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Kartal Belediyesi'nin zabıta memuru kadro-
sundan mühendis ve mimar kadrolarına
atama yaptığı öğrenildi. İlgili kadrolara yapı-

lacak atamalarda sınav zorunluluğu olduğunu belirten
Sayıştay, hukuksuz atamaların iptalini istedi. Belediyeden

yapılan açıklamada ise atama işleminin 2000 ve 2001 yılları
arasında yapıldığı belirtilerek, o dönemde bu durumun ola-

ğan olduğu savunuldu. Belediyenin cevabını yeterli bulmayan
Sayıştay, sınav yapılması gerektiğini yineleyerek, atamaların

mevzuata aykırı yapıldığına hükmetti. 

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na
şiddet uyguladığı iddia-

sıyla hakkında soruşturma baş-
latılan oyuncu Ahmet Kural,
savcılığa ifade verdi. Adının
böyle bir olaya karışmasından
dolayı herkesten özür dileyen
Kural, “Yaşananlar için de asıl-
sız iftira, yargısız infaz yapan-
lara şunu söylüyorum; haksız
olmak haksızlığa uğramaktan
daha acıdır” dedi.  I SAYFA 3

ç

2019 yerel seçimleri için zaman daraldıkça aday
adaylık başvuruları da hızlandı. AK Parti'den Bü-

yükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı olan Harita
Mühendisi Hasan Zehir, vizyon ve projelerini Damga'ya
anlattı. Mevcut yönetimin metal yorgunluğu yaşadığını,
halkın da bunun farkında olduğunu belirten Zehir, aday
olması halinde seçimi açık ara kazanacağını savundu. 

ç

Özür diledi
iftira dedi!

AK Partili diğer aday adaylarıyla
uyumlu bir süreç geçireceklerine

inandığını ifade eden Zehir, “Önemli
olan AK Parti'nin Büyükçekmece'de
omuz omuza vererek belediyeyi kazan-
masıdır. Aday aday olan arkadaşları-
mızla konuşup ortak strateji

belirleyeceğiz” diye konuştu. Zehir,
“İlçemizde ciddi bir hukuk-
suzluk, adaletsizlik
var. Bu durum
da bizi sorumlu-
luk almaya itti”
dedi.  I SAYFA 8
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HALK Ne DeRSe
O YAPILACAK!

CİDDİ BİR ADALETSİZLİK VAR

EKREM 
HACIHASANOĞLU

SÖYLEŞİ

Küçükçekmece'de konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tür-

kiye pırlanta kıymetinde yıllarını boş
tartışmalarla heba etti. Türkiye ile-
riye doğru gittikçe kurulan tuzak-
ların mahiyeti değişti.
Tarihimizde eşi benzeri görül-
memiş saldırılara maruz kal-
dık ama insanı yaşat ki
devlet yaşasın anlayışın-
dan taviz vermedik”
dedi. I SAYFA 6
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İnsanı yaşat ki
DevLeT 
YAşASIN

SEÇİMİ AÇIK ARA KAZANACAĞIZ

ISTANBUL 
COKUYOR
Ümraniye'de metro inşaatının çökmesinin ardından Çekmeköy'de de yağmur suyu ve dere
ıslah çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 5 işçi kurtarıldı

Göçük, Nişantepe mevkii Saray Caddesi
Nadide soka üzerinde meydana geldi. So-

kakta İSKİ'ye ait yağmur suyu ve dere ıslah çalış-
ması yapıldığı sırada bir anda göçük oluştu. 5

işçi göçük altında kaldı. 1 işçi kendi imkan-
larıyla çıkarak kurtulurken bildirilmesi

üzerine olay polis, itfaiye zabıta ve
sağlık ekipleri sevk edildi. 

5 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Çevredekilerin yardımıyla 3 işçi çıkarıldı.
Ardından gelen itfaiye ekipleri toprak al-

tında kalarak yaralanan 1 işçiyi daha kurtardı.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ya-
ralanan Mesut Yüksel isimli işçiyi hastaneye
kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çe-
kerek başka bir olayın yaşanmaması
için önlem aldı.

ç
VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

ç
İstinat duvarı
üzerine düştü

Beyoğlu'nda oyun oyna-
dığı sırada üzerine istinat

duvarı yıkılan bir çocuk yara-
landı. Vatandaşlar tarafından
duvarın altında çıkartılan çocuk
hastaneye kaldırıldı. Tedavisi
süren çocuğun hayati tehlikesi-
nin bulunmadığı öğrenildi. Du-

varın yıkılması nedeniyle polis,
sokağı araç trafiğine kapattı.
Görgü tanıklarından Serkan Al-
tıncı, "Çocuk duvarın dibinde
oynuyordu, duvarın üstüne çıktı
zannedersem. Bacağında biraz
şişlik vardı. Duvar zaten çok
sağlam değildi" diye konuştu.

ç

organ bağışı
çok düşük

Esenyurt Belediyesi’nin dü-
zenlediği organ bağışı bilin-

çlendirme seminerinde konuşan
Prof. Dr. Ayhan Dinçken, “Türki-
ye’de beyin ölümü gerçekleşen kişi
sayısı yüksek ama organ bağışı
oranı çok düşük. Vatandaşlar baş-
larına gelene kadar duyarlı değil.
Bilinçlendirme şart" dedi. I SAYFA 4
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ko-
misyonu Başkanı Nazife Figen

Karahan Beylikdüzü Belediye Meclisi'ne
2017-2019 Yerel Eşitlik Eylem Planı
oluşturulması için bir rapor sundu. Pla-
nının 6 ana başlıktan oluştuğu belirten
Karahan, en önemli maddenin eğitim
olduğunun altını çizdi.  I SAYFA 5
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Yerel eşitlik için
eylem planı

Kartal Belediyesi’nin
zabıta kadrosundan,
mühendis ve mimar

kadrosuna 'sınav' 
şartını görmezden 

gelerek atama yaptığı
ortaya çıktı. Kartal

Belediyesi Özel
Kalem Müdürlüğü'nde

de aynı şekilde 
usulsüz atama 

yapıldığı tespit edildi

ZABITADAN 
MiMARLIGA!

SINAVSIZ ATAMA YAPMIŞLAR

ç

SAYIŞTAY USULSÜZ ATAMALARIN İPTALİNİ İSTEDİ

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde
temsil eden Galatasaray gru-

bun en kritik maçlarından
birinde Schalke 04'e konuk

oluyor. İstanbul'daki kar-
şılaşmada rakibi ile 0-0

berabere kalan sarı kırmızı-
lılar hem 3 puan almak

hem de Avrupa kupaların-
daki 100. galibiyetini elde

etmek istiyor. Karşılaşmayı
İskoçya Futbol
Federasyo-

nu'ndan Wil-
liam Collum

yönetecek.  
I SAYFA 7

100’ümüzü 

güldür
Cimbom

Kılıç: Seçim bildirgemizi 
Maltepeliler hazırlıyor

Halk buluşmalarına Girne ve
Gülensu mahallesi sakinle-

riyle devam eden Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, “Maltepeliler bu
toplantılarla, ikinci 5 yıllık seçim bil-
dirgesini hazırlıyor. Biz hazırız. İlk
dönemde olduğu gibi ikinci dö-
nemde de, Maltepeliler ne derse o
olacak” diye konuştu. I SAYFA 5
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Hasan Zehir

Recep Tayyip
Erdoğan

Ahmet Kural

Ayhan Dinçken

N. Figen 
Karahan

Sayıştay raporlarıyla başı derde giren belediyeler arasına 
Kartal da katıldı. Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz’ün tuhaf 
atamayla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. 

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Zehir, mevcut yönetimin metal
yorgunluğu yaşadığını belirterek, “Halkımız ilçede neyi istiyorsa o yapılacaktır” sözünü verdi

Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapılan bazı atamaları da usulsüz
bulan Sayıştay, belediyenin kafasına göre hareket ettiğini or-
taya çıkardı. Atamalarda İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınma-

dığı, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi gibi kullanıldığı
belirtildi. Sayıştay son olarak, “Dolayısıyla mevzuata aykırı olarak ger-
çekleştirilen ilgili atamaların iptali gerekmektedir” hükmüne vardı. De-
netimde Kartal Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan taşınmazları da
kapalı teklif usulü yerine, pazarlama metoduyla ihale ettiği görüldü. 

ç



Ç ocukların bakımının özellikle de ilk yılda an-
neler tarafından üstlenilmesi hiç kuşkusuz
sağlıklı gelişimleri için çok önemli. Ancak an-

nelerin uzun süre işten uzak kalmaları genellikle
mümkün olmadığından bir bakıcıya ihtiyaç duyulabi-
liyor. Bu noktada her ebeveyn için en önemli konular-
dan biri ise üzerine titrediği çocuğunu “güvenli” ve
“sevgi” dolu bir bakıcının ellerine bırakmak oluyor.
Çünkü çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimle-
rinde bakıcını tutumu, özellikle yürüme, konuşma ve
tuvalet eğitimi dönemlerinde büyük önem taşıyor.
Ancak çocukların sağlıklı gelişebilmelerinde, bakıcıla-
rın sevgi dolu yaklaşımlarının yanı sıra, sık sık değiş-
memeleri de kilit bir rol üstleniyor.

Sık sık bakıcı değiştirmeyin

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Arzu Önal bu nedenle ilk başta doğru seçim
yapıp sık sık bakıcı değiştirmekten kaçınmak gerekti-
ğini vurgulayarak, "Çünkü bakımını üstelenen bir kişi
aniden kaybolduğunda çocuğun güven duygusunda
zedelenmeye neden olabiliyor. Çocuk çevresine gü-
venmeyen ve yetişkinlikte de hep güvenlik arayışı
içinde olan bir kişiye dönüşebiliyor" diyor.

Ailem de beni terk edebilir

Bakıcı ayrılırken ebeveynler bakıcılara karşı suçluluk,
rekabet, çaresizlik ve anlaşılmama gibi birçok farklı
duygu hissedebiliyorlar. Çocukların hissettikleri duy-
gular ise genellikle çok daha ağır oluyor; terk edilmiş-
lik düşüncesinin yarattığı kaygı, korku ve suçluluk
gibi! Çocuklar, "Terk edildim, demek ki bir hata yap-
tım. Suçluyum başkaları da beni terk edebilir" gibi
olumsuz düşünceye kapılabiliyorlar. Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Önal ço-
cukların bu endişeyle ebeveynlerine daha bağımlı ve
kaygılı yaklaşmaya başladıklarına işaret ederek, “Ço-
cuklar ‘yanlış bir şey yaparsam onlar da beni terk ede-
bilir’ diye düşünürler. O minicik kalpleri endişeli
atmaya başlar ki bu durum tehlikeli sonuçlar oluştu-
rabilir" diyor.

