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Hayırsever iş insanı Hasan Kılıç ve
eşi Nezihe Kılıç, Güzelce'de bu sene

eğitim ve öğretime başlayacak olan Ne-
zihe-Hasan Kılıç Anadolu Lisesi için tanı-
tım kokteyli verdi. Okul açmanın en büyük
hayali olduğunu belirten Hasan Kılıç,
“Mübadele döneminde ailelerimiz buraya
geldi. Çok zorluk çektik, okuyamadık. O
günden bu yana okul açmak istedim. Bu-
güne kısmetmiş, çok mutluyum” açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 12

ç

Türk Zabıta Teşki-
latı’nın kuruluşu-

nun 192. yılını kutlayan
Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, "Sizler halkın içe-
risinde belediyeyi temsil
ediyorsunuz. Halkı-
mıza yakın ve
güler yüzlü dav-
ranın. Kaba kuv-
vet kullanmayın.
Şefkatli olmak
zorundasınız"
dedi.  I SAYFA 8
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2015 yılının Kasım ayında
Galatasaray Üniversitesi'nde
arıza yapan asansöre müda-

hale eden elektrik teknisyeni Arif Ars-
lan, kabinin aniden hareket etmesiyle
kabin ile zemin arasında sıkışarak ha-
yatını kaybetti. Üniversite öğrencileri,
asansöre müdahale etmenin Arslan'ın

görevi olmadığını, yaşananın bir iş ci-
nayeti olduğunu belirtirken Rektörlük,
46 yaşındaki genç adamın iyi niyetinin
kurbanı olduğunu açıkladı. Daha
sonra öğretim üyeleri ve üniversite öğ-
rencileri arasında yapılan görüşme-
lerde Arslan'ın eşi ve çocuklarına sahip
çıkılacağının sözü verildi. 

ç
Galatasaray 

Üniversitesi'nde 
gerçekleşen asansör

kazasında hayatını
kaybeden elektrik 

teknisyeni Arif 
Arslan'ın ailesine, 

Rektör Ertuğrul Karsak
tarafından verilen

sözler unutuldu. 
Üniversitenin 

yerleşkesinde kalan 
aileye oturdukları 

lojmanı terketmeleri
için 14 Eylül’e kadar

süre verildi

gÖrEvİ olmadIĞI HaldE mÜdaHalE ETTİ

ÖZEL
HABER

ANIL
BODUÇ

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul
Karsak, görevde olduğu zaman zar-
fında Arif Arslan'ın ailesinin lojmanda

kalacağını, geride bıraktığı iki çocuğuna da burs
bağlanacağını ifade etti. Fakat birinci yılın so-
nunda burslar kesildi. Yaklaşık bir yıldan beri de
lojmanı boşaltması için Arslan'ın eşi Hadice Ars-
lan'a baskı yapılmaya başlandı. Son olarak Üni-
versite Genel Sekreterliği'nden Hadice Arslan'a
bir tebligat gönderilerek 14 Eylül'e kadar otur-
duğu lojmanı boşaltması istendi. Aksi takdirde
müdahalede bulunulacağı belirtildi .I SAYFA 9
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aİlEyE 14 EylÜl'E Kadar sÜrE vErdİlEr

Halkımıza güler 
yüzlü davranın 

Kurtköy'de yapıldığı tarihte
205 milyon dolara mal olan ve

şu anda otopark olarak kullanılan
Formula 1 pistini gezen CHP'li Gür-
sel Tekin, "Dünyadaki Formula 1
pistlerinde neredeyse her hafta bir
yarış yapılırken, İstanbul Park Pis-
tinde yarışlar neden yapılamıyor?"
diye sordu.  I SAYFA 7
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Formula pistini 
otopark yaptılar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Meh-

met Saltuk Buğra Ka-
vuncu, partisinin yerel
seçimler için 17 Eylül
itibariyle sahalara ine-
ceğini duyurdu. Ka-
vuncu, ittifak
tartışmalarına ilişkin bir
soru üzerine,
"İttifak
günde-
mimizde
yok"
dedi. I
SAYFA 7

ç

gündemimizde 
asla ittifak yok! Avcılar Belediye Baş-

kanı Handan Top-
rak, eski yardımcısı Burçin
Baykal'a belediyede memur
olması ve aynı zamanda
CHP üyesi olması sebe-
biyle soruşturma açtığı yö-
nündeki iddiaları
cevapladı. Soruşturmanın
kendisiyle bir ilgisi olmadı-
ğını söyleyen Toprak,
“Baykal'ın siyasi rakipleri

rekabetten dolayı şikayet
etmiş olabilir. Ancak bana
ulaşan bir bilgi yok. Böyle
bir durumda belediyedeki
müfettişler gerekli şikayeti
değerlendirirler” dedi. Top-
rak ayrıca, Baykal'ın; “Par-
tim için memurluğumdan
vazgeçerim” yönündeki
açıklamasına da cevap ve-
rerek, “Burçin Baykal'ı par-
tiye ben üye yaptım" dedi. 
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Baykal’ı şikayet
etmiş olabilirler
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve eski Yardımcısı Burçin Baykal arasında
patlak veren 'soruşturma' skandalı Toprak'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı

BayKal’I ParTİyE BEn ÜyE yaPTIm
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Esenyurt’ta Zabıta Haftası,
Esenyurt Belediye Başkanı

Ali Murat Alatepe’nin katıldığı
törenle kutlandı. Başkan Alatepe
zabıta kıyafeti giyerek katıldığı tö-

rende zabıta memurlarına “Ko-
mutanımız halk, halkımız ne
derse yapacağız. İşimiz insan
işini kolaylaştırmak ve hizmet”
diye seslendi. I SAYFA 5
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Sivas Kongresi’nin 99’uncu yıldönümü,
5. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşma-

ları kapsamında düzenlenen anma töreni ve
Haluk Gülsoy ile Elif Buse Doğan’ın verdiği
konserle kutlandı. Törende, Beylikdüzü Si-
vaslılar Derneği Başkanı Eyyüp Günay’a te-
şekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Cumhuriyet ruhunu ilele-
bet yaşayacağız” dedi.  I SAYFA 12
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Türkiye'nin çeşitli illerinden aldıkları ter-
mal devremülkler nedeniyle mağdur ol-

duklarını öne süren bir grup, İstanbul Adalet
Sarayı'nda suç duyurusunda bulundu. Mağdur-
lardan Zahide Çobanoğlu, "Hiç yararlanama-
dım. Gittiğimde de hep para ödedim. Termal
var ama kalacak yerimiz yok" dedi.  I SAYFA 9

ç

TErmal var ama
KalacaK yEr yoK

Sosyal medya üzerinden tanıştığı
kişilerle ticaret yapmak için Um-

man'dan İstanbul'a gelen Umman uy-
ruklu A.A.H. 3 Eylül'de kendisini araç ile
karşılayan ve araca sonradan binen 4
kişi tarafından darp edilerek gasp edil-
diği iddiasıyla şikayetçi oldu.  I SAYFA 3

ç

TİcarET İçİn
gEldİ soyuldu 
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Arif Arslan

Galatasaray
Üniversitesi
Rektörü Prof.
Dr. Ertuğrul

Karsak

Arif Arslan’ı, ‘O bizden biriydi’ sözleriyle yad eden ve ailesine
sahip çıkılacağının sözünü veren Prof. Dr. Ertuğrul Karsak’ın, 

lojman için baskı yapması tepkiyle karşılandı

Hacamata şok baskın
Avcılar'da
ruhsatsız şe-

kilde hacamat ve
sülük uygulaması
yapan bir iş yerine
polis ekipleri bas-
kın düzenledi. İd-
daya göre gerçek
mesleği kaportacı
olan kişi görüntü
alan basın men-
suplarına saldırdı.
I SAYFA 9
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Yaz döneminde televiz-
yonda en çok hangi dizileri

izlediğimiz belli oldu. Birinci sırayı
Erkenci Kuş, ikinci sırayı Diriliş Er-
tuğrul'un aldığı listede üçüncü sırada

Nefes Nefese var. I SAYFA 10

Erkenci Kuş’u 
çok sevdik!

REKTOR VICDANI!
İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİDEN ARİF ARSLAN’IN EŞİ VE ÇOCUKLARI SOKAĞA ATILMAK İSTENİYOR
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Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, şah dama-
rındaki darlık veya tıkanıklık nedeniyle beyine
yeterli kan gitmediğinde hastada bazı belirtiler

ortaya çıkmaya başladığını, 24 saatten az süren ve kalıcı
olmayan bu şikayetlerin çok önem arz ettiğini aktardı.

“Baş dönmesi, göz kararması ve bayılmanın birden
fazla sebebi olsa da şah damarı tıkanıklığının ilk be-

lirtisi olabilir” ifadesini kullanan Özkan, ayrıca,
denge kaybı, konuşma güçlüğü veya konuşa-

mama, kolda, bacakta veya yüzde uyuşma, ko-
nuşulanları anlayamama, bilinç kaybının da

şah damarı tıkanıklığının bariz belirtileri ol-
duğunu vurguladı. Doppler ultrasonografi
ile kontrol edilmesinin bu hastalığın kalıcı
kötü sonuçlarının engellenmesi için ye-
terli olduğunu belirten Özkan, bunun
yanında BT anjiorafi, MR anjiografi
ve kateter ile klasik anjiografi (DSA)
yöntemlerinin de kullanıldığı bilgisini
verdi.

Öneriler sundu

Özkan, yaşam şeklinin değiştiril-
mesi, hareket ve sağlıklı beslenme,
kan basıncı, kan şekeri ve kolestrol
düzeylerinin kontrol altına alın-
ması, sigara içilmemesi ve pıhtı ön-
leyici ilaçların kullanılmasının şah
damarı tıkanıklığına karşı faydalı ön-

lemlerden olduğunu kaydederek, şu
değerlendirmelerde bulundu: Şah da-

marında yüzde 70 ve üstü darlık geliş-
miş hastalarda ilaç tedavisine ek olarak

girişimsel bir müdahalenin yapılması gerekiyor. Ay-
rıca ek hastalık ve ameliyat durumlarında bu yüzde-
ler değişebiliyor. Ameliyata uygun olmayan ve anjiyo
yoluyla yapılan stent tedavisi kısa ve düzgün darlıkla-
rın açılmasında kullanılıyor. Uzun ve düzensiz yapıda
daralmalarda açık ameliyat yöntemi öneriliyor.”

45 dakika sürüyor

Ameliyatın 45 dakika süreceğini de anlatan Özkan,
“Lokal anestezi ile konuşa konuşa 45 dakika süren
ameliyatta şuur takibi mükemmel yapılır. Risk çok
azdır. Ameliyat esnasında ne olduğu anbean takip edil-
diğinden çok güvenlidir. Genel anestezi ile de yapılabi-
lir. Özellikle koroner bypass ameliyatı ile beraber
olacaksa yapılabilir. Ameliyatlarda felç riski bulunmak-
tadır. Bu sebeple uyanık yapılanlar daha iyi sonuç verir.
Ameliyat esnasında şuur değişikliği olan hastalarda
hemen damar içine 'şant' dediğimiz ve geçici kan akımı
sağlayan damar konarak ameliyat yine aynı güvenli or-
tamda tamamlanır” dedi. HABER MERKEZİ
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Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim
Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların uyku
düzenini olumsuz etkilediğini söyledi

P rof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların ekranlarının
güneş ışığına benzer mavi bir ışık yaydığını ve ek-
rana bakanların gözlerinden giren mavi ışığın,

beynin uyku hormonu melatonini salgılamasını en-
gellediğini söyledi. Prof. Dr. Çiftçi, melatonin
hormonunun, uyku ve uyanıklık ritmini düzen-
leyen bir hormon olduğunu belirterek, "Ay-
dınlıkta uyanık kalmamızı, karanlık olunca
da uyumamızı sağlıyor. Akıllı telefon ek-
ranlarından gelen bu mavi ışık, beyinde
sanki güneş ışığı gibi algılanıyor ve mela-
tonin hormonu salgılanmıyor. Dolayı-
sıyla da akıllı telefonlara çok bakanların
uykuları gelmiyor. Normal ritme göre
uyuma saatleri 1-2 saat, bazen daha
fazla öteleniyor. Akıllı telefonun yanı sıra
bilgisayar ekranları ve tablet gibi, bunla-
rın hepsini akıllı telefon grubunun içeri-
sine koymak gerekir, akıllı telefonları
planladığımız uyku saatinden 2 saat kadar
önce bırakmak ve hayatımızdan çıkarmakta
fayda var" dedi.

Başarıya engel

Akıllı telefon ve tabletleri, daha çok genç-
lerin kullandığına ve güne yorgun başla-
dıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Bülent
Çiftçi, "Uyku saatlerinde akıllı telefon
gibi cihazları kullanan gençlerimiz az
uyudukları için güne yorgun ve dinlen-
memiş olarak başlıyor. Öğrenciler
daha verimsiz okul dönemi yaşıyorlar
ve dersleri daha başarılı bir şekilde
takip etmediklerini gözlemliyoruz"
diye konuştu. HABER MERKEZİ

AKILLI tELEfoN CIKtI

UYKU SURESiNi KISALTIYOR
Akıllı telefonların hayatın vazgeçilmez bir parçası haline
geldiğini belirten Prof. Dr. Çiftçi, şunları kaydetti: "Günün
her anında, sadece uyurken ayrı kaldığımız akıllı telefon-
ların birçok işimizi kolaylaştırdığı kabul edilse de bu tele-
fonların ekranındaki mavi ışık kişiyi olumsuz etkiliyor.
Akıllı telefon, tablet veya laptop'ların ekranlarındaki mavi
ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabil-

memizi sağlıyor. Bu ekranlar geceleri ise sanki küçük bir
pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da
bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak
gerekiyor. Ekrandaki mavi ışık, beynin, uyku hormonu
melatonini salgılamasını engelleyerek kişinin uykuya dal-
masını zorlaştırır ve başka sağlık problemlerine yol aça-
rak çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir."

uyKu KACtI!
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Medicana Bahçelievler

Hastanesi Kalp ve 

Damar Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. 

Süleyman Özkan, 
baş dönmesi, 

göz kararması ve

bayılmanın birden
fazla sebebi
olabileceğini 

belirterek, ancak

bunların şah damarı

tıkanıklığının ilk 

belirtisi olabileceğini
bildirdi

Baş dönmesi
kötüye işaret!

Lekeleri ciddiye alın
mEdicana Kadı-
köy Hastanesi Der-
matoloji Uzmanı

Prof. Dr. İnci Mevlitoğlu, özel-
likle güneş ışığına çok fazla
maruziyet ile ortaya çıkan kah-
verengi cilt lekelerinin yaygın
bir şekilde görüldüğünü belir-
terek, "Yüzdeki kahverengi le-
keler genetik yapı, hormonal
uyarılar, ultraviyole maruziyeti,
ilaçlar, geçirilen deri hastalığı
gibi nedenlerle ortaya çıkıyor"
dedi.

Boyutları değişebilir

Lekelerin sistemik bir hastalı-
ğın da parçası olabileceğine
dikkat çeken Prof. Dr. Mevli-
toğlu, lekelerin teşhis edilmesi-
nin çok önemli olduğunu
belirterek "Lekeler 1 milimetre
çapından başlayarak birkaç
santimetreye kadar değişik bü-
yüklüklerde olabilir. Çocukluk-
tan itibaren olan yaz aylarında
kahverengiliklerde artış olanlar
çil olarak adlandırılır. Sarışın,
kızıl saçlı ve beyaz tenlilerde
daha sık rastlanır. Eğer lekeler
daha ileri yaşlarda ve aşırı
güneş ışığı maruziyeti sonrası
ortaya çıktıysa güneş lekesi adı
verilir. Güneş lekeleri en tehli-

keli deri kanserlerinden biri
olan melanom gelişimi açısın-
dan sıkı takip edilmelidir. Ay-
rıca gebelik ve güneş ışığı etkisi
ile oluşan melazma ve cildin
tahrişi veya geçirilen bir deri
hastalığı sonrası oluşabilen le-
keler mevcuttur" dedi. 

Hamilelikte görülebilir

Genetik yatkınlığı bulunan kişi-
lerde görülen melazma hastalı-
ğının kadınlarda daha sık
görüldüğünü belirten Prof. Dr.
Mevlitoğlu, melazmaların alın,
şakaklar, elmacık kemiklerinin
üstü, dudak üstü gibi yerlerde
görüldüğünü söyledi ve "Me-
lazma gelişiminde gebelik,
doğum kontrol ilaçları, güneş
ışınları önemli faktördür. Ge-
beliğin 3. ayından sonra görü-
lebilir. Ayrıca karaciğer - safra
yolu hastalıkları, tiroid hasta-
lıkları, hormonal nedenler de
melazmaya yol açabilir. Ultra-
viyole melazmayı tetikleyen ve
arttıran, şiddetlendiren en
önemli faktörlerden biridir.
Melazmada tiroid fonksiyonla-
rında bozukluğa normalden 3-
4 kat daha fazla
rastlanmaktadır" açıklamasını
yaptı.

