyonluk hırsızlık
Zeytinburnu'nda bir tekstil şirketine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı çalarak kaçtı

PArAYI AlIP kAçtIlAr
Olay, dün gece saatlerinde
bir tekstil şirketinde mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre
tekstil firmasının merkez binasının
önüne 3 hırsız geldi. Hırsızlardan
biri gözcülük yaparken diğer iki
hırsız bodrum kattan bina içeri-
sine girdi. Hırsızlar kat kat dola-
şarak kasaların bulunduğu
odaları tespit etti. Yanlarında ge-
tirdikleri aletlerle içeride bulunan
iki kasayı açan hırsızlar kasalarda
bulunan yaklaşık 1.6 milyon lira
nakit parayı alarak kaçtı. 

ç

HIrSIzlAr bulunSun
Başlarına gelen hırsızlık ola-
yını anlatan firma sahiple-

rinden Murat Güler, diğer
zamanlarda kasalarda bu kadar
yüklü miktarda para tutmadıklarını
ödeme günü olduğu için paraların
kasalara konduğunu söyledi. Çok
mağdur olduklarını anlatan Güler,
“Hırsızların en kısa zamanda bu-
lunmasını ve çaldıkları paraların
da tarafımıza geri verilmesini isti-
yoruz. Ciddi bir maddi zorluğun
altına girdik” diye konuştu. I SAYFA 3

ç

Felakete ramak kala!
Atatürk Havalimanı'nda
bagajları taşıyan araçları

çeken traktör ile uçak içlerini te-
mizlemeye giden temizlik per-
sonelini taşıyan servis aracı
kafa kafaya çarpıştı. Apronda
meydana gelen kazada ilk belir-
lemelere göre 9 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan personellere

müdahale etmek için ambulans
olay yerine gelirken araç içeri-
sinde sıkışanlar olduğu ve
ARFF ekiplerinin de bölgeye
sevk edildiği öğrenildi. Araç ka-
zasının Atatürk Havalima-
nı'nda bulunan N bölgesi
yakınlarında meydana geldiği
bilgisine ulaşıldı.

ç

Derbi maçında tribündeyken
geçirdiği kalp krizi sonucu

hayatını kaybeden Koray Şener
için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda
anma töreni düzenlendi. Bu-
rada konuşan Fenerbahçe Ku-
lübü Başkanı Ali Koç, “Seni şu
an burada olan ve olmayan mil-
yonların sevgisiyle uğurluyoruz.
Seni her zaman kalbimizde ya-
şatacağız” dedi. I SAYFA 7

ç

Koray kalbimizde 
yaşayacak

Avcılar'da düzenlediği kahvaltılı
toplantıyla birlikte basın mensupla-

rıyla buluşan CHP Avcılar Belediye Baş-
kan Adayı Adayı Şerif Ateş, adaylık
sürecine ilişkin önemli açıklamalarda
bulundu. Avcılar'ı kendisinin evi olarak

gördüğünü anlatan Ateş, ilçeyi daha da
ileriye taşımak için her türlü mücadeleyi
vereceğinin sözünü verdi. Ateş, “Avcı-
lar’ımızı değiştirmek, dönüştürmek ve
geliştirmek üzere kutlu ve umutlu bir 
yolculuğa çıktım” dedi. I SAYFA 6

Ateş: Avcılar benim evim
ç

Kızılay için kan veren Kağıthane
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,

“Yeri geldiğinde bir damla kanın bile
önemi çok büyük oluyor. Biz de Türk
Kızılayı’nın başlatmış olduğu kan ba-
ğışı kampanyasına destek veriyoruz”
dedi. Toplanan kanların ihtiyaç sahip-

lerine ulaşacağını dile ge-
tiren Kılıç, her zaman
göreve hazır oldukla-
rını belirterek, herkese
teşekkür etti.  I SAYFA 4

ç

Kızılay için 
göreve hazırız

İstanbul Havali-
manı'nın açılışını

değerlendiren Eyüpsul-
tan Belediye Başkanı
Remzi Aydın, “Herkes bizi kıskanıyor”
diyen Aydın, “Törene katılanlarla ilgili
zaman zaman gözlemlerim oldu. Hay-
ranlıkla, gıptayla baktıklarını hissettim.
Birçok yabancı ülkeye giden biri olarak
söyleyebilirim ki; böylesine muhteşem,
nitelikli, kapasiteli bir havalimanı, dün-
yanın pek çok yerinde rastlamadığımız
bir olgu” dedi.  I SAYFA 6
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Herkes bizi
kıskanıyor

Şerif Ateş

Fazlı
Kılıç

Remzi Aydın

Lokman
Çağırıcı

Recep Tayyip
Erdoğan

Meral Akşener

Olayın şokunu uzun
süre atlatamayan firma

sahibi Murat Güler,
büyük üzüntü yaşadı.

BASKAN MUDURU
GOREVDEN ALDI
Sayıştay tarafından açıklanan raporlara istinaden yazılı bir açıklama yapan Arnavutköy Belediyesi,
rapordaki usülsüzlüklere sebep olan müdür ve personellerin Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı
tarafından görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, “ Belediye Başkanı’nın talimatı ile ilgili birimin
müdür ve bazı personeline disiplin cezası verilerek görevlerinden alınmışlardır” denildi

MERKEZ

HABER

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SAYIŞTAY RAPORUYLA İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ



Y aşamın zorlu dönemlerin-
den biri olan ergenlik 10-
21 yaşları arasını

kapsıyor. Bu dönemde gözlenen
değişiklikleri hormonlar başlatır-
ken, ergenin cinsiyeti, içinde ya-
şadığı sosyal çevre ve kültür etkili
oluyor. Cinsel olgunlaşma ve
üreme kapasitesi de bu dönemde
kazanılıyor. Acıbadem Altuni-
zade Hastanesi Çocuk ve Adole-
san Sağlığı Merkezi, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu,
sorun olarak görülen çatışmala-
rın aslında gencin olgunlaşması
için bir fırsat olabileceğini vurgu-
luyor. Prof. Dr. Müjgan Alikaşi-
foğlu ergenliğin 3 aşamasında
doğru yaklaşım modellerini an-
lattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu.

Birinci dönemi es geçmeyin

Erken ergenlik dönemine (10-14
yaş) bedensel değişimler damga-
sını vuruyor. Bazen bedensel deği-
şimler o kadar hızlı olabiliyor ki,
genç, bedeni içinde kendisine ya-
bancılık çekebiliyor. Bu değişimi
kontrol edebilmek için yeme
tutum ve davranışlarını değiştire-

biliyor. Ebeveynlerden bağımsız-
laşma isteği içindeki ergenler arka-
daşları ile olmaya, ebeveynleriyle
yapılan etkinliklerle ilgilenme-
meye, onların kusurlarını bul-
maya, güvenlik ve dış görünüş gibi
alanlarda verdikleri öğütleri dik-
kate almamaya, daha fazla mah-
remiyet istemeye başlıyor ve bu
durum aile içi çatışmalara neden
olabiliyor.

Orta ergenlik tehlikeli geçer

Orta ergenlik dönemi (14-17 yaş)
“Tipik ergenlik”, “Keşif ve heye-
can arayışı dönemi”. Cinsel kimlik
belirgin şekilde hissediliyor, karşı
cinsle yakınlaşma arzusu oluşu-
yor. Risk alma eğilimi artıyor.
Keşfe çıkan ergende aileden uzak-
laşma, sorunları paylaşmama, ev
dışında uzun zaman geçirme gibi
davranışlar yaygın olarak gözle-
nirken, genç cinsel istismar başta
olmak üzere her türlü istismara
açık hale gelebiliyor! İnternet ve
sosyal medya bağımlılığı bu ev-
rede sık görülüyor. Genç, arkadaş
grubu içinde kabul edilebilmek
için yoğun bir çaba içine girebili-
yor. Arkadaş grubunun değerleri
aile değerlerinin üzerine çıkabildi-
ğinden aile ile çatışmalar yaşana-
biliyor.
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

“Biz de ergen olduk ama böyle değildik!”… Günümüzde pek çok anne babadan böyle bir serzenişi duymak ve çözüm
arayışlarına tanık olmak mümkün. Özellikle de çocukları zorlu bir ergenlik süreci geçiriyorsa. Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu ise
ergenliğin çaresi olarak anne babalara şu tavsiyede bulunuyor, “Gençleri rahat bırakın, sizinle çatışmalarına izin verin...”

HABER MERKEZİ

Bu süreci anlayışla karşıla-
yın. Bu sayede çocuğunuz si
zinle fazla çatışma yaşamadan
bağımsız bir birey olma yo-
lunda ilerleyebilir ve otorite
karşısında uygun konum al-
mayı öğrenebilir. Ancak anne
ve baba bu ayrışma sürecini
kendileri için bir tehdit olarak
algılayıp sert tepki gösterirlerse
hem bu süreç uzar, hem de
çıkan otorite çatışmaları gencin
ruhsal yapısında iniş çıkışlara
neden olur.

Çocuğunuzun kaygılarını
onu küçümsemeden konuşun
ve davranış değişikliği olup ol-
madığını izleyin.

Mahremiyet gereksinimine
saygı duyun. Ancak odasında
bilgisayar ve TV olmasın. Be-
raberce eğlendiğiniz şeyler ya-
parak vakit geçirin. Yemekleri
beraber yemeye devam edin.
Ailesiyle birlikte yemek yiyen
gençlerin akademik başarıları-
nın daha yüksek, sigara, alkol
ve madde kullanma oranları-
nın ve şiddet eğilimlerinin daha
düşük olduğunu unutmayın.

Özellikle depresif görünü-
yorsa duygularını paylaşma-
sına mutlaka izin verin.
Sorunları kendisinin çözmesi
için fırsat tanıyın ama daima
desteğe hazır olun.

Okul ve okul dışı etkinlikle-
riyle ilgilenin. Grup sporları ve
sanatsal etkinlikler gibi etkinlik-
lere katılmasını destekleyin.

aNlayış GöstERİN
ç

ç

ç

ç

ç

Geç ergenlik döneminde (17-21 yaş) genç, ya-
şamı boyunca gözlemlediği, yaşadığı ve öğren-
diği çeşitli deneyimleri harmanlayarak kendi
doğru ve yanlışlarını tanımlamaya başlıyor.
Kimlik gelişimi bu dönemde tamamlanıyor.
Geleceği planlayabiliyor, isteklerini öteleyebili-

yor, sınırlar koyabiliyor ve bağımsız kararlar
alabiliyor. Ancak, karşıt görüşlere tahammül-
süzlük, mutlakiyetçilik devam edebiliyor. Acı-
badem Altunizade Hastanesi Çocuk ve
Adolesan Sağlığı Merkezi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müjgan Alikaşi-

foğlu bu dönemde doğruyaklaşımları şöyle
anlatıyor; “Ona kabul, sevgi, yakınlık ve istedi-
ğinde destek sunmaya hazır olun. Çocuğu-
nuzla bir erişkin gibi ilişki kurmaya istekli
olun. Ancak, görüşlerine karşı çıktığınızda ge-
rilimin artabileceğini unutmayın.”

ERGENlİk DEyİP
HaFİFE almayıN

Gencleri rahat birakin

Çocuğunuzda gözlemlediğiniz değişimi yaşamın
doğal bir süreci olarak benimseyin. Çünkü çocuğun
kimlik gelişimini sağlıklı olarak tamamlayabilmesi
için bunları deneyimlemesi gerekiyor.
Çocuğunuzla bedeninde yaşadığı değişiklikleri ve
cinselliği doğrudan ve dürüstçe konuşun. Bu konu-

ları konuşamayacağınızı düşünüyorsanız ergenlerle
iletişimi bilen bir sağlık personelinden destek alın.
Hep birlikte yemek yemeye özen gösterin. Böylece
çocuğunuzun yeme davranışlarını gözlemlemeye
ve sağlıklı beslenmesini desteklemeye devam edin.
Fiziksel etkinliğe teşvik edin. Bir grup sporu ya da

bireysel spora yönlendirin. Spor ya da müzik gibi
grup çalışmaları aile dışı aidiyet duygusunu ya-
şatacağı ve gelişimlerine olumlu yönde katkıda
bulunacağından destekleyin. Eğlenceli ve gü-
venli etkinliklerde bulunabileceği ortamlar 
hazırlayın.