Bağlanma bozukluğuna yol açabiliyor

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim
Üyesi Arzu Önal bakıcı değişikliği ne kadar sık yaşa-
nırsa çocukta kaygı, korku ve suçluluk gibi olumsuz
duyguların o kadar çok pekiştiği uyarısında bulunarak,
“ Bu durum çocukta bağlanma bozukluğuna yol aça-
biliyor. Bu dönemlerde etkilerini çok fark edemesek de,

çocuk büyüyünce sorun daha fark edilebilir hale geli-
yor. Bu çocuklar çevrelerine güvenmeyen ve hep gü-
venlik arayışı olan erişkinlere dönüşebiliyorlar” diyor.

Ne zaman alarma geçmeli?

“Bakıcısı ayrıldığında çocuğun ilk başlarda korku ve
endişe yaşaması doğal bir durum” diyen Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu
Önal ebeveynlerin ne zaman alarma geçmeleri gerek-
tiğini de şöyle anlatıyor: “Çocuklardaki yaş dönemine
göre değişkenlik gösteriyor. Çocuğu birkaç hafta göz-
lemlemek gerekiyor. Kaygı, anne babanın uzaklaşma-
sından aşırı endişe duyma, uyku rutininde bozulma,
iştah değişiklikleri, donuklaşma, sevdiği aktivitelere
katılmak istememe ve yabancılardan korkma fark edil-
diğinde bir uzmana danışmakta fayda var.”

Öncesinde mutlaka bilgilendirin

Bakıcı değiştiğinde, bunu ifade etme biçimi ile verilen
tepkiler, her yaş ve gelişim döneminde farklı oluyor.
Ancak hangi yaş döneminde olursa olsun, çocuk bakı-
cısının değiştiğini fark ediyor. Her gün karnını doyu-
ran, onunla ilgilenip oyun oynayan, tuvalet
alışkanlığıyla ilgili yardımcı olan kişi gitmiştir. Bu
durum bebeklik döneminden çocukluk çağına kadar
tüm çocukları farklı şekillerde etkiliyor. Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu
Önal bakıcı değiştiğinde çocuğun hayatında büyük bir
değişiklik olduğunu kabul etmek gerektiğini vurgula-
yarak şunları söylüyor: "Bakıcısının ayrılması, sanki
bir ebeveyninden ayrılıyormuş kadar dikkat edilmesi
gereken bir durum. Küçük çocukların onunla kalan
sabit ebeveynlerin olduğunu anlaması için o dönemde
yanında olmak, seyahat etmek gibi rutin dışı uzaklaş-
maları mümkünse yaşatmamak gerekiyor. Konuşabi-
len ve konuşulanı anlayan çocuklarda ise bakıcısının
gideceği uygun bir dille, birkaç gün öncesinden anla-
tılmalı. Tartışmalı bir ayrılma değilse, isterse bakıcısını
belli aralıklarla görebileceği konusunda destek oluna-
cağı da belirtilmeli. Tartışmalı ayrılıklarda bile veda-
laşma yaşanmasına izin vermek en doğru bir yaklaşım
olacaktır.”

Onun hatası olmadığını anlatın!

Bakıcısı ayrılırken dikkat etmeniz gereken en önemli
noktalardan biri ise bakıcısının onun bir hatası nede-
niyle gitmediğini kendisine uygun bir dille anlatmak ol-
malı. “Çocuğunuzun yanlış bir şey yapmadığını onun
anlayacağı bir dille anlatmaya çalışmanız çok önemli” 

diyen Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi
Uzmanı Dr. Öğre-
tim Üyesi Arzu
Önal sözlerine
şöyle devam edi-
yor: “Zorlamak ya
da soru sormak
doğru bir tutum

olmaz, isterse konuşabilir. ‘Bir süredir beraberdik. Git-
mesi sana ne hissettirdi?’ gibi cümlelerle yaklaşarak
duygular üzerinden gitmek ve onu anlamaya çalışmak
doğru bir yaklaşım olacaktır. Konuşma gelişmese de, 
konuşulanı anladıkları 1-3 yaş döneminde durumu
basit kelimelerle anlatmalı ve ‘Ben buradayım. Her za-
manki gibi yanındayım’ gibi benzeri güven veren cüm-
leleri sık tekrarlamaları çocukların kendilerini anlaşılmış
hissetmelerinde fayda sağlayacaktır. Çocuk okul ça-
ğında ise duygularını yazabileceğini ya da akşam yatar-
ken bununla ilgili zaman ayırabileceğinizi
söyleyebilirsiniz.”
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Öncelikle size olumlu duy-
gular hissettirmesi gerekiyor.
Unutmayın önsezileriniz sizi
kolay yanıltmaz.

Sabırlı, sakin, sevecen ve
işine bağlı olmasına önem
verin.

Deneyimli olması önemli
olsa da, çok ayırt edici bir
özellik değil. Daha önce ça-
lıştığı yerlerdeki çalışma sü-
resi, baktığı çocuk ve yaş
aralığı yol gösterici olabilir.

Geçirdiği hastalıklar, kro-
nik hastalığının olup olma-
dığı ve sürekli kullandığı
ilaçlar sorgulanmalı. Çocukla
yakın temasta bulunacağı için
solunum yoluyla geçen has-
talıklar açısından bazı testler
yapılması doğru bir yaklaşım
olacaktır.

Kişisel bakım ve hijyen an-
layışı çok önemli. Abartılı
makyaj ile takılar, yoğun par-
füm kullanımı, özellikle yeni-
doğan döneminde dikkat
edilmesi gereken noktalar.

Bakıcı ararken 
nelere dikkat

etmeli?
ç

ç

ç

ç

ç

GUVEN DUYGUSU 
ZEDELENEBILIR!

7 çarpıcı değişim
“dehidrasyon” daha anlaşılır ifadeyle “susuzluk”
olarak nitelendirdiğimiz durum sadece ağzımızın
fazlaca kuruduğunu hissettiğimiz, bize su içme iste-
ğini en üst seviyede yaşatan durumdan ibaret değil-
dir. Hatta su içme isteğimiz bize aslında
vücudumuzun verdiği son ve en etkili uyarıdır. Susa-
mışlık hissiniz varsa bilmelisiniz ki vücudunuz bu
histen çok daha önce susuz kalmaya başlamıştır.
Tüm bu olayların arka planında vücudunuzda ger-
çekleşen, belki susuzlukla bağını henüz keşfedemedi-
ğiniz 7 sinsi susuzluk bulgusunu öğrenmeye hazır
mısınız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem
Usuk, daha önce duymadığınız yedi susuzluk belirti-
sini açıklıyor!

Sis bulutu dolu bir beyin

Çalışmalarınızı bitirirken sorun mu yaşıyorsunuz?
Bir şeyleri sürekli unutmaya mı başladınız? Belki de
biraz su içmenin vakti gelmiştir. Suyun yaptığı en
önemli şeylerden biri besin maddelerini taşımak ve
toksinleri uzaklaştırmaktır. Yeterli sıvı almadığınız
zaman bir miktar “acayip” hissetme durumları başlı-
yor. Çalışmalar, hafif düzeyde dehidrasyonun baş
ağrısı yaptığını, bilişsel performansı düşürdüğünü,
yoğunlaşmayı zorlaştırdığını ve hafızada bozukluk-
lara neden olduğunu söylüyor. Su için, beyninizdeki
bulutlar dağılsın!

Egzersizde dolanıyor olabilirsiniz

Egzersiz öncesi doğru olan her şeyi yaptınız ancak
hala spor yaparken bir karmaşa hissediyorsanız
büyük bir bardak suya ihtiyacınız olabilir. Araştırma-
lar dehidrasyon durumunun, atletik performansı et-
kilediğini vurguluyorlar. Bu da spor sırasında
yorgunluğun artması, dayanıklılık ve motivasyonun
azalması, harcanan eforun artması anlamına gele-

bilir. Vücuttan yüzde 2 ya da 3’lük bir sıvı kaybının,
egzersiz performansını önemli ölçüde azalttığı bi-
linmektedir. Akılda tutulması gereken bir başka
nokta ise kas, kemik ve organlarımızın da sudan
oluştuğu. Dehidrasyon durumunda egzersiz yap-
mak bu nedenle yaralanmalara yol açabilmektedir.
Sporcular, dikkat!

Huysuz olabilirsiniz

Can sıkıcı olaylar, sinirli oluşunuzun tek nedeni ol-
mayabilir. Yapılan bir araştırmada, hafif dehidras-
yonun hem dinlenme hem de egzersiz sırasında ruh
halini olumsuz etkilediği bulunmuş. Su yudumla-
yıp, daha çok gülümseyin! Bağırsaklarımızda yiye-
cek taşımada etkili tek faktörün lif (posa) olduğunu
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan bir çalış-
mada, düşük lif ve su tüketimi ile kabızlık sıklığı
arasında ilişki bulunmuştur. Düzenli çalışan bir sin-
dirim sistemi için sürahinizi sık sık doldurmayı
unutmamalısınız.

Dudaklarınız çatlayabilir

Kuru, çatlamış dudakların tek nedeni soğuk/sıcak
havalar değildir. Vücudunuzdaki sıvı düzeyi yeterli
olmadığında sıvılar dudaklarımız gibi hayati olma-
yan organlardan uzaklaştırılıp kalp ve beyin gibi
önemli organlara taşınır. Sonuç? Çatlak dudaklar.
Başınız döndüğünde yahut baygın hissettiğinizde ilk
olarak kan şekerinizi toparlamak için bir lokma bir
şeyler yemeye yöneliyor olabilirsiniz. Baş dönmesi,
artan güçsüzlük hissi, solunum zorluğu gibi belirtiler
hipoglisemi (kan şekerinin normalden düşük olması)
ve susuzluk için ortak belirtilerdir. Ancak artık bir
lokma çikolatadan önce su içmeniz gerektiğini dü-
şünmelisiniz. Birçok kişinin aç hissettiğinde, aslında
susamış olduğunu biliyor muydunuz?