Öfkenizi kontrol edin
Etrafımızda, günlük yaşamın koşturmacası
içinde sakin kalmak neredeyse mümkün değil.
Günün her saatini sinir içinde geçirmek normal-

den iki kat daha fazla yorulmanıza nedne oluyor. İngiliz
Terapist Paul Emery, öfkenizi 1 dakikada kontrol altına
alabileceğinizi söylüyor. Bitmek bilmeyen mesai saatleri,
işte patronla ya da mesai arkadaşlarınızla yaşadığınız
problemler, otoparkta yer bulacağım diye diyer sürücü-
lerle münakaşanız ya da arabanız yoksa metrobüste ka-
pılar kapanmıyor kavgası, trafikteki
tartışmalar hatta kavgalar... 

Dokunarak tedavi

Ntv.com.tr'nin haberine göre, doku-
narak vücuttaki enerji bloklarını
açma tekniğini kullanıyor, enerji
dengesini sağladığını belirtiyor. Ge-
liştirdiği QEPR tekniği ile ruhsal
nedenlerden kaynaklanan sorunlara
kısa sürede çare olduğunu ileri sürü-
yor. İngiliz Terapist Paul Emery,
bir çeşit duygusal detoks
olarak nitelendirdiği
QEPR yöntemi ile
olumlu sonuçlar
almak bir hayli
mümkün.

Uzmanlar telefonla uzun
süre vakit geçiren kişilerin
çok ciddi uyku problemleri
yaşadığını söyledi.
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Ö nümüzdeki yerel seçimlerde kıran kı-
rana geçecek yerlerin başında İstan-
bul gelmekte.

En son Nurettin Sözen ile 1989'da iktidar
olan Cumhuriyet Halk Partisi 1994 yılında bu
bayrağı devretti ve o gün bu gün İstanbul'da
iktidar olamadı.

1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan Refah
Partisi adayı olarak seçimleri kazanmıştı.

SHP o yıl İSKi skandalı sonrası Nurettin
Sözen'i aday yapmayıp, Zülfi Livaneli'yi mey-
dana sürmüş ve kaybetmişti.

İşte 1994 seçim sonuçları:
Refah Partisi % 25.30 (Recep Tayyip 

Erdoğan)
ANAP % 23.34 (İlhan Kesici)
SHP 16.97 (Zülfü Livaneli)
DSP 14.41 (Zekeriya Temizel)
DYP 13.52 (Bedrettin Dalan)
MHP 2.59
CHP 2.27 (Ertuğrul Günay)

*
Gördüğünüz üzere üç sol partinin ve iki

güçlü merkez sağ partinin ayrı ayrı girdiği se-
çimden sadece yüzde 25 oy alan Refah Partisi
ipi göğüslemeyi başarmıştı.

Daha sonraları; 1999 Ali Müfit Gürtuna –
Fazilet Partisi.

2004- 2009 ve 2014 Kadir Topbaş – Ada-
let ve Kalkınma Partisi.

Ve 2017'de Topbaş'ın istifası ile bu göreve
getirilen Mevlüt Uysal.

Şimdi sıra 2019'daki seçimlerde.

Kim aday olur?

CHP yönetimi her fırsatta şöyle açıklama-
larda bulunuyor: "Biz tüm bölgelerde kamuo-
yunun benimsediği, liyakat sahibi, namuslu,
dürüst, ahlaklı, etik değerlere sahip çıkan,
rant yapmayan, peşkeş çekmeyen, partimizin
çıkarlarını kendi çıkarları üzerinde düşünen
siyasiler ile yola çıkacağız" diyor.

"Bu şartlara uyan kişiler arasında anket ya-
pacağız, seçimleri kiminle kazanabileceksek
onun adaylığında seçime katılacağız.

Amacımız hem belediyelerimizi çoğaltmak
hem de bu kriterlere uyan adaylarla 
yarışmak...."

İşte bu açıklamaya bakılırsa CHP'nin bu
seçimlerde İstanbul ilçeleri başta olmak üzere
birçok yerde mevcut belediye başkanları ile
yola çıkmaması gerektiğini vurgulayabiliriz.

Yine bu açıklamaya bakılırsa CHP'nin İs-
tanbul'da adayını açıklarken çok zorlanaca-
ğını da söyleyebiliriz.

İmamoğlu, Tekin, Çebi.

Şimdiye kadar CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan aday adayı olarak ortaya
çıkan isimlere baktığımzıda; CHP Genel Se-
kreteri Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul Mil-
letvekili Gürsel Tekin'i görüyoruz.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ise Mevlüt Uysal ile mecliste yarışan
aday olarak akıllarda yer tutmakla birlikte
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun

gönlünden geçen isimlerden bi-
risi olarak bilinmekte.

Peki CHP bu isimlerden hangisi ile seçim-
leri kazanır derseniz;

Açıkçası ben HDP seçmenine, MHP seç-
menine, muhafazakar seçmene en yakın olan
ismin Gürsel Tekin olduğunu.

Ekrem İmamoğlu'nun da aday olursa başa-
rılı bir seçim geçireceğini fakat bu başarının
ona seçimleri kazandırıp kazandırmayacağına
AK Parti'nin adayının kim olacağına bağlı
olacağını söyleyebilirim.

Fakat, Akif Hamzaçebi adaylığında
CHP'nin çok zorlanacağını düşünüyorum.

AK Parti'nin adayı Yıldırım mı?

Hadi CHP böyle de ya Adalet ve 
Kalkınma Partisi İstanbul'da kimi aday 
gösterir dersiniz?

Ben açıkçası Mevlüt Uysal'ı en şanslı aday,
Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın da
sürpriz aday olacağını düşünüyorum.

Bir başka deyiş ile parti yaptıracağı anket-
lerde şayet ortada riskli bir seçim görürse Uy-
sal'ı değiştireceğini aksi halde Uysal ile
gideceğini düşünüyorum.

Tamam İstanbul'da başkan olan yarın Tür-
kiye'yi yönetir diye bir kalıp söylem var.

Onu biliyoruz.
Ancak; Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 se-

çimlerini de kendi açısından banko gördüğü
için -bir başka deyiş ile kendisine rakip olacak
birisini karşısında istemeyeceği için – 2019'da
İstanbul'da mümkün olduğunca hafif bir aday
ile atlatmak isteyecektir.

Canan Kaftancıoğlu hiçbir yere aday değil

Bu arada CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu'nu yerel seçimlerde birileri bir yer-
lere yakıştırsa da bugünlerde Kaftancıoğlu'ndan
net olarak aldığım bir bilgiyi paylaşıyorum.

'Yerel seçimlerde ben partimin başında ola-
rak kalmak istiyorum. Ne ben ne bir yakınım
hiçbir yere aday olmayacak. Ben CHP'yi İstan-
bul'da iktidar yapmak için geldim. Bunu ger-
çekleştirmeden bu görevi bırakmayacağım.
Amacım sadece İBB değil İstanbul'da en az
yirmi ilçede seçimleri kazanmak olacaktır. Üç
ayrı firmaya bağımsız anket yaptırıyorum. Ne-
rede kim güçlü ise, kiminle seçimleri alabilecek-
sek o kişi ile seçimlere gireceğiz. Ben bir başarı
hikayesi yazmak istiyorum. Onun için burada-
yım. İstanbul'u rançıların, talancıların elinden
alacağız...' diyen Canan Kaftancıoğlu bakalım
bu sözünde duracak mı?

Sarıgül Şişli'de

2014 seçimlerinde CHP'nin şimdiye kadar
aldığı en yüksek oya ulaşan Mustafa Sarıgül ise
yeniden eski yuvasında çalışmalara başlayarak
Şişli'ye talip oldu.

Sarıgül'e daha önce üç genel seçimde liste-
lerde yer vermeyen CHP Lideri Kılıçdaroğ-
lu'nun bu defa Şişli'de zorluk çıkartmayacağı
konuşuluyor.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1CHP İstanbul'da ne yapar?
Canan Kaftancıoğlu hiçbir

yere aday değil!

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 Yahya Kemal Ma-
hallesi Timur sokakta
önceki gün saat 17.00

sıralarında meydana geldi. İd-
diaya göre Timur sokakta yük-
sekten düşme ihbarına gelen
sağlık ekipleri, olay yerine geç
geldiği gerekçesiyle bir grup tara-
fından tekme tokat saldırıya uğ-
radı. Çevredeki vatandaşların
araya girmesi sonucu kavga son-
lanırken, saldırganlar ise olay ye-
rinden kaçarak uzaklaştı. Olayın
ardından saldırıya uğrayan sağ-
lık ekiplerinin darp raporu almak

üzere hastaneye gittiği öğrenildi.

Olay kameralara yansıdı

Öte yandan saldırı anı bir işyerinin
güvenlik kamerası tarafından gö-
rüntülendi. Güvenlik kamerasına
yansıyan görüntülerde olay yerine
gelen sağlık ekipleri bir grup tara-
fından ilk önce aracın içerisinde
saldırıya uğruyor. Araçtan inen
sağlık ekipleri daha sonra yeniden
aynı grubun ikinci kez saldırısına
uğruyor. Çevredeki vatandaşların
araya girmesi sonrası kavga sona
erdiği kameralara yansıyor. DHA

Kağıthane'deki bir vakaya gelen sağlık 
ekipleri, olay yerine geç geldiği gerekçesiyle 
bir grup tarafından tekme tokat saldırıya 
uğradı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik 
kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

kadıköy'de yüzlerini şal ve gözlükle kapatıp bir apartman dairesine hırsızlık için girmeye çalışan 4 kadın, apartman 
görevlisinin fark etmesiyle olay yerinden hızla kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi

Kadın hırsızlar aranıyor
Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Tanzimat sokakta
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 kadın Tanzimat
Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsızlık yapmak için

girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden
bazıları gözlük bazıları ise şal takarak yüzlerini kapamaya çalıştı.
Apartmanda bir daireye girmek üzereyken, apartman görevlisi ta-
rafından fark edilen şüpheliler, hızla kaçmayı başardı. O anlar ise
apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayde-
dildi. Polis, heryerde kaçan şüphelileri arıyor.

TEKME TOKAT
GIRISTILER

İstanbul’a geldiğine pişman oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yaptığı çalışmalarda

A.A.H.'yi karşılayan minibüsün plaka-
sını belirleyerek şüphelilere ulaştı. Polis
ekipleri Esenyurt'ta 2 adrese eş zamanlı
baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı
operasyonda Suriye uyruklu O.H, M.H,
M.B, M.D ve K.E'yi yakalayarak gözal-
tına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve
adreslerinde yapılan aramalarda bin
400 dolar, 2 bin 960 lira, 5 cep telefonu,
2 yüzük, olayda kullanıldığı değerlendi-
rilen bıçak ve Umman uyruklu A.A.H.'ye
ait pasaport ve kimlik ele geçirildi.

Suriyeliler tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. Şüphelilerden 18 yaşından
küçük M.D. adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken, O.H. M.H. M.B. ve K.E. çı-
karıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ticaret yapmak için
Umman'dan İstanbul'a gelen Umman uyruklu A.A.H. 3 Eylül'de
kendisini araç ile karşılayan ve araca sonradan binen 4 kişi 
tarafından darp edilerek gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi olduŞİŞlİ’de asayİŞ

berkemal
şİşlİ İlçe Emniyet
Müdürlüğü koordi-
nesinde, Kuştepe'de

belirlenen 7 adres ile tüm
cadde ve sokaklarda genel asa-
yiş denetimi yapıldı. Şişli Kuş-
tepe mahallesinde tüm
sokaklar ve yollar tutulduktan
sonra daha önceden belirlenen
7 adrese operasyon yapıldı.
Özel Hareket polisleri eşliğinde
belirlenen adreslere giren ekip-
ler arama yaptı. 'ETA' adlı
polis köpeği de aramalara ka-
tıldı. Önleyici Hizmetler Şube
Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla
Mücadele Müdürlüğü ve Mo-
torize Polis ekiplerinin de katıl-
dığı operasyonda polis
helikopteri de havadan 
denetim yaptı.

Saldırıya uğrayan sağlık ekipleri, 
çevredeki vatandaşların müdahalesi
sonucu kurtulabildi. Olay aynı
çevredeki iş yerlerinin güvenlik
kameralarına da yansıdı.

Okmeydanı'nda
bulunan Perpa
alışveriş merkezi,

Piyelapaşa bulvarı bağlantı
yolunda 20 Temmuz 2018
tarihinde meydana gelen
olayda bir bankadan 500 bin
lira çeken Ersin Yavono-
va'nın kullandığı 34 KBM 49
plakalı otomobilin önü mo-
tosikletli bir şahıs tarafından
kesildi. Otomobile doğru
ateş açan başında kask bulu-
nan gapçı, Ersin Yavonova
ve yanında bulunan Y.A.'yı
vurarak yaraladıktan sonra
içinde 500 bin lira olan çantayı 
alarak kaçtı.

Polis peşini bırakmadı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından
olayla ilgili başlatılan soruşturmada
polis aralarında olay sırasında yarala-

nan Y.A.'nın
da bulunduğu
3 kişiyi gözal-
tına almış,
ancak adliyeye
sevk edilen
şüpheliler adli
kontrol şar-
tıyla serbest
kalmışlardı.
Gasp Büro
Amirliği ekip-
leri tarafından
olayla ilgili
sürdürülen
çalışmalarda

yakalanmamak için cep telefonu bile
kullanmadığı öğrenilen olayın faili Tar-
kan E.'nin izi Bahçelievler'de bulundu.
Çobançeşme mahallesinde bir otelde
kaldığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak
için dün operasyon yapıldı. Baskında
Tarkan E. gözaltına alındı.

Fİlm Gİbİ soyGun 

TRAFiKTE AiRBUS VAR
İstanbul Atatürk ve Sabiha Gök-
çen Havaliman’nda uçuş ömürle-
rini tamamlamış hurda uçaklar

bulunuyor. Bu uçaklardan bazıları girişimciler
tarafından kafe ve restoran olmak üzere de
satın alıyor. Onlardan biri de İstanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı’ndan parçalara ayrılarak
çıkarılan 25 yıllık Airbus 300 tipi uçak oldu.
Bir girişimci de Muğla’nın Ula ilçesinde de-
nize yakın bir yerde kafe restoran yapmak için
uçağı satın aldı. Bir ayda kesilerek burnu, ka-
natları, gövdesi ve kuyruğu olmak üzere par-
çalara ayrılaran uçak biri Tır olmak üzere beş
araca yüklendi. Parçalara ayrılan uçak, tekrar

birleştirilmek üzere Muğla’nın Ula ilçesine gö-
türüldü. Karayolunda uçağı görenler şaşkın-
lıklarını gizleyemedi.  
DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da uçuş ömrünü tamamlamış Airbus
300 tipi uçak bir girişimci tarafından Muğla’da kafe restoran olarak
kullanılmak üzere satın alındı. Uçak 5 araç eşliğinde trafiğe çıktı



yArı yıl ve yaz
tatilinde resmi
anaokulları,

ilkokullar, ortaokullar ve
liselerde 580 bin metre-
kare temizlik yapan Tuzla
Belediyesi, bu yıl bir ilki
de gerçekleştiriyor. Tuzla
Belediyesi’nin ibadetha-
nelerin ıslak zemin temiz-
liğinde kullandığı molekül
parçalayıcı özelliğe sahip
ozonlu-buharlı yüksek
basınçlı temizlik aracı,
okulların tuvalet temizli-
ğinde de kullanılmaya
başlandı.

Temiz ortamda eğitim

Tuzla Belediye Başkanı

Dr. Şadi Yazıcı, temizlik
hizmetlerinin yanı sıra
sosyoekonomik durumu
zayıf 30 okulda 30 temiz-
lik personelinin de görev-
lendirildiğini belirtti.
Başkan Yazıcı, “Okulları-
mızın açılmasına sayılı
günler kaldı. Tuzla Bele-
diyesi olarak her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da
okullarımızın dersliklerini,
bina içlerinde tüm ortak
kullanım alanlarını temiz-
liyoruz. Hem öğretmenle-
rimiz hem de öğrencilerin
temiz ve sağlıklı bir or-
tamda eğitimini sürdür-
mesini amaçlıyoruz”
dedi.

Okullar yeni
döneme hazır

AtA’yA Saygı
Bisiklet Tu-
runu gerçek-

leştiren İstanbul Avcılar
ANKA Bisiklet Kulübü
Derneği 30 Ağustos
Zafer Bayramı kapsa-
mında Büyük Önder Ata-
türk’e şükran ve
minnetlerini sunmak için
460 kilometrelik yolu bi-
sikletleriyle kat etti. Yakla-
şık 40 kişilik gurup
gezilerinin Ankara aya-
ğında Sakarya Zafer Anıtı
ve Şehitliğini ziyaret ede-
rek Anıtkabir’e geçti. Av-
cılar Belediye’nin
desteklediği Anka Bisiklet
Kulübü sporcuları sıra-
sıyla Bursa, Eskişehir ve

Ankara-Polatlı Şehitler
anıtına uğradıktan

sonra Anıtkabir’de

ulu önderin mozolesine
çiçek bırakarak Ata’ya
Saygı Turu’nu tamam-
ladı.  