Nasıl 
yaklaşmak

lazım?

DÜNYA Sağlık Örgütü’ne
göre dünyada 32 milyon, ül-
kemizde de 2 milyon 200 bin

çocukta işitme kaybı mevcut. Her has-
talıkta olduğu gibi çocuklarda gelişen
işitme kaybında da erken teşhis çok
önemli. Bunun nedeni ise çocukların
konuşma fonksiyonlarının büyük bir
bölümünün ilk 2 yaşta büyük ölçüde
tamamlanması. Dolayısıyla bu dö-
nemde tespit edilemeyen işitme kaybı
çocuğun konuşma ve dil gelişimini
olumsuz yönde etkilemek gibi düzeltil-
mesi çok zor olan problemlere yol aça-
biliyor. Bunun sonucunda çocuk eğitim
ve sosyal hayatında akranlarından geri
kalabiliyor ve psikolojik sorunları olan,
uyumsuz bir bireye dönüşebiliyor.
Erken teşhis sayesinde ise çoğu işitme
kaybının kalıcı hale dönüşmesi önlene-
biliyor ve çocuğun normal işitme sevi-
yesine kavuşması sağlanabiliyor.

Testlerler anlaşılıyor

Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak
Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Dilaver
Özturan bu nedenle her çocuğun yeni-
doğan döneminde ve okul öncesinde
kulak muayenesi ile işitme testinden

geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Ay-
rıca çocukta gözlenen belirtilerin ihmal
edilmemesi de erken teşhiste büyük
önem taşıyor. Çocuklarda işitme kaybı
basit bir kulak muayenesinin ardından
işitme testleriyle kolaylıkla tespit edile-
biliyor ” diyor.

Hastalıklar etken olabiliyor

Çocuklarda işitme kaybı doğumsal
olanlar ve sonradan gelişenler olmak
üzere ikiye ayrılıyor. Genler yoluyla
ebeveynlerden bebeğe geçen rahatsız-
lıklar, hamilelik sırasında annenin ge-
çirdiği kızamık veya metabolik
hastalıklar ile bilinçsiz ilaç tüketimi, be-
beğin iç kulağındaki işlevsel bozukluk-
lar gibi etkenler, doğumsal faktörlerden
bazılarını oluşturuyor. Prof. Dr. Dilaver
Özturan sonradan gelişen işitme kaybı
nedenlerini de şöyle sıralıyor: “Kıza-
mık, kabakulak, rubella ve menenjit
gibi enfeksiyon hastalıkları, orta kulak
iltihabı, geniz eti büyümesi ve alerjik re-
aksiyonlara bağlı kulakta sıvı birikmesi
çocuklarda çok sık rastlanan işitme
kaybı nedenlerinden. Dış kulak yolu-
nun kirle tıkanması, kafa travmaları,
yenidoğan sarılığı, aşırı gürültülü or-

tamlar da işitme kaybıyla sonuçlanabi-
len diğer önemli etkenler arasında yer
alıyor.

Tedavi nedene göre belirleniyor

Özturan tedaviden başarılı sonuç alı-
nabilmesi için işitme kaybının sebebini
ve tipini tespit etmenin çok önemli ol-
duğunu vurguluyor. Tedavinin altta
yatan nedene göre belirlendiğini belir-
ten Özturan, “İşitme kayıplarının
büyük bir kısmı kulağın temizlenmesi
ya da yabancı cismin çıkarılması,
ve ilaç tedavisi gibi basit yön-
temlerle ortadan kaldırıla-
biliyor. Orta kulakta sıvı
olması (zamklı
kulak)gibi bazı du-
rumlarda sorun basit
cerrahi yöntemle dü-
zeltilebiliyor. Erken
teşhis edildiğinde do-
ğuştan ya da sonradan or-
taya çıkan iç kulak tipi kayıplarda
işitme cihazı, bionik kulak (koklear im-
plant) ve özel eğitim ile rehabilitasyon
sayesinde çocuğun ileride karşılaşabile-
ceği sosyal ve eğitim sorunlarının
önüne geçilebiliyor.”

Çocuğunuza kulak verin
Kapı zili ve telefon gibi seslere karşı tepki göstermiyorsa, ilk çağrıya yanıt vermiyorsa, kendi
akranlarının kullandığı sesleri veya dili kullanmıyorsa, dikkat, çocuğunuzda fark ettiğiniz bu sorunların
altında yatan neden, tedavisinde geç kalındığında kalıcı hale dönüşebilen işitme kaybı olabilir! 
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyan-
mak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak,
tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

Mılyonluk 

Kafa kafaya çarpıştılar

hırsızlık
Zeytinburnu'nda bir tekstil şirketine giren hırsızlar kasada
bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı çalarak kaçtı

O lay, dün gece saatlerinde bir
tekstil şirketinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre

tekstil firmasının merkez binasının
önüne 3 hırsız geldi. Hırsızlardan biri
gözcülük yaparken diğer iki hırsız bod-
rum kattan bina içerisine girdi. Hırsızlar
kat kat dolaşarak kasaların bulunduğu
odaları tespit etti. Yanlarında getirdikleri
aletlerle içeride bulunan iki kasayı açan
hırsızlar kasalarda bulunan yaklaşık 1.6
milyon lira nakit parayı alarak kaçtı. Hır-
sızlık anları ise şirketin güvenlik kamera-
larına yansıdı. Görüntülerde,
kapüşonlarıyla yüzlerini gizlemeye çalı-
şan iki hırsız ilk olarak alarm sistemini
söküyor. Arkadaşının omuza çıkarak
alarm sistemine ulaşan hırsız alarmı sö-
kerek devre dışı bıraktıktan sonra yan ta-
rafta bulunan elektrik kablosunu kesiyor.
Yerde bulunan mazgalın kilidini kıran

hırsızlar bu noktadan içeri giriyor. Bod-
rum kattan binaya giren hırsızlar kasayı
bulunduğu yerden sürükleyerek odanın
ortasına taşıyor. Yanlarında getirdikleri
aletlerle kasaları açmayı başaran iki kişi
kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon
lirayı, şirket sahibine ait gümüş kaplı
ruhsatlı silahı ve çok sayıda çeki alarak
girdikleri yerden kaçıyor.

Ödeme günüydü

Başlarına gelen hırsızlık olayını anlatan
firma sahiplerinden Murat Güler, diğer
zamanlarda kasalarda bu kadar yüklü
miktarda para tutmadıklarını ödeme
günü olduğu için paraların kasalara
konduğunu söyledi. Yaşanan olayı anla-
tan Güler," Gece 4 sıralarında bu civarda
keşif yapmaya başlıyorlar. Bodrum kat-
tan içeri giriyorlar. 3 kişi olduğunu gör-
dük. Aşağıda ızgaralık bir alan var

oradan giriyorlar. Oradan zemin kattaki
tuvalete giriyorlar. Lavabodan da birinci
kattan itibaren tek tek katları keşif yap-
maya başlıyorlar. En son bu odaya geli-
yorlar. 45 dakikaya yakın içeride
kalıyorlar. Kasayı taşıyorlar altına da ses
yapmasın diye bizim kürklerden koyu-
yorlar. Muhtemelen delici aletle açıyor-
lar kasayı. İçerideki kasamızı da
açıyorlar. Genelde biz kasada çok fazla
para tutmayız fakat ay sonu olduğu için
bu gün ödeme günümüz. Grup şirketi
olduğumuz için bütün şirketlerin öde-
meleri bu şirketten yapılıyor. Bizim tespit
edebildiğimiz 1.5 milyon lira gibi bir
rakam var. Zaten zor günler geçiriyoruz
umarım en kısa sürede bulunurlar" diye
konuştu. Güvenlik kameralarına da yan-
sıyan hırsızlık olayı ve şüphelilerin yaka-
lanmasıyla ilgili polis ekiplerinin
başlattığı çalışmalar sürüyor. DHA

KAZA Cumhuriyet Köyü mevki Po-
lonezköy istikametinde saat 19.00 sı-
ralarında meydana geldi. İddiaya

göre, Polonezköy istikametine ilerleyen Mus-
tafa Cülha(57) yönetimdeki 34 KG 409 plakalı
otomobile ile karşıdan gelen 34 NY 9172 pla-
kalı Adem Özkan yönetimdeki otomobile kafa
kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla
Mustafa Cülha otomobilin içerisine sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi.

1 kişi öldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin
içerisine sıkışan Cülha'yı kısa sürede sıkıştığı
yerden çıkararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağ-
lık ekipleri Cülha'nın hayatını kaybettiğini belir-
ledi. Kazada yaralanan Adem Özkan, Veysel
Özkan ve Abdurrahman Çelen de yapılan mü-
dahalelerinin ardından Beykoz Devlet Hasta-
nesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde
güvenlik önlemi alırken yaklaşık iki saat yol

trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri
kaza yerinde incelemelerin ardından Mustafa
Cülhanın cesedi ambulansla Beykoz Devlet
Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya ka-
rışan araçlarının olay yerinden kaldırılmasının
ardından yol tekrar trafiğine açıldı. Kazayla il-
gili soruşturma sürüyor.

Nabız yoklaması yaptık

Kaza ile ilgili olarak Süleyman Demircan ise
"Çarpışma anını duyunca koşarak olay yerine
gittim. Her iki araca da baktım. Otomobilin
içerine baktığımda bir kişinin koltuğa sıkıştı-
ğını ve otomobilde dumanlar çıkarak bir yan-
gın tehlikesi vardı. Çevredeki arkadaşlardan
yardım istedim. İş yerindeki yangın tüpünü
getirerek yangını söndürdük.Sıkışan sürücüye
nabız yoklaması yaptık. O an sağlık ekiplerine
haber verdik. Sanırım o anlarda sürücüyü
kaybetmiştik. Otomobiller kafa kafaya çarpış-
mıştı. Kaza da bir ölü ve üç yaralı vardı" diye
konuştu. DHA

Beykoz'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yol 2 saat trafiğe kapandı

Polisten 
kaçış yok

İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü Motosik-

letli Trafik ve Sivil Trafik Ekipler Amir-
liğine bağlı ekipler dün akşam
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yarış
yapan, drift atan ve abartılı egzozlu
araç kullananlara yönelik denetim
yaptı. Caddede drift yapan bir sürücü
polis kameralarına yakandı. Polis ta-
rafından durdurulan aracın sürücü-
süne 5 bin 10 lira ceza verildi, sürücü
adayı ehliyeti iptal edildi. Bağdat
Caddesi'nde polis kamesarına yansı-
yan görüntülerde, trafik lambalarının
yeşil yanmasının ardından ilerleyen
otomobiller arasından beyaz renkli
otomobilin sürücüsü bir anda cad-
dede drift yapmaya başlıyor. Kadıköy
istikametine ilerleyen  otomobil, sivil
trafik ekipleri tarafından ikaz edilerek
sürücüsü durdurulmaya çalışılıyor.
İkaz edilmesine rağmen durmayan
sürücü ekipler tarafından kısa süre
sonra tekrar ikaz edilerek durdurulu-
yor. Yakalanan sürücü adayı Bülent A.
Y.'ye kurallar anlatılıyor, cezai işlem
uygulanıyor.

Drİft yaptı ceza yeDİ
Bülent A. Y.'ye caddede drift atması
nedeniyle yeni trafik maddesi 67/1-d
'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın,
karayollarında dönüş kuralları dı-
şında bilerek ve isteyerek aracın el
freninin çekilmesi suretiyle veya
başka yöntemlerle aracın ani olarak
yönünün değiştirilmesi veya kendi et-
rafında döndürülmesi,' gerekçesi ne-
deniyle 5 bin 10 lira trafik cezası
kesildi. Ayrıca Bülent A. Y.'nın sürücü
adayı ehliyeti iptal edilerek TCK'nın
179/2 maddesi 'Trafik Güvenliğini
Tehlikeye Sokma Suçundan 2 yıla
kadar hapis cezası istemiyle Bostancı
Şehit Semih Balaban Polis Merke-
zi'nde olayla ilgili ifadesi alındı.