Hedefler iyi 
belirlenmeli
dünya Sağlık Örgütü’ne göre gelişmekte olan ülke-
lerde engellilik oranının yüzde 12 olduğunu belirten
Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Türkiye'de 0-16
yaş aralığında 3 milyon engelli birey var. Bu kadar pe-
diatrik rehabilitasyon ihtiyacı olan birey için rehabili-
tasyon hedefleri tam olarak belirlenmeli, tespit edilen
sorunlar, yorumlanmış sonuçlar ve düzenli takipler
sorgulanmalı” dedi. Pediatrik rehabilitasyonun,
doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında fi-
ziksel, zihinsel ve duyuşsal gelişim problemleri nede-
niyle ortaya çıkan engel
ya da özür tablosuna ya-
pılan multidisipliner yak-
laşımların tümü
olduğunu ifade eden İs-
tanbul Gelişim Üniversi-
tesi (İGÜ) Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Öğretim Görevlisi Gül-
şah Konakoğlu, “Disip-
linlerarası iletişim bir
zorunluluk ve her disiplin
kendi içinde çocuğun ve
ailenin ihtiyaçlarına göre hareket etmeli. Biz fizyotera-
pistler, bu multidisipliner ekibin bir parçası olarak ço-
cuklarda karşımıza çıkan fizyolojik, anatomik ve
çevresel kısıtlamaları fiziksel ve psikolojik boyutlarıyla
ele almayı, çocukların bağımsızlık düzeyini arttırmayı,
aynı zamanda çocukların ve ailelerinin yaşam kalite-
sini yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. DHA

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi

Arzu Önal sık sık bakıcı
değiştirmekten kaçınmak
gerektiğini vurgulayarak

“Çünkü bakımını 
üstelenen bir kişi aniden
kaybolduğunda çocuğun

güven duygusunda 
zedelenmeye neden 

olabiliyor.” diye konuştu

Uzmanlar, “dehidrasyon” yada
daha anlaşılır ifadeyle “susuzluk” 
olarak nitelendirdiğimiz durumu 

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

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü
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Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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OZUR DILEDI
IFTIRA DEDI!
O yuncu Ahmet Kural, avukatı Sibel

Aydın ile birlikte dün saat 14.00 sıra-
larında Çağlayan'daki İstanbul Ada-

let Sarayı'na geldi. Ahmet Kural, avukatıyla
birlikte soruşturmayı yürüten İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Ka-
dına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu
savcısının odasına alındı. Kural, yaklaşık 1
saat 20 dakika savcıya ifade verdi. Kural ifade-
sinin tamamlanmasının ardından avukatıyla
birlikte adliyenin meydanına çıkarak bekleyen
onlarca basın mensubuna açıklama yaptı.

Kamuoyu ile paylaşmayacağız

Kural'ın avukatı Sibel Aydın, adliye çıkışında,
"Günlerdir yaratılan manipülasyon sürecinde
ben ısrarla müvekkilimin henüz ifade vermedi-
ğini, tek bir tarafın ifade verdiğini ısrarla belirt-
miştim. Müvekkilimin talebiyle biz yaşanılan
bu olayı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaş-
mama kararı aldık. Sadece yargı mercilerine
ifade vereceğimizi söyledik. Biz şu anda sayın
savcıya ifademizi verdik. Müvekkilim ifade-
sinde olayın bütün ayrıntılarını anlatmıştır"
dedi. Toplumun tek taraflı bilgilendirildiğini ve
farklı bir algı yaratıldığını belirten Aydın, "Bu
ifadesinden de açık bir şekilde anlatılacaktır.
Şunu özellikle söylemek istiyorum adil yargı-
lanma ve savunma hakkının herkesin farkında
olması gerekiyor. Bunun aksini davranan şa-
hıslarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım.
Özellikle Sıla hanımın avukatıyla ilgili mes-
lektaşımı İstanbul Barosu'na şikayette bulu-
nacağız. Bunun dışında müvekkilimin bu

süreçte ve ilerleyecek süreçte kişilik haklarına
zarar verecek olan herhangi bir asılsız iddia,
itham, iftira ve hakaret nedeniyle uğrayacağı
her türlü konu konuda, her türlü kişi hak-
kında yarından itibaren yasal sürece başlaya-
cağız" diye konuştu. 

Herkesten özür diliyorum

Daha sonra konuşan Ahmet Kural ise "Ko-
nuyla ilgili açıklamalarımı resmi makamlara
yapacağımı belirttim, bu doğrultuda da içe-

ride ifademi verdim. Türk adaletine güveni-
yorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için
yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir ko-
nunun içinde adımın anılması hiç istediğim
bir konu. Anıldığı için herkesten çok özür dili-
yorum tekrar. Yaşananlar için de asılsız iftira,
yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum;
haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha
acıdır" diye konuştu. Ahmet Kural ve avukatı
Sibel Aydın açıklamaların ardından araçla-
rına binerek adliyeden ayrıldı. DHA

Sultanbeyli'de bir evde
büyü bozduklarını söyleye-
rek dolandırıcılık yapan

şüphelilerle ilgili Sultanbeyli İlçe Em-
niyet Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım'da
ihbar yapıldı. Polis ekipleri olaya iliş-
kin şüphelileri yakalamak için çevrede
bulunan güvenlik kameralarını incele-
meye aldı. Yapılan incelemede şüphe-
lilerin kullandığı otomobilin

Sultanbeyli Orman Caddesi'nde bulu-
nan bir akaryakıt istasyonunda durdu-
ğunu belirleyerek operasyon
düzenledi. Yapılan operasyonda S.P.,
H.P., Z.P. ve S.Ç. isimli kadınlar yakala-
narak gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nan kadınlardan birinin hamile olduğu,
2 kadının ise küçük çocukları olduğu
görüldü. Şüpheli kadınlar hakkında ya-
pılan detaylı incelemede 20 Ekim'de

meydana gelen 2 hırsızlık olayınından
aranan kişiler olduğu belirlendi.

30 YIL CEZASI VAR
Öte yandan şüpheli kadınlara yönelik
yapılan detaylı sorgulamada H.P. isimli
kadının 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık'
suçlarından 32 aranma kaydı ve 9 yıl
2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu
belirlendi. Z.P. isimli kadının da 'Hırsız-

lık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından aran-
ması olduğu ve 2 yıl kesinleşmiş hapis
cezası olduğu öğrenildi. S.P. isimli ka-
dının ise 'Hırsızlık' ile 'Dolandırıcılık'
suçlarından aranması olduğu ve 8 yıl
10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu
tespit edildi. S.C. isimli kadının ise
'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan
arandığı 10 yıl kesinleşmiş hapis ce-
zası bulunduğu ortaya çıktı. DHA

Vatandaşı ‘büyü’lemişler!Sultanbeyli'de 
büyü bozduklarını

söyleyerek
dolandırıcılık yapan
4 kadın yakalandı.

Gözaltına alınan bir
kadının hamile

olduğu, 2 kadının
ise küçük çocukları

olduğu görüldü

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan
oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade verdi. Adının böyle bir olaya karışmasından dolayı
herkesten özür dileyen Kural, “Yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara
şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır” açıklamasını yaptı

OLAY, sabah saatlerinde Beşyol Ma-
hallesi Cami Sokak üzerinde bulunan
bir kargo şirketinde meydana geldi. İd-

dialara göre kargoya gelen isimsiz sandıktan şüp-
helenen kargo görevlileri durumu polis ekiplerine
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis
ekipleri sokağa şerit çekerek, çevrede güvenlik ön-
lemi aldı. Ekiplerin incelemesi sonucunda uzman
ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen bomba
imha ekipleri, polis köpeğiyle beraber şüpheli
sandıkta inceleme yaptı. Ekiplerin levye ile açtığı
sandık içerisinde kaçak sigara bulundu. Kimden
gönderildiği bilinmeyen minibüs içerisindeki san-
dıklar detaylı incelenme yapılmak üzere polis

merkezine götürüldü. Minibüsün gitmesiyle be-
raber sokak yeniden trafiğe açıldı.

Ekipler inceleme yaptı

Olaya yakın yerde dükkanı bulunan Nevzat Do-
ğangün, "Sabah dükkanımı açtığımda, kargoda
şüpheli paket var dediler. Polisleri çağırdık. Ekip-
ler geldiler baktılar. Daha sonra kapattılar her
yeri. Arkadaşlar biraz panik yaşadı bu arada.
Herkes dükkanını boşalttı. Kendi dükkanımda
kepenklerin anahtarı yoktu mecbur içeride kaldık.
Bomba imha ekipleri geldi, köpekleriyle beraber
arabanın içine girdiler. Ama bomba çıkmadı, si-
gara çıktı "dedi. DHA

BomBa Sandılar
kaCak Sigara Cıktı
Küçükçekmece'de

bir kargo şirketine
gelen şüpheli
sandık polisi

alarma geçirdi.
Bomba imha 

ekiplerinin yaptığı 
inceleme sonucu
sandıktan kaçak

sigara çıktı

Sadece 5 ay
kaçabildiler

ETİLER’DE bir eve girerek, anahta-
rını aldıkları otomobili çalan hırsız-
lar, yaklaşık 5 ay sonra yakalandı.

Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, ara-
cın içerisinden ise silahlar çıktı. Edinilen bil-
giye göre Beşiktaş Etiler'de 7 Haziran'da günü
4 hırsız, bir eve girdi. Evden birkaç eşya alan
hırsızlar kontak anahtarını aldıkları park ha-
lindeki otomobili de çaldı. Olayın ardından
araç sahibi Sevgi D. durumu polis ekiplerine
bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsız-
lık Büro Amirliği ekipleri aracı bulmak için ça-
lışma başlattı. Ekipler yaklaşık 5 ay sonra
şüphelendikleri aynı marka ve modelde bir
aracın plaka takibini yaptıklarında, plakanın
sahte olduğunu tespit etti.

Kovalamaca yaşandı

Hırsızların otomobil ile gidebileceği yerleri
tespit eden polis ekipleri operasyon için düğ-
meye bastı. Şüphelilerin Kağıthane'de oldu-
ğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.
Yaşanan kovalama sonucunda sokakta kıstırı-
lan şüphelilerden 2'si kaçmaya çalışırken yere
düşerek yaralanınca kıskıvrak yakalandılar.
Otomobilde yapılan aramada ise 2 adet ruh-
satsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçilirdi.
Yapılan incelemelerde plakası değiştirilen ara-
cın Sevgi D'nin aracı olduğu anlaşıldı.  Gözal-
tına alınan şüpheli Yener A.(29) ve Habip
D.(28) ifadeleri alınmak üzere şubeye götü-
rüldü. Emniyette suç kayıtları olan şüpheliler
işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede
çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. DHA

BAĞCILAR’DA kendilerine polis
süsü veren silahlı 5 gaspçı, otomo-
bille önünü kestikleri kamyonetteki

nargile malzemelerini ve toptancının üzerin-
deki paraları çaldı. Polis ekipleri tarafından
yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay,
geçtiğimiz 4 Ekim tarihinde Bağcılar Mah-
mutbey yolunda meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre nargile toptancılığı yapan Suriye
uyruklu H.D.(35) malzemeleri kamyonetine
yükledikten sonra yola çıktı. H.D. seyir halin-
deyken önünü, otomobille gelen silahlı 5 kişi
kesti. Şüphelilerin kimlik gösterip, kendilerini
polis olarak tanıtmalarının ardından H.D.’nin
kamyonetindeki 22 bin lira nargile malzemele-
rini ve üzerindeki 5 bin 100 lirayı gasp etti.
Şüpheliler ardından geldikleri araca binerek,
uzaklaştı.