Ata'yı yalnız bırakmayız

Konuya ilişkin bir açık-
lama yapan Avcılar Bele-
diye Başkanı Handan
Toprak “Sporcularımız
bisikletleriyle İstan-
bul’dan Ankara’ya gide-
rek Zafer Bayramı’na ve
Atamıza olan şükranla-
rını ve sevgilerini göster-
diler. Avcılar halkı 7’den
70’e Atasını Milli gün-
lerde asla yalnız bırak-
maz.  Avcılar Belediyesi
olarak sporcularımızı kut-
luyor, şükranlarımı sunu-
yorum” ifadelerini
kullandı. 
ANIL BODUÇ
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D evlet günümüzdeki yapısına kovu-
şana kadar çok uzun yıllar geçti.
Her geçtiği dönemden bir şeyler öğ-

rendi ve yaşama geçirdi. Devlet kurumları, ik-
tidarı kim elinde bulunduruyorsa ona göre
biçimlendi. Yani “devlet” kamusal görüntüsü
içinde yöneticilerin ve yönetimden nemalanan-
ların oluşturduğu bir kurumsal yapıdır.

Geçen yüzyılın başında bu topraklar üze-
rinde altı yüzyıldır yönetici olan aile ve etra-
fındakiler şaşaalı günleri yaşamak için
tamtakır olan hazineye rağmen iç ve dış borç-
lanmaya gittiler. Her şeyin bir karşılığı/bedeli
olduğu gibi ülke topraklarında ticaret yapma,
ticaret yollarının açılması, açılan bu yollar
üzerinde madenlerin işletilmesi hatta daha da
ileri giderek ülke parasının basılmasını elle-
rine geçirdiler. Zaten vergi toplama işi ihale
usulü mültezimlere ve yerel güçlere verildiğin-
den yurttaşları soyan haramiler yönetimdeydi.
Kapitalist/emperyalistlerin kendi aralarındaki
pazar paylaşım çıkar çelişkisi sıcak savaşı
dönüştü. “Bir koyup on alma” düşüncesi de-
vasa büyüklükteki ülkeyi aslında batılı k/e ül-
kelere altın tepside sundu ve paylaşılan
parçalanan ülkemiz oldu.

Yurt dışından alınan dış borç ve savaş taz-
minatı gereği asker terhis edildiği gibi silahla-
rını da teslim etti, ülke diye bir yer kalmadı,
sadece Anadolu’nun iç kısmında çorak arazili
küçük bir yer bırakıldı. Kutsal topraklar de-
dikleri yerler ile debdebeli yaşamlarını sürdü-
renlerin kentleri ve sarayları tek tek ganimet
olarak savaşı kazananların eline geçti ve birde
hem savaş tazminatı hem de eski borçlar

Anadolu’nun içindeki o çorak araziye bırakı-
lan topluluğun üzerine yıkıldı. Devlet diye bir
şey olmadığı gibi bunu oluşturmaya çalışan-
lara hain diye bakıldığı görüldükleri yerde tu-
tuklanmaları idam edilmeleri istendi.
Yönetimi elinde bulunduranlar Batının ekono-
mik politik sistemine bağlı kendi ayakları üze-
rinde durmaya hakkını savunmaya ve
dayatılan baskılara ancak kendi payına düşeni
öderken bu bedeli ülke topraklarında yaşayan-
larla birlikte ödedi.

Ülke borçlarını öderken kendine yeter du-
ruma gelmeye, ithal ikameci kalkınma bile
olsa sanayisini kurmaya madenlerini işlet-
meye başladı. Ülkenin birçok yerinde tarıma
dayalı sanayi işletmelerini kurdu, demiryolu,
ulaşım, haberleşme, altyapı hizmetlerini ka-
musal sorumluluk gereği üstlendi. Devlet
kamu iktisadı teşekkülü (KİT)yatırımlarını ya-
parken yeni iş sahaları açıp tarımdaki toprak-
sız ve işsizleri köyden kente taşıdı. Kamuda
çalışmak bir ayrıcalık olurken eğitim ve öğre-
tim kurumları kamusal bilinci geliştirdi. Dış
borçlar ve tazminatlar ödenirken ülke kendine
yeten bir konuma geldi. Yine II. Pazar payla-
şım nedeniyle savaş başladı, ülkeyi dışarıdan
bu savaşa çekmek isteyen olduğu gibi ülke
içinden de bu savaşa sokmak isteyen oldu.
Tüm bunlara rağmen devleti yönetenler ve yö-
netilenler borçları ödedikleri gibi kamusal
zenginlikleri de yaratıldı.

Kamusal zenginlik, yurttaşların sahip ol-
dukları gayrı menkullerine ve gelirlerine göre
alınan vergiler yine yurttaşlara su, kanalizas-
yon, ulaşım, iletişim, demiryolu, karayolu,

hava yolu, deniz yolu, elektrik, eğitim/öğre-
tim, sağlık ve güvenlik devlet hizmetinde gü-
vencesinde ücretsiz ya da ücretli olarak geri
dönmekte. Hatta tarımsal birçok malzeme
devlet tekeline alınarak yurttaşa ucuz veril-
mesi sağlanırken aslında hem üretici hem de
tüketici korunmaktaydı; zeytin, süt, şeker
pancarı, pamuk, ayçiçeği, fındık, çay ve tütün
bunlar başta geliyordu.

II. paylaşım savaşı sonrası özellikle 1950
li yıllardan itibaren devlet yönetiminde tekrar
Batı hayranlığı ve onlardan gelecek hibe/ba-
ğışlarla uyuşuk ve tembellik müptelasına tu-
tuldular. Devlet onların belirlediği biçime
sokulurken “her mahallede bir milyoner” ye-
tiştirmeye başladı. Başta NATO ve ABD
olmak üzere eğitimden sağlığa, içtiğimiz
sudan yediğimiz ekmeğe varana kadar hemen
her şeyde belirleyici olurken kendine hizmet
edecek yöneticileri perde arkasından belirledi.
Kamu sektörünün ekonomide ve sanayide
önemli mekanizmalara sahip olması ve git-
tikçe büyümesi kendi tekelci kuruluşlarına en-
geldi. Kamu kurumlarının hem işçi ve çalışan
istihdamı hem de sektöründe tekel olması dev-
let bütçesine önemli katkı oluyordu. Devlet dış
borç yapacağına bu kurumları çalışır konuma
getirmesiyle ekonomik olarak güçlü olurken
kurumsal olarak da zenginleşmekte, buna
mukabil Osmanlının borçları ve savaş tazmi-
natı yüksek faizlide olsa dış borçlar ödendi.

Dış borçlar kamu kurumlarının kurulup ça-

lışmasıyla ödenirken yeni iş sahaları eğitim
kurumları ihtiyaca göre belirlenmeye başladı.
Fakat Batıya hayranlılık akabinde bağımlılık
müptela konumuna kadar vardı. Bağışlarla
alınan makinelerin ve askeri uçak, gemi ve
diğer teçhizatların bakım ve onarımı dışa ba-
ğımlılığı göbekten bağlarken, alınan dış borç-
larda paramızın değerinin katbekat
düşmesiyle faizleri bile ödemede zorluklar
başladı. Zamanında ödenmeyen faizlere karşı-
lık İMF ve Dünya Bankası kredi veririm ama
benim istediğim planlama yapılacak dendiği
için kamu kurumları çalışamaz hale getirildi,
dış alımda sınırlamalar kalktı, ülke de üreti-
cisi korunmadığı için iflaslar ve işletmeler ka-
panmaya başladı. Bununla da yetinilmedi
ülkede askeri darbeler yapılarak çalışanlar ve
küçük üretici daha da yoksul konuma geti-
rildi. Kamunun üretim ve pazarlamadaki te-
kelini kırmak için ülke parasının koruma
değeri kanunu değiştirildiği gibi dış alımdaki
vergiler kimi mallarda sıfırlanırken yerli üre-
ticiler onlarla rekabet edemez hale getirildi.
Kamu kurumları hantal ve işlevsiz denilerek
özerkleştirileceğine özelleştirilerek uluslar-
arası tekel ve onun yerli işbirlikçilerine çok
ucuza satıldı.

Kamu kurumları 1950’li yıllardan itibaren
hükümeti elinde bulunduran partilerin arpa-
lıkları oldu. Buralar partililerin işe giriş yer-
leri olurken seçilemeyen adaylar ise yönetim
kademelerinde görev verilerek verimli çalış-
ması engellendi. 24 Ocak 1980 ekonomik ted-
birleri ve devamın da 12 Eylül 1980 Askeri
darbesi ve baskı dönemiyle İMF ve Dünya
Bankası başta olmak üzere ülke tam göbeğin-
den bağlandı. Büyümenin yavaşladığı, işsizli-
ğin arttığı, yüksek bütçe açıklarının verildiği
ve dış borçların paramızın değer yitirmesiyle

faizlerini bile ödeyemez hale gelindiği bir or-
tamda 1980’li yılların ortasından itibaren
1990 ve 2000’li yıllarda kamu kurumlarının
hızla elden çıkarılması özelleştirilmesi hükü-
metlere ek gelir sağlamaya dönüktü. Ancak
devlet/kamu borçları hızla artarken özelleşti-
ren kamu kurumları yaraya merhem olamadı.
Yapılan özelleştirme kamu servetini de 
yoksullaştırdı.

Kamu kurumları “ hantal ve verimsiz, kül-
fet oluşturdu” diyen de devlet yöneticileriydi
ve özerkleştirme değil özelleştirme yaparak
bu kurumları bir bir satarak sözde borçları
ödemek hedefleriydi. Kamu kurumları mevcut
arazileriyle birlikte satıldı ama hala borçlar
bitmedi. Keza yaşanan bu durumda
devlet/kamu kurumları yoksullaşırken yöneti-
ciler seçilen ve atananların kişisel zenginliği
hızla artar, vatandaş daha da yoksullaşır. Bu-
günlerde yaşanan ekonomik ve sosyal kriz ne-
deniyle satacak kamu kurumu gittikçe
azalmakta, yurttaşların temel ihtiyaçları daha
düne kadar ülke içerinde üretilirken günü-
müzde dış alımı yapılarak bağımlılık daha da
arttırılmakta. Peki, yaşanan bu krizde devlet
neyi satacak ya da neyi teminat gösterecek?

Devlet yurttaşa cüzi miktarda yardım ya-
parak, manevi inançlara yönlendirmekte; ül-
kemiz gibi gelişmekte olan ülke yöneticileri
(!)yaptıkları iyilikleri sevapları(?) kendi havuz
medyasında ballandırarak anlatmakta. Yöne-
ticiler ülke de üretim ve iş sahalarını verimli
kullanıp toplumsal bilinci, bilimsel temelde
kullanma yerine kulluk/biat inancını yerleştir-
meye çalışmakta.

Devlet yönetimi, yüz yıl önceki hatalardan
dersler çıkarmadığı gibi aynı hataları kamu
kurum kuruluşları satarak yapmaya devam
etmekte…

Devlet ve kamu kurumları mı zengin 
yoksa yöneticiler mi?

B eyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan Şebinkarahi-
sar’a gelerek ilçeye bağlı Karacaö-

ren Köyünü, Şebinkarahisar Belediyesini ve
ilçe merkezini gezdi. Karacaören Köyü’nde
kahvaltıya davet edilen Demircan’a, yöresel
lezzetler ile birlikte kadınların pişirdiği ek-
mekler ikram edildi. Başkan Demircan,
ekmek yapan kadınlarla birlikte sohbet ettik-
ten sonra kendisi de ekmek pişirdi. Köy zi-
yaretinin ardından Beyoğlu Belediye
Başkanı Demircan, Şebinkarahisar Beledi-
yesi’ni ziyaret etti. Şebinkarahisar Belediye
Başkanı Şahin Yılancı tarafından karşılanan
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan ile birlikte belediye binasını gezdi,

ilçenin kültürel ve tarihi dokularını yansıtan
tarihi eserler incelendi. Başkanlar birbirle-
rine hediyelerini verdikten sonra, hatıra fo-
toğrafı çekildiler.

Tarihi çok eski

Şebinkarahisar ziyaretinde konuşan Be-
yoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah De-
mircan, “Eskiden katırlarla İpek Yolu’nun
güzergahları vardı. Bu güzergah Giresun ile
başlar, Şebinkarahisar, buradan Kemaliye,
oradan da Harput Vadisi’ne Fırat’ın doğ-
duğu yerden Güneydoğu’ya doğru gider-
miş. İşte bu İpek Yolu hattı izlerini bugün
Şebinkarahisar’da görmek mümkün. Bu-
raya geldiğinizde, bir şehirde kültürü, sanatı,

mimarisi, estetiği, şehir anlayışının ol-
duğu bir yerde hissediyorsunuz. İşte o
mekanın adı Şebinkarahisar. Tıpkı
Beyoğlu gibi güzelliklerle dolu. Yur-
dumuzun içerisinde keşfedilmesi ge-
reken çok mekan var.
Bugün, bütün 80 mil-
yon vatan evladı-
nın mutlaka bir
kere görmesi
gereken şirin
beldelerimiz-
den birindeyiz”
diye konuştu.
HABER 
MERKEZİ

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

SEBINKARAHISAR

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’ın ziyaretlerinden
memnun olduğunu ifade eden Şebinkarahisar Belediye

Başkanı Şahin Yılancı ise , “Şebinkarahisar, Anadolu’nun
kadim şehirlerinden birisi. Osmanlı’ya sancak beyliği yap-

mış, Cumhuriyet döneminde 10 yıl vilayetlik yapmış,
birçok kültürün, medeniyetin, farklı dil ve dinlerin

yaşadığı bir medeniyet beşiği. Beyoğlu Bele-
diye Başkanımız’ı şehrimizde ağırladık, ziya-

retlerinden dolayı başta Belediye
Başkanımız olmak üzere ilçe başkanı-
mıza, meclis üyelerine ve değerli

misafirlerimize teşekkür ediyo-
ruz” dedi. 

Anadolu’nun
kadim şehri 

Ataşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıldönümünde kahvaltıda bir araya geldi

AtAşehir
Belediyesi
Zabıta Mü-

dürlüğü personeli 3-9
Eylül Zabıta Haftası
dolayısıyla kahvaltıda
buluştu. Kahvaltı orga-
nizasyonuna belediye
başkan yardımcıları ve
birim müdürleri ile çok
sayıda zabıta personeli
katıldı. Zabıta ünifor-
ması giyen çocuklar
renkli görüntüler oluş-
tururken, kahvaltıda bu-
luşan zabıtalar keyifli

dakikalar geçirdi. Za-
bıta üniforması giyen
çocuklar ile zabıta per-
soneli kahvaltından
sonra Ataşehir Belediye
Meclisi’ni ziyaret etti.

Hep gülün

Zabıta ekiplerine çalış-
maları için teşekkür
eden Ataşehir Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı
Abdullah Der, “Biliyor-
sunuz ki zabıta haftası
bu vesile ile hepinizin
zabıta haftasını kutlu-

yorum. Güzel günler,
mutlu günler geçirme-
nizi diliyorum” dedi.
Konuşmasında yerel
seçimlere de değinen
Der, “Tabi süreç yakla-
şıyor. Bundan sonraki
süreçte bizim için çok
önemli ama burada en
fazla işte sizlere düşü-
yor. Bu süreç içerinde
daha özenli çalışmamız
lazım. Daha kibar, daha
nazik, daha güler yüzle
davranmamız lazım”
şeklinde konuştu.

Gun zabıtaların Gunu

Avcılar Atatürk
için pedalladı
İstanbul’dan Ata’ya Saygı Turu başlatan Avcılar Belediyesi
ANKA Bisiklet Kulübü Derneği üyeleri Ankara’ya vardı

Mevkidaşı Şahin Yılancı ile birlikte Şebinkarahisar’daki bir fırıncıya da uğrayan Demircan, burada ekmek yapmaya çalıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin
Yılancı ile birlikte ilçeyi gezdi. Demircan, “Buraya

geldiğinizde birçok güzellik görüyor ve şehir
havası görüyorsunuz. Tıpkı Beyoğlu gibi” dedi

BEYOGLU GIBI

Kahvaltıda buluşan zabıtalara, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der de eşlik etti.

Ahmet
Misbah
Demircan

Şahin
Yılancı
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E senyurt’ta Zabıta teşkilatının 192.
Kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haf-
tası Esenyurt Belediyesi Turgut

Özal Stadyumu’nda törenle kutlandı. Mo-
torize zabıta ekiplerinin gösterileriyle başla-
yan törene Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe, zabıta amirleri, zabıta me-
murları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ala-
tepe tören alanına motorize zabıta ekipleri
eşliğinde giriş yaptı. Alatepe, zabıta kıyafeti
giyerek Esenyurt’un sağlığı, güvenliği ve
huzuru için gece gündüz demeden çalışan
zabıta memurlarını tek tek kutladı.

Canla başla çalışıyoruz

Başkan Alatepe zabıta memurlarına hitap
ederken “ Sizler benim üniformalı başkan-
larımsınız. Benim halkla temasımı sağlaya-
cak kişilersiniz. Biz bu yola ‘Emrinizdeyiz’
diyerek çıktık bu yüzden vatandaşın bir de-
diğini iki etmeyeceğiz. Komutanımız halk,

halkımız ne derse yapacağız. Bizim işimiz
insan işini kolaylaştırmak, işimiz hizmet.”
diye konuştu. 