Kadıköy alevlere teslim
KADIKÖY’DE 15 katlı binanın 4.
katından çıkan yangında iki kişi du-
mandan etkilendi, Yangın, Cadde-

bostan Mahallesi Kadir Ağa Sokak'ta saat
00.30 sıralarında meydana geldi. Henüz yeni
yapılan 15 katlı binanın 4. katında henüz bi-
linmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üze-
rine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yangının çıktığı yere merdiven yardımıyla
ulaştı. Dairenin camlarını kıran itfaiye erleri
yangına tazyikli su ile müdahale ederek yan-
gını söndürdü. İçeriyi yoğun duman kapla-
dığı görülürken itfaiye ekipleri dumanı bir
süre tahliye etme çalışması yaptı. Polis ekip-
leri yangın yerine gelerek çevrede güvenlik
önlemi aldı. Yangını gören bina sakinleri ve
çevrede oturan vatandaşlar da panik yaşadı.
Dairede yaşayan iki kişinin sağlık ekipleri ta-
rafından müdahale yapılarak sağlık ekiple-
rince İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastenesi'ne
kaldırıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan
soruşturma ise sürüyor.

Televizyon tüpü patladı

Binanda yaşayan Arif Halit Güler "Evde otu-
ruyorduk bir anda elektrikler kesildi. Kapıyı
açtık. Kooridorlar duman içerisindeydi. Yan-
gın merdiven kapısını açarak oradan aşağa
indik. Aşağa inip beşinci katının yangını gör-
dük. Binanın içerisinde çok duman vardı.
Neden çıktığını bilemiyorum ama televizyon
tüpü patladığını söylediler. Dairede iki yaşlı
kadın yaşadığını biliyorum" diye konuştu.

Yaşanan soygunun 
şokunu uzun süre
atlatamayan firma

sahiplerinden Murat
Güler, “Çok ciddi bir
mağduriyetle karşı

karşıyayız” diye konuştu.

ZAYÝ İLANI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür. 

Mutasembellah Amori       Şahıs No: 98777987788

Şişli'de bomba paniği
ŞİŞLİ Kadırgalar Caddesi'nde üze-
rinde kablolar bulunan paket polis
ekiplerini harekete geçirdi. Cadde

güvenlik amaçlı çift yönlü araç ve yaya trafi-
ğine kapatıldı. Bomba uzmanı polislerin yap-
tığı incelemelerde pakette herhangi bir
patlayıcı maddeye rastlanmadı. Şişli Kadırga-
lar Caddesi Demokrasi Parkı karşısı Dolma-
bahçe istikametinde yol kenarında üzerinde
kablolar bulunan paketi görenler durumu
polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen
polis ekipleri güvenlik amaçlı caddenin giriş-
çıkışlarını çift yönlü trafiğe kapatarak durumu
bomba uzmanı polisleri bildirdi. Bölgeye
gelen bomba uzmanı polis özel kıyafetlerini
giyerek üzerinde kabloların bulunduğu kutuyu
inceledi. Yapılan incelemenin ardından her-
hangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı be-
lirlendi. Kablolar bulunan paket incelenmek
üzere polis merkezine götürüldü. Trafiğe yak-
laşık yarım saat kapatılan Kadırgalar caddesi
ise araç ve yaya trafiğine açıldı. 

SULTANGAZİ’DE pitbull cinsi
köpek, sokak kedilerine saldırdı. O
anlar vatandaşlar tarafından saniye

saniye görüntülendi. İddiaya göre, 75. Yıl Ma-
hallesi 1261 Sokak'ta sahibinin tasmasız ola-
rak gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak
içerisinde beş kediyi saldırdı. Etraftaki vatan-
daşlar kedileri pitbulldan kurtarmak için uğ-
raşsada başarılı olamadı. Pitbull cinsi köpeğin
bir kediye saldırması ve vatandaşların kediyi
kurtarma çabası saniye saniye amatör kamera
tarafından görüntülendi.

Pitbull dehşeti
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K lasik bir deyimdir hep söylenir "Bu
seçim tarihi önemdedir" diye. Evet
bu seçim tarihi önemdedir. Ne ikti-

dar, ne de muhalefet için kolay geçmeye-
cektir! Kim toplumun bu arayışına cevap
verebilse... Kim bu sessizliği ciddiye alsa...
Kim bu ışığı büyüte bilse... Yani doğru ce-
vaplar verebilen ayakta kalacaktır.

Biliyorum hemen "Nerede?" diye 
soracaksınız.

Neden biz göremiyoruz?
Neden hiç görünür belirtileri yok?
Neden?
Neden?
Ve "niçin" sorularınız hiç bitmeyecek...
Doğrudur görünen belirtileri yok ama

unutmayın ki "görüntü her zaman fotoğra-
fın kendisi" olmayabilir...

Kendi yaşamımdan biliyorum.
Onlarca kez tecrübe edilmiş bir şey...
Hatta öyle klasik bir deyime bile dönüş-

müş "karanlığın doruğu ışığın doğuşuna işa-
ret eder" diye...

Bugün de öyle bir şey...
Karamsarlığın, kutuplaşmanın ve renkle-

rin neredeyse yok olduğu bir dönem...
Sessizliğin öfkeye dönüştüğü,
Umut ile umutsuzluğun yarıştığı,
İyi ile kötünün sürekli yer değiştirdiği,
Güven duygusunun ölüme yattığı günler-

den geçtiğimiz doğrudur...
Ama evet ama...

Son 16 yılda olmayan sor-
gulamaların da yapıldığı bir dönem.

Bunu unutmamak lazım.
Sorgulama tünelin ucunda ki ışıktır...
Yeter ki bu ışığı görebilelim.
Bugün hem iktidarın hem de muhalefetin

toplumun önemli bir kesiminden çok ciddi
eleştirilere tabi tutulduğu artık bir sır değil
ve yaklaşan yerel seçimleri düşünecek olur-
sak bu eleştirilerin daha da artacağı gö-
rünüyor...

Artık kimse sorgulanamaz değil.
Ve seçim atmosferi bu sorgulamayı daha

da yukarı taşıyacaktır.
Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor

ve bu artan bir rahatsızlığa neden oluyor.
Sadece bununla yetinmiyor.
Toplum bulunduğu pozisyonu da 

sorguluyor.
Sorgulayan ve hesap soran bir topluma

dönüşüyor.
Bu iktidar ve muhalefet için hem tehlike

hem de fırsat kapıları açıyor.
Bunu görmek gerekiyor.
Görmek yetmiyor.
Bu sorgulama ışığını büyütmek gerekiyor.
Sağlıklı bir toplum olmanın yolu buradan

geçiyor.
Klasik bir deyimdir hep söylenir "Bu

seçim tarihi önemdedir" diye.
Evet bu seçim tarihi önemdedir.
Ne iktidar,

Ne de muhalefet için kolay 
geçmeyecektir!

Kim toplumun bu arayışına cevap vere-
bilse...

Kim bu sessizliği ciddiye alsa...
Kim bu ışığı büyüte bilse...
Yani doğru cevaplar verebilen ayakta

kalacaktır.
Özelikle de büyükşehirlerde oluşan rahat-

sızlık doğru değerlendirilmezse,
31 Mart seçimleri,
Bir genel seçime hızla götürecek bu

ülkeyi...
Yani siyaset yeniden dizayn edilmeye

doğru hızla ilerliyor...
Bunu böyle görmek
Böyle okumak
Tünelin ucundaki ışığa yürümek 

gerekiyor.

Tünelin ucundaki ışık
İlhami IŞIK

www.superhaber.tv
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GOSterdı Bağcılar Belediyesi tarafından İstanbul’da

ağırlanan Nusaybinli şehit ve gazi yakını 20
öğrenci hem şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi
hem de boğaz turuyla keyif dolu zaman geçirdi

B ağcılar Belediyesi kardeş belediye Nusaybinli şehit ve
gazi çocukları için 3 günlük bir gezi düzenledi. Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri ola-

rak İstanbul’a gelen 20 kişilik grup, şehri baştan başa gezdi.
Öğrencilerin ilk durağı tarihi mekanlar oldu. Ziyaretçiler, Sul-
tan Ahmet Camii, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii, Top-
kapı Sarayı başta olmak üzere tarihi ve kültür yerleri dolaştı.
Rehberler eşliğinde yapılan turda katılımcılar hem bilgi aldı
hem de bol bol fotoğraf çekildi.

Boğaz turu yaptılar

İkinci gün ise Bağcılar Belediyesi 8D Sinema ve Planetaryum’u
gezerek güne başlayan gençler, Florya’daki İstanbul Akvar-
yumu, Taksim Meydanı, Miniatürk ve Deniz Müzesi’ni de zi-
yaret etti. Eminönü’nde balık ekmek yiyerek günün
yorgunluğu atıldı. Mardinli misafirler, İstanbul gezisini muhte-

şem boğaz turuyla tamamladılar. Boğaz’ın masmavi sula-
rında Ortaköy’den Emirgan’a, Sarıyer’den Beykoz’a
kadar Boğaziçi’nin tüm güzelliklerini seyretme imkânı
buldu. Gençler, vapurda çalan müziğe eşlik edip tür-
küler söyledi.

İyi ki geldim

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da mi-
safir öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.
heyecanlı oldukları görünen gençler, İstanbul’da 3
gün içinde gördükleri yerleri ve yaşadıklarını Başkan
Çağırıcı’yla paylaştı.  İstanbul'a hayran kaldığını söyle-
yen Melek Güneş, “İstanbul düşündüğümden daha
güzelmiş iyi ki geldim. Çok güzel bir şehir. Özellikle Kız
Kulesi’ni çok beğendim. Mardin’e döndüğümde herkese
anılarımı anlatacağım. Bize bu fırsatı verdiğiniz için siz de-
ğerli belediye başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Öğrenciler, Başkan Çağırıcı’yı Mardin Nusaybin’e davet etti.

ZEYNEP VURAL

Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığı tarafından, “Kağıthane’nin Damarlarındaki Kan,
Ülkesi İçin Akar” sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

Kağıthane Kayma-
kamlığı ve Kağıthane
Belediye Başkanlığı’nın

desteklediği kampanya kapsa-
mında 4 farklı noktada kan ba-
ğışı merkezi oluşturuldu.
Vatandaşlar, Kağıthane Beledi-
yesi Meclis Salonu, Çeliktepe
Mahalle konağı önü, Yaşar
Doğu Ortaokulu köşesi parkı ve
Daye hatun Camisi önünde ku-
rulan kan merkezlere giderek
türk Kızılayı’na kan bağışında

bulundu. Kampanya kapsa-
mında 394 ünite kan toplandı.
Kampanyaya ilişkin konuşan
Kağıthane Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç, türk Kızılayı’nın sa-
dece türkiye için değil, tüm
dünya için önemli bir yardım
kuruluşu olduğunu söyledi.

her zaman destekleriz

Depremde, selde, hastalıkta ve
diğer doğal afetlerde türk Kızı-
layı’nın zaman ve mekan fark

etmeksizin yardıma koştuğunu
ifade eden Başkan Kılıç, “Yeri
geldiğinde bir damla kanın bile
önemi çok büyük oluyor. Biz
de türk Kızılayı’nın başlatmış
olduğu kan bağışı kampanya-
sına destek veriyoruz” dedi.
toplanan kanların ihtiyaç sa-
hiplerine ulaşacağını dile geti-
ren Başkan Kılıç, her zaman
göreve hazır olduklarını belirte-
rek, katılım gösteren herkese
teşekkür etti.