Toptancıyı soydular

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş
Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri,
güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek
şüphelilerin araçlarını ve eşkallerini tespit etti.
Yapılan çalışma sonrasında kimlikleri tespit
edilen 5 şüpheli geçtiğimiz Cuma günü Bağcı-
lar ve Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla
yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nan Eyüp A.(27) ve kardeşi Orhan A.(23) ile
Fatih B.(27), Tahsin A.(41) ve Ferhan A.(26)
ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü.
Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edildi. DHA

Sahte polis 
gerçek gaspçı

4 bin adet 
kol saati

Ticaret Bakanlığı
Gümrük Muha-
faza ekiplerince

İstanbul'da yapılan bir ope-
rasyonda insan sağlığına
zararlı maddeler içeren 15
bin adet sahte parfüm ile 4
bin 250 adet kol saati ve
kutusu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı ALO 136
Gümrük Muhafaza Kaçak-
çılık İhbar Hattına gelen bir
ihbar ile “İstanbul'da depo
olarak kullanılan bir binada
çok sayıda kaçak parfüm
olduğu" bilgisine ulaşıldı.
Gümrük muhafaza ekipleri-
nin ihbara ilişkin inceleme
ve araştırmalarını tamam-
lamalarının ardından ope-
rasyon başlatıldı.

Şahıslar tespit edildi

İncelemeler sonucu tespit
edilen adreste bulunan ve
dikkat çekmemek için ta-
bela, afiş ya da herhangi
bir ticari ibare bulundur-
mayan depo gözetim al-
tında tutuldu. Ekipler
tarafından depoyu kirala-
yan ve kullanan şahıslar
tespit edildi. Gümrük Mu-
hafaza ekiplerince depoda
yapılan aramalar sonucu
gümrüklenmiş değeri 4
milyon 605 bin lira olan
muhtelif markalarda 15 bin
adet parfüm ile 4 bin 250
adet kol saati ve saat ku-
tusu ele geçirildi. DHA



E senyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü Organ Bağışı
Haftası’nda (3-9 Kasım)

Organ Bağışı Bilinçlendirme ve Bil-
gilendirme semineri düzenledi. Sarı-
kamış Kültür Merkezi’nde
düzenlenen seminere Esenyurt Bele-
diyesi Sağlık İşleri Müdürü Ahu
Doğruyol, İstinye Üniversitesi Has-
tanesi Organ Nakli Merkez Başkanı
Prof. Dr. Ayhan Dinçken ve İstinye
Üniversitesi Hastanesi Organ nakli
koordinatörü Emrah Yılmazer, 300
sağlık lisesi öğrencisi ve öğretmenleri

katıldı. Programda organ bağışının
önemine dikkat çekilirken öğrenciler-
den gelen sorular da cevaplandı.

Çok iyi anlatılmalı

Organ bağışı sayısının düşüklüğüne
dikkati çeken İstinye Üniversitesi
Hastanesi Organ Nakli Merkez Baş-
kanı Prof. Dr. Ayhan Dinçken, organ
bağışında vatandaşların doğru bilgi-
lendirilmesinin önemli olduğunu
vurgulayarak organ bağışı konu-
sunda daha duyarlı olmamız gerekti-
ğini belirtti. Dinçken, "Türkiye’de
beyin ölümü gerçekleşen kişi sayısı
yüksek olmasına rağmen aldığımız

organ bağışı oranı çok düşük. 
İnsanlar kendi başlarına gelene
kadar bu konuda duyarlılık gös-
termiyor. Vatandaşlara organ ba-
ğışı konusu ne kadar iyi
anlatılırsa bu da diğer hastalara
organ bağışı olarak geri döner"
diye konuştu. 
Esenyurt Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü’nün dü-
zenlediği Organ Bağışı Bi-
linçlendirme ve
Bilgilendirme seminerleri
Organ Bağışı Haftası
boyunca farklı merkez-
lerde devam edecek.
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K imin aday edileceğinin çok konuşul-
duğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi-
nin geçtiğimiz yıl izin verip, bu yıl

anlaşılmaz bir tavır içine girip, izin verme-
diği ama başta İBB olmak üzere birçok söz
de Ardahanlının engellemeye çalıştığı 2. Ar-
dahan Günleri ARDAFED’in ortaya koyduğu
direnişle bir kez daha yapılarak, en güzel şe-
kilde sona erdi.

İl’lerin tanıtımını kendi tekelinde sanıp,
kendisinden olmadığından düşündüğüne izin
vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
onun gibi düşünen bazı çok önemli (!) Arda-

hanlı siyasilere rağmen gerçekleşen ve
İBB’ye Alternatif İller olarak tarih yazan Ar-
dahan Tanıtım Günlerinde gördüğüm şu ki
kendisini deveden büyük fil görenlerin aslında
birer karınca olduklarıydı.

Ve bir başka gördüğü diğer şey ise İstan-
bul’da Ardahan’ın adını kullanıp, Ardahan’a
bir şey vermeyenlerin zavallılıklarıydı..

Çünkü Ardahan Dernekler Federasyonun
İstanbul’da son yıllara da oraya koyduğu ça-
lışmalar ile bunların Ardahan’ın adının kendi
siyasi çıkarları, özle işleri için kullandıkları
tüm toplumca görülmüş ve ARDAFED’in

gerçekleştirdiği 1. ve 2. Arda-
han Günleri, Ardahan Bal Festivali, Futbol
Turnuvaları, Lige Giremeyecek Durum da
Olan Serhat Ardahan Spor’un yeniden BAL
Ligine Sokulması, Onca Önemli Toplantı, 
Ardahan’a İş Adamlarının Götürülmesi, 
Yeni Dernekleri Kurdurması gibi önemli 
çalışmalar ile bu zavallıların yüzlerine
tükürülmüştür.

‘Benim iki gözümü kör et, onunda bir gö-

zünü’ diyen cinsten olan bunlara rağmen ger-
çekleştirilen 2. Ardahan Günleri ile ilgili de
tüm alçaklıklarını ortaya koyan ayını zavallı-
ların aslında 4. Günde 1,5 Milyon insanın bir
araya geldiği 1. Ardahan Günleri içinde için
de ki pislikleri kusan yaratıklar olduğunu da
tüm Ardahanlılar iyi biliyorlar.

İstanbul’un Anadolu yakasında düzenle-
nen 1. Ardahan Günlerinden sonra bu kez de
İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Ba-
kırköy Botanikpark’ta gerçekleşen ve yine 4
gün içinde 500 bin insanın akın akın ziyaret
ettiği Ardahan Bal Festivalinden sonra tüm
engellemelere karşın ARDAFED’in olağan
üstü direnişi ve çabası sonucu gerçekleşen ve
yine 4 gün sürüp, 500 bin insanın dolup, ta-

şırdığı 2. Ardahan Günlerini engelleyemen-
yenler bu kez de sanal ortam da her zamanki
alçaklıklarını ortaya koymuş ve ileri, geri ya-
zılar yazarak kendilerini masa başında tat-
min etmeye çalışmıştırlar.

Ve bu alçaklara en ağır kelimelerle canlı
yayında sesli, görüntülü bizzat davetiye gön-
derip, ‘gelin, buradayız, adamsanız karşı-
mıza çıkın’ denilmesine karşın toplumun
büyük bölümünün tanıdığı bunlar her zaman
ki alçaklıkları gibi, korkaklıklarını da ortaya
koyup, gelememiştirler.

Ama haberleri yok ki kendi çöplükleri say-
dıkları bir alanda aslanlar gibi bir etkinlik
gerçekleştiren birilerinin onlara adeta teca-
vüz edip, en mutlu şekilde tatmin olmuşlardı.

Alternatif günleri yaparken...

BARIŞ KIŞ

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

BILINCLENDIRME
SART!

Türkiye’de organ ve doku nakli bekleyen hasta
sayısı her geçen gün artıyor. Organ bağışı ra-
kamları da geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde
300 artış gösterdi. Ancak yapılan araştırmalar,
organ ve doku naklinde dünyanın hala çok geri-

sinde kaldığımızı gösteriyor. Türkiye’de 44 bine
yakın kişinin organ beklediği ve her yıl ortalama
8 bin kişinin de listeye eklendiği tahmin ediliyor. 
Bu rakamların yanı sıra geçtiğimiz sene yapılan
organ bağışı sadece 143. 

ülkemizde organ nakli yapacak yeterli sayıda
hekim ve merkez bulunmasına karşın organizas-
yon eksikliği ve hekimlerin hastaları yeteri
kadar bilgilendirememesi bu rakamın aşağı-
larda kalmasına neden oluyor

41 bin kişi 
organ bekliyor

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 
organ bağışı bilinçlendirme seminerinde
konuşan Prof. Dr. Ayhan Dinçken,
“Türkiye’de beyin ölümü gerçekleşen kişi
sayısı yüksek ama organ bağışı oranı çok
düşük. Vatandaşlar başlarına gelene kadar
duyarlı değil. Bilinçlendirme şart" dedi

iLK CEKiM CAGIRICI’DAN

Okullara bilgisayar laboratuarı desteği

bağcılar Münir
Tınaztepe Anadolu
Lisesi’ne kurulan

Grafik Tasarım, Bilgisayar, Fo-
toğraf ve Kamera Atölyesi tö-
renle açıldı. Teknik ve pratik
bilgilerin yer aldığı atölyede öğ-
renciler ders içinde uygulamalar
da yapacak. Reflektöründen gre-
enbox sistemine kadar tüm ekip-
manlarla oluşturulan  stüdyoda
ilk fotoğraf çekimini Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı
yaptı. 

Atölye kuruldu

Bağcılar’ın yeni okullarından
olan Münir Tınaztepe Anadolu
Lisesi’nde hazırlıkları tamamla-
nan Grafik Tasarım, Bilgisayar,
Fotoğraf ve Kamera atölyesi hiz-
mete sunuldu. Açılış törenine
İlçe Kaymakamı Mustafa Eldi-
van, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Yıl-
maz katıldı. Sınıfları gezen ilçe
yöneticileri, öğretmenlerden işle-

necek dersler hakkında bilgi aldı.
En çok dikkat çeken yer ise ref-
lektör, kamera, fotoğraf maki-
nesi, ışıklandırma düzeneği, yeşil
ekran yöntemiyle çekim uygula-
ması Greenbox sisteminin de
bulunduğu fotoğraf-kamera
atölyesi oldu.