Her zaman kibar olun

Esenyurt zabıta memurlarının vatandaşa
karşı her zaman güler yüzlü, kibar ve say-
gılı bir şekilde yaklaşması gerektiğini vur-
gulayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe, “Zabıta haftanızı kutluyo-
rum.” dedi. Zabıta memurlarına her
zaman kanundan yana olmaları gerektiğini
söyleyen Başkan Alatepe “Bir yeri mühür-
leyeceksek babamızın oğlu bile olsa mü-
hürleyeceğiz. Ama bunu güler yüzle
yapacağız. Biz cebren, zorbalıkla, zorlukla
ve çatma kaşla iş yapmayacağız.  Yüzü
gülen insanlar olacağız. Ben halka yanlış
yapmayacağımıza dair söz verdim. Biz bu-
rada Recep Tayip Erdoğan ve Ak Parti zih-
niyetini temsil ediyoruz. Bu zihniyetin yara
almasına izin vermeyeceğim. Bu yüzden
sizden beklentim yüksek.” dedi.

BARIŞ KIŞ

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

İ ktidarın start verdiği seçimlere yoğunlaştığı
şu günlerde hala iç tartışmalardan çıkıp,
yaklaşan yerel seçimlere endekslenemeyen

CHP’nin Genel Başkanı ile İnce’nin başını çektiği
parti içi muhalefet hala aynı yerde. Partiyi yıp-
ratma adına ellerinden geleni devrimcilik sayan
bir grubun yılardır iktidar olamayan bir partide
hala suçlu aramaları da ayrı bir sorun olarak
CHP’nin karşısında durmakta. Çünkü birlik bera-
berlik içinde yürümesi gerek bir partinin her
seçim ve kongreler ardından gerlip, gruplara ay-
rılması ve bu ayrılan grupları bir araya getirme
çabaları ile zaman kayıp eden bir CHP’nin yara-
tıldığını anlamayanların bu partiye verdikleri
zarar muhalefette kalma cezasıdır.

Son olarak Başkanlık seçiminde rakibi olarak
gösterilen İnceyi aday gösteren, seçime gireme me
tehlikesi ile karşı karşıya olan İYİ Parti’yi seçime
sokturan, HDP’nin de oy alması gerektiğini ima
eden Kılıçdaroğlu’ya karşı başlatılan parti içi sa-
vaşla yaklaşan yerel seçimler öncesi partinin ener-
jisini harcatan bu kesimin amacı partinin genelde
olduğu gibi yerelde de güdük kalmasıdır.

Ve bunların birçoğunun yıllardır olduğu gibi
bugünde CHP’nin içine sokulmuş olan turuva 
atlarıdır…

İşte tamda burada Kılıçdaroğlu’nun benim gibi
iyi niyetli olup hata üzerine yaptığı hatalara gel-
mek istiyorum.

Evet, iyi niyetli olduğuna inandığım ve solu
oldyğu gibi muhalefeti toplama adına tavizler
veren bir kişiliğe sahip olan Kılıçdaroğlu’nun en
son hatası da İnce hatasıdır..

Çünkü İnce’nin başkan olamayacağını Kılıçda-
roğlu’da bilirken, onu aday gösterip, defterinin
kapatırım hesabı yapan Kılıçdaroğlu bunun hiçte
doğru bir yol olmadığını YSK’nın önüne gidece-
ğim deyip, seçim akşamı ortalıkta kayıp olan İnce
‘nin başına kalın işler açacağını hesaplayamadı..

Ya da bu durumu parti içine ve kamuoyuna 
anlatamadı.

Ve bugün hem de yerel seçimler öncesi İnce ile
onun etrafındakilerle uğraşıp, dururken iktidar
yine atı alıp, Üsküdar’ı geçecek gibi..

Bunu önleminin tek yolu ise CHP’de İstanbul
büyükşehir de aday olmayı düşünenlerin seçim ön-
cesi elini daraltmak istedikleri Kılıçdaroğlu’nun
dik durum muhalif kesim denen kesimi partiden
atması yada susturması için atacağı ciddi bir
adım yeter artar bile.. Bunu yapanın lider olduğu
ve onca soruna karşı hala iktidarda olduğunu da
görmesi gereken Kılıçdaroğlu’nun bunu yapmak
içinde şu ana kadar adı geçenleri değil yeni adı
sanı duyulmamış ama partisi için mücadele eden-
lere şans vermesi ve kuracağı yeni ekiple İnce
dahil parti içi tüm muhalefet kesimini ipini kesip,
silip atmalıdır diye düşünüyorum.. 

Bunu yapmak içinde Küba’ya değil Başkan Er-
doğan’ın silinmez dedikleri oca kişiyi bir kalemde
silip attığı onca sözde önemli kişilere bakmakla
yapabilir..

Çünkü ben olmazsam kıyamet diyerek partile-
rini, kamuoyunu meşgul edenlerin bugün adı bile
okunmadığını görmek CHPnin önünü kapatmaya-
cağı gibi açacaktır derim..

Serhat Ardahan Spor’a İstanbul’da Futbol 
Turnuvası ve Etkinlik Desteği

Ardahan’ı 3. Lige taşıma iddiasını sürdüren ve
tüm maddi imkânsızlıklara ve olumsuzluklara
karşın ARDAFED’in ve 19 Kişilik Ardahanlı Yeni
Yönetimin üstlenip, baştan aşağıya yeniden kur-
duğu Serhat Ardahan Spor’a destek kampanyası
sürüyor. Futbol Okulu açarak, Ardahanlı küçük
çocukları futbol ve spor’a hazırlayacak olan Ser-
hat Ardahan Spor’a destek amaçlı İstanbul’da bir
gece ve futbol turnuvası düzenlenecek. Konu hak-
kında bir açıklama yapan Serhat Ardahan Spor
Kulübü Basın Sorumlusu Barış Bilgin, ‘Bu hafta
İstanbul’da yapılacak olan kura çekimi ile
2018/2019 Futbol Sezonunda rakipleri belli ola-
cak Serhat Ardahan Spor’un yeni takviyelerle lige
güçlü girmesi için başta maddi destek olmak
üzere manevi desteklere ihtiyaç duymakta. Arda-
han Dernekler Federasyonun yanı sıra biz Arda-
hanlı 19 kişinin bir kaşe ile alıp, yok imkânlara ve
verilen az çok maddi desteklerle sahaya sürülen
Serhat Ardahan Spor için İstanbul’da geniş çaplı
bir bilgilendirme toplantısının yanı sıra ARDA-
FED’in organize edeceği Serhat Ardahan Spor’a
destek Futbol Turnuvası düzenlenecek. Bu yönde
çalışmalara başladık. Umarız İstanbul’da ki hem-
şerilerimiz bu iki önemli etkinliğe sahip çıkar ve
Serhat Ardahan Spor’un yanında yer alırlar.’
dedi.

İSTANBUL

Kılıçdaroğlu’nun 
İnce hatası

Esenyurt’ta Zabıta
Haftası, Esenyurt
Belediye Başkanı

Ali Murat 
Alatepe’nin 

katıldığı törenle
kutlandı. Başkan

Alatepe zabıta
kıyafeti giyerek

katıldığı törende
zabıta memurlarına
“Komutanımız halk,

halkımız ne derse
yapacağız. Bizim
işimiz insan işini
kolaylaştırmak,

işimiz hizmet” diye
seslendi

EsEnyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe şöyle devam
etti“ Biz Esenyurt’ta düzenin
koruyucularıyız. Çok büyük bir
iş başardık, seyyarı kaldırdık.
Kimsenin ekmeğinde gözümüz
yok ama biz kuralları uygulu-
yoruz. Burada kuralsızlığın
kural olduğu bir Esenyurt’tan,

kuralın kural olduğu bir Esen-
yurt’a geçiş yapıyoruz. seyyarı
bitirdik hurdacılara Ekim ayına
kadar süre verdik. Ekim ayın-
dan sonra bu sorunda çözüle-
cek. Esenyurt güzel bir ilçe, bu
ilçeyi herkes iyi olarak bilecek,
bizler de iyi olduğunu herkese
anlatacağız.”

Kuralları tavizsiz uyguluyoruz

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, her daim vatandaşlar için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, zabıtalara da tavsiye
verdi. Alatepe, “Vatandaşa karşı her zaman kibar olun, nazik olun ve daima gülümseyin, gülmeyi unutmayın” ifadelerini kullandı.

BiZiM 

KOMUTANIMIZ

HALKTIR

HALK NE DERSE O!

Avcılar Belediyesi şenlendi
Avcılar'da geri dönüşüme katkı veren anaokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Handan
Toprak, “Bugün belediyemiz şenlendi. Çocuklarımız geleceğe bir kere daha güvenle bakmamızı sağladı” dedi

avcılar Belediyesi’nin bu
hafta ki misafirleri anaokulu
öğrencileriydi. Geri dönüşüm

projesi kapsamında minik yavrular top-

ladıkları ambalaj atıklarını Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim
ederek karşılığında okullarına yazıcı
aldı. Ziyaret esnasında Belediye Başkanı

Dr. Handan Toprak geri dönüşüm ve
çevre bilincinin önemi hakkında minik
yavruları bizzat bilgilendirdi.  Avcılar
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü; öğrencilerde farkındalık
yaratmak amacıyla ambalaj atıkları kar-
şılığında temel okul ihtiyaçlarını karşılı-
yor. Çevre bilinci ile ilgili okullar ’a her
yıl yeni bir proje hazırlayarak, düzenli
olarak eğitimler veriliyor. 

Cıvıl cıvıl ziyaretçiler 

Başkan Toprak “Çocuklarımız, yaptığı-
mız geri dönüşüm projeleriyle uygula-
malı olarak çevre bilincini Avcılar’da
öğreniyorlar. Doğanın değerlerine ve
çevresine sahip çıkacak gençler yetiştir-
mek bizim görevlerimizin başında geli-
yor. Öğrencilerimizi geri dönüşüm
çalışmalarımıza yaptıkları büyük katkı
için teşekkür etmek üzere ağırladık. Cıvıl
cıvıl ziyaretçilerimizle belediye binamız
şenlendi, yetiştirdiğimiz bu güzel, du-
yarlı çocuklarla da geleceğimiz şenlene-
cek.” YAKUP TEZCAN

Bayrampaşa hedefe kilitlendi
Bayrampaşa Belediye

Başkanı Atila Aydıner'i
makamında ziyaret eden 

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Bayram Şenocak, gelecek yıl
yapılacak yerel seçime ilişkin
açıklamalar yaptı. Şenocak,

“Bayrampaşa daha güzel
hedeflere hazır”  dedi

aK Parti İstanbul İl Başkanı Bay-
ram Şenocak, Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner’i makamında

ziyaret etti. İlçe gündeminin ve gelecek yıl yapı-
lacak yerel seçimlerin konuşulduğu toplantıda
Başkan Aydıner, “İl Başkanımızı belediyemizde
misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Bu
vesile ile ilçemizin değerine değer katan projele-
rimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ziya-
retleri için Sayın Bayram Şenocak’a teşekkür
ediyorum” dedi. 

Samimi bir ev sahibi

Aydıner'in ardından konuşan Bayram Şenocak
da, “Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner
ile Bayrampaşa’mız için projelendirilen çalış-

maları ve güncel konuları değerlendirdik. Sa-
mimi ev sahipliği için kendisine teşekkür ede-
rim. Bayrampaşa daha güzel hedeflere hazır
inşallah” ifadelerini kullandı. Ziyaretin so-
nunda ise Başkan Aydıner, Şenocak’a hediye
takdim etti. Ziyaret sırasında belediye başkan
yardımcıları İsmail Gemici, Ahmet Kumba-
sar, Gökhan Balekoğlu, Yalçın Sırkaya ve
Naser Şimşek ile AK Parti Bayrampaşa İlçe
Başkanı Ersin Saçlı da hazır bulundu.

Aydıner aday olacak mı?

Şenocak'ın, Aydıner'e gerçekleştirdiği ziyaret
Bayrampaşa siyasetinde ise farklı yorumların
yapılmasına neden oldu. 2019 Mart ayında ya-
pılacak yerel seçimde Atila Aydıner'in tekrar

aday olup olmayacağını tartışan Bayrampaşa-
lılar, Şenocak'ın ziyareti sonra; “Atilla Aydıner
yeniden aday olabilir” şeklinde yorumladı.
BURAK ZİHNİ

Belediye Başkanı Aydıner, AK Parti İl 
Başkanı Şenocak ile uzun süre sohbet etti.

Sarıyer festivali

bekliyor
Sarıyer Belediye’si 2. Kilyos
Çevre ve Sanat Günleri içinde
yer alacak etkinlikte Kumda

Sanat ve Kum Zambakları festivalleri de
yapılacak. Sarıyer, Kilyos’ta gerçekleşecek
ve iki gün sürecek festival kapsamında
çevre aktivistleri, ressamlar, heykeltıraşlar,
öğrenciler ve sanatseverler doğa için bir
araya gelecek. Çevre ve Sanat Günleri
kapsamında gerçekleştirilen Kumda
Sanat Festivali’nde kumlar, sanatçılar ta-
rafından birer sanat eserine dönüştürüle-
cek. Her yıl farklı temalarla yapılan ve
Kilyos sahilinde bulunan kumların sa-
natla buluşarak hayat bulduğu festivalin
bu yılki teması ise ‘Doğa ile dayanışma’
olacak. Çevre ve Sanat Günleri kapsa-
mında Sarıyer’e bağlı köylerde nesli hızla
tükenmekte olan “Kum Zambaklarını”
koruma altına almak için “8. Kilyos Kum
Zambakları Festivali” de düzenlenecek.
Festivale çeşitli çevre dernekleri de destek
verecek.

Doğa için çevir

Festival kapsamında “Doğa İçin Pedal
Çevir” sloganıyla bir bisiklet turu da dü-
zenlenecek. Çevrenin ve doğanın korun-
ması ile ilgili olarak farkındalık
oluşturmak amacıyla Bisikletliler Derneği
üyeleri ile birlikte düzenlenen bisiklet tu-
runa Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Bi-
nası önünden başlayacak ekip Kilyos
Sosyal Tesisleri’ne kadar pedal çevirecek.
Festival kapsamında ‘Yıkılmak Zorunda
Olan Zihinlerdeki Duvar’ diyen İZEV öğ-
rencileri deniz ve çevre kirliliğine dikkat
çekmek amacıyla Greenpeace ile kıyı te-
mizliği yapacak. Gönüllülerle birlikte Kil-
yos Sahili’nde temizlik yapacak İZEV’li
gençler kirliliğe dur diyecek.

Handan Toprak kendisini makamında ziyaret eden miniklerle fotoğraf çektirdi.

Atila
Aydıner
Atila
Aydıner
Atila
Aydıner
Atila
Aydıner
Atila
Aydıner
Atila
Aydıner
Atila
Aydıner
Atila
Aydıner

Bayram
Şenocak

Atila
Aydıner
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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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uYmaZ
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uYmaZ
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EKONOMİ

92.574-0,66% 6,66360,01% 7,7282-0,04% 256,860,52% -1,14%

EURO ALTIN PETROL
77,28

takim Tezgahları Sanayici ve
İşadamları Derneği (TİAD)
Başkanı Hakan Aydoğdu, yılın

ilk yarısında ambargoya bağlı olarak
ABD’ye yapılan ihracatın yüzde 12.6
düşmesine karşın, yeni pazarlarla bunu
telafi ederek toplam ihracatı yüzde 26.5
artırdıklarını söyledi. Aydoğdu, son
dönemde küresel çapta yaşanan ekonomik
savaşın, krizler yarattığı gibi bazı fırsatlar
da doğuracağını belirtti. Aydoğdu, "2018
yılının ilk 6 ayında ABD’ye yapılan ihra-
catta yüzde 12.6’lık bir düşüş yaşandı.
Ancak, diğer ülkelere olan ihracatın artışı
ile bu düşüşün etkisi hissedilmedi. Takım
tezgahlarının toplam ihracatı ilk 6 ayda
yüzde 26.5 artış gösterdi" dedi.  DHA

BIST100 DOLAR

FINDIGI KOYACAK
YER BULUNAMIYOR

HER YIL ÜLKEYE 3 MİLYARDAN FAZLA DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYAN FINDIK YİNE GÖZARDI EDİLİYOR

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındıkta ürün borsası kurulana kadar TMO'nun
fındık alımına devam etmesi gerektiğini belirterek, “Fındığı 15 Ağustos ile 15 Eylül arasında satmak
zorundayız. Koyacak yerimiz yok, o zaman bize, üreticiye ücretsiz lisanslı depo olması lazım” dedi

D ünya fındık üretiminin
yüzde 78, ihracatının
ise yüzde 76’sını elinde

bulunduran Türkiye, 110’dan
fazla ülkeye fındık ihracat ederek
3 milyar dolara yakın döviz gir-
disi sağlıyor. Türkiye’nin yıllık
fındık rekoltesi mevsimsel koşul-
lara göre 450 bin ton ile 600 bin
ton arasında değişiyor. Yaklaşık
200 bin ton fındık üretimi yapı-
lan Ordu ise, üretimde Türki-
ye’de birinci sırada yer alıyor.
Geçen yılın tahmini fındık rekol-
tesi Türkiye'de 468 bin ton ola-
rak belirlenirken, bu yılın tahmini
fındık rekoltesi ve Toprak Mah-
sulleri Ofisi’nin (TMO) alım fi-
yatı ise henüz açıklanmadı.
Fındıktaki belirsizlik sürerken,
serbest piyasada fındık 13 TL ci-
varında işlem görüyor.