Kağıthane can verdi

Yenikapı ve Maltepe etkin-
lik alanlarında düzenlenen
programlarla illerin tanıtım

günleri düzenlendi.
Yenikapı’da Adıyaman,

Maltepe’de ise Kastamonu
illerinin tanıtımı yapıldı.
Sultangazi Belediyesi de
her iki etkinlik alanında
açtığı stantlarda ilçenin

turizm ve kültürel değerleri
ile ilçeye yönelik yapılan

çalışmaları tanıttı

adıyaman Yenikapı’da, Kasta-
monu ise Maltepe’deki etkinlik
alanında düzenlenen tanıtım

günlerinde kendi illerinin kültürü, tarihi ve
doğası tanıttı. Adıyaman Tanıtım Günleri
Yenikapı’da yapıldı. Etkinliğin açılış töre-
nine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin, Adıyaman Valisi
Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Bele-
diye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, AK
Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şeno-
cak, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Adıyaman Dernekleri Federas-
yonu Başkanı ve Sultangazi AK Parti İlçe

Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile çok
sayıda vatandaş katıldı.  Sultangazi Bele-
diyesi de her iki etkinlik alanında açtığı
stantlarda ilçenin turizm ve kültürel de-
ğerleri ile ilçeye yönelik yapılan çalışma-
ları tanıttı. Konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “Yenikapı ve Maltepe et-
kinlik alanlarında açtığımız stantlarla Adı-
yaman ve Kastamonu hemşehrilerimizi
yalnız bırakmadık. Bu stantlarda ilçemi-
zin tanıtımını yaparken, Sultangazi Bele-
diyesi olarak yaptığımız çalışmalar
hakkında da bilgi veriyoruz” dedi.

Sultangazi kendini tanıttı

Şeker gibi otobüs
İBB Kültür Daire Başkanlığı, Kültür
Müdürlüğünü tarafından düzenle-
nen organizasyonu ile Şeker Otobüs,

Silivri'de 4 gün boyunca 4 ayrı okulda çocuk-
ları şenlendirecek.  Milli Eğitim Müdürlüğü iş-
birliği ile gerçekleşen etkinlikler kapsamında
Şeker Otobüsün gittiği okullarda bir birinden
farklı kültürel ve eğitimsel etkinlikler çocukları
bekliyor. 

4 günde 4 okul

Şeker Otobüs ile çocukların odaklanma, algı-
lama, dinleme, konuşma, beden dili ve yorum-
lama gibi iletişim becerilerinin gelişmesinde
önemli rol alan kültürel etkinlikler kapsamında
çocuklara “Karagöz Gösterisi, İllüzyon Göste-
risi, Ortaoyunu Muhavereleri, Ateşbaz Göste-
risi, Palyaço Gösterisi ve Curcunabaz (uzun
adam)” gibi gösteri sanatlarıyla çocuklara do-
yasıya eğlenme fırsatı sunan Şeker Otobüs'ün
Silivri'deki ilk durağı Selimpaşa Ahmet Ziylan
Ortaokulu oldu. 4 gün boyunca Silivri'de kala-
cak olan Şeker Otobüs 4 Kasım Pazar günü
Gümüşyaka H.Ahmet Saliha Göçer İlkokulu,
bugün Değirmenköy Atatürk Ortaokulu, yarın
Çanta 80. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda
saat 15:30'da gösteri düzenleyecek. 

İstanbul’da kalem günü
dünyaca ünlü prestij kalem markala-
rının özel tasarımları ilk kez Türkiye’de
Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen

Penfest’te sergilendi. Kalem işleme sanatçılarının
eşsiz eserlerinin konuklara tanıtıldığı, markaka-
lem.com tarafından düzenlenen festivalde kül-
tür-sanat, siyaset, tarih ve akademiden ünlü
isimler de yer aldı. 

Bir tür bağımlılık

Festivalin açılış konuşmalarını yapan yazar ve
eleştirmen Doğan Hızlan ile eski Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, böyle bir festi-
valin İstanbul’a kazandırılmasından dolayı
mutluluklarını dile getirdiler. Kalem tutkusunun
çocukluğunda teyzesinin ona hediye ettiği kalem
ile başladığını anlatan Hızlan, o günden sonra
her gördüğü kaleme sahip olmak istediğini söy-
ledi. Kimisine göre bunun bir bağımlılık oldu-
ğunu da belirten Hızlan, her kalemin bir
serüveni olduğunun altını çizdi. Kalemlerin mü-
rekkeplerinin de ciddi bir mesele olduğunu ifade
eden Hızlan, “Bu sırada teknoloji hızla gelişiyor.
Her gün farklı modeller çıkıyor” dedi. Hızlan,
festivalin açılış konuşmasını yapmaktan dolayı
da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



S ayıştay'ın iddialarına cevap veren
bir açıklama yayınlayan Arnavut-
köy Belediyesi, usülsüzlüklere

neden olan müdür ve personellerin gö-
revden alınarak konunun savcılığa
kadar iletildiğini belirtti. Açıklamada,
“Yasa gereği haklarında adli işlem ya-
pılmak üzere önce Kaymakamlık Ma-

kamı’na bildirilerek akabinde konu sav-
cılığa aksettirilmiştir. Bu süreç devam
etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kamu zararı giderildi

Belediyenin söz konusu zararları gider-
diği de anlatılan açıklamada şu ifade-
lere yer verildi; “Kamuoyuna yansıyan
hususları içeren dosyalardaki hatalı iş-
lemler ve ödemelerden kaynaklanan tu-

tarları piyasa değerinin üzerinde belirle-
nen ürünlerin fiyat farkları hesap edile-
rek ilgililerden tahsil edilmiş ve
belediyenin kasasına iade edilmiştir.
Yukarıda izah edildiği üzere bu konu-
larda belediyemiz Sayıştay raporunun
açıklanmasından 7 ay önce kamu zara-
rını giderici ve ilgilileri hakkında
idari ve adli soruşturma içeren
görevlerini yerine getirmiştir.”
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SIRASI GELMİŞKEN

Orhan ŞİMŞEK

İSTANBUL

S adece Arnavutköy’de değil, İstanbul’un hatta Türkiye’nin
birçok belediyesinde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlükler,
Sayıştay denetimleri sonucunda ortaya çıktı. Birçok sosyal

medya hesabından ve medya kuruluşlarında yolsuzluk ve usulsüz-
lükler son sürat yayınlanmaya devam ediyor. İşin en ilginç tarafı;
bu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yerel seçimlere beş ay gibi bir süre
öncesinde ortaya çıkması ile esen ters rüzgarlar…

Arnavutköy Belediyesi'nde yaşanan, hizmet alımı ve yardımlar
ile yapılan organizasyonlar sonrasında hakkedilmeyen “Hak ediş-
lerin” ödenmesi başlı başına bir skandaldır. Yaşanan skandal as-
lında öylesine büyük ki, hangi birisine değinelim bilmiyorum.
Belediye kendi internet sitesinde dün bir “resmi” açıklama yayın-
ladı. Keşke yayınlamaz olsaydı, sanki itiraf gibi bir açıklama
olmuş.

Açıklamada sorumluların cezalandırılmaları için soruşturma
başlatıldığı, ilgili şahısların görevlerinden alındığı gibi bir sürü
zırva dile getirilmiş… Ödenen fazla miktarların geri ödendiği gibi
birçok içi boş laf… Peki ya Sayıştay belediyeyi geçtiğimiz yıl-
larda olduğu gibi denetlemeseydi? Ya medya olmasaydı? Veya
sosyal medya denen en hızlı iletişim mecraları olmasaydı? Bu yol-
suzluk ve usulsüzlükler nasıl gün yüzüne çıkacaktı merak ediyo-
rum doğrusu…

Açıklamaya göre yorum yapmak gerekirse, sorumlular hak-
kında soruşturma başlatılmış. Peki kim bu haklarında soruş-
turma başlatılan sorumlular? Bu sorumluların sorumluları yok
mu acaba? Sayın Baltacı’nın Belediye’nin resmi internet sitesin-
den yaptığı açıklamaya göre kendisinde ve başkan yardımcıları
sütten çıkmış ak kaşık onlar yaşanan bu usulsüzlüklerden hiç so-
rumlu değillermiş… Peki hiç mi sorumlu oldukları bir konu yok
mu? Kim bu yaşanan rezaletten sorumlu olan üst düzey yönetici-
ler? Konu her geçen gün derinleşiyor, gidişata bakılırsa Başkan
Baltacı ve başkan yardımcılarınında içinde bulunduğu birçok isim
koltuklarından olabilir, canları yanabilir, hukuk karşısında hesap
vermeye davet edilebilirler…

Bu şuna benziyor; En basit anlatım ile; “Bir yolcu otobüsü dü-
şünün… Otobüsün sorumlu olduğu bir şoför ve yardımcıları var-
dır değil mi? Otobüsü kullanan ve yolcuları gitmeleri gereken il
veya ilçeye sağ salim götürmesi gereken kimdir? Tabii ki şofördür.
Yolda giderken otobüs bir kaza yapsa sorumlu sizce kimdir? Oto-
büsün şoförü müdür, yardımcıları mıdır? Yoksa yolcular mıdır?
Başka bir örnek verelim isterseniz; Bir futbol takımı düşünün,
çıktığı maçlarda sürekli yeniliyor, yani başarısız oluyor, Sorum-
lusu sizce kimdir? O takımın başında duran ve sorumlu olan tek-
nik direktör değil midir? Örnekler çoğaltılabilir. Belediye
Başkanı’nın görev ve yetkilerini öğretmek haddimize değil ama
hatırlatmak tabii ki görevimiz… 03.07.2005 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunun’da Belediye Baş-
kanı;’nın görevleri şu şekilde zikredilmektedir; 

Belediye başkanının görev ve yetkileri

MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri
şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını
sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye
idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere
uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin per-
formans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değer-
lendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya da-
valı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin
etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dı-

şındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gere-

ken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullan-

mak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merke-
zini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya bele-

diye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetki-
leri kullanmak.

Anayasa böyle diyorken, Arnavutköy Belediyesi'nde yaşanan
bu usulsüzlüklerden sorumlu olan kimdir? Kim olmalıdır sizce?
Herhalde ben değilim, Sayın Baltacı, yaşanan bunca olumsuzluk-
lardan bu şekilde açıklama yaparak nasıl kendisini savunacak ve
hukuk karşısında kendisini nasıl kurtaracak onu bilmem. Kaldı ki,
Arnavutköy Belediyesi uzun yıllardır denetlenmeyen bir bele-
diye… Duyduklarımız, okuduklarımız sadece 2017 yılı içerisinde
yaşananlar ya 2018’de neler oldu düşünmek bile istemiyorsunuz
değil mi? Onu da 2018 yılında  Sayıştay’ın denetlemeleri sonu-
cunda öğreneceğiz. 

Kurum araçları özel araç gibi kullanılmış

Yapılan açıklamayı defalarca okudum… kanım dondu res-
men, daha önce gazetemizde de manşetten gündeme gelen Baş-
kan Baltacının Makam aracını oğlu A.Ömer Baltacı kullanırken
kırmızı ışıkta ceza yemesine benzer “trajikomik” belediyeye ait
çok sayıda aracın yakıt giderleri ve OGS, HGS giderleri de Bele-
diye’nin bütçesinden karşılanmak şartı ile, kullanan personelin
izinlerini huzur-u keyif ile geçirebilmeleri için çeşitli tatil beldele-
rinin de içerisinde olduğu adeta “Türkiye Seyahati’ne” ne de-
meli? Açıklamada sadece yapılan alımlardaki KDV oranları ve
piyasa rayiçlerinin üzerinde yapılan ödemelerin geri alındığından
bahsedilmiş. Peki aynı raporda zikredilen birçok organizasyon’un
yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek ödenen paralar? 

Yine aynı rapor’un 43,44,45 ve 46.  sayfalarında zikredilen;
“Kurum araçlarının mevzuata aykırı olarak, bir kısım kişi,
kurum, kuruluş ve Dernek Faaliyetlerinde kullandırılması konusu
ile yine aynı sayıştay raporunun “Belediye tarafından Dernek ve
Vakıflara aykırı olarak yardımda bulunulması başlığı ile yine aynı
raporun sayfa 49,50,52,52,53,54,55 ve 56. Sayfalarında belirti-
len, Arnavutköy’de faaliyet gösteren adı geçen derneğe ait bir bi-
nanın, özel kolej’e kiraya verilmesi ve bu binaya Belediye
tarafından usulsüz ve yasalara aykırı bir biçimde çevre düzenle-
mesi, peyzaj, havuz gibi ihtiyaçların karşılanması için yüksek
miktarda ayni yardımda bulunması ile ilgili neden bir açıklama
yapılmadı doğrusu bende merak ediyorum. 