Güzel eserlere 
imza atacaklar

Stüdyo ortamı oluşturulan sı-
nıfta ekipmanların ayarlanması-
nın ardından ilk fotoğraf
çekimini Başkan Çağırıcı yaptı.
Yeni neslin çok şanslı olduğunu
dile getiren Çağırıcı, “Bağcıları-
mızda öğrencilerimiz artık sa-
dece bilgiyi öğrenen değil,
kullanan ve üreten olarak yetişe-
cekler. İleride başta sanat olmak
üzere birçok alanda güzel eser-
lere imza atacaklar” dedi. Atöl-
yeleri beğenen Kaymakam
Mustafa Eldivan da öğrencilere
başarılar diledi. Açılış kurdelesi-
nin kesilmesiyle öğrenciler atöl-
yedeki çalışmalarına başladı.

İnsana ve gençlere yatırım
yapmayı amaç edinen

Küçükçekmece 
Belediyesi, eğitime olan 

desteğini sürüdürüyor. 
Bu kapsamda ilçedeki  

6 okula bilgisayar
laboratuarı kazandırıldı

KüçüKçeKmecelİ öğrencilerin
daha rahat ve son teknoloji ile
ders çalışmalarını amaç edinen

Küçükçekmece Belediyesi bu konudaki hiz-
metlerine bir yenisini daha ekledi.  Küçük-
çekmece Belediyesi  Bilgi İşlem
Müdürlüğü, ilçede bulunan Nahit Menteşe

Mesleki Ve Teknik Anadolu, İsmet Aktar
Mesleki Ve Teknik Anadolu, Mehmet Akif
Ersoy Çok Programlı Anadolu Liselerine
ve Gazeteciler Cemiyeti Ortaokulu, Mus-
tafa Kemal Paşa Ortaokulu ile İkitelli Orta-
okuluna toplamda 100 bilgisayar vererek
laboratuar açtı. Küçükçekmeceli öğrenciler

ise hizmetlerine sunulan laboratuarlarda
bilgisayarlardan faydalanarak ders çalış-
manın konforunu yaşadı. 

Yatırımlarımız devam edecek

Konuyla ilgili konuşan  Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Kü-

çükçekmeceli öğrencilere, gençlere eğitim
konusunda her zaman desteğimiz devam
edecek. Gençlerimiz ne kadar iyi olursa biz-
ler de o kadar iyi oluruz” dedi. Yeni bilgisa-
yarlarını kullanan okul öğrencileri ise
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz’e teşekkür etti. 

‘Yaşam’
Kartal’da

Kartal Belediyesi, Betül Vural ve Zerrin
Çiğdemli Aner Sanat Galerisi Atölyesi öğ-
rencileri tarafından hazırlanan ‘Yaşam’

adlı karma resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Kar-
tal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Fuaye
Alanı’nda ziyarete açılan karma sergide, Betül Vural
ve Zerrin Çiğdemli Aner Sanat Galerisi Atölyesi’nin
10 öğrencisi tarafından hazırlanan resimler yer alı-
yor. Serginin küratörlüğünü ise Betül Vural ve Zerrin
Çiğdemli Aner birlikte üstleniyor.  Öğrencilerin; pey-
zaj, figür ve çini mürekkebi gibi farklı resim teknikle-
rini kullanarak hazırladığı sergiyi, meraklıları 8
Kasım tarihine kadar Hasan Ali Yücel Kültür Mer-
kezi Fuaye Alanı’nda ziyaret edebilecek.

Büyük bir emek var

Sergi ile ilgili konuşan Ressam Zerrin Çiğdemli Aner,
“Öğrencilerimizin ilk resim sergisi. Burada yıllar
süren çalışmanın ve emeğin sonucu eserler yer alıyor.
Sergimizde çok güzel tablolar bulunuyor. Ayrıca sa-
nata ve sanatçılara verdiği destekler için Kartal Bele-
diye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e çok teşekkür
ediyoruz" dedi.  

Prof. Dr. Ayhan 
Dinçken, organ

bağışında 
vatandaşların doğru
bilgilendirilmesinin
önemli olduğunu

vurguladı.

Reflektöründen greenbox sistemine kadar tüm ekipmanlarla oluşturulan stüdyoda ilk fotoğraf 
çekimini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptı. Çağırıcı, gençlere başarılar diledi. 

METRO HATTI 
bayramda
açılacak

İstanbul’un şehir havalimanı Sa-
biha Gökçen Uluslararası Havalima-
nı’nı İstanbul’da ki metro hattına

entegre edecek olan Sabiha Gökçen Havali-
manı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı’nın
açılacağı tarih belli oldu. Pendik Belediye Baş-
kanı Dr. Kenan Şahin, sosyal medya platformu
twitter üzerinden yaptığı açıklama metro hattı-
nın 29 Ekim 2019 tarihinde açılacağını belirtti.

Çalışmalar devam ediyor

Şahin, "Kaynarca-Kurtköy-Sabiha Gökçen hat-
tımız, Tavşantepe’den Sabiha Gökçen’e kadar
ki kısmı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından ya-
pılıyor. Şu anda alt yapı çalışmalarımızın çok
önemli bir kısmı bitti. Sinyalizasyon ve diğer ça-
lışmalar devam ediyor. 29 Ekim 2019 tarihi fiili
olarak ve resmi olarak açılış tarihi ama biz süre-
cin daha hızlı bitmesi için çalışmaları devam et-
tiriyoruz. 2019 yılında inşallah Kadıköy’den
Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar kesintisiz
ulaşımın sağlanacağı metro hattına hep beraber
erişmiş olacağız" dedi.  DHA

Dr. Kenan
Şahin



B eylikdüzü Belediyesi, Kasım Ayı
Meclisi’nin ilk oturumu gerçek-
leşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu başkanlığında açılan
mecliste, Kasım ayı içinde gerçekleşecek
önemli günlere değinen İmamoğlu konuş-
masına, Bülent Ecevit’in 12. ölüm yıl dö-
nümünü rahmetle anarak başladı. 10
Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 24 Kasım
Öğretmenler Günü, 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü ve
Organ Bağışı Haftası ile ilgili temennilerini
ileten İmamoğlu konuşmasının ardından
meclis gündem maddelerine geçildi. 

6 ana başlıktan oluşuyor

Oturumda söz alan Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Meclis
Üyesi Nazife Figen Karahan’ın sunduğu
2017-2019 Yerel Eşitlik Eylem Planı ve-
rimli bir çalışma olarak dikkat çekti. Yerel

Eşitlik Eylem Planı’nın 6 başlıktan oluştu-
ğunu belirten ve meclise açıklayıcı bilgiler
veren Karahan; birinci ve en önemli başlık-
larının eğitim olduğunu vurguladı. Konuş-
masında 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası
Dayanışma Günü’ne dikkat çeken Kara-
han, “Kadın ve Sağlık Hizmetleri başlığı
altında yer alan Kadın Da(ya)nışma Mer-
kezi’nin açılması şiddet gören kadın ve ço-
cukların destek aldığı bir merkez haline
geldi" dedi. Karahan ayrıca, Sosyal Hayata
Katılım, Kurumsallaşma, Stratejik Plan
Çalışmaları, Kadın - Sağlık Hizmetleri ve
Göç-Yoksulluk Hizmetleri başlıklarında da
bilgiler aktardı.

AK Parti 4 önerge sundu

CHP Grup Sözcüsü Av. Doğan Subaşı ve
AK Parti Grup Sözcüsü Vekili Ebru
Habip’in de gündem dışı söz aldığı otu-
rumda, AK Parti Grubu’nun sunduğu 4

adet sözlü önergenin 3’ünün oy birliğiyle
gündeme alınmasına karar verilirken, 1
adet sözlü önerge oy çokluğuyla redde-
dildi. Oturumda ayrıca 2 adet başkanlık
teklifinin de oy birliğiyle gündeme alınma-
sına karar verildi. Meclis gündem madde-
lerinden 1. ve 2. maddeler hakkında
Başkan İmamoğlu tarafından meclise bilgi
verilirken, 3,5,8,13,14,15,16,17,18,19,20,21
ve 22. maddeler oy birliğiyle; 10, 11 ve 30.
maddeler ise teklif karar olarak oy çoklu-
ğuyla kabul edildi. Komisyon raporların-
dan; 26,27,28. maddeler oy çokluğu 29.
madde ise oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca;
4,6,7,9,12,23,24, 25 ve 31. maddelerin ise
oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edil-
mesine karar verildi. AK Parti’nin sunduğu
önergelerden 32,33 ve 34. maddelerin ise
başkanlık makamına sevkine oy birliğiyle
karar verildi. Kasım Ayı Meclis Toplantı-
sı’nın 2. oturumu ise 9 Eylül Cuma Saat
10.00’da yapılması kararlaştırıldı.       
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Ç atalca’da genelde insanlar Belediye Başkan
adaylarına oy verir ya hani, aslında bana
göre meclis üyeleri en az belediye başkanı

kadar önemlidir. 

Nedenlerini isterseniz sıralayalım… 

Yasaya göre iki tane başkan yardımcısı meclisten
seçilir ve bu iki kişi, birisi mesela teknik başkan yar-
dımcısı Erhan Güzel, bir diğeri ise idari başkan yar-
dımcısı Ufuk Akın ya hani… He işte belediyenin
neredeyse tüm sorumlulukları bu iki kişiye verilir.
Tabi bu tercih meselesi. Geçtiğimiz dönemlerde İs-
mail İp’in teknik başkan yardımcısı devlet memuru
kadrosundan kimi zaman Fehmi Akyüz, kimi
zaman da Adem Serezli olmuştu. 

Şimdi nereye geleceğim. Bu iki başkan yardım-
cısı Başkanın belediye kadrosunun ekip başları ola-
cak. Bunları uyaracak, telkinde bulunacak,
yanlıştan çevirecek kişiler meclis üyeleridir. Bele-
diye ekibi içerisinde olmayan meclis üyeleri gerek
grup toplantılarında, gerekse meclis salonunda sus
pus olduğu sürece, halkın taleplerini ne kadar yöne-
time iletebilir?

“Kim dinliyor ki bizi” diyenleri şimdiden duyabi-
liyorum. Tut ki seni dinlemiyorlar, konuşacaksın.
Susmadan, yılmadan… Meclis salonunda bile yan-
lış gördüğün konularda söz alacaksın. Ben biliyo-
rum 5 yıldır o sıralarda oturup da ağzından tek bir
kelime dahi çıkmamış olan meclis üyelerini… 

Tabi bu iktidar kanadı idi. Bir de muhalefet ka-
nadı var. Gündemde olan konuları siyasi ranta çevi-
rip ardından o konular ile ilgili ağzını bıçak bile
açmayan kişilerimiz var mesela! Onlar öyle meclis
üyeleri ki kendi işleri çözülene kadar muhalefet-
ler… Sonra ara ki bulasın. 