Tüccarın insafına kalmış!

OTSO Başkanı Servet Şahin,
fındık ihracatından Türkiye’ye

büyük döviz girdisi sağlandı-
ğını, hem üreticinin, hem

de alıcı firmaların mağ-
duriyetinin önlenmesi
için devlet tarafından
daha kalıcı adımlar
atılması gerektiğini
söyledi. Şahin,
“Tüccarın insafına
kalmış bir piyasa
istemiyoruz. Tüc-
car ve sanayicinin

de eli güçlenmesi
lazım. İhracatçı firma

neyi isterse, bizim tüccar
onu yapmak zorunda.

Bizim fındık alımı konusunda
ciddi bir ekonomiye ihtiyacımız

var. TMO güçlü olacak, tüccarı-
mız güçlendirilecek. Alıcının in-
safında, kontrolünde bir fiyat
istemiyoruz. Fındığı üreten biziz.
Fiyatı koyan, üreten değil, alıcı
fiyat koyuyor. Bir de fındığı belli
aylarda satmak zorundayız. Biz
Ağustos 15 ile Eylül 15 arasında
fındığımızı satmak zorundayız.
Koyacağımız yerimiz yok. O
zaman bize ücretsiz lisanslı depo
olması lazım. Lisanslı depoyu
kurmamız lazım” dedi.

Stratejik bir plan istiyoruz

Fındıkta iç tüketimin de artırıl-
ması gerektiğini savunan Şahin,
“Fındığın yarısını iç piyasada tü-
ketirsek, yarısının değeri 3 dolar
olur. Fındıkta 3 dolar iyi para.
Bir İtalyan, bir Singapur firması-
nın insafına kalmış bir fındık po-
litikası istemiyoruz. Stratejik bir
plan istiyoruz. Çünkü fındık stra-
tejik bir ürün. Türkiye’de fındık
kadar döviz getiren ikinci bir
ürün yok. Hatta fındığın 10’da
biri kadar döviz getiren ikinci bir
ürün yok. Fındıkta stratejik bir
politika izlenmesi gerekir.  Fın-
dıkçıya verilen destekler iyi ama,
Amerika’da, Kanada’da, Av-
rupa’da tarım üreticisine ne veri-
liyorsa; mazot, elektrik, gübre
desteği, biz onları istiyoruz. Üre-
tici köyüne çıkacaksa, mazot ve
gübre desteğinin sıfır maliyette
olması lazım. Artık devlet deste-
ğiyle fındık verilsin. Lisanslı de-
poya geçilinceye kadar, ürün
borsası kuruluncaya kadar, pi-
yasa düzenleyici  FİSKOBİRLİK
gibi kuruluşlara destek verilsin"
diye konuştu. DHA

Lisanslı depoculuk sisteminde, hasat dönemlerinde tarım ürünle-
rindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi
ve piyasanın dengelenmesi amaçlanıyor. Lisanslı depoculuk sis-
temi, depolamaya uygun nitelikte ve standardize edilebilmesi
mümkün olan tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin yetkili sınıflan-
dırıcı olarak isimlendirilen laboratuarlarca belirlenmesini, modern
altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını, bu ürünlerin tica-
retinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla; ulus-
lararası alanda da faaliyet gösterebilecek nitelikteki ürün ihtisas
borsasında yapılmasını öngören bir uygulamadır.

Lisanslı depoculukla
piyasada denge olur

renault Grubu ve OYAK Grubu’nun 7
binden fazla kişiyi istihdam eden üretim
tesisi Oyak Renault, Bursa’daki fabrikala-

rında iç ve dış pazar için rekor sayıda otomobil ve
motor üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı
sağlıyor. Ortaklığın satış ve pazarlama faaliyetlerini
yürüten şirketi Renault MAİS’in katkılarıyla Tür-
kiye, 2018 yılının ilk yarısında da pazar liderliği ve
yüzde 19,4 pay ile global otomotiv pazarında Re-
nault Grubu’nun ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor.

Türkiye önemli bir ülke

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan
Yardımcısı Nicolas Maure yaptığı açıklamada,
"Son dönemde Türkiye’de yaşanan finansal du-

rumu yakından izliyoruz" dedi ve ekledi: "OYAK
Grubu ile yarım asra yakın uyumlu bir ortaklığımız
var. Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dina-
mizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ül-
kedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha
sürdürmek üzere kısa süre önce yeni bir ortaklık
sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı, ülkeye
olan güvenimizin en büyük göstergesidir. 
Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Renault
Grubu’nun Türkiye ve Avrupa’daki başarısına
katkı sağlayan Bursa’daki Oyak Renault Fabrika-
ları, kalite ve performans açısından Grup’un en iyi
fabrikalarından biridir. Türkiye pazarının lider
markası Renault için Türkiye’de yeni projeler geliş-
tirmeye devam edeceğiz." DHA

Renault üretime devam edecek
Türkiye’de OYAK ile
ortaklığını sürdüren 
Renault Grubu, Türk

Lirası’nda son dönemde
yaşanan dalgalanmadan

dolayı planlarında herhangi
bir değişiklik olmadan,

ülkedeki üretim/satış ve
pazarlama faaliyetlerine

devam edeceğini açıkladı

ABD’ye rağmen 
ihracat patladı

uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB) veriler-
ine göre, otomotiv ihracatı Ocak-

Ağustos döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 12 artışla 20 milyar
808 milyon dolara ulaştı. Otomotiv
ihracatı Ağustos ayında yüzde 12’lik düşüş
yaşamasına rağmen ülke ihracatında ilk
sıradaki yerini korudu. OİB verilerine göre,
otomotiv ihracatı Ağustosta yüzde 12
azalarak 1.6 milyar dolar oldu. OİB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv
ihracatının Ocak-Ağustos döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12
artışla 20 milyar 808 milyon dolar olarak
Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini
koruduğunu belirtti. DHA

Otomotiv ihracatı 
21 milyara dayandı

türkiye’nin bilgi ve iletişim
teknolojileri şirketi Türk
Telekom’un yönetim kurulunda

ve denetim kurulunda değişlik
gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcıları Dr. Ömer Fatih Sayan ve
Selim Dursun, Türk Telekom’un yönetim
kurulu üyeliğine seçilirken, Enver İskurt
da, Türk Telekom Denetim Kurulu Üyesi
oldu. Dr. Ömer Fatih Sayan Türk
Telekom Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görev yapacak. DHA

Türk Telekom
değişime gitti

Türkiye pazarından çekilmeyeceğini belirten Renault, Türkiye’nin çok
önemli bir ülke olduğunu ve bunu bilerek çalıştıklarını beyan etti.
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SİYASET 7

İ Yİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Mehmet Saltuk
Buğra Kavuncu, partisinin genel

merkezinde düzenlenen basın toplantı-
sında gündemi değerlendirdi. Kavuncu,
Genel Başkan Meral Akşener'in geçirdiği
küçük çaplı ameliyat sebebiyle Divan'a
katılmadığını belirterek, Akşener'in yarın
taburcu olacağını söyledi. Kavuncu, Par-
tisinin yerel seçimler için 17 Eylül itiba-
riyle sahalara ineceğini duyurdu.
Kavuncu, ittifak tartışmalarına ilişkin bir
soru üzerine, "İttifak gündemimizde yok.
Sayın Bahçeli'nin beyanları kendisini
bağlar" dedi.

Gideni değil geleni konuşacağız

İYİ Parti'deki milletvekili istifalarına iliş-

kin bir soru üzerine Kavuncu, "Gidenler-
den çok gelenleri daha fazla konuşaca-
ğız. Önümüzde yerel seçimler var çok
ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz" açıkla-
masını yaptı. Af tartışmalarına ilişkin ise
"Kanun tasarısı önümüze geldiğinde in-
celeriz. Kamuoyu vicdanı ne diyor sonra-
sında görüşümüzü açıklarız. Kanun
tasarısını görmeden bir şey söylememiz
mümkün değil" ifadelerini kullandı. 

Ekonomi politikaları yanlış

Kavuncu, ekonomiye ilişkin, "İhracat be-
deline ilişkin dün resmi gazetede yayınla-
nan tebliğ, açıkça kambiyo rejimi
açısından bir kısıt olduğu anlamına gel-
mektedir. Hükümet güven arttırıcı tedbir-
ler yerine, güven zayıflatıcı adımlarla

mevcut durumu daha da sıkıntılı hale
sokmaktadır. Bildiğiniz gibi dün Ağustos
ayı ÜFE ve TÜFE rakamları açıklandı.
Çok net görülüyor ki, yıllarca 'Enflasyon
canavarını biz yendik' diye övünenler
yanlış ekonomi politikaları yüzünden
filmi adeta 15 yıl geriye sarmış durumda-
lar. Meğerse enflasyon canavarını öldür-
memiş, derin bir uykuya yatırılmış bugün
o uykudan yavaş yavaş uyandığını gör-
mekteyiz. En temel ihtiyaçlardan olan
elektriğe ve doğalgaza 2 ay üst üste yak-
laşık yüzde 18'er oranlarda zam yapıldı.
Alım gücü azalan vatandaş, bu şartlar al-
tında kara kara, kış mevsimini nasıl geçi-
receğini düşünmeye başlamıştır" diye
konuştu.
DHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu,
partisinin yerel seçimler için 17 Eylül itibariyle sahalara ineceğini duyurdu. Kavuncu,
ittifak tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "İttifak gündemimizde yok" dedi
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Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta, tazelik 
ve doğallık Hipermarketleri’nde

HASTANEMİZİN FARKLI BÖLÜMLERİNİN İHTİYACI OLAN 10 KISIM 20 KALEM DOLAP, BANKO,ARŞİV
RAFI,SİVİL SAVUNMA MALZEMELERİ VE HIRDAVAT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almak-
tadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/427670
1-İdarenin
a) Adresi : SANAYI MAH. SAHINLER SOK 23 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122802222 - 2122800034
c) Elektronik Posta Adresi : kagithanedh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZİN FARKLI BÖLÜMLERİNİN İHTİYACI OLAN 

10 KISIM 20 KALEM DOLAP, BANKO,ARŞİV RAFI,SİVİL 
SAVUNMA MALZEMELERİ VE HIRDAVAT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
Kağıthane Devlet Hastanesi / Ayniyat Deposu 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacak olup
31/12/2018 tarihinde iş bitecektir. Mal teslimi en geç 
15/12/2018 tarihine kadar olacaktır. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SULTAN SELİM MAHALLESİ ŞAHİNLER CAD. NO:23 

KAĞITHANE/İSTANBUL -Kağıthane Devlet Hastanesi / 
Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 14.09.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
17.kısım BUZDOLABI BÜRO TİPİ için garanti belgesi sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman: 
Teklif verilen kalemler için  İstekli tarafından imzalı kaşeli bir şekilde Teknik Şartnameye uygunluk belgesi ve-
rilecektir. İhale komüsyonu kalemi değerlendirmek için ihtiyaç halinde numune talep edecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.Sağlık Bakanlığı İs-
tanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kağıthane Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kağıthane Devlet
Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vası-
tasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

HASTANEMİZİN FARKLI BÖLÜMLERİNİN İHTİYACI OLAN 10 KISIM 20 KALEM DOLAP, BANKO, ARŞİV
RAFI, SİVİL SAVUNMA MALZEMELERİ VE HIRDAVAT ALIMI

DEVLET HASTANESİ -KAĞITHANE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: ( 858639 ) 

İdlİb'deKİ gelişmelere ilişkin de konu-
şan Kavuncu, "İdlib'de gerginlik her
geçen gün artmaktadır. 7 Eylül'de Tah-
ran'da yapılacak Üçlü Zirve'ye bir şekilde

Şam yönetiminin de müdahil olmasıyla
özelde İdlib, genelde Suriye'nin bütünü
açısından silahlı çatışmaya varmayacak
uzlaşıcı çözümlerin bulunması ve biran
evvel Anayasa Komisyonu çalışmalarına
geçilmesi ve Cenevre sürecinin aktive
edilmesi en samimi temennimizdir. Olası
bir insani göç dalgası riskini de hafiflete-

cektir. Suriye bayram geçirilecek kadar
güvenli hale geldiyse, yaşanacak kadar
da güvenli hale gelmiştir. Suriyeli göç-
menlerin dönüşlerinin kolaylaştırılması-
nın maliyetinin de bu Suriyelilerin
ülkemizde kalmalarından kaynaklanan
maliyetten çok fazla olmayacağı kanısın-
dayız" ifadelerini kullandı. 

Suriyeliler için
teklifte bulundu

formula pistini 
otopark yaptılar

Konuyla ilgili birde
soru önergesi veren
Tekin, “Cumhurbaş-

kanının himayesinde bulunma-
sına rağmen İstanbul Formula 1
yarışları neden hala takvime alı-
namıyor? Dünyadaki Formula 1
pistlerinde neredeyse her hafta
bir yarış yapılırken, İstanbul Park
Pistinde yarışlar neden yapılamı-
yor?"  sorularını TBMM günde-
mine taşıdı. Gürsel Tekin,
“Formula 1 yarışları için Türkiye
ile yeniden sözleşme yenilen-
mezse bu proje için milletimizin
vergilerinden harcanan milyon-
larca dolar sokağa mı atılmış ola-
cak?" diye sordu.

Yarıştan çıkarılan ilk ülke

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’nun ya-
nıtlaması istemiyle verdiği soru
önergesinde, "İktidarınız döne-
minde 25 milyon dolar bütçe ile
yapılması planlanan Formula 1
İstanbul Pisti, (2005) rakamla-
rıyla 205 milyon dolar maliyetle
tamamlanabilmişti. Yapılan
bunca yatırıma rağmen sadece 7
yarış düzenlenmiş ve durduk yere
bu yarışlardan çıkarılan ilk ülke
olarak tarihe geçmiştik" ifadele-
rini kullanan Tekin, "2005 yılında
açılan İstanbul Park yarış pistinin
F1 takviminden çıkarılmasının
ardından otopark haline dönüş-
türülmesinin gerekçesi nedir? 205
milyon dolara mal olan Formula
1 pisti, otopark olarak kullanılsın
diye mi inşa edilmiştir?" soru-
suna cevap istedi. 

Kurtköy'de yapıldığı tari-
hte 205 milyon dolara
mal olan ve şu anda
otopark olarak kullanılan
Formula 1 pistini gezen
CHP'li Gürsel Tekin,
"Dünyadaki Formula 
1 pistlerinde neredeyse
her hafta bir yarış
yapılırken, İstanbul Park
Pisti’nde yarışlar neden
yapılamıyor?" diye 
sordu

Düz lise
mücadelesi

CHP İstanbul milletvekilleri Ali Şeker,
İbrahim Kabaoğlu, Beşiktaş İlçe Baş-
kanı Sebahattin Öztürk ve partililer Be-

şiktaş Konaklar Mahallesi'nde basın
açıklamasında bulundu. Mahalle sakinlerinin, 824
gündür mahallelerindeki İsmail Tarman Orta-
okulu’nun düz liseye dönüştürülmesi ile ilgili olarak
mücadele verdiklerini belirten Şeker, "2,5 kilo-
metre çaplı bir alanda 11 tane imam hatip orta-
okulu var. Bölgeden talep olmayınca diğer
ilçelerden ücretsiz taşıma vaadleriyle öğrenci
kaydı yapılıyor. Buna rağmen okulların tamamına
yakınında sınıflar dolmuyor" dedi. 

Okul bulamıyorlar

Çocuklarını düz liseye vermek isteyen velilerin okul
bulamadığını belirten Şeker, "Sadece dört okul düz
lise olarak eğitim veriyor. Sınıflar çok kalabalık. Ve-
liler 824 günlük mücadelelerinin sonucunda mah-
keme kararıyla İsmail Tarhan Ortaokulu’nun düz
lise olarak eğitimi sürdürmesi hakkını kazandılar.
Ancak milli eğitim müdürlüğü mahkeme kararını
uygulamıyor" açıklamasını yaptı. 

Gundemimizde 
asla ittifak yok!
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Tekin, Türkiye’nin
yanlış politikalar
sonucu birçok
açıdan maddi
zarar yaşadığını
ve mağdur
olduğunu söyledi.
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İ çinde bulunduğumuz bu kriz dolayı-
sıyla iktidarın sınırsız hatalarına rağ-
men tüm siyasi parti liderleri bir

araya gelmelidir. Şimdi Ak Partiye yardım
etme zamanıdır. Nasıl mı? Tüm kamuoyu-
nun anlayacağı iyimser ve yardımsever bir
dille Ak Parti genel başkanına çağrı yapıl-
malı, ister parlementoda, ister sarayda
hepsi bir araya gelmeli, durum değerlen-
dirmesi yapılmalı. Mevcut krizden en az
tahribatla çıkılabileceği konusunda plan

proje ve acil önlemler almak için yapıl-
ması gerekenler nelerse acilen 
yapılmalıdır.