Sonuç olarak, aslında yazılacak o kadar çok şey var ki hangi
birini yazalım? Arnavutköy Belediyesini bu kadar rezil bir du-
ruma getirmek ve adının bu şekilde gündeme getirilmesine kimin
hakkı var? Cevap verin sayın Arnavutköy’ü yönetenler Lütfen
cevap verin…Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını, kimlere nasıl ye-
dirdiniz? Zaten zor bir ekonomik sürecin yaşandığı ülkemizde, es-
nafın, çalışanın, emeklinin, memurun, işverenin ödediği vergileri
ve kesilen vergilerini hangi yetkilere dayanarak özel kolej ve der-
neklere peşkeş çektiniz? Hesap verin lütfen…

Ya sayıştay olmasaydı
Ya medya olmasaydı...

HABER MERKEZİ

Herkesi kucaklayacağız
İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, Gaziantep'ten İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan
İstanbul'un yeni Valisi, ayağının tozuyla ilk açıklamasını da yaptı. Vali Yerlikaya, "Göreve bugün sabah başlayacağız. Her şey güzel
olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız" dedi

CUMHUrBaŞkaNI Ka-
rarnamesiyle Gaziantep
Valiliği'nden İstanbul Va-

liliği'ne atanan Ali Yerlikaya,
THY'nin tarifeli uçağıyla Gazian-
tep'ten eşi Hatice Nur ve oğlu Emir
Yerlikaya ile birlikte İstanbul'a geldi.
İstanbul'un yeni Valisi Yerlikaya, Ata-
türk Havalimanı VIP Salonu'nda
başta İstanbul Emniyet Müdürü
Mustafa Çalışkan, Atatürk Havali-
manı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali
Ulutaş olmak üzere İstanbul Vali
Yardımcıları ve diğer ilgililer tarafın-
dan karşılandı. VIP Salonunda kısa
bir süre dinlenen Vali Yerlikaya daha
sonra kendisini bekleyen basın men-
suplarına kısa bir açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Öncelikle tensiplerinden
dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza
şükranlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı
Allah bizleri mahcup etmesin. Bu
güvene layık olmak için eşim Hatice
Nur Hanım, hep birlikte gecemiz gü-

cümüz, bu aziz şehir için çalışmak
olacak" dedi.

Gönlümüz geniş

Kendisini karşılamaya gelen proto-
kole teşekkürlerini de sunan Vali Yer-
likaya, şunları söyledi: "Her fırsatta
şehrimizin her konusunu, şehrimizle
beraber istişare ederek ve şehrimizin
en razı olacağı şekilde çözmek için
gayret göstereceğiz. Gazi şehrinde
selamını getirdim. 4 yıla yakın bir za-
mandır gazi şehrin evlatlarıyla bera-
ber güzel hizmetler yaptık. İstanbul'a
atanmamızda gazi şehrimizin, aile-
mizin üzerinde büyük hakları var.
Ama onlarla birlikte bu onuru yaşar-
ken, bugün bismilllah dedik. Uzunca
bir yolculuktan sonra yeni geldik.
Göreve yarın sabah başlayacağız.
Her şey güzel olacak. Bizim sadrı-
mız, gönlümüz geniş. Herkesi ku-
caklayacağız. İnşallah İstanbul için
güzel olan her şeyi yaşayacağız."

CUMHUrBaŞkaNlIĞI Sözcüsü
İbrahim Kalın'ın dinamik bir yapı
olan “medeniyet” kavramının asır-

lar boyunca geçirdiği değişimleri anlattığı
yeni kitabı ‘Barbar Modern Medeni' raflar-
daki yerini aldı. Medeniyet, barbarlık ve mo-
dernite arasında asırlar boyunca kurulan
bağlantıları anlatan kitap için Beyoğlu Bele-
diyesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın'ın da katıldığı bir tanıtım toplantısı dü-
zenledi. İstiklal Caddesi'nde bulunan Aka-
demi Beyoğlu binasındaki toplantıya
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, sanat ve sinema dünyasından
isimlerle kitapseverler katıldı. İbrahim Kalın
yaklaşık 1 saat süren konuşmasında kitapta
yer alan konuların ana başlıklarından bah-
setti. Kalın daha sonra toplantı öncesi hediye
edilen yaklaşık 100 kitabı da okurları için im-
zaladı.

Yüz karası teşhir

Yeni kitabı ‘Barbar Modern Medeni' ile ilgili

basın mensuplarına da açıklama yapan
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
Avrupalıların medeniyeti sömürgeciliğe kılıf
olarak kullandıklarını ifade etti. Avrupa'nın
başkentlerinde sömürge altında olan ülkeler-
den insanların, hayvanat bahçesine benzeyen
'insanat bahçeleri'nde sergilendiğini söyleyen
Kalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“19. yüzyılda Avrupa sömürgeciliğini meşru-
laştırmak için medeniyet kavramının çok yay-
gın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz.
Fransızlar buna ‘medeniyetleştirme misyonu'
demişlerdi. İngiltere'nin Hindistan'da, Fran-
sa'nın Afrika'da, Belçika'nın yine Afrika'da ve
başka yerlerde uyguladığı sömürge politika-
larını, 'biz oralara medeniyet götürüyoruz' id-
diasıyla meşrulaştırmaya çalışmışlardı. Bunu
biraz analiz etmeye çalışıyoruz kitapta. Bun-
lara çarpıcı örnek sömürge ülkeleri, sömürge-
leştirdikleri toplumlardan Avrupa'ya insanları
getirip büyük expolarda ve daha sonra da ‘in-
sanat bahçeleri' denen bir tür hayvanat bah-
çelerinde onları teşhir etmeleri.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Barbar Modern Medeni’ isimli yeni kitabının
tanıtımında yaptığı konuşmada, “Tarihe dikkat etmek lazım, 1958’de Avrupa’nın
göbeğinde ’insanat bahçesi’ denen yüz karası teşhirlerin yapıldığını görüyoruz” dedi

Tarihe dikkat edelim

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni çıkan
kitabıyla ilgili Beyoğlu Akademesi’nde kısa bir konuşma
yaptı. Konuşmanın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan ile buluşan Kalın, Demircan’la

güncel siyasete ilişkin sohbet etme fırsatı buldu.

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’a hizmet etmenin büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

BASKAN MUDURU
GOREVDEN ALDI
Sayıştay tarafından açıklanan raporlara istinaden yazılı bir açıklama yapan 
Arnavutköy Belediyesi, rapordaki usülsüzlüklere sebep olan müdür ve personellerin
Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından görevden alındığını duyurdu.
Açıklamada, “ Belediye Başkanı’nın talimatı ile ilgili birimin müdür ve bazı 
personeline disiplin cezası verilerek görevlerinden alınmışlardır” denildi

Arnavutköy Belediye
Başkanı Ahmet
Haşim Baltacı

Vatandaş Kartal’a akın etti
kartal’da kurulan fırsat çadırına va-
tandaşlar akın etti. Binlerce çeşit ürü-
nün yer aldığı indirim çadırında yüzde

70'e varan indirimler uygulanırken, vatandaşlar be-
ğendikleri markaların ürünlerini alabilmek için bir-
biriyle yarıştı. Kartal'ın eski stadının olduğu alana
kurulan fırsat çadırında piyasadaki değerinin yarı
fiyatına ürünler satışa sunuldu. Yüzlerce vatanda-
şın akın ettiği fırsat çadırında marka ürünlerde
yüzde 70'e varan indirimler yapıldı. İndirimden
memnun kalan vatandaşlar istedikleri her ürünü
tezgahta bulabildi. Fırsat çadırının hemen yanına
kurulan Trabzon Günleri stantlarında ise vatan-
daşlar yöresel ürünlerin tadına baktı. Alışverişe
gelen aileler için çocuk oyun alanları da kuruldu.

Çocuklar kurulan oyun alanlarında doyasıya eğle-
nerek develere bindi.

Herkes memnun

Vatandaşların çadır indirimine yoğun ilgi göster-
diğini belirten fırsat reyonu yöneticisi Sabri Eser,
“İndirim çadırı şuanda Kartal'ın eski stadında. 20
gün boyunca giyimde, ayakkabıda, çantada
yüzde 30 ile yüzde 70'e varan indirimle buradayız.
Ben bütün İstanbul'u, aynı zamanda İzmit'ten,
Adapazarı, Bolu'ya kadar herkesi buraya bekliyo-
rum. Çokta hareketli gidiyor. Halkımız da çok ilgi
gösteriyor. Aynı zamanda yan tarafta yöresel gü-
nümüz var. Çocuklarımıza eğlencemiz var, deve
binmemiz var” dedi.
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B u soruya cevap vermeden önce
mevcut iktidarın demokrasiyi hatır-
laması için tüm muhalefetin bir

araya gelmesi gerektiğine inanlardan oldu-
ğumu hemen belirtmeliyim.Yemyeşil bir
Türkiye

Çünkü artık kendisini bile yemeye başla-
yan ve kendisine gönül verenleri bile tanı-
maz bir şımarıklığa ulaşan ‘mevcut
iktidarın kendisine gelmesi için muhalefet
ile iktidarın en azından eşit ya da az bir
denge ile birbirlerine yakın ölçüde güç sa-
hibi olması gerekir’ diyenlerdenim.

Yani otokontrolün sağlanması, siyasile-
rin olduğu gibi halkın da bir gücün karşı-
sına ikinci bir alternatife kavuşması için
MHP dahil tüm muhalefetin naz, niyaz
yapmadan bir araya gelip, ‘ey iktidar bu ül-

kenin sahibi yalnız sen değilsin, deveden,
büyük fil var’ demeli..

Demeli ki; İktidar da, ‘ben nerede yanlış
yapıyorum?’ deyip, kendi yavrularını yeme
lüksünde olmadığı gibi kendisinden olmadı-
ğını düşündüklerine de zulüm yapılmayaca-
ğını anlamalı.

Evet, durum bu hal iken gelelim asıl so-
rumuza ve de cevabına..

İktidar’dan sonra en çok oy alan Cum-
huriyet Halk Partisi İstanbul başta olmak
üzere HDP’nin en çok oy aldığı ve milletve-
kili çıkardığı, çıkarabilecek, iller arasında
bulunan Ardahan ve diğer illerde kimi,
kimleri aday gösterecek?

Yani kendisinden olanları mı, yani Kürt
seçmenin adını duyduğun da delirdiği ulu-
salcı tayfadan birini mi yoksa Türkmen

ağırlıklı bir yönetim ve seç-
meniz diyerek, Kürt seçmeninden
olduğu gibi Muhafazakâr seçmenden oy
alamaz denilen birini mi aday gösterecek?

Belki de eski DYP’lileri solcu yapacak,
ANAP gibi bir oluşum düşünüp Melih Gök-
çek pardon MHP’li Mansur Yavaş gibi
sağcı biriyle mi sol ve Kürt seçmenden oy
alacağını düşünüp, bu versiyon adaylar ile
İstanbul ve Ardahan gibi hassas yerler de
yerel seçimlerie gidecek..

Bilmem ama ben yine ve bir kez daha 
diyorum ki;

Eğer başta iktidara olmak üzere herkese
‘bu ülkede demokrasi var’ demek isteni-

yorsa CHP ve diğer muhalefet partileri bir
an önce hem de hemen, şimdiden bir araya
geldiklerini ilan edip, adaylarını birlikte be-
lirleyip, öylece yaklaşan yerel seçimlere git-
melidirler derim..

Derim; Çünkü İstanbul’da bir milyonun
üzerinde oyu bulunan HDP’ye giden 500
bin oyu alacak bir aday edilmez ise CHP ve
diğer muhalefet partileri, son yerel seçim-
lerde 57 oyla ile AK Parti’ye Ardahan’ı
kaptıran CHP’liler de bende biliyorum ki;
İstanbul ve Ardahan gibi yerlerde HDP
uyumlu, yani orta Kürt seçmen denilen
HDP ile AK Parti arasında gidip, gelen oy-
ları alacak birini, Orta Anadolu’da da
MHP, İYİ Parti, Refah Partisi uyumlu
adaylar bulamazsa, koymazsa, aramazsa
mevcut iktidar partililer dahil herkes bir
araya gelemeyen muhalefete kızacak, sitem
edecek ve ‘siz bitiniz’ diyecek..