Mesela! 
İmar Barışı Kanunu var. Tamam! Ulan bizde ki

İmar Barışı değil, resmen savaşı haline döndü be!
Bir tek Allah’ın kulu da çıkıp aylardır devam eden
bu kaçaklar ile ilgili tek bir kelime kurmuyor mec-
liste. Demiyor ki “Çatalca’da imar açıldıktan sonra,
yapılan toplam konut sayısı ile imar barışına sokul-
maya çalışılarak yapılan kaçak yapı sayıları nerede
ise birbirine denk hale geldi. 

AK Partili Meclis Üyesi arkadaşların neden sesi-
nin çıkmadığını merak edenleriniz var mı hiç?
Acaba kendileri de imar barışına sokulmak üzere
kaçak yapı yapanlar içerisinde olmasın sakın? So-
ruyorum buradan, herhangi bir tanenizin var mı
böyle bir yapısı? CHP sıralarında oturan bazı mec-
lis üyelerinin şu an devam eden inşaatları varmış
mesela! Başkan Yardımcısıyım diye gezen bazıları-
nın ise mahallerindeki kaçak yapı sayısı neredeyse o
mahalledeki var olan yapı sayısına eşit hale gelmiş.
Mahallelerde resmen imar Barışı Kıyameti kopuyor.
Yerel Belediyenin bu konuda ne kadar yaptırımı ola-
bilir sizce? Çanakça bir felaket! Kabakça ona keza!
Tüm mahallelerde çatırtı kopuyor. En iyi işleri de
belediye müteahhitleri yapıyor. Yani belediyeye iş
yapan müteahhitler köşe! Peki buna kim “ DUR”
diyecek?

Açıkça söyleyeyim ki, Kaymakamlığın yaptığı uy-
gulamayı da kimse hiçbir tarafına takmadı! Çatır
çatır Çatalca Kaçak Kent Oluyor! Turizm kentiy-
miş! Eğitim Kentiymiş… Hadi ordan be! Çatalca
olsa olsa artık Kaçak Yapı Kenti olur! 

Ben bu ilçede görev yapan herkesi göreve davet
ediyorum. Siyasilerin her birisini kenara koydum
artık! Kent Konseyi Başkanı Ahmet Rasim Yücel !
Ayıptır sorması bu konuda neden tek bir cümle
kelam etmez?

Bahane hazır “Köylümüz yıllar sonra ev 
yapıyor” 

Nah köylü yapıyor! 
Ulan koca fabrikayı dikecek para nerde köylüde?

Kimi kandırıyoruz? Kendimizi mi, Çatalca 
halkını mı? 

Fabrikalar, oteller, yazlık evler… 
Şimdi de bu kadar kaçak yapıyı yasallaştırmak

için çabalayan mimarlar var! Onlara da helal olsun. 
Sizin anlayacağınız herkes paranın, kazanacağı

üç kuruşun, dikeceği iki üç katlı binanın… Derdine
düşmüşken, kim takar Çatalca’yı! 

Tarım arazileri talan olmuş kimin tikinde… 
Onun için beyler, hanımlar meclis üyeleri çok

önemli! O sıralarda bu cümleleri telaffuz edebilecek
yüreğe sahip, hiç bu işlere bulaşmamış meclis üye-
leri çok önemli!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Komisyonu Başkanı Nazife
Figen Karahan Beylikdüzü

Belediye Meclisi'ne 
2017-2019 Yerel Eşitlik

Eylem Planı oluşturulması
için bir rapor sundu.

Planının 6 ana başlıktan
oluştuğu belirten Karahan,

en önemli maddenin
eğitim olduğunun 

altını çizdi

Başkan: Özcan Özbey
Üyeler: Feride Doğan, Hamit Hayal, Gültekin
Ekici, Süleyman Koç, Oğulcan Özbey, M.
Tuğrul Balta
Dernek olağan genel kurul toplantısının 1
Aralık 2018 tarihinde saat 13.00'de dernek
merkezinde yapılması ve üyelere gazete ilanı
ile duyuru yapılmasına, ertelenmesi halinde
08.12.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapıl-
masına karar verildi.
Feride Doğan, Hamit Hayal, Gültekin Ekici,
Süleyman Koç, Oğulcan Özbey, M. Tuğrul
Balta

GÜNDEM:
1) Yoklama ve açılış
2) Kongre Başkanlık Divanının seçimi
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4) Faaliyet Raporunun okunması ve ibrazı
5) Mali raporun okunması ve ibraası
6) Siyasi konuşmalar
7) Seçimler
8) Dilek ve temenniler
9) Kapanış

İstanbul Avcılar Gümüşhane 
İli Kültür Derneği
Genel Kurul İlanı

Yerel eşitlik için
EYLEM PLANI

Seçim bildirgemizi 
Maltepeliler hazırlıyor
Halk buluşmalarına Girne ve Gülensu mahallesi sakinleriyle devam eden Maltepe Belediye Başkanı

Ali Kılıç, “Maltepeliler bu toplantılarla, ikinci 5 yıllık seçim bildirgesini hazırlıyor. Biz hazırız. İlk
dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de, Maltepeliler ne derse o olacak” diye konuştu
Maltepe’de her kesimden in-
sanla buluşup, halk toplantıları
yaparak herkesin sorunlarını

dinleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
Gülensu ve Girne mahallesinden yüzlerce
vatandaşla bir araya geldi. Geride kalan 4
yılda yaptıkları hizmetleri anlatan Kılıç, ge-
lecek dönemde Maltepe’yi her alanda bir
numara yapacaklarını ifade ederek, “18 ma-
hallemizden binlerce vatandaşımızla bu
toplantılarda bir araya geliyor, talep ve öne-
rilerini dinliyoruz. Yetmiyor düzenlediğimiz
çalıştaylarla toplumun farklı kesimlerini bu-
luşturuyor, onların da taleplerini dinliyoruz.
Örneğin geçtiğimiz günlerde Maltepe’de
pek çok farklı alanda çalışma yürüten ka-
dınlarla, bir çalıştay düzenledik. Sayfalarca
öneriler yazdılar ve hepsini not aldım. Yine
alanında uzman isimlerle kentsel dönüşüm
çalıştayı yaptık. Gülsuyu, Gülensu ve Başı-
büyük’te ilklere imza atacak, Türkiye’ye
örnek bir dönüşümü hep birlikte başaraca-
ğız. Daha sonra hayvanseverler ile bir araya
geldik. Onların taleplerini dinledik. Önü-
müzdeki günlerde gençlik çalıştayı yapaca-
ğız. İlçemizdeki esnaf kardeşlerimizle bir
araya geleceğiz” diye konuştu.

Maltepe altın çağını yaşayacak

Bu toplantılarla Maltepelilerin ikinci 5 yıl-

lık seçim bildirgesini hazırladığını vurgula-
yan Kılıç, “Bundan 4 yıl önce henüz gö-
reve gelmeden yine böyle toplantılar
yaparak, Maltepelilere danışarak, Malte-
pe’nin acil çözüm bekleyen ihtiyaçlarından
oluşan 19 maddelik seçim bildirgesi hazır-
ladık. Bugüne kadar olan görev süremiz
boyunca, taahhüt ettiğim tüm sözleri ye-
rine getirdim. Şimdi yeni bir seçim süre-

cine giriyoruz. Toplumun her kesimiyle
kucaklaşıyor, yeni dönemdeki taleplerini
ve önerilerini alıyoruz. Yani kısaca Mal-
tepe halkı, ikinci 5 yıllık seçim bildirgesini
hazırlıyor. Ben de 4 yıl önce verdiğim sözle
buradan çıkan tüm talepleri yerine getire-
ceğime ve ikinci 5 yıllık dönemimizde
Maltepelilere altın çağını yaşatacağıma
söz veriyorum” dedi.

Yolcular
beklemeyecek
İstanbul Havalimanı'nda kurulan 228
pasaport kontrol noktasında toplam
750 pasaport polisinin görev yapması
bekleniyor. Pasaport noktalarının tam
kapasite ile çalışması ile birlikte
yolcuların pasaport kontrolünde bek-
leme süreleri de kısalacak

bütün fazları tamam-
landığında 200 milyon
yolcu kapasitesine

sahip olacak dünyanın tek çatı al-
tında yapılan en büyük havalimanı
olan İstanbul Havalimanı'nda ilk
ticari uçuş 31 Ekim tarihinde Türk
Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-
Ankara seferilerine başlamıştı. Ha-
valimanından ayrıca THY iç
hatlarda İzmir, Ankara, Antalya,
dış hatlarda ise Ercan uçuşlarını
gerçekleştiriyor. Dizaynı ve büyük-
lüğü ile adından söz ettirmeye
devam eden İstanbul Havalima-
nı'nda yolcu konforu en üst sevi-
yede sağlandı.

750 pasaport polisi çalışacak

Yolcuların pasaport kuyruklarında
bekleme süresini azaltmak için her
türlü kolaylığı sağlayan İstanbul
Havalimanı işletmecisi İGA, pasa-
port kontrol noktalarını büyük bir
alan içerisinde tutuyor. Havalima-
nında dış hatlar geliş ve gidiş katı
olmak üzere toplam 228 adet pa-
saport kontrol noktası bulunuyor.
Pasaport kontrol noktalarında ay-
rıca hızlı geçiş ve engelli yolcular
için de ayrı bir pasaport kontrol
noktası belirlenmiş. 1 Ocak 2019
tarihi itibariyle 150 havayolu şirke-
tine 350'nin üzerinde destinasyona
uçuş imkanı sağlayacağı planlanan
havalimanında 3 vardiya eşliğinde
750 pasaport polisi görev yapacak.

35 pasaport polisi 
göreve başladı

İstanbul Havalimanı'ndan dış hat-
larda Ercan seferlerine 8 Kasım iti-
bariyle Azerbaycan'ın başkenti
Bakü seferlerine de eklenecek. Bu
bağlamda yolcuların daha çabuk
kısa sürede kontrol noktasından
geçmeleri için polis, 25 pasaport
kontrol noktasını aktif hale getirdi.
İki aylık süreçte havalimanında 35'i
pasaport polisi olmak üzere top-
lam 310 polis görev yapacak. DHA

Makas atan 
kişi yakalandı
D-100 karayolunda makas atarak
trafik güvenliğini tehlikeye atan ve
aracın camından dışarıya silahla
ateş eden sürücü gözaltına alındı

İstanbul'da bir sü-
rücü farklı zamanlarda
trafik güvenliğini tehli-

keye düşürecek şekilde makas ata-
rak araç kullanmış ve başka bir
araçtan da silahla ateş ederken gö-
rüntülenmişti. Sosyal medya hesa-
bından paylaşıldıktan sonra tepki
çeken görüntüler üzerine Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğüne
bağlı sivil trafik ekipleri, harekete
geçti. Yapılan çalışmalar kapsa-
mında sürücü Gürkan Köse (28)
yakalanarak gözaltına alındı. Kul-
landığı kurusıkı tabancaya da el
konuldu.