Görüldüğü üzere mevcut iktidar edebi-
yat yaparak halen iktisadi pozisyonu tam
anlamıyla anlatamıyor. Aksine Kanal İs-
tanbul gibi dev bir projeyi onlarca milyar
dolarlar pahasına hayata geçirmeye çalışı-
yor. Başka başka saraylar yapma peşinde-
ler. Öncelikle bir vatandaş olarak onurlu
davranıp istifa etmelerini beklerdim ama

umurlarında bile değil. "Onların dolarları
varsa bizim de halkımız var Allahımız var"
diyen sayın Erdoğana sormak gerekmez
mi? Bizim halkımız artan dolara karşı ne
yapmalı? Önlem almayın, çare bulmayın,
sonra da halkın yani kamuoyunun aklıyla

oynarcasına çocukların bile kanmayacağı
ve terapi niteliğindeki açıklamalar yapın.
Bakın sayın Bahçeli nefis bir minik çare
bulmuştu kimse tınlamadı. "An itibariyle
dolarla ve devlet güvencesiyle sözleşmeli
olan köprüler yollar her ne varsa yeniden
gözden geçirilmeli" dedi. İlk kez inanın ilk
kez güzel ve doğru ve çürütülemez bir söy-
lemine şahit oldum ve alkışlıyorum bu ko-
nuda sayın Bahçeli'yi.

Evet sözlerimin arkasındayım acil çö-
zümler karşı tedbirler iktisatçılarla ekono-
mistlerle bilirkişilerle ve tüm partilerin
genel başkanlarıyla uzun uzun karşılık

fikir alışverişi yaparak önlemler bilimsel
tedbirler alınmalı. Unutulmamalı ki bu du-
rumdan tuzu kuru olanların haricinde her-
kes etkileniyor. Adeta milli seferberlik
niteliğinde işbirliği yardımlaşma ve uz-
laşma ta ki bu krizden çıkıncaya dek. Her
şey güllük gülistanlık olduktan sonra yine
siyasiler asli görevlerine dönebilirler.

Bu gri ve bulanık dönemi atlatıncaya
kadar mutlak kollektif işbirliği kaçınıl-
mazdır. Hatta yıllar sürse de. Zaman
zaten tüm maskeleri ve gizlenenleri ayan
beyan ortaya çıkartıyor. Başka seçenek
var mı?
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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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Mehmet EKMEN

mehmet47ekmen@hotmail.com

DİCLEDEN DAMLALAR

Tüm siyasi parti liderleri görev başına

Halkımıza gUler 
yUzlU davranın 
Türk Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 192. yılını kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Sizler halkın içerisinde belediyeyi temsil ediyorsunuz. Halkımıza yakın
ve güler yüzlü davranın. Kaba kuvvet kullanmayın. Şefkatli olmak zorundasınız” dedi

BüyükÇekMeCe Belediyesi
2. Kitap Günleri’ne renk ka-
tanlar arasında yer alan kari-

katürist İrfan Ünalan’ın “Karikatür
Atölyesi” vatandaşlar tarafından yoğun
ilgi gördü. Karikatür Atölyesi’ne katılan
çocuklara karikatürün ne olduğunu an-
latan ve karikatür çizimini öğreten Üna-
lan, atölye eğitimine katılan minik
öğrencilerle tek tek ilgilendi.  

Ünalan'a teşekkür etti

Güzel sanatlar dersi öğretmeni olan
Ünalan’ın çalışmalarını çok beğendiğini

belirten Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Kitap Gün-
leri’nin dördüncü gününde İrfan
Ünalan’ı ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduk. Dikkat çekici ve yaratıcı çalış-
malarıyla vatandaşların büyük beğeni-
sini topladı. Ortaya çıkarttığı çalışmalar
ne kadar yetenekli bir sanatçı olduğu-
nun kanıtıdır. Kitap Günleri’ne gelerek
karikatürlerini sergilediği için kendisine
teşekkür ediyorum” dedi. Çok sayıda
karikatür albümü olan Ünalan, ortaya
çıkarttığı çalışmalar ve mizah anlayı-
şıyla karikatür severlerin ilgi odağı oldu. 

Büyükçekmece Belediyesi 2’inci Kitap Günleri dördüncü gününde karikatürist
İrfan Ünalan, atölye eğitimine katılan minik öğrencilerle tek tek ilgilendi

B üyükçekmece Belediyesi yeni
hizmet binasında kokteyl dü-
zenlendi. Zabıta Müdürü İb-

rahim Kaya, konuşmasında Zabıta
Teşkilatı’nın Osmanlı’dan günümüze
gelen tarihsel sürecini anlatarak, Bü-
yükçekmece Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü olarak bundan sonrada
halkın huzur ve sağlığı için gece gün-
düz demeden çalışacaklarını söyledi.

Akademi oluşturulacak

Törende konuşan ve Türkiye Beledi-
yeler Birliği Akademi inşaatının
Ankara’da devam ettiğini
belirten Başkan Dr.
Hasan Akgün, “Ya-
pımı devam eden
akademinin içeri-
sinde Türk zabıta
teşkilatının yetişeceği
Zabıta Akademisi
oluşturulacak. Zabıta
teşkilatının nasıl eğitilece-
ğini, yeni zabıta yönetmeliğinde
neler olacağı yeniden şekillendirilecek.
Zabıta Akademisi’ni bitirenler zabıta

olabilecek" ifadelerini kullandı. 

Kaba davranmayın

İlçenin güvenliği ve huzuru için gece
gündüz demeden çalışan zabıta ekip-
leriyle bir araya gelen Başkan Dr.
Hasan Akgün, "192. yılınız kutlu
olsun. Sizler halkın içerisinde beledi-
yeyi temsil ediyorsunuz. Halkımıza
yakın ve güler yüzlü davranın. Kaba
kuvvet kullanmayın. Şefkatli olmak
zorundasınız. Kendinizi yanlış yapan
kişinin yerine koyun. Zabıta teşkila-
tında görev yapmış Osmanlı’dan bu-

güne kadar hizmet etmiş ve
ebediyete intikal etmiş bütün

zabıta teşkilatı mensupla-
rına Yüce Allah’tan rahmet
diliyorum. Bu kutsal top-
rakları, bu dünyanın en
güzel kara parçası olan

Türkiye Cumhuriyeti’ni
kurup bu ülkeyi bize emanet

eden başta Mustafa Kemal
olmak üzere hayatlarını feda eden
tüm şehitlerimizin aziz hatırası
önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. 

BüyükÇekMeCe Belediyesi 2.
Kitap Günleri Koordinatörü, Be-
lediye Başkan Danışmanı Tarihçi

- Yazar Sacide Bolcan moderatörlüğünde
okurlarıyla bir araya gelen ilahiyatçı -
yazar Recep İhsan Eliaçık keyifli bir söyle-
şiye imza attı. Büyükçekmece Belediyesi
Kitap Günleri’ni çok beğendiğini belirten
Eliaçık, “Özellikle bu tür kültür ve sanat
faaliyetleri bizim gibi işi gücü yazmak,
çizmek ve kitaplar olan insanlar için
önemlidir. Kitap fuarları bizim nefes aldı-
ğımız yerledir. Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün ve ekibine çok
teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap
Günleri'ne katılan ilahiyatçı - yazar
Recep İhsan Eliaçık, “ Devletin resmi
dini illa olacaksa adalet olur. Devletin
mezhebi olacaksa eşitliktir. Devletin
meşrebi olacaksa özgürlüktür” dedi

Kitap fuarlarını ziyaret etmek-
ten çok keyif aldığını belirten
Eliaçık sözlerine şu şekilde

devam etti, “Gerçek bir demo-
kratik Cumhuriyet’te resmi din
olmaz. Devletin resmi dini illa
olacaksa adalet olur. Devletin
mezhebi olacaksa eşitliktir.

Devletin meşrebi olacaksa öz-
gürlüktür. Devletin tarikatı ola-
caksa medeniyettir. Devletin
ırkı olacaksa insanlıktır. Ben
böyle düşünüyorum.” Büyük-
çekmece Belediyesi yeni hiz-
met binasında devam eden

Kitap Günleri’nde ünlü yazar-
ların söyleşi ve imza
günleri 9 Eylül tari-
hine kadar devam

edecek.

DEVLETiN
RESMi DiNi
OLMAZ

Din adalet 
mezhep eşitlik

meşrep özgürlük

Kitap günlerinde karikatür zamanı

Recep
İhsan
Eliaçık

En fazla göçü İstanbul aldı
türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sa-
yısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde

42.5 artarak 253 bin 640 kişi oldu. Türkiye’den yurt dı-
şına göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında en
fazla göç edenlerin, yüzde 15.5’ini 25-29 yaş grubu,
yüzde 14.4’ünü 20 – 24 yaş grubu, yüzde 12.3’ünü 30-
34 yaş grubu oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına göç
eden 253 bin 640 kişinin yüzde 52.3'ünü erkek, yüzde
47.7'sini ise kadın olduğu açıklandı.  Yurt dışından Tür-
kiye’ye göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde
22.4 artışla 466 bin 333 kişi oldu. Yurt dışından Tür-
kiye’ye göç eden 466 bin 333 kişinin yüzde 54’ünü erkek,
yüzde 46’sını ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye’ye
2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendi-
ğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul
olduğu görüldü. İstanbul’u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile
Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile
İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa izledi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, zabıta personelini elinde çiçeklerle karşıladı.
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7 Eylül’de Tahran’da, Türkiye, Rusya ve İran;
Suriye’de son kale olarak nitelendiren ve 7
yıldır devam eden iç savaşın kaderini belir-

leyecek İdlib operasyonu için ortak kararı dünya
ile paylaşacaklar.

Son bir aydır özelikle de Türkiye ve Rusya ara-
sında devam eden görüşme ve müzakereler sonuç
verdiğinden zirvenin tarihi de belli oldu. 

Evet en sonda söyleyeceğimi en başta 
söyleyeyim!

Türkiye ve Rusya İdlib operasyonu için tam mu-
tabakat sağlamış görünüyorlar.

Turkiye'nin çekincelerini en son görüşmeye biz-
zat katılarak Putin gidermiş oldu.

Türkiye de İdlib'e operasyona yeşil ışık 
yakmış oldu.

Bu anlaşmanın alt yapısı bittiği için, geriye, li-
derler bazında Tahran’da duyurmak kaldı.

Bu şimdilik üç ülke arasında olup bitenlerin
fotoğrafı.

Aslında ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki ger-
ginlikten yararlanarak Ruslar bu sürece Fransa ve
Almanya’yı dahil etmek istediler. Beşli bir zirve
için yoğun diplomasi yürütülmesine rağmen sonuç
alınmadı. 

Bunda özelikle de İngilizlerin baskısı etkili oldu.
İngiltere Irak’tan sonra Suriye için de yoğun şe-

kilde devrede olduğunu göstermek adına Esadlı bir
çözümün kabul edilemeyeceğini sürekli vurgula-
maya başladı.

Çünkü İdlib operasyonu başarıyla biterse artık
Esad tüm Suriye'nin mutlak ve tartışmasız
lideri olur.

Zafer kazanmış bir lider olarak kalıcılığını da
tescillemiş hale getirir.

Böylesi bir durumun oluşması hiç de kolay ol-
mayacak gibi… 

Bunun birden çok nedeni var...
İdlib 7 yıl süren iç savaşta yer alan bütün silahlı

gurupların toplandığı yer.
İdlib yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı bir yer.
İdlib tüm istihbarat örgütlerinin cirit attığı bir

yer, bu da her türlü provokasyonun kolaylıkla ha-
yata geçirileceği anlamını taşır.

İdlib bir çatışmazlık bölgesi ilan edildiği için
herhangi bir operasyonda şimdiye kadar verilen
bütün sözlerin bir anlam ifade etmediği anlamını
taşır ki bundan en çok Türkiye etkilenir.

İdlib düşerse Rusya’nın Ortadoğu’da gücü kalıcı
hale gelir, bu da Batı için kabul edilebilecek bir
durum değil.

İdlip, Suriye muhalefeti için son umut ve son
hayal olduğu için domino etkisi ile yeniden sorgu-
lama ve müttefikler arayışını hızlandırır, bu tüm
coğrafyayı olumsuz etkiler.

İdlib, eğer başta Tahrir el Şam olmak üzere,
gruplar teslim olmayı kabul etmezlerse yüz bin-
lerce insan başta Türkiye olmak üzere yeni bir göç
dalgasına kapılır.

On binlerce insan ölür!
Bunların büyük çoğunluğu çocuklar olur.
Ama siyaseten en önemli gelişme ise Rusya'nın

Turkiye'ye verdiği ya da vermeyi taahhüt ettiği gü-
vencelerin ne kadar gerçekçi olduğu ve ABD’nin
bu operasyona karşı hamlesinde Rusların ne çapta
bir direnç göstereceği ile alakalı olanıdır sanırım.

Hele ki bir kimyasal saldırı söylentisi ve duru-
mun da Esad’a yönelik saldırıyı Rusların nasıl kar-
şılayacağı belirsizken…

Türkiye’nin bu eksende alacağı pozisyonu iyi
hesap etmesi gerektiği inancındayım.

7 Eylül Zirvesi,
Suriye davasının sonu olmayabilir.
Suriye savaşının yeni bir başlangıcı da olabilir.
Böylesine bir coğrafyada çıkar ilişkilerinin ve

önceliklerin her an değişebileceği bir tabloda Tür-
kiye son 16 yılın en zor kararını verirken çok yönlü
düşünmek durumda olmalıdır.

Öyle görünüyor ki hepimizi çok zorlu bir sonba-
har bekliyor.

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

7 Eylül: Suriye ve 
bölgenin kaderi

2 015 yılının Kasım
ayında Beşiktaş' Çıra-
ğan Caddesi'ndeki Ga-

latasaray Üniversitesi'nde arıza
yapan asansöre müdahale
eden elektrik teknisyeni Arif
Arslan (46), kabinin aniden ha-
reket etmesiyle kabin ile zemin
arasında sıkışarak hayatını kay-

betti. İki çocuk babası olan ve 5 yıldır üni-
versitede elektrik teknisyeni kadrosunda
çalışan Arslan gözyaşları arasında top-
rağa verilirken, okul yöneticileri ile görü-
şen öğrenciler, Arslan’ın iş cinayetine
kurban gittiğini belirterek taleplerini yöne-
time kabul ettirdiklerini ifade etti. Eylem
yapan öğrenciler, elektrik teknisyeni olan

Arif Arslan, iş tanımı yalnızca asansörde
mahsur kalacak biri olduğunda onu kur-
tarmak olduğu halde idari üstlerinin man-
evi baskısıyla asansörün tadilatını da
gerçekleştiriyordu. Kazanın ardından it-
faiye ve polis olay yerine gelerek işçi arka-
daşımızın cenazesini çıkarıp kamera
kayıtlarına el koydular. Yetkililer Arif Ars-
lan’ın asansör tamirine ‘kendi inisiyatifiyle
ve tek başına’ giriştiğini ifade ederek olayı
bir kazaya indirgemeye çalışıyorlar" açık-
lamasını yaptı. 

İyi niyetinin kurbanı oldu

Kantinde gerçekleştirdikleri forumlarla
hukuki mücadeleyi ve ölen işçinin ailesiyle
irtibatı sağlayacak komiteler oluşturan öğ-

rencilerle görüşen
Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr.
Necmi Yüzba-
şıoğlu ise tepki
çeken açıkla-
malarda bu-
lundu.
Yüzbaşıoğ-
lu’nun "O 
burayla bütün-
leşmiş biriydi.
Sıradan biri 
değildi. Yirmi
dört saati bura-
daydı. Her şeye 
koşuyordu. Maale-
sef çok iyi niyetinin, çok çalışkanlığının
kurbanı oldu diyebilirim" şeklindeki sözleri
öğrencileri çileden çıkardı. Yüzbaşıoğlu,
öğrencilerin, "yaptığı açıklamalardan do-
layı özür" talebini ise kabul etmedi.

14 Eylül'e kadar süre verildi

Rektör Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, yapılan
görüşmelerde  görevde olduğu zaman zar-
fında Arif Arslan'ın ailesinin lojmanda ka-
lacağını, geride bıraktığı iki çocuğuna burs
bağlanacağını ifade etti. Fakat bir yılın so-
nunda burslar kesildi. Yaklaşık bir yıldan
beri de lojmanı boşaltması için Arslan'ın
eşi Hadice Arslan'a baskı yapılmaya baş-
landı. Son olarak Üniversite Genel 
Sekreterliği'nden Hadice Arslan'a bir tebli-
gat gönderilerek 14 Eylül'e kadar oturduğu
lojmanı boşaltması istendi. Aksi takdirde

müdahalede bulunulacağı belirtildi. 

Bir yıl daha kalmak istiyor

Yaşananlar üzerine Üniversite Sekreterliği
ve Rektörle görüşen Hadice Arslan'a ilginç
bir gerekçe gösterildi. İlgili lojmana başka
bir çalışanın getirileceğini belirten üniversite
yönetimi kararında diretti. Genç yaşta ko-
casını kaybeden Hadice Arslan'ın ise loj-
manda sadece bir yıl daha kalmak istediği
öne sürüldü. Kendisine sahip çıkan öğren-
ciler aracılığıyla açıklama yapan Arslan'ın,
"Büyük oğlum Emirhan üniversite sınavla-
rına hazırlanıyor. Çocuğumun düzeni bo-
zulmasın istiyorum. Hem de okulda abileri
ve ablalarıyla kolaylıkla ders çalışabildiği
için bu ortamdan kopmak istemiyor. Se-
neye Emirhan’ın kazandığı üniversiteye
göre ben zaten taşınacağım" dediği 
öğrenildi. 
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Galatasaray Üniversitesi'nde
gerçekleşen asansör kazasında

hayatını kaybeden elektrik
teknisyeni Arif Arslan'ın ailesine,

Rektör Ertuğrul Karsak
tarafından verilen sözler 
unutuldu. Üniversitenin

yerleşkesinde kalan aileye
oturdukları lojmanı terketmeleri
için 14 Eylül'e kadar süre verildi

11 Kasım 2015'te meydana gelen korkunç kazayı gözyaşlarıyla seyreden öğrenciler,
Arif Arslan'ın bir iş cinayetine kurban gittiğini belirterek uzun süre eylem yapmıştı. 