Peki, sizce CHP İstanbul’da ve Arda-

han’da, Karadeniz de, Tokat, Yozgat gibi
milliyetçi oyların olduğu Orta Anadolu’da
kimi, kimleri aday gösterecek?

Bana mı sordunuz?
Söyleyeyim..
Benim gördüğüm bir şey var..
Oda; Şu ana kadar gördüğüm tek bir şey

var oda CHP’nin de HDP’nin de bir araya
gelme gibi derdi olmadığı ve kendi adayları
ile seçimlere girip, mevcut iktidara ya-
ranma yarışı içinde olduklarıdır..

İyi Parti ve MHP ya da RP ve de solcu
geçinip %1 olmayan oyu ile sağcılardan
daha çok solculara vuran İP’in de ‘şimdi-
lik, her geçen seçim de olduğu gibi yakla-
şan yerel seçimler öncesi de mevcut
iktidara hizmet içinde oldukları ve bir
araya gelmektense ayrışım içinde
olduklarıdır..

Yani hepsi ama hepsi Başkan Erdoğan’ın
balkon konuşmasını hazırlıyor gibiler!..

Muhalefetin adayı kim olacak?
Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var

A vcılar'da düzenlediği kahvaltılı top-
lantıyla birlikte basın mensuplarıyla
buluşan CHP Avcılar Belediye Baş-

kan Adayı Adayı Şerif Ateş, adaylık sürecine
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Avcı-
lar'ı kendisinin evi olarak gördüğünü anlatan
Ateş, ilçeyi daha da ileriye taşımak için her
türlü mücadeleyi vereceğinin sönüzü verdi.
Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada şöyle ko-
nuştu; “Evim dediğim eşsiz ilçem için, Ailem
bildiğim tüm ilçe sakinlerimiz ve özellikle de,
Atatürk'ümüz ve Cumhuriyet Halk Partimiz
ilkeleri ışığında dalgalanan şanlı bayrağımızı
daima en zirvede tutmak için ; gelenekten ge-
lece hedef alan altı okun izinde aydınlık bir
Türkiye için Avcılar’ımızı değiştirmek, dönüş-
türmek ve geliştirmek üzere kutlu ve umutlu
bir yolculuğa ilk adımımı attığımı Sizlerle
paylaşmak isterim. 

Ayrı gayrı yok

Hiçbir şekilde ayrım yapmadan, Avcılar'da in-
sanları ötekileştirmeden herkese hizmet edece-
ğini ifae eden Ateş, “Eşsiz ilçemiz Avcılar’ımıza
Belediye Başkan Aday Adayı olarak başlattığım
bu büyük yolculuğun, öncelikle hiçbir Parti ay-
rımı gözetmeksizin, din, dil, ırk, mezhep ve kim-
lik ayrımı yapmaksızın, tüm İlçe halkımıza,
Cumhuriyet Halk Partili dava arkadaşlarımıza,
omuz omuza olduğumuz herkese hayırlı ve
uğurlu olmasını dilerim” dedi.

1 günlük karar değil

Aday adaylığı kararını 1 gün içerisinde alma-
dığını da anlatan Ateş, “Şüphesiz ki bu kararı
bir günde almadım. Başlarken de belirttiğim
gibi : “Benim Evim Avcılar, Avcılar'ımın derdi
de benim derdim” demiştim. İşte bir insan
nasıl ki, kendi evinin içini, o evin üyelerini,
iyisini, kötüsünü, derdini tasasını ve o dert-
lerin çözümünü bilebilirse ben de o kadar
iyi biliyorum İlçemize çok büyük bir viz-
yon ve değer katmak üzere, dallarında
uzman, tanınmış kültür ve bilim insanla-
rından oluşan bir danışma kurulu ile he-
yecanla ve büyük emeklerle
tasarladığımız pek çok projemiz oldu-
ğunu da altını çizerek ifade etmek iste-
rim sizlere” diye konuştu.

Avcılar'da huzur var

Avcılar'da kültür sanat faaliyetlerine
ağırlık vereceklerini de belirten Ateş,
“Avcılar'da her bölgede eksikler var
ama bu Avcılar'a özgü bir durum
değil. Avcılar yine de en iyi ilçelerden
birisi. İş anlamında sosyal yaşam anla-
mında çok yere girip çıkıyoruz. Avcı-
lar'ın içine girdiğiniz zaman huzuru
alabiliyorsunuz. Bizim üniversiteli
gençlerimiz var, güzel bir konumumuz
var. Sadece yapılması gereken Avcı-
lar'da kültür sanat anlamında gelişme-
ler yapmak, geleceğe ve gençlere
yatırım yapmak” dedi.

CHP Avcılar Belediye Başkan Aday Adayı Şerif Ateş, basın mensuplarıyla
kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. “Benim evim Avcılar” diyen Ateş,
“Avcılar’ımızı değiştirmek, dönüştürmek ve geliştirmek üzere
kutlu ve umutlu bir yolculuğa ilk adımımı attım” dedi

BenıM evıM   
avcılar

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Ateş şu ifade-
leri kullanıd; “Sadece bunlar değil tabii. Kentsel dönü-
şümü de benimsememiz lazım. Bizim insanlarımız
hala tabiri caizse tabutlarda yaşıyor. Bu sadece bizim
değil büyükşehirin de problemi. Bunun önünü açma-
yanlar bunun altında kalır. Yarın öbür gün bir felaket
olursa bunun hesabı onlardan da sorulur. Siyasette
sağcısı, solcusu önemli değil. İnsanları mağdur etme-
den makul bir hizmette bulunmak gerekiyor, bu siyase-
tin çok ötesinde bir şey. Kentsel dönüşümü acil bir
şekilde Avcılar'da hızlandıracağız”

YAKUP TEZCAN

Kentsel dönüşüm
hızlanacaK

EYÜPSULTAN Belediye Baş-
kanı Remzi Aydın, İstanbul
Havalimanı ve 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen
açılış töreniyle ilgili izlenimlerini pay-
laştı. Eyüpsultan Belediye Başkanı
Remzi Aydın, İstanbul Havalimanı
açılışı ile ilgili olarak, "Son ayların en
önemli hadisesini yaşadık” yorumu
yaptı. Aydın konuşmasında şunları
söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız İs-
tanbul Uluslararası Havalimanı'nın ilk
fazının açılışını yaptı. O gün Çin Dev-
let Televizyonu ile röportaj yaptım ve
A Haber'de canlı yayına katıldım.
Bana göre muhteşem bir eser ortaya
kondu. Yaklaşık 3 buçuk yıl önce temel
atılmasından itibaren, havalimanı
bizim ilçemize de kısmen inşa ediliyor
olmasından dolayı, birkaç defa gittik,
gezdik, brifingler aldık. Süreci takip
ettik. Dolayısıyla muhteşem bir eserin
ilk fazı açıldı. Hayırlı olsun.”

Milli feraset

Havalimanının bir çok özelliğe sahip
olduğundan da bahseden Başkan
Aydın, "İlk yapımına karar verildi-
ğinde, ağaç bahane edilerek Taksim
gezi olayları olmuştu. Bunlarla görüş-
melerde isteklerinden bir tanesi de
yeni havalimanı yapılmamasıydı. Bu
olayı kamuoyu gördü, bizler gördük.
"Böylesine güçlü bir eserin ortaya çık-
ması dış güçler tarafından ve içerideki
yerli işbirlikçileri tarafından engellen-
meye çalışıldı. Ama Milletimizin fera-
seti, dik duruşu, Millilerimizin
ferasetiyle bu süreç devam ettirildi.
Çok kısa bir süre içeri-
sinde, öz kaynak kullanıl-
madan, hazine parası
kullanılmadan bu havali-
manının birinci fazı ya-
pıldı" dedi.

Devletimiz baki
kalsın

Eyüpsultan Belediye
Başkanı Aydın, "İki nok-
taya özellikle dikkat çek-
mek istiyorum. Bir
tanesi; böylesine nitelikli
dev bir eserin, dünyanın
sayılı eserlerinden bir ta-
nesi olacak bu havalima-
nının Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin
kararıyla ve iradesiyle,
çok büyük oranda yerli
mühendis, mimar ve tek-
nolojiyle yapılması ko-
nusu. Türk firmaları
yapıyor. Böylesine bir
eseri ortaya koyma tecrü-
besine, gücüne sahip ol-
duğumuzu görmüş
olduk. Bu da; bundan
sonraki süreçlerde ben-

zer eserleri ortaya koyabilme öz güve-
nini bizlere kazandırıyor. İkinci nokta
da açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı'na denk gelmesi. Cumhuriyetimi-
zin 95. kuruluş yıldönümünü kutladık.
İnşallah devletimiz sonsuza kadar
baki kalsın. Cumhuriyetimize, devleti-
mize, milletimize, medeniyetimize
böylesine güç katan, onu daha da
muhkem kılan, geleceğe daha emin
adımlarla yürümemizi sağlayan bir
dev eserin Cumhuriyetin 95. kuruluş
yıl dönümünde açılmış olması ayrıca
bir anlamlı. Böylesine dev eserlerle
Cumhuriyeti kutlamak çok daha an-
lamlı" dedi.

Yabancılar bize imreniyor

Aydın, "Törene dünyanın değişik ülke-
lerinden gelen yabancı konuklar vardı.
Sayın Cumhurbaşkanımız yabancı
misafirleriyle görüşmeler yaptı. Tö-
rene katılanlarla ilgili zaman zaman
gözlemlerim oldu. Hayranlıkla, gıp-
tayla baktıklarını hissettim. Birçok ya-
bancı ülkeye giden biri olarak
söyleyebilirim ki; böylesine muhteşem,
nitelikli, kapasiteli bir havalimanı,
dünyanın pek çok yerinde rastlamadı-
ğımız bir olgu. Yapısı, mimarisi, işlev-
selliği, kullanılan teknolojinin
üstünlüğü, gıptayla bakmalarına
neden oluyor. Törenden sonra Cum-
hurbaşkanımızı Ankara'ya uğurladık.
Uğurlama sırasında tebriklerimizi
sunduk, kısa sohbetlerimiz oldu.
Cumhurbaşkanımız da memnuniyet-
lerini ifade etti" diye konuştu.
SEDEF KABAK

TOPLUMSAL Hafızada Zamanda
ve Mekânda: Maltepe” sergisinin
açılışı ve hazırlanan kitabın tanı-

tımı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. İki yıla yakın bir süre
boyunca, 10 kişilik bir araştırma ekibinin ko-
lektif çalışmasıyla yürütülen Maltepe Top-
lumsal Tarih projesinin, görsel
malzemelerinin, bulgularının, sözlü tarih an-
latılarının, özgün tarihsel belgelerinin bir nevi
kolajı ve görsel ifadesi olan kitap için düzen-
lenen sergide, Maltepe’nin ve bir yanıyla İs-
tanbul’un toplumsal ve mekânsal tarihinde
bir gezinti yapıldı. Açılışını Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç’ın yapacağı sergi sonrası,
“Sözlü Tarih Anlatılarıyla Maltepe’yi Oku-
mak” adıyla düzenlenen panelde, Maltepe
toplumsal tarih projesinin bulguları masaya
yatırıldı. Maltepe’nin yerel kimliği ve özgün

yönlerinin yanı sıra, Türkiye’nin sosyal, poli-
tik ve mekânsal dönüşüm süreçlerinin yerel-
deki etkileri de irdelendi. Panele konuşmacı
olarak Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, Prof. Dr.
Şükrü Aslan, Prof. Dr. Besime Şen, Dr. Ha-
tice Kurşuncu, Dr. Suna Yılmaz, Sevinç
Doğan ve Zozan Üçdağ katıldı.

Hey gidi günler

Kitapta Maltepe’deki anı-
larından bahseden
Erdal Karatepe,” Mal-
tepe’de bizler çocukken
minibüs yolunun üstü
yoktu. Biz oraya kuş vurmaya
çıkardık” ifadelerini kullanırken
bir vatandaş ise” Eskiden Mal-
tepe’de sahile giderken tren yolunun
aşağı tarafına doğru gittiğinde orada şu

anda bulunan cami kiliseydi” şeklinde ko-
nuştu. Kitap anlatıcılarından 93 yaşındaki
Ekrem Mörü ise, “1977’de muhtar oldum.
Muhtar olduğum zaman karayollarında yal-
nız ‘Birinci Karayolları Bölge Müdürlüğü’

vardı. Onun dışında resmi hiçbir kurum
yoktu. Gecekondusu da yoktu.