Özür diledi

Gözaltına alındıktan sonra polis
merkezi çıkışında konuşan Gürkan
Köse, "Asker konvoyu nedeniyle
havaya 2-3 el ateş açtım. Canını
tehlikeye attığım bütün vatandaş-
lardan özür dilerim. Arabayı spor
amaçlı kullanıyorum, bir daha kul-
lanmayacağım. Bu drift değil, hızlı
makas atma" diye konuştu. Bin 2
TL trafik cezası kesilen sürücü
Gürkan Köse kurusıkı tabanca ile
ateş ettiği için trafik polisleri tara-
fından karakola teslim edildi. Sos-
yal medyada da paylaşılan
görüntülerde, sürücü bir farklı za-
manlarda bir kaç yerde makas ata-
rak trafikte ilerlerken ve aracın
camından ateş ederken görüntüle-
niyor. DHA
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan İstanbul Küçükçekmece’de ya-
pımı tamamlanan Gülseren

Özdemir Özel Eğitim Uygulama Oku-
lu’nun açılışında konuştu. Limak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in
merhum eşi adına yapılan okulun açılış tö-
renine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine
Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Özdemir, Demirören Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören eşi
Revna Demirören ile sanat, siyaset ve iş
dünyasından çok sayıda davetli katıldı. "Bu
önemli eğitim öğretim kurumu için Nihat

beyi ve tüm Özdemir ailesini kutluyorum"
diyen Erdoğan, "Elbette her mücadele, her
gayret önemlidir, takdire şayandır ama zi-
hinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen
emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tama-
mını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir say-
gıya layıktır" açıklamasını yaptı. 

Devrim niteliğinde adımlar

Engelli bireylerin hayata katılımı konu-
sunda son 16 yılda devrim niteliğinde
adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan,
"Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey
evinde bakım hizmetinden yararlanıyor.
Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon
merkezinde de 7 bin engelliye hizmet verili-
yor. Engelli bireylerin bakımına destek
olmak için aylık 650 lira ödeme yapılıyor.

Geçmişte aileleri yük olan engelli bireyler
ailelerine destek veren hale geldi. Otistik bi-
reylere yönelik özel bir eylem planı hazırla-
dık. Aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk kesimi
kapsıyor" bilgisini verdi. 

Geçmişle mukayese edilemez

Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif ay-
rımcılık planını hayat geçirdiklerini dile ge-
tiren Erdoğan, "Kadınlara ve engellilerin
bugün geldiği yer 16 yıl öncesi ile mukayese
edilemez. Türkiye pırlanta kıymetinde yılla-
rını boş tartışmalarla heba etti. Türkiye ile-
riye doğru gittikçe kurulan tuzakların
mahiyeti değişti. Tarihimizde eşi benzeri
görülmemiş saldırılara maruz kaldık ama
insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından
taviz vermedik" ifadelerini kullandı.  DHA

E-5 Karayolu Üzeri Muharrem saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. no: 44/6-a
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Y erel seçimler yaklaşıyorken yine siyasi-
ler sahaya inecekler ve hep aynı nar-
kozla milli iradeye yani seçmene

masallar, vaadler ve pembe hikayeler mutlu-
lukla biten ama aslında hiç bitmeyecek olan-
ları anlatacaklar.

Bu arada bizlerin çok güvendiği ve bir çok
akademisyenlerin siyasi stratejistlerin milli
irade yanılmaz gerekeni hep doğru yapar nu-
maralarını bal gibi yutacağız. Zira halkımız
okumuyor ve partilerin programlarıyla hiç il-
gilenmiyorlar. Futbol takımı tutar gibi parti
tutup körü körüne oy verdiklerini de bir çok
geçmiş seçimlerde gördük şahit olduk.

Bu arada bu okumayıp siyaseti hiç bilme-
yenler analiz ve sentez etmeyenlerin verecek-
leri milyonlarca oy’lar adeta kaderimizi

belirleyecek nitekim hep belirlediği gibi.
Çarpıcı bir örnekle tezimi desteklemek isti-

yorum. Önümüze gelecek olan seçim sandık-
ları yerel seçimler içindir. Oysa siyasi
partilerin genel başkanları küfürlerle argo-
larla birbirlerini itham etmekle sahada boy
gösterecekler hatta yavaş yavaş göstermeye
başladılar bile tv kanallarında birlikte görüyo-
ruz izliyoruz.

Bir Allahın kulu çıkıp da şimdi bu sitem et-
tiğiniz konunun ne ilgisi var yerel seçimlerle
demiyor yahut diyemiyor. Oysa konu enine bo-
yuna hizmet ve konfor ve yerel seçimlerde se-
çileceklerin ülkeye fikir ve projeleriyle neleri
katıp katmayacağıdır.

Dış güçler, projeler , ile milli kurtuluşu-
muzu destanımsı bir edayla anlatıp duracak-

lar. Yazık ki sayıları milyon-
ları bulan bir kesim var ki bilerek yahut bil-
meyerek bu masallara inanıyor. Bu ülkeye
sevdalıyız biz bu ülkeye hizmetkarız diyenlerin
nasıl hizmetkarlık yahut efendilik yaptığını
halen göremiyorsak göremeyeceksek vay
halimize...

Ana muhalefetteyse ses seda yok kış uyku-
sundalar ve yerel seçimler baharda martta
olacak iş işten geçince belki uyanırlar ama atı
alan Üsküdar'ı geçti değilde sınırları bile geç-
tikten sonra uyansalar ne olur uyanmasalar ne
olur anlamış değilim anlayamam da hem
birey olarak anlasak ne ? olur ki bizim anla-

mamız anlatmamız sonucu 
değiştirmeyeceğine göre.

Kilit rol oynayan MHP ne yaptığını hem
bilmiyor hem de belli bir kararda istikrar gös-
termiyor ne zaman ne yapacağı belirsiz olan
MHP inanın tarihe notlar düşürüyor.

İnsanlara umut olan ve heyecan katan
Sayın İnce’nin de kafası karışık istanbul aday-
lığını net olarak açıklamıyor. Kendisini aday
gösterip göstermeyecekleri belirsiz. Oysa ana
muhalefet teorilerde ve demeçlerinde İstanbul,
Ankara,İzmir ve daha bir çok büyük şehir be-
lediyelerini kazanacaklarını beyan edip duru-
yor.Eğer seçimler sadece beyan etmekle
kazanılsaydı Allah akıl fikir versin anamuha-
lefete başka da ne denilebilir ki…

Hiç olmazsa bir kez yalnız bir kez olsun
milli irade akıllı ve mantıklı hatta kararlı bir
tarzla oylarını yalan söyleyen aldatan ve in-
sanlara verdiği vaadlerin tam tersini yapan si-

yasilere legal ve seçim sandığında yapılması
gereken ihtarı yani dersi verseydi belki çok şey
değişirdi ve hiç olmazsa güzel ve istikrarlı bir
yola koyulmanın başlangıcı olurdu diye
düşünüyorum.

Seçim sonunda bu köşemi işte ben aylar
önce bunları yazmıştım sonuçlar ve an itiba-
riyle gelinen nokta yazdıklarımı teyid etti an-
lamında eski bir köşe olsa da tekrar face te
yahut sosyal medyada paylaşmak durumunda
kalmamayı dilerim. Tıpkı ekonomimizin para-
metleri ve benzer konuları diş politikamızdaki
yanlışları milli eğitimi, benzer daha nice mev-
zuları yazığım halde zaman yazdıklarımı teyid
etmişti.

Ben yerel seçimlerin ülkemize çok büyük
yararlar ve olması gerektiğince arz talep iliş-
kisince yani adam gibi adamların bilgili ve il-
gililerin aday gösterilip seçileceklerine
üzülerek belirteyim ki inanmayanlardanım.

Yerel seçimlere doğru

Küçükçekmece’de konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Türkiye ileriye doğru gittikçe
kurulan tuzakların mahiyeti

değişti. Tarihimizde eşi 
benzeri görülmemiş

saldırılara maruz kaldık 
ama insanı yaşat ki 

devlet yaşasın anlayışından
taviz vermedik” dedi

Mehmet EKMEN
DİCLEDEN DAMLALAR

mehmet47ekmen@hotmail.com

INSANI YASAT KI
DEVLET YASASIN

"Vatandaşların tamamının genel
sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek
ülke dünyada biziz" açıklamasını yapan
Erdoğan, "Buna Amerika da dahil.
Onlar hala sağlık reformunu gerçekleş-
tiremediler. Bir ülkede devletle millet ne
kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak o
kadar kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi
hamdolsun sağladık. Terör örgütlerine
pabuç bırakmayan, 15 Temmuz’da dar-

becilerin karşısına dikilen bir ülke olduk.
2023 hedeflerimizden uzaklaştırmak
için her türlü kumpas kuruldu. Kararlı-
lığımızdan asla vazgeçmedik. Dünya-
daki fakir fukaranın olduğu ülkelere
yardımda milli gelire oranla dünyanın
birinci ülkesi Türkiye, Amerika ikinci sı-
rada" dedi. 
Erdoğan, "Kazanırsak hep birlikte kaza-
nacak, kaybedersek hep birlikte kaybe-

deceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat bü-
yüttüğümüz Türkiye'yi, önümüzdeki
dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde
2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o
zaman hep birlikte farklı bir seviyeye,
farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye
inşallah kendisiyle birlikte bölgesindeki
ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dö-
nemin kapılarını aralayacaktır" açıkla-
masını yaptı. 