KARSAK SESSİZ
Arif Arslan’ın ailesinin
lojmanda bir yıl daha
kalma isteğine karşı
sessizliğini koruyan
Rektör Karsak’ın ne tür
bir yanıt vereceği
merak konusu oldu.

REKTOR
SOZU!

Termal var ama 
kalacak yer yok
Türkiye'nin çeşitli illerinden aldıkları termal devremülkler nedeniyle mağdur olduklarını öne süren
bir grup, İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulundu. Mağdurlardan Zahide Çobanoğlu,
"Hiç yararlanamadım. Gittiğimde de hep para ödedim. Termal var ama kalacak yerimiz yok" dedi

Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adalet Sarayı'nın
karşısında bir araya gelen

mağdurlar, "Mağduruz, haklıyız, hak-
kımızı isteriz" şeklinde slogan attı.
Grup adına açıklamayı yapan Akkuş
Termal Üyeleri Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Sevinç
Öğnü, Türkiye'nin değişik illerinden
geldiklerini belirterek, "Bizler Türki-
ye'de yeraltı zenginliği olarak termal
suların değerlendirilip insanlara hem
sağlık olarak hem de yatırım amaçlı
bu projelerden yer aldık. Ama bu
yolda bizler kandırıldık. Bize, şu anda
geçerli olmadığını söyledikleri satış
sözleşmeleri ile satışlar yaptılar. Devlet
de bu termaller üzerindeki denetimini
yeterince yapmadı ve bu insanların
hepsini mağdur etti" dedi. Türkiye'nin
çeşitli illerindeki vatandaşlara devre-
mülk satışı yapılarak mağdur edildik-
lerini belirten Öğnü, "Mesela Afyon,
Ankara'daki bir termale Aydın'dan,
Diyarbakır'dan satışlar yapıldı ve siz-
ler hiç gelmeyin, biz sizlere kira bedeli
göndereceğiz dediler. Zamanla bu
sözlerin hiçbiri tutulmadı. Projeyi
oluşturan insanlar kendileri için bunu
zenginleşme aracı olarak kullanmaya

başladılar" iddiasında bulundu.

500 bine yakın mağdur var

Bazı mağdurların evini satarak, bazı-
larının da kredi çekerek bu projelerden
devremülk aldığını söyleyen Öğnü,
"Türkiye çapında 500 bine yakın mağ-
dur insan var. Benim ait olduğum ter-
malde 20 bine yakın mağdur var.
İnsanlar satış iptalleri yapıyor ücretleri
ödenmiyor. Tesisler üzerine şirket or-
takları tarafından icralar konuluyor,
hiç kimse parasını alamıyor" diye ko-
nuştu. Bugüne kadar yaptıkları suç
duyurularının takipsizlik kararı ile so-
nuçlandığını söyleyen Öğnü, "Biz
bugün yine bulunacağız. Başta Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere Adalet Bakanlığı'ndan,
Turizm Bakanlığı'ndan, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı'ndan bu konuya el
atmasını ve bu durumu düzeltmesini,
gerekirse kayyum yöntemi ile burala-
rın yönetimi hissedarlara devretme-
sini, bitmeyen inşaatları da
alacaklarımıza karşılık bize versin biz
bitirelim, ülkemize güzel şeyler kazan-
dıralım. Ama bir kişi bizim sırtımız-
dan zengin olmasın, mal mülk sahibi
olmasın" ifadelerini kullandı. 

Hiç yararlanamadım

Mağdurlardan Zahide Çobanoğlu,
2010 yılında 8 bin 500 lira nakit
ödeme ile bir devremülk projesine
dahil olduğunu belirterek, "Hiç yarar-
lanamadım. Gittiğimde de hep para
ödedim. Şimdi 100 Euro istediler. Git-
medim şimdi. Gitsem de zaten kala-
cak yer yok. Termal var ama kalacak
yerimiz yok. Başka yer gösteriyorlar
orda da sıcak su olmadığı için gitme-
dim" dedi. Mağdurlar, basın açıkla-
masının ardından suç duyurusunda
bulundu. DHA

Hacamatcıya
şok baskın
Avcılar'da ruhsatsız şekilde hacamat ve
sülük uygulaması yapan bir iş yerine polis
ekipleri baskın düzenledi. İddaya göre
gerçek mesleği kaportacı olan kişi görüntü
alan basın mensuplarına saldırdı

avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdür-
lüğü görevlileri ile birlikte ruhsatsız

olarak hacamat ve sülük uygulaması yaptığı be-
lirlenen bir apartman dairesine baskın düzenledi.
Sözde bir çok hastalığın tedavi edildiği binaya
gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak içeride
kimse yoktu. Bunun üzerine çilingir çağırıldı. 
Çilingir kapıyı açmaya çalıştığı sırada hacamat
ve sülük tedavisi uygulayan Mustafa C. geldi. 

Malzemelere el konuldu

Kapının açılması ile içeri giren polis ekipleri ha-
camatta kullanılan malzeme ile karşılaştı. Mus-
tafa C. ise görüntü alan basın mensuplarına
saldırdı. Hacamat için kullanılan malzemelere el
konulurken Mustafa C. ifadesi alınmak üzere
emniyete götürüldü. Sözde tedavi merkezi olarak
kullanılan apartman dairesi ise Avcılar Belediyesi
Zabıta ekiplerince mühürlendi. DHA

Çatalca Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü 

bünyesindeki halk dansları
topluluğu, 19. Erguvan 

Festivali’nde başarılı bir 
performans sergiledi

Çatalca Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğü tarafından ku-
rulan “Bir Sandık Bin Emanet” halk

dansları topluluğu, farklı yörelerden sergile-
dikleri koreografilerle izleyenlerin ilgisini çekti.
Halk Dansları Eğitmeni Mehmet Emre
Toker’in çalıştırdığı topluluk, festivalde Trakya

yöresinden halk danslarını izleyicilerin beğeni-
sine sundu. Büyük beğeni kazanan halk oyun-
ları gösterisinin sonunda uzun süre alkış aldı.
19. Erguvan Festivali’ni renklendiren bir diğer
grup ise, Destans Halk Dansları Topluluğu
oldu. Efelerin gösteri ve muhteşem koreogra-
fileri büyük beğeni kazandı.  

BiR SANDIK BiN EMANET
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Yaz döneminde televizyonda en çok hangi dizileri izlediğimiz belli oldu. Birinci sırayı
Erkenci Kuş, ikinci sırayı Diriliş Ertuğrul'un aldığı listede üçüncü sırada Nefes Nefese var

T elevizyon ekranlarının en çok konuşu-
lan dizileri belli olurken, yeni sezon ön-
cesi hazırlıklar ve start bekleyen

yapımlar TV sayfalarının en çok konuştuğu
başlıklar arasında yer aldı. Medya takibinin
öncü kurumu Ajans Press, Ağustos ayının tel-
evizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in ger-
çekleştirdiği medya incelemesine göre,yeni
sezon öncesi son hazırlıklar ve geri sayım yapan
yeni projeler izleyicinin ve medyanın günde-
minde yer almayı başardı.

İlk iki değişmedi

Ağustos ayının televizyon raporu incelendi-
ğinde, en çok konuşulan yapımın geçen ay da li-
derlik koltuğuna oturan Erkenci Kuş olduğu
görüldü. Star TV’nin sevilen yapımı hakkında

241 yazılı basın haberi tespit edildi. TRT 1’de
yayımlanan Diriliş Ertuğrul ise 180 haberle lis-
tenin ikinci sırasında yer alırken, bu iki yapımın
geçtiğimiz ay olduğu gibi ilk iki sırada yer al-
ması dikkat çekti. Star TV’nin yeni ya-
pımı Nefes Nefese ise 157 yazılı basın
yansımasıyla en çok konuşulan
üçüncü dizi olmayı başardı. Show
TV’nin sevilen yapımı Meleklerin
Aşkı başarılı reyting oranlarıyla
dikkat çekerken, 141 haberle lis-
teye dördüncü sıradan giriş
yaptı. Fox TV’nin gençlik dizisi
4N1K İlk Aşk 130 habere konu
olarak en çok konuşulan beşinci
yapım olmayı başardı.
HABER MERKEZİ

Erkenci Kuş’a 
tutulduK

Ajans Press’in 1- 31 Ağustos tarihleri ara-
sında yaptığı yazılı basın incelemesinde,

Kanal D’nin yeni ve dikkat çeken ya-
pımları arasında yer alan Koca Koca
Yalanlar,129 yazılı basın haberiyle
en çok konuşulanlar arasında altıncı
basamakta yer aldı. Eşkıya Dünyaya

Hükümdar Olmaz 127, Çukur 96, Yasak
Elma 92, Çocuklar Duymasın ise 89 yazılı basın ha-

beriyle en çok konuşulan diğer diziler oldu.

Koca Koca 
Yalanlar ilgi çekti

Kısa filmler ustalara emanet
Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film organizasyonunda bu yıl 14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde
ilki düzenlenecek olan festivalin yarışma filmlerini değerlendirecek jüriye başkanlık edecek isim belli oldu

fethi Gemuhluoğlu’nun “dostluk” fel-
sefesinden yola çıkan, Direktörlüğünü
Faysal Soysal’ın ve Genel Sanat Yönet-

menliğini Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı “Uluslar-
arası Dostluk Kısa Film Festivali”,“Kısa Metraj
Film Yarışması” ana yarışma kategorisinden oluşu-
yor. Yarışmada dereceye girecek filmleri seçecek jü-
riye ise Antalya, Adana, İstanbul ve Ankara başta
olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası festivalde
ödüller kazanan ve sinemasıyla adından çokça söz

ettiren bir isim; Yüksel Aksu başkanlık edecek.

Çok önemli filmleri var

Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköy’e Karşı,
İftarlık Gazoz gibi güçlü filmlere imza atan, filmle-
rindeki konuları şiirsel bir dille anlatan Aksu, traje-
diden komedi yaratması, özgün bir tarza sahip
olması, sineması ve akademisyenliği ile bugüne
kadar birçok genç kısa filmciye desteği ve dostluğu
ile tanınıyor.

E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. No: 44/6-A
BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Rezervasyon 
0212 882 52 53

NEZİH SELVİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)

uç semavi din ve 6
farklı mezhebe mensup
insanlardan oluşan An-

takya Medeniyetler Korosu, 29 Ey-
lül'de ABD'nin başkenti
Washington'da düzenlenecek Türk
festivalinde konser verecek. Seslen-
dirdiği Türkçe, Arapça, İngilizce,
Romanca, Çerkezce ilahi ile türkü-
lerle barışı ve kardeşliği eserlerinde
işleyen koro üyeleri, 10 yıldır 400
konserde sahne aldı. Yeni konser
sezonu için provalara devam ettik-
lerini anlatan Antakya Medeniyet-
ler Korosu Derneği Başkanı
Yılmaz Özfırat, Washington'daki

konserde insanlara bir ada yaşama
kültürünün örneğini göstererek,
dünyanın beşten büyük olduğunu
ve ABD'li yetkililere Türkiye'nin sö-
zünü dinlemeleri için bir mesaj ve-
receklerini belirtti. Koro olarak
Türkiye'nin negatif tanıtılmasına
karşı olduklarını ifade eden Özfırat,
Türkiye'de herkesin bir arada yaşa-
yabildiğini, herkes kendi dinini, ila-
hisini, türküsünü özgürce
söyleyebildiğinin mesajını vermek
için bu yola çıktıklarını aktardı.

Kadroda yok yok

Kudüs'te geçen yıl bir konser ger-

çekleştirdiklerini, orada hem İs-
raillilerin hem de Filistinlilerin bir
araya gelmesine vesile oldukla-
rını ve bunun için gururlu olduk-
larını ifade eden Özfırat, şunları
söyledi: "Bünyesinde, rahipleri,
rahibeleri, imamları, papazları,
doktorları, öğretmenleri, avukat-
ları, manifaturacıları yani halk-
tan kişileri barındıran koromuz,
insanlara bir arada yaşama kül-
türünü gösterirken aynı zamanda
ülkemizdeki huzur ve barış orta-
mını da insanlara örnek olarak
sunmaya devam edecektir." 
AA

Türkler söyleyecek 
ABD dinleyecek

Birleşik Krallık’ta ya-
şayan Türk moda ta-
sarımcısı Zeynep

Kartal, bu yıl 15 Eylül’de
gerçekleşecek Londra
Moda Haftası kapsa-
mındaki defilesinde, İn-
giltere Kraliçesi II.
Elizabeth'e ait olan üç
mücevheri tasarımları-
nın üzerine taşıyacak.
Kraliyetten özel izinle
alınan bu üç değerli
mücevher, tarihte ilk

kez bir moda tasarımcı-
sına defilesi için emanet

edilecek. Kraliçenin kişisel
koleksiyonuna ait olan mü-
cevherler, Zeynep Kartal’ın
2019 İlkbahar/Yaz defilesi
için üç tasarımın üzerinde
görücüye çıkacak. Kartal, bu

defileyle ilgili olarak şöyle ko-
nuştu: “Her zaman hem ülkem
hem de Birleşik Krallık ara-
sında bir kültür köprüsü kur-
mayı amaçladım. Birleşik
Krallık Kraliçesi II. Elizabeth’in
koleksiyonunda yer alan üç
mücevherini tasarımlarımın
üzerinde görmek benim için
büyük bir mutluluk… Kraliyet
tarafından bu özel iznin bir
Türk modacıya verilmesinden
dolayı mutluluğum ayrıca iki
katına çıktı.” Türk moda tasa-
rımcısı Zeynep Kartal, dünyaca
ünlü isimlerden Lady Gaga,
Kylie Minogue, Bebe Rexha,
Ellie Goulding, Cherly Cole,
Tess Daly, Winnie Harlow,
Massie Williams, Michelle
Keegan ve Lucy Fallon’u giy-
dirmesiyle de tanınıyor.  DHA

Kraliçe, Zeynep’e danışıyorYeraltından tarih çıktı
Amasya'nın Göynücek
ilçesindeki Oluz Höyük
kazılarında, 2 bin 500

Yıllık Pers sarayına ait, apadana
denilen sütunlu kabul salonu ile
taht salonu ortaya çıkarıldı.
Amasya Valisi Osman Varol, 20
kişilik ekiple Oluz Höyük'te yürü-
tülen kazı çalışmalarını yerinde
inceleyerek, kazı alanının teknik
ve yapısal özellikleri hakkında

bilgi aldı.
Varol,

ga-

zetecilere yaptığı açıklamada, ça-
lışma alanında kendilerini heye-
canlandıran yeni bir yapının
ortaya çıkarıldığını duyurdu. Pers
Sarayı'na ait 2 bin 500 yıllık kalın-
tıların ortaya çıkmasını sevin-
çle karşıladıklarını
vurgulayan Varol, "Kazı ye-
rini gezerek bu yıl çıkarılan
eserleri inceleme fırsatı
bulduk. Bu, çok uzun so-
luklu bir çalışma. Hoca-
mıza ve burada emeği
geçenlere çok teşekkür
ediyoruz. Hep beraber
ne kadar zorlu koşul-
larda iş yapıldığını gör-
dük. Hocamıza, bilim
dünyasına ve Amasya'mıza
kattıkları için ayrıca teşekkür
ediyoruz." diye konuştu.

Dizileri izlemekten vazgeçemedik

Yönetmen Yüksel
Aksu, juri heyetinin
başkanlığına seçilen
isim oldu. Aksu,
Dondurmam Gaymak
filminin de yönetmeniydi.

ABD’de sahne alacak koro, 5 farklı dilden şarkılar söyleyecek.

Zeynep Kartal
yaptığı takı
tasarımlarıyla tüm
dünyada ses 
getirmeyi başarıyor.
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İ lk dört haftası geride kalan Türkiye
Spor Toto 1. Lig'de topladığı 5 pu-
anla 10. sırada bulunan İstanbuls-

por aynı süreçte geçtiğimiz sezondan
daha fazla puan topladı. Kazanama-
dığı üç maçta İstanbulspor ve Adana
Demirspor ile berabere kalan İstanbul
Boğaları, Altay karşısında ise bozguna
uğradı.

Kral'ın golcüleri suskun

Trabzonspor'da oynadığı dönemde gol
rekoru kırarak krallık ünvanı elde eden
ve ülkemizi Avrupa'da da temsil eden
Fatih Tekke'nin forvet oyuncularından

verim alamaması dikkat çekiyor. Fut-
bol oynadığı senelerdeki gol becerisi,
asist özelliği ve kafa toplarındaki haki-
miyetiyle herkesin takdirini kazanan
genç antrenörün elindeki Perovic ve İb-
rahim Yılmaz sadece birer gol atabildi.