Maltepe’de benim mahallemin
sahili çok güzeldir. İncecik

kumları, pilajı vardır.
İdeal Tepe Mahal-

lesi yakındı.
Oranın
güzellikleri

vardır. 20
yaşınday-

dım, 73 senelik
kıravatım. Mendili de

var. “

İstanbul Havalimanı'yla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye
Başkanı Remzi Aydın, “Dünya bize hayran kalıyor. Çok güzel
ve şahane eserler yapılıyor. Bu büyük bir gurur” dedi

Dünya bize hayran

Maltepe'nin tarihi kitap olduTOKİ enflasyonu sabitledi
TOPLU Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Baş-
kanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve
arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6

ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için
sabitlediklerini vurgulayarak artış oranının enflasyon,
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının altına çekildiğini açıkladı.
Turan, alt gelir grubuna yönelik daha önce satılan ko-
nutlarda altı ayda bir yapılan dönemsel artış oranını
2019 yılı için yüzde 4’e sabitlediklerini söyledi. Alt gelir
grubuna yönelik satılan konutlarda 2018 yılının Ocak
ayında yüzde 5,69, Temmuz ayında yüzde 5,69 olmak
üzere yılda yüzde 11,70’lik artış yapıldığını söyleyen
Turan, alt gelir grubu konutlarında 2019 yılında Ocak
ayında yüzde 4 ve Temmuz ayında yüzde 4 olmak üzere
yıllık yüzde 8’lik bir artış oranının uygulanacağını vurgu-
ladı. Turan, ayrıca orta gelir grubuna yönelik satılan ko-
nutlarda altı ayda bir yapılan artış oranının yüzde 5’e,
arsa satışlarında altı ayda bir yapılan artış oranın ise
yüzde 6’ya sabitlendiğini de belirtti. DHA Ergün Turan

İstanbul Havalimanı’nın
açılışında Erdoğan’la

bir araya gelen Aydın,
kısa süre sohbet etti.

Ateş, Avcılar’da
hiç kimseyi
ötekileştirmeden
herkese kucak
açarak, siyaset
yapacaklarını
söyledi.
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dostluk kazandı
M üsabakanın sonucunu belirleyen isim-

ler iki takımın kalecileri oldu. Kalele-
rinde devleşen her iki takımın file

bekçileri, takımlarının kaybetmemesi için müthiş
bir mücadele örneği sergilediler. Özellikle Bü-
yükçekmece Belediyespor file bekçisi Sercan
Usta, 6 net gol pozisyonunda Beylikdüzüspor
ileri uç elemanlarına gol izni vermeyerek takı-
mını adeta tarihi farktan kurtaran isim oldu.
Beylikdüzüspor file bekçisi Fatih Nabioğlu’da
aynı şekilde takımı adına yüzde yüzlük üç net
gol pozisyonunda başarılı olarak takımının
adeta can simidi haline geldi. Savunmada görev
yapan Sait Özcan ise, işini fazlasıyla yapan
oyuncuların başında yer aldı. Karşılaşmanın en
kötü anı ilk devrenin bitimine dakikalar kala Tri-
bünlerde yaşanan tatsız tartışmalar ve küfürlü
atışmalardı.

Büyükçekmece iyi başladı

Karşılaşmaya etkili ve iyi başlayan taraf Büyük-
çekmece Belediyespor takımıydı. 35 dakika bo-
yunca Beylikdüzüspor’a oranla üstün bir oyun
sergileyen Büyükçekmece Belediyespor’lu oyun-
cular, bu etkili oynadıkları anlarda da golü bula-
rak 1-0 öne geçmenin mutluluğunu
yaşadı.Büyükçekmece Belediyespor’un golünü
atan isim Canberk oldu. Skoru korumak için
elinden gelen çabayı göstermeye gayret gösteren
Büyükçekmece Belediyespor’a rakip takım
oyuncuları rahat oynama izni vermedi.

Büyük coşku yaşandı

Her şey 35. dakikada kadar Büyükçekmece Bele-
diyespor adına iyi gitti. Bu dakikadan sonra
oyunda hakimiyeti eline alan Beylikdüzüspor, et-
kili olmaya başladı ve üst üste ataklar geliştirerek
Büyükçekmece Belediyespor’un zaaflarından fay-
dalanmak istedi. Nitekim dakikalar 39’u gösterir-
ken savunmanın hatasını iyi değerlendiren isim
Beylikdüzüspor’un golcü ismi Onur oldu.Takımı-
nın beraberlik sasını ağlarla buluşturan Onur, gol
sevincini büyük bir coşku ile yaşadı.

45+4, Reha ve Ender kızardı

İlk yarının bitimine dakikalar
kala Büyükçekmece Beledi-
yespor’dan Reha, Bey-
likdüzüspor’dan
Ender, gördükleri
kırmızı kartlarla
oyundan ihraç
edildiler.İki
oyuncunun
yaptığı sorum-
suzca hareket
takımlarını sa-
hada 10’ar kişi
kalmasına sebep
oldu. Karşılaşma-
nın seyrini değişti-
ren bu hareket ile ilk
yarının sonucu da 1-1
olarak neticelendi.

Süper Amatör Lig (SAL) 1. Grup'ta haftanın maçında kazanan olmadı. Büyükçekmece Belediyespor
ile Beylikdüzüspor arasında oynanan bu önemli karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi

BARIŞ KIŞ

ikinci yarıya Beylikdüzüspor ilk yarıya oranla çok
daha etkili başladı. Rüzgara karşı mücadele etmesine

rağmen adeta tek kale oynayan mavi-beyazlılar, Büyük-
çekmece Belediyespor’un kontra ataklarına maruz kaldı.
Bu yarıda dört kez golle burun buruna kalan Beylikdüzüs-
por’un bir topu da direkte patladı. Büyükçekmece Beledi-

yespor’un file bekçisi Sercan Usta, yaptığı mükemmel
kurtarışlarla takımına hayat veren isim oldu. Bu

önemli Bölge derbisinden galibiyetle arılan olmaz
iken iki takım da puanları paylaşarak sahadan

ayrılmış oldu. Müsabakanın hakemi ilk ya-
rıya 7, ikinci yarıya ise 4 dakika

uzatma gösterdi.

İkinci yarı 
Beylikdüzüspor

SiYAH-BEYAzLı takım, Süper
Lig ile Avrupa kupaları olmak
üzere oynadığı son 6 resmi kar-
şılaşmada 12 gol yedi. Sezonun
ilk 14 karşılaşmasında 12 gol
yiyen ve 0,8 ortalamada kalan
Beşiktaş, son 6 maçta ise kale-
sinde ortalama 2 golü engelle-
yemedi. Bu sezon ligde 11 ve
Avrupa kupalarında 9 maça
çıkan Beşiktaş, 20 resmi maçta
24 gol yedi. Siyah-beyazlı takım,
bu 20 resmi karşılaşmada orta-
lama 1,2 golü kalesinde gördü.

En kötü savunma

Süper Lig'de 14 gol yiyen Beşik-
taş, 11. haftalar itibarıyla son 6
sezonun en kötü savunmasını
yaptı. Ligde 2013-2014 sezo-
nundaki 11. haftada 10 gol

yiyen siyah-beyazlı ekip, bir
sonraki sezonda 11 gole engel
olamadı. Şenol Güneş'in göreve
geldiği 2015-2016 sezonun ilk
11 maçında 12 golü kalesinde
gören Beşiktaş, sonraki sezon 9
gol yedi. Geçen sezon aynı dö-
nemde 12 gol yiyen siyah-be-
yazlılar, son olarak
2012-2013'ün 11. haftasında
yediği gol itibarıyla 16 gole
ulaşmıştı. Beşiktaş, 11. haftalar
dikkate alındığında teknik direk-
tör Şenol Güneş döneminin en
kötü savunma performansını da
bu sezon gösterdi. Süper Lig'de
bu sezonki 10 maçta gol yemek-
ten kurtulamayan siyah-beyazlı-
lar, sadece Kayserispor
karşısında kalesini gole kapat-
mayı başardı.

savunmayı unuttusavunmayı unuttusavunmayı unuttusavunmayı unuttusavunmayı unuttusavunmayı unuttu
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol
Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş,
son 6 resmi karşılaşmada adet savunmayı unuttu

İngiltere'nin Liverpool takımından kiralanan
Alman kaleci Loris Karius, yediği gollerle eleşti-
riliyor. Transfer olmasının ardından kaleyi Tolga

Zengin'den alan Karius, şu ana kadar 11 resmi kar-
şılaşmada görev aldı. Alman file bekçisi, söz konusu

karşılaşmalarda 16 gol yedi. Görev aldığı maçlarda ye-
diği gol ortalamasının 1,4 olmasına engel olamayan
Karius, 11 karşılaşmanın 10'unda kalesini kapata-
madı. Loris Karius, sadece Kayserispor karşılaş-

masını gol yemeden tamamlamayı başardı.
Ligdeki 8 karşılaşmada 9 gol yiyen Karius,
UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta kaleyi

korudu ve 7 kez meşin yuvarlağı
ağlarından çıkardı. 

Karius 
sınıfta kaldı

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan
derbi maçında tribündeyken geçirdiği kalp krizi so-
nucu hayatını kaybeden ve tüm spor camiasını
yasa boğan sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için
Fenerbahçe Ülker Stadı'nda anma töreni düzen-
lendi. Törene Şener ailesinin fertleri ve yakınlarının
yanı sıra; Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu
Başkanı Vefa Küçük ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Profesyonel Futbol Takımının teknik heyet ve
oyuncuları, diğer şubelerden sporcu ve yöneticiler,
eski sporcular, kulüp çalışanları, spor ve basın dün-
yasından isimler ile Koray Şener'in sevenleri katıldı.
Ayrıca çok sayıda taraftar da tören için Okul Açık
tribününün alt katındaki yerini aldı. Rakip takım
taraftarlarından da cenazeye katılanlar oldu.

Koç: Asla unutmayacağız

Törende konuşan ve üzüntüsünü dile getiren baş-
kan Ali Koç, “Koray'ımız, değerli annesi Gülümser
Hanım, babası Rıfat Bey, ağabeyleri Eray ve
Güray, ailesi, arkadaşları ve büyük ailemizin her bir
bireyi, bugün, burada en zor günümüzde, bir ara-
dayız. Bir canımıza, bizlere veda eden gencecik Ko-
ray'ımıza son görevimizi yerine getirmek için
birlikteyiz. 1907 ÜNİFEB üyesi, Fenerbahçe aşkını
kalbinde en saf duygularla yaşayan, tertemiz yü-
zünde taşıyan örnek Fenerbahçeli, Fenerbahçe ile
dolu Fenerbahçe'ye adanmış kısacık hayatının son
gününde yine Fenerbahçe'nin yanında olan güzel
çocuğumuz, zamansızca aramızdan ayrılışın biz-
leri kahretti. Allah'ın takdiri demekten başka hiçbir
tesellimiz yok. Arkadaşların, seni çalışkan, özverili,
ailesine, insanlara değer veren, Atatürk'ü, kitapları

ve şiirleri çok seven, herkes tarafından sevilen Fe-
nerbahçe sevdalısı diye anlatıyorlar. Ve bugün,
senin için burada, en sevdiğin yerde, unutulmaz
anılarının olduğu mabedimizdeyiz. Seni şu an bu-
rada olan ve olmayan milyonların sevgisiyle uğur-
luyoruz. Birkaç gün önce attığın bir mesajında 10
Kasım için arkadaşlarına seslenip 'yine Atamızın
huzurunda olacağız' demişsin. Gözün sakın ar-
kada kalmasın! Biz bu 10 Kasım'da, tarif edilemez
üzüntümüz ile Ata'mızın huzurunda binlerle seni
temsil edeceğiz. Bu sezon her maça seni anarak çı-
kacağız, sahada müca-
dele ederken hep
kalbimizde ola-
caksın” dedi.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto
Süper Lig'in 11. haftasında bugün
Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Ligde çıktığı son 3 maçtan 2 bera-
berlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak
puan kayıpları yaşayan Sivasspor,
Konyaspor'u mağlup ederek hem
çıkışa geçmenin hem de tehlikeli
bölgeden uzaklaşmanın hesapla-
rını yapıyor.

Lİgde 14. sırada
Teknik direktör Tamer Tuna yöneti-
mindeki kırmızı-beyazlılar, ligde ge-
ride kalan periyotta 2 galibiyet, 4
beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10
puan toplayabildi. Ligde 14. sırada
bulunan Sivasspor bu süreçte kale-
sinde 17 gol gördü, rakip fileleri ise
12 kez havalandırdı.Sivas temsilci-
sinde Atiker Konyaspor maçı önce-
sinde Mert Hakan Yandaş'ın
sakatlığı bulunuyor, Emre Kılınç da
kart cezası nedeniyle bu karşılaş-
mada forma giyemeyecek. Brezilyalı
futbolcu Robinho ise sarı kart ceza
sınırında yer alıyor. AA

koRaY ıCın 
son goRev

YİğİdolaR 
çıkış aRıYoR

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında
evinde ağırladığı rakibi Beşiktaş'ı mağlup ede-
rek en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki
puan farkını 4'e çıkaran Medipol Başakşehir,
yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligin en
az gol yiyen ekibi olan Başakşehir, ayrıca kendi

evinde 13 maçtır kaybetmiyor. Geçen sezonun
21'inci haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup
olana kadar evinde 21 maç yenilgi yüzü gör-
meyen turuncu lacivertliler, 13 maçtır evinde
mağlubiyet yüzü görmedi ve sadece 7 golü ka-
lesinde gördü. Bu sezon ise ev sahibi olduğu 6

maçta 2 gole engel olamayan Başakşehir, ra-
kiplerine iç sahada korkulu rüya yaşattı. Geçen
sezonun 11'inci haftasını lider Galatasaray'ın 3
puan gersin de 23 puanla geçen Başakşehir, bu
sezon ise 11'inci haftayı rakibinin 4 puan
önünde kapatarak şampiyonluktaki iddiasını
gözler önüne serdi.

Kritik isim Visca

Süper Lig'in 11'inci haftası geride kaldığında az

gol atan ancak kalesinde de az gol yiyen kimli-
ğine bürünen Başakşehir'de en dikkat çeken
isimler ise 3 gol 5 asistle takımın gol yükünü
çeken Edin Visca, orta sahada oyunu yönlendi-
ren milli futbolcu İrfan Can Kahveci ve rakip-
lere gol izni vermeyen, oynadığı 11 maçta
sadece 4 golü kalesinde gören kaleci Mert
Günok. Tecrübeli kalecinin kısa süre içerisinde
milli takımda da hızlı bir yükseliş göstermesi
bekleniyor.

BaşakşehİR doludİzgİn
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Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta,
tazelik ve doğallık Hipermarketleri’nde

A REV Vakfı Başkanı olarak daima
eğitime öncelik veren Vehbi
Orakçı yenilikçi projelerine bir ye-

nisini daha ekledi. Yapay Zeka ve AR-
GE Laboratuvarlarından, makine ve
kontrol sistemlerine uzay bilimlerinden
robotik kodlamaya kadar birçok yeni
nesil eğitim dersleri ile Türkiye’nin en
kapsamlı kurumlarından biri olan AREV
Okulları, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim
Yılı’na merhaba dedi. 3 Kasım Cumar-
tesi günü açılışı gerçekleştirilen AREV
Okulları, öğrenci yurdu ve Külliyesi sa-
dece Beylikdüzü’nün değil aynı za-
manda ülkemizin eğitime bakış açısını
değiştirerek, iz bırakan nesiller yetiştir-
meyi hedefliyor. AREV Vakfı çalışmaları
kapsamında hayata geçirilen AREV
Okulları, AREV Öğrenci Yurdu açılışı ve
AREV Külliyesi temel atma törenine
AREV Okulları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vehbi Orakçı, Ak Parti İstanbul

Milletvekili Şamil Ayrım, Beylikdüzü
Kaymakamı Mehmet Okur ve DER-
SİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar
katıldı.

Memleket meselesi

Yaptıkları tüm çalışmalarda eğitime ön-
celik verdiklerini belirten AREV Okulları
Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı
açılış konuşmasında, “ Çocuklarımız
bizim geleceğimiz, bunun için çocukları-
mıza en iyi eğitimi vermek için uğraşıyor
ve çabalıyoruz. Biz bunu memleket me-
selesi olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra
biz çocuklarımızı iyi bir insan olarak ye-
tiştirmek için de çalışıyoruz. Atatürk’ün
bize miras bıraktığı değerler ile kurumla-
rımızda çocuklarımıza farklılıklara hoş-
görüyü ve tevazuyu da aşılamaya
çalışıyoruz. Çünkü bizi değerli kılan
sahip olduğumuz erdem ve iyi hasletler-
dir. Bizim misyonumuz da başarılı öğ-
renciler ve en önemlisi de iyi insanlar
yetiştirmektir” açıklamasında bulundu.

BEyKoz Belediyesi, Türkiye At-
letizm Federasyonu, İstanbul
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü-
nün desteğiyle yapılan koşu
08.30'da Marmara Üniversitesi
Anadoluhisarı Kampüsü'nden
başladı. 10 kilometrelik parkur-
daki koşu, Marmara Üniversi-
tesi Anadoluhisarı
Kampüsü'nden başlayarak,
Beykoz Çubuklu İskelesi'ne va-
rılmasının ardından aynı güzer-
gahın dönülmesiyle son buldu.
‘Boğaz'da Koşmaya Hazır
mısın?' sloganıyla Marmara
Üniversitesi Mezunlar Ofisi ta-
rafından bu yıl ilki gerçekleştiri-
len 'MarmaRun Koşusu'da

dereceye girenler madalya ve
kupa verildi.

Çok keyifli geçti

Koşuya katılan 65 yaşındaki
Feyyaz Bilgiç, "Koşu çok güzel
geçti. Gayet güzel. Zaten 10 ki-
lometre benim için antrenman
gibi oldu. Benim amacım 11
Kasım tarihindeki Avrasya Ma-
ratonu'na hazırlık. Bunlarda
bizim için bir hazırlık oluyor.
Gerçekten güzel” dedi. Rus asıllı
sporcu Elena Maricheva Yavuz,
"Bugün çok güzel koşu oldu.
Memnun kaldım. Avcılar gu-
rubu benim arkadaşlarıma çok
teşekkür ediyorum. Çok mutlu-
yum bugün” şeklinde konuştu.

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü'nde hizmete giren AREV Okulları, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'na merhaba dedi. Açılış töreninde konuşan AREV Vakfı Başkanı Vehbi
Orakçı, “Bizim misyonumuz başarılı öğrenciler ve en önemlisi de iyi insanlar yetiştirmektir. Burada bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı

ArEV Vakfı’nın, Türkiye’nin dört bir yanında gerçek-
leştirdiği eğitim yatırımları ile ülkemizin aydınlık ge-

leceğine umut ışığı olacağını anlatan Orakçı,
“Eğitimde her zaman ileriyi hedefleyeceğiz. Her
daim akıldan yana bilimden yana çağdaş değer-

lere sahip kendi kültürüyle barışık ve kendi de-
ğerlerini de özümsemeyi başarmış nesiller

yetiştireceğiz. Bu anlamda üzerimize düşen
sorumluluklarımızı yerine getirecek ve ArEV’in farkını

gerek Beylikdüzü’ne gerekse de tüm İstanbul’a gös-
treceğiz” dedi. Orakçı’nın ardından konuşan isimler

de Beylikdüzü’nün eğitim noktasında yeni bir
değer kazandığını ifade ederek, ilçedeki eğitim

kalitesinin ArEV’le yükseleceğini söyledi.

Eğitime yeni bir
soluk verecek
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Herkesi öldürürdüm!
BursA'dA bir gece kulübünde sahne alan şarkıcı Gülşen sevenleriyle bu-
luştu. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerini 'Bangır Bangır' isimli şarkı ile
selamlayan Gülşen, "Şarkıları söylerken hep bunu düşünüyorum, acaba
şarkı söylemeseydim ne yapardım diye herhalde sinirden herkesi öldü-
rürdüm” dedi. Şarkı söylemeyi ve sanatla iç içe olmayı
çok sevdiğini anlatan Gülşen, sanata verdiği değerin
önüne geçebilecek tek şeyin ise annelik duygusu oldu-
ğunu ve çocuğu olduğunu söyledi.

Beykozlular sağlık için koştu
Beykoz'da bu yıl ilki düzenlenen 'MarmaRun Koşusu'na yüzlerce sporcu katıldı. Sporcular 10 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter döktü

İstanbul’da 
Teoman rüzgarı
Türk rock müziğinin sevilen
isimlerinden Teoman, önceki
gece Jolly Joker Vadistanbul’da
sevenleriyle buluştu. Birbirinden
güzel parçalarıyla müziksever-
leri coşturan ünlü rockçı, kendi-
sini dinlemeye gelen
hayranlarına unutulmaz bir gece
yaşattı. Sevilen şarkılarından
“Duş” ile programına başlayan
Teoman, daha sonra art arda
‘Papatya’ ‘Aşk kırıntıları’ ‘Bana
Öyle Bakma’ ve ‘Gemiler’ gibi
kendisi ile özleşmiş parçalarını
seslendirerek kendisini dinle-
meye gelen yaklaşık iki bin kişi-
lik kalabalığı mest etti. Bir
hayranının sahne kenarından
''Teoman bizi discoya götür, bir
dahada geri getirme'' şeklindeki
haykırışına tebessümle karşılık
veren başarılı rockçı, ''Hiç bana
göre değil'' esprisi ile herkesi
güldürdü.

TerleTTİnİz benİ
konser boyunca sahnede adım
atmadık yer bırakmayan Teo-
man, programının sonlarına
doğru üzerindeki deri montunu
çıkartarak: “Bu geceki muhte-
şem performansınız ile terlettiniz
beni. Bazı şarkılarda susup sa-
dece sizi dinleyesim geliyor. İyi
ki varsınız hepinizi çok seviyo-
rum.”diyerek kendisini dinle-
meye gelen müzikseverlere
sevgi gösterisinde bulunmayı
ihmal etmedi. konserini alkışlar
eşliğinde tamamlayan başarılı
sanatçı, sevenlerinin yoğun is-
teği üzerine tekrar sahneye çıkıp
‘Paramparça’ şarkısını seslendi-
rerek bis yaptı.

KAĞITHANE Belediyesi tarafından
amatör spor kulüplerine malzeme yar-
dımı yapıldı. Kağıthane Belediyesi Sa-
dabad Nikah Sarayı’nda
gerçekleştirilen malzeme dağıtım töre-
nine Kağıthane Kaymakamı Hasan
Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç, amatör spor kulüpleri başkanları
ve çok sayıda sporcu aileleri ile birlikte
katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve
saygı duruşunun ardından başlayan
programda Başkan Kılıç, güreş da-
lında Balkan Şampiyonası’nda şampi-
yon olan Kağıthane Belediyesi Spor
Kulübü sporcusu Murat Sezmiş’e he-
diye takdim etti. Kağıthaneli sporcular,

yeni spor malzemelerini Başkan Kılıç
ve protokolün elinden aldı.

Size feda olsun

Kağıthaneli çocukların artık ülke dı-
şında da Türk bayrağını dalgalandırdı-
ğını ifade eden Kağıthane Belediye
Başkanı Kılıç, "Kağıthane Belediyesi
olarak hem yaz spor okullarında hem
de dört mevsim devam eden spor et-
kinliklerimizle sizlerle beraber oluyo-
ruz.  Tüm çalışmalarımız, tüm
gayretlerimiz sizlere feda olsun. Bizler
amatör ruha inanıyor, Kağıthane’ye
verdiğiniz katkıtı görüyoruz" dedi.
TÜRKAN ERVAN

Amatör ruha inanıyoruz

IYI INSANLAR 
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Orakçı, “Eğitime
yepyeni bir
soluk getirmeyi
hedefliyoruz”
diye konuştu.