Adanaspor'da durum daha kötü

İstanbulspor'un önümüzdeki hafta
karşılaşacağı Adanaspor ise can çekişi-
yor. Turuncu beyazlılar dört maçta al-
dığı iki mağlubiyet ve beraberlikle
topladığı 2 puanla 16. sırada yer alıyor.
Bu sezon zor günlerin beklendiği Ak-
deniz ekibinde en son galibiyet sevinci
geçen yıl Elazığspor maçında
yaşanmıştı.

BuRAK ZİHNİ

Türkiye Spor Toto 1. Lig'inde mücadele eden ta-
kımlar arasında yer alan İstanbulspor, kadro de-
ğerlerinin sıralandığı değerlendirmede 11. sırada
kendine yer buldu. Toplamda 3,93 milyon euroluk
değere sahip olan sarı siyahlılar 30 futbolcuyla 24.5
yaş ortalaması tutturdu. Takımda 6 da yabancı var.

Değer sıralamasında

11. olDu

Istanbulspor 
galIbIyetI unuttu!
Yeni sezona Fatih Tekke ile başlayan İstanbulspor ilk hafta yendiği Afjet Afyonspor'un ardından oynadığı üç maçı da kazanamadı.
Söz konusu karşılaşmalarda iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı siyahlılarda forvet oyuncularının verimsizliği de göze çarptı

3. Lig 1. Grup'taki ilk maçında Tire 1922'ye evinde mağlup olan Büyükçekmece Tepecikspor gözünü
hafta sonunda oynayacağı Nevşehir Belediyespor karşılaşmasına çevirdi. Yeşil turunculular bu 
deplasmandan elde edeceğei galibiyetle sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor

İLK HEDEF
ADANASPOR

Küçükçekmece’de hedef kupa 
kÜÇÜkÇekMeCe Belediyesi ve
Küçükçekmece Amatör Spor Ku-
lüpleri Destekleme Derneği tara-
fından geleneksel olarak
düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı Futbol Turnuvası başladı.
Küçükçekmece Halkalı Etap Sta-
dı'nda başlayan ve üç hafta süre-
cek olan 30 Ağustos Zafer

Bayramı Futbol Turnuvası müsa-
bakalarında 2018-2019 futbol se-
zonu lisansı çıkmış 2002, 2003 ve
2004 doğumlu futbolcular müca-
dele edecek.

20 Eylül'de sona erecek

Zafer Kupası'nın startı 30 Ağustos
Zafer Bayramı'nda Halkalı Taşte-

pespor ile Gedikpaşaspor arasında
oynan açılış maçı ile verildi. Hafta
içi ve hafta sonları oynanacak fut-
bol turnuvasında 5 grupta toplam
21 takım lig usulü tek devreli oyna-
nacak maçlar sonunda, önce çey-
rek sonra yarı final oynayacak.
Turnuva, 20 Eylül tarihinde oyna-
nacak final maçı ile sona erecek.

SÜPeR Amatör Küme ta-
kımlarından Muratbeyspor
Galatasaray'dan yaptığı
transferle kadrosunu güç-
lendirdi. Kırmızı siyahlılar
teknik heyetin raporu kapsa-
mında görüşmelere başla-
dığı Sabrican Gülle ile

anlaşmaya vardı.8 sezondur
sarı kırmızılı formayu giyen
ve sağ bek pozisyonunda
görev yapan genç futbolcu
için maliyet açıklaması ya-
pılmadı. Sabrican ilk defa
Galatasaray dışında bir
forma giyecek.

Sabrican Gülle 
Muratbeyspor’da

AMATÖR 1.Küme ekiplerinden Yeşilesenyurts-
por geçtiğimiz sezon takımda forma giyen
Okan Akbaba’nın sözleşmesini bir sezon daha
uzattı. Ortasaha olarak görev yapan Okan Ak-
baba resmi imzayı atarak yuvada kaldı.

Okan’dan bir yıllık imza

SeZONa kötü bir başlangıç
yaparak Şenol Güneş Sta-
dı'nda Tire 1922'ye 2-1 yenilen
Büyükçekmece Tepecikspor 2.
haftada ilk galibiyetini almak
amacında. Gökhan Erdöl'ün
iki golü ile yenik duruma düş-
tüğü maçta Fırat Bozkurt'un
golü ile umutlanan Büyükçek-
mece ekibi kendisine puan ge-
tirecek gol ve golleri
bulamayınca sahadan mağlup
ayrıldı.

Teknik heyet tam mesai

Cumartesi günü Nevşehir Be-
lediyespor deplasmanına gide-

cek olan Büyükçekemce Tepe-
cikspor'da teknik kadro oyun-
cular için yoğun mesai
harcıyor. İlker Erdem yöneti-
minde devam eden hazırlık-
larda motivasyon ve fizik
olarak futbolcuların hazır hale
gelmesi adına büyük çaba or-
taya koyuluyor.

Rakibi bugün belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası 2.
Eleme Turu eşleşmeleri bugün
çekilecek kura ile belirlenecek.
Kura çekimine 1. turdan gelen
21 takım ve TFF 3. Lig'den 53
kulüp katılacak.

Nevsehir’de telafi zamanı

beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,
Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısının fazla
olduğunu söyledi. İsviçre'nin Nyon kentindeki
UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 20.
UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantı-
sı'na katılan Şenol Güneş, Türk futbolunun ge-
leceği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

16 senedir yokuz

Güneş, "Dünya kupasında üçüncü olduk ama
dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olamadık.
Daha henüz bu konuda eksiklerimiz var.
2002'den bu yana daha (Dünya kupasına) katı-
lımımız da yok. Sportif başarılar önemli ama
aynı zamanda yatırımlar, anlayışlar ve felsefeler
de önemli." ifadelerini kullandı.

Çok yabancı var

Türkiye'deki 14 yabancı futbolcu kuralına yöne-
lik mesajlar veren Güneş, "Türkiye bu koşul-
larda hazır olmadan bazı şeyler yaptı. Belki
başlangıçta düşünce olarak doğru olabilir ama
onun da kriterleri vardı. Ama o kriterler uygu-
lanmaya konulmadı. Dolayısıyla 14 yabancı
olarak kaldı. Süper Lig'de yabancı futbolcu sa-
yısı çok fazla. Şu aşamada daha az sayıda ya-
bancı futbolcu olması daha sağlıklı kararlar
getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece sonuç kovalıyoruz

Beşiktaş'ın son iki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde
mücadele ettiğini ve bu yıl da UEFA Avrupa Li-
gi'nde yarışacağını anımsatan Güneş, "İyi işler
yaptık. Ama bazen bu başarılar size rakip de
olabiliyor, beklentileri büyütüyorsunuz. Ama ül-
kenin futbol anlaşında, oyuncunun yetiştirilme-
sinde, yarıştırılmasında, antrenörün
gelişiminde, vizyona çıkmasında ve kulüplerin
kurumsal yapısında tartışılacak konuları fazla
ele almıyoruz. Biz sadece sonuçları kovalıyo-
ruz." yorumunda bulundu.

Almanya uzun yıllar yatırım yaptı

Türkiye'nin futboldaki potansiyelinin büyüklü-
ğüne işaret eden Güneş, şöyle konuştu: "Avru-
pa'nın en önemli beş futbol ülkesi, Almanya,
İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya. O yatırım-
ların gerisindeyiz. Hatta, futbolu ekonomik ola-
rak ihtiyacı olan insanların oynayacağını
düşünürsek biz buna daha müsaitiz. Ama son
yıllarda çok güzel tesisler de yapılmasına rağ-
men henüz geriden geliyoruz.”

Güneş: Ligde
fazla yabancı var

İstanbulspor’un ligde aldığı kötü sonuçlar daha şimdiden teknik heyeti ve kulüp yöneticilerini kara kara düşündürmeye başladı.

Büyükçekmece Tepecikspor’da hedef Nevşehir maçını kazanmak ve moral bulmak üzerine kurulu.

Küçükçekmece’de başlayan turnuva 20 Eylül tarihinde sona erecek, turnuvada büyük ödül Zafer Kupası.

Sabrican
Gülle



H ayırsever iş insanı Hasan
Kılıç ve eşi Nezihe Kılıç,
Güzelce'de açacakları Ne-

zihe-Hasan Kılıç Anadolu Li-
sesi için tanıtım ve tanışma
kokteyli düzenledi. Tanıtım
kokteylinde konuşan Hasan
Kılıç'ın yeğeni Murat Kılıç, bir
sonraki resmi törende okulu
açacaklarını belirterek, "Sizleri
aramızda görmekten onur duyu-
yoruz. Hayırsever amcam ve yen-
gemin yapmış olduğu hayırları
Allah kabul etsin. Vatana millete ha-
yırlı olsun. Geldiğiniz için teşekkür
ederim" ifadelerini kullandı. 

Bugüne kısmetmiş 

Mübadele döneminde ailesinin Türki-
ye'ye geldiğini gözleri dolarak aktaran
Hasan Kılıç, "Babalarımız 1923'te Se-
lanik'ten gelme. Rumlar buradan
oraya gidiyor atalarımız Türkiye'ye
geliyor. Çift yok çubuk yok hiçbir

şey
yok.
Şartlar kötü. Ailem beni nasıl okuta-
cak, biz nerde okuyacağız. Ama imkan
yok, servis yok. En yakın okul Çatal-
ca'da. Biz okuyamadık işte o günlerin
acısını bu şekilde kapatıyoruz. O gün-
den bu yana çok şey yaşadık. Okul
açmak bugüne kısmetmiş. Çok mutlu-

yum" şeklinde konuştu. 

En önemli mesele eğitim 

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün,  ül-
kede en önemli meselenin
eğitim meselesi ve ekono-
mik savaş olduğunu vurgu-
layarak, "Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş
Savaşı'ndan sonra hatta
savaş devam ederken İz-

mir'de 1922'de Eğitim Şura-
sı'nı toplamasının önemini çok

iyi anlamamız lazım. Birincisi,
ülkemizin ekonomik savaşını kaza-

nabilseydik özellikle 1950'den sonra
bugün ne dolarla ne euroyla bizi teh-
dit edemezlerdi. İkincisi eğitim mesele-
mizi halledebilseydik bizim
çocuklarımız da Avrupa'da okuyan
çocuklar gibi eğitim alabilselerdi. Çağ-
daş teknolojiyi kuran, teknolojik cihaz-
ları üreten nesiller gibi bir nesil
yetiştirseydik dünya devi bir Türkiye
Cumhuriyeti olurdu" diye konuştu. 
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GuzElCE yEni

kılıç ailesine teşekkürlerini ileten Başkan Akgün,
"40 yıllık belediyeci olarak hayatımın en güzel, en
keyifli ve en mutlu anını bir okulun içinde çocuk-
larımızı gördüğümüz zaman yaşadım. Hepimiz
çevremizdeki okulların iyi eğitim verebilmesi için
ihtiyaçları nelerse bunlara katkı sağlamalıyız. Bu
tebeşir veya kalem almak, okuldaki ufak bir eksik-
liği gidermek ya da Kılıç Ailesi gibi biraraya gele-
rek böyle muhteşem bir okulu yapıp devlete
teslim etmek olabilir. Bu en kutsal hizmettir. Ço-
cuklarımızın gelecekte çok iyi belediye başkanı,
vali, kaymakam, parti lideri olabilmeleri için bizim
eğitim meselemizi çözüp, eğitimde standardı ya-
kalayıp, değişmeyen milli eğitim politikamızı
kurup, milletin de büyük desteğiyle yürümemizin
ne kadar şart olduğunu bugün içinde bulunduğu-
muz koşullar çok net ortaya koymuştur. Açılış
programında görüşmek üzere" dedi. 

okuluna
kavustu

En kutsal hizmet En kutsal hizmet En kutsal hizmet En kutsal hizmet En kutsal hizmet En kutsal hizmet En kutsal hizmet En kutsal hizmet En kutsal hizmet 

Cumhuriyet ilelebet

yasayaCak
Sivas Kongresi’nin 99’uncu yıldönümü, 5. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında
düzenlenen anma töreni ve Haluk Gülsoy ile Elif Buse Doğan’ın verdiği konserle kutlandı.
Törende, Beylikdüzü Sivaslılar Derneği Başkanı Eyyüp Günay’a teşekkür eden Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhuriyet ruhunu ilelebet yaşayacağız” dedi
Beylikdüzü 5’inci Barış ve Sevgi Buluşmaları, an-
lamlı bir tarihi güne tanıklık etti. Sivas Kongresi’nin
99’uncu yıldönümü ve 7. Dünya Sivaslılar Günü,
Beylikdüzü Sivaslılar Derneği’nin işbirliğiyle düzen-
lenen törenle kutlandı. Tarihi olayın yıldönümünü
kutlayan Dernek Başkanı Eyyüp Günay, “4 Eylül’ün
Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinde birlik ve bera-
berlik içinde geçmesi dileğinde bulundu. Beylikdüzü
Kaymakamı Mehmet Okur ise 4 Eylül ruhunun her
zaman yaşaması temennisinde bulunarak “Başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şe-
hitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.” dedi.

Sivas Kongresi çok önemli

Sivas Kongresi’nin 99. yıldönümünde, kongrenin ta-
rihsel önemine değinen Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, “Bağımsızlık vurgusunun
yapıldığı, Türkiye Cumhuriyet’inin belki de ilk baş-
kenti olan bir kent Sivas. Onun için Ankara’ya gitti-
ğiniz kadar mutlaka Sivas’ı da görün. Milyonlar
Anıtkabir’e gidiyor; ama yüzbinler de Sivas’a aksın.
Çünkü Cumhuriyet ruhu ve ateşi Sivas’ta yakılmış-

tır. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize rah-
met diliyorum. Ruhları şad olsun. Yaşasın
Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye.” şek-
linde konuştu.

Halit Tuna ismi ölümsüzleşecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,
Beylikdüzü Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum ku-
ruluşu temsilcileri, Sivaslılar Derneği üyeleri ve va-
tandaşların katıldığı törende; “Sivas’ta 108 Gün”
adlı eserin bittiğini ve 1,5 ay içerisinde basılarak hem
Sivaslılar’a hem Türkiye’ye hediye edileceğini müj-
deleyen Başkan İmamoğlu, “Eserin oluşmasına
katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel
eserin Cumhuriyet’imizin kuruluş temelinde neler
yapıldığını daha net bir şekilde yansıtacağını düşü-
nüyorum.” diye konuştu. İmamoğlu, Beylikdüzü Si-
vaslılar Derneği’nin merhum Başkanı Halit
Tuna’nın isminin Yakuplu Mahallesi’ndeki bir parka
verilmesi konusunda bir çalışma yaptıklarını da söz-
lerine ekledi. ANIL BODUÇ

SivaS Kongresi’nin anıldığı
günde Çardak Altı Sohbetle-
ri’ne Cihat Şener,  Prof. Dr.
Belma Tuğrul konuk oldu. “Ye-
nilikçi Eğitim, Tarihte Eğitim,
Sınav Psikolojisi Nasıl Aşılır?”
konusunu tartışan ikili, konuya

farklı bakış açılarından yaklaştı.
Söyleşide, eğitim sistemindeki
sistemsizlikte herkesin payı ol-
duğuna dikkat çeken Cihat
Şener, asıl sorunun çocuklara
kendini bilme bilincinin kazan-
dırılmamasından kaynaklandı-

ğını belirtti. Hayal kurmadığı-
mız, cesur olmadığımız için
mutsuz insanlar haline dönüş-
tüğümüzü söyleyen Prof. Dr.
Belma Tuğrul, anne babalara,
çocuk eğitimi konusunda tavsi-
yelerde de bulundu. 

Eğitim dE 
konuşuldu

Eğitim dE 
konuşuldu

Eğitim dE 
konuşuldu

Eğitim dE 
konuşuldu

Eğitim dE 
konuşuldu

Eğitim dE 
konuşuldu

Eğitim dE 
konuşuldu

Eğitim dE 
konuşuldu

CANSU ŞİMŞEK

Kılıç ailesi tarafından düzenlenen kokteyle, Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyük-
çekmece Ak Parti İlçe Başkanı Murat Çelik, Güzelce
Mahalle Muhtarı Sevil Güney,  belediye meclis üye-

leri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri,
Kılıç ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş

katıldı. Katılımcılar okulu gezerek, Hasan
Kılıç ve Nezihe Kılıç'a tebriklerini

sundu. 

Çok sayıda 
isim katıldı

Hayırsever iş insanı Hasan Kılıç ve eşi
Nezihe Kılıç, Güzelce'de açacakları 
Nezihe-Hasan Kılıç Anadolu Lisesi için
tanıtım ve tanışma kokteyli düzenledi.
Okul açmanın hayali olduğunu belirten
Hasan Kılıç, "Mübadele döneminde
ailelerimiz buraya geldi. Çok zorluk 
çektik, okuyamadık. O günden bu 
yana okul açmak istedim. Bugüne
kısmetmiş, çok mutluyum" dedi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Hasan Kılıç ve eşi Nezihe Kılıç’la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye

Başkanı Hasan Akgün, etkinlikler
kapsamında bir araya geldi.

Eğitim dE 
konuşuldu

Hasan Kılıç, tanıtım kokteyline
eşi Nezihe Kılıç’la birlikte 

katıldı.