İstanbul'un yeni Valisi ali Yerlikaya ise
ilk kez bir resmi programda konuştu. Ko-
nuşmasına daha önce görev yeri olan Ga-
ziantep'ten selam getirdiğini belirterek
başlayan Yerlikaya; "2 gün
önce aziz İstanbul'a gelip,
bu onurlu görevime baş-
ladım. Gazi şehrin, Gazi
şehrin insanlarının İs-
tanbul'a selamlarını
getirdim. Öncelikle aziz
İstanbul'a vali olarak
atanmam nasip olduğu için
rabbime şükrediyorum. bu
onurlu görevi tensipleriyle şahsımıza layık
gören sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar
şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Gaziantep’ten 
İstanbul’a selam

TEK ÜLKE DÜNYADA BİZİZ

Girişimci kadınlara mikro kredi desteği
Türkiye İsrafı 

Önleme Vakfı’nın
Esenyurt

Kaymakamlığı ve
Esenyurt

Belediyesi ile
yaptığı işbirliğiyle

Esenyurtlu
girişimci

kadınlara iş
hayatına

atılmaları için
mikro kredi

finans desteği
sunulacak

EsEnyurt Şerife Bacı
Halk Eğitim Merkezi’nde
yapılan tanıtım progra-

mına, Esenyurt Kaymakamı Vural
Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe, Doğan Holding
Yönetim Kurulu üyesi ve aynı za-
manda Bağcılar Mikrofinans Şubesi
finansal destekcisi Vuslat Doğan Sa-
bancı, Mikro Kredi Genel Merkez
Müdürü Halil Orhan ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

İş imkanı sağlamış olduk

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat
Alatepe, tanıtım toplantısında yaptığı
konuşmada kadınların toplumdaki
yerini çok önemsediklerini belirterek,
“Kadınların meslek sahibi olması ko-
nusunda her çalışmaya destek veri-
yoruz. Kıymetli
Cumhurbaşkanımızın söylemleri
doğrultusunda kadının ayakları üze-
rinde durabilecek ve yolunu çize-
bilme özgürlüğüne sahip olacağı bir
maddi değere kavuşması gerektiği

düşüncesindeyiz. Biz, basit bir doku-
nuşla yaklaşık 2 bin 500 hanıma
imkan tanıdık. Evine asgari ücret
giren çocuğuna bakmak zorunda
kalıp çalışamayan kadınlarımıza des-
tek olmak için ücretsiz kreş imkanı
sağlıyoruz. O hanım çalışsın, evine
ikinci bir asgari ücret girsin istiyoruz.
Evine asgari ücret giren hanımefen-
diye iş imkanı sağlamış olduk” dedi.

46 bin kursiyerimiz var

Başkan Alatepe, belediyede sosyal iş-
lerden sorumlu birimin tamamın ha-
nımlardan oluştuğunu vurgulayarak,
"Gururla söylüyorum en çok mem-
nun kaldığım birimde Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğümüz. Birçok faaliyet
var. Dokunduk mu 100 bin insana
dokunuyoruz. Hanımları önceliyo-
ruz. Devletimiz eğitim yardımını
nasıl hanımlara veriyorsa biz de ya-
pacağımız sosyal yardımları öyle ya-
pıyoruz. Kültür merkezlerimizde 46
bin kursiyerimiz var. Bunların yakla-
şık 40 bini hanım. Dolayısıyla sizin

vereceğiniz kredileri destekleri çok
önemsiyorum" açıklamasını yaptı. 

Kadınlar takır takır ödüyor

Bankacılık sektöründe, çok ciddi de-
netimler olmasına rağmen batak kre-
dinin yüzde 7´lere varan bir oranda
olduğunu hatırlatan Esenyurt Mikro
Kredi projesinin de finansal destek-
çisi olan Vuslat Doğan Sabancı, "Bi-

liyor musunuz mikro kredide batık
kredi kaç? Yüzde 0. Kadınlar bu 500
lirayı takır takır ödüyorlar. Onların
teminatları vicdanları. O yüzden de
bu sistemi ayakta tutuyorlar" diye ko-
nuştu. 1998’den bu yana faaliyet
gösteren ve ilk faaliyetlerine Diyarba-
kır’da başlayan merkez, 63 ilde 93
şube ile hizmet ediyor. 
ZEYNEP VURAL

Mahalle muhtarları
sorunlarını
Öz’e anlattı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok
Öz’ün göreve geldiği 2009 yılında başlat-
tığı ve her ayın ilk haftasında düzenlenen

Muhtarlar Toplantısı’nın 117’ncisi gerçekleştirildi.
Başkan Altınok Öz, Kartal’da bulunan mahallelerin
sorun ve taleplerini, demokrasinin ilk basamağı olan
muhtarlardan dinledi.  

Öz, sürekli not aldı

Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı’nda düzen-
lenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Al-
tınok Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları;
Hüseyin Tozkoparan, Ali Apaydın, Mustafa Fehmi
Okay, Nuran Keriş, Cengiz Türkmen, Kartal Beledi-
yesi Başkan Danışmanı Gülcemal Fidan, Kartal Be-
lediyesi Meclis Üyesi Mehmet Tirgil, Kartal
Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ
ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar
Toplantısı Kasım ayı oturumunun açılışında konu-
şan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ka-
tılımları için muhtarlara teşekkür etti ve hizmet
kalitesinin artırılması adına muhtarların görüş ve
önerini dinlemek için hazır olduğunu ifade etti. Kar-
tal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar
da tek tek söz alarak mahallelerindeki sorunları ve
beklentilerini anlattı. Toplantıya katılan bütün muh-
tarları dinleyen Başkan Altınok Öz, muhtarların
paylaştığı görüş ve önerileriyle ilgili notlar aldı ve 
eksikliklerin giderilmesi için talimatlar verdi. 

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in merhum eşi adına
yapılan okulun açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler kesti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve projenin finansal
destekçisi Vuslat Doğan Sabancı, girişimcilere çiçek takdim etti. 

REZERVASYON

0212 882 52 53
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100’UMUZU GULDUR
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray grubun en kritik maçlarından birinde Schalke 04'e konuk oluyor.
İstanbul'daki karşılaşmada rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar hem 3 puan almak hem de Avrupa kupalarındaki
100. galibiyetini elde etmek istiyor. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek

G alatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D
Grubu 4. hafta maçında bugün Al-
manya'nın Schalke 04 takımına konuk

olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke
Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te
başlayacak.

Diğer maç Portekiz'de

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv
Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer
aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve
mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip,
3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet,
2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada
yer aldı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan
maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Grubun
diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile
puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Porte-
kiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

4 maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibi-
yet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte
Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar
Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı. Ligde
Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Ga-
latasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup
oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampi-
yonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da
yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu
maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen
Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel
olamadı.

Schalke'de de 3 eksik var

Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasa-
ray'a karşı forma giyemeyecek.
Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf
Fahrmann, savunma oyuncusu
Hamza Mendyl ile hücum futbol-
cusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları
bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi D
Grubu 4. haftasında bu akşam Almanya'nın
Schalke 04 ekibiyle deplasmanda karşıyla-
şacak Galatasaray, Avrupa kupalarında
275. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmı-
zılı takım, Avrupa kupalarında daha
önce çıktığı 274 müsabakanın 99'undan
galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada ra-
kiplerine mağlup olan Galatasaray, 72
mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez
havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise
405 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı
takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması
durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibi-

yetini elde edecek.

Alman takımları ile 30. randevu

Galatasaray, bu akşamki müsabakayla Alman
ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oy-
nayacak. Federal Almanya ve Doğu Almanya
ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce
UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-
kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet,
13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray,
bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole
karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi. Sarı-
kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15
eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti.
Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleş-
mesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan
Galatasaray, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.
Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65
sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşı-
laşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşı-
sında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada
yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp,
kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf
oldu.

Schalke 04 ile maçlar

Galatasaray, Avrupa kupalarında ikinci kez eş-
leştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda 1 galibi-

yet ve 2 beraberlik elde etti.
2012-2013 sezonu UEFA

Şampiyonlar Ligi 2. tu-
runda eşleştiği Alman

ekibi ile sahasında 1-1
berabere kalan sarı-
kırmızılı takım, dep-
lasmandaki
müsabakayı ise 3-2
kazanarak çeyrek fi-

nale yükseldi. Galata-
saray'ın Schalke 04'le D

Grubu'ndaki ilk
maçı, golsüz be-

raberlikle so-
nuçlandı.

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki
müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyo-
nundan William Collum yönetecek. Col-

lum'un yardımcılıklarını David McGeachie
ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew
Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yar-

dımcı hakem olacağı mücadelenin
dördüncü hakemliğini ise Fran-

cis Connor yapacak.

Collum 
yönetecek

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve
tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa
kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avru-

pa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yö-
netiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray,

finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye
getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı,
teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i

eleyerek kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA
Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başa-

rıya da imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1
kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan
sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

ise 3 kez son 8 takım arasında kendi-
sine yer buldu.

Müzede 
2 Avrupa kupası

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 fut-
bolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini
alamayacak. Ameliyat edilen Emre Ak-

baba ile Yuto Nagatomo, bu akşamki mü-
sabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok
ile Fernando Reges'in durumları

da belli oldu. İki oyuncu Al-
manya'ya götürülmedi

Eren ve 
Fernando yok

türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol
Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Beden-
sel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve
Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı,
Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçek-
leştirilen organizasyonda, şampiyonluk maçının ilk
yarısında Rahmi Özcan'ın paslarına hareketlenen
Serkan Dereli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda
golü bulamadı. Mücadelenin 24. dakikasında
Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şut-
larında top direğe çarptı. İki takım da skoru değişti-
remeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Maç uzatmaya gitti

İkinci yarıda da rakibine oranla daha çok gol pozis-
yonuna giren ay yıldızlı ekip, golü bulamayınca
maçın normal süresi de 0-0 eşitlikle sona erdi ve
uzatma bölümüne geçildi. Onar dakikalık iki
uzatma bölümünde de iki takım golü bulamadı ve
müsabaka penaltı atışlarına gitti. Türkiye'de Barış
Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi
Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay yıldızlı
ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı.
Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca
maçı 5-4 kazandı. Son dünya ikincisi Angola'nın

şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sı-
rada tamamladı. Ay yıldızlı ekibin futbolcuları,
mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kupayı gözyaşları içinde kaldırdılar

Ampute Milli Takımı'nın ikinci olduğu organizas-
yon, kupa töreniyle tamamlandı. Penaltılarda Ango-
la'ya 5-4 yenilen Milli Takım, ikincilik kupasını ve
ödüllerini aldı. Maçın bitimiyle büyük üzüntü yaşa-
yan ay yıldızlı futbolcular, kupa töreni sırasında da
gözyaşlarını tutamadı. İkincilik kupasını takım kap-
tanı Osman Çakmak ve Rahmi Özcan kaldırırken,
futbolcuların ve teknik ekibin moralsiz olduğu gö-
rüldü.

Kaptan Osman Çakmak helallik istedi

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, maç
sonrası yaptığı açıklamada, Türk halkından helallik
istedi. Ay yıldızlı ekip adına 5. penaltıyı kullanan ve
atışı gol çeviremeyen Osman Çakmak, "Ben 5 Ka-
sım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek
ki 5 Kasım bana yaramıyor. Arkadaşlarımdan da
helallik istiyorum. Hayat devam ediyor. Bazen isti-
yorsun ama olmuyor. Penaltı gol olsaydı iş bitmiş
olacaktı. Avrupa şampiyonu olduğumuzda mikrofo-
nun başına geçtiysem, şampiyon olamamamızın da
en büyük sorulusu benim. Takımın ağabeyiyim.
Türk halkı hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu’ndan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, yaptığı açıklamada, Meksika'da düzenlenen
Dünya Kupası'nın finalinde, normal süresi golsüz
berabere biten maçın sonunda Angola'ya penaltı-
larda 5-4 yenilerek kupayı 2. sırada tamamlayan
milli takımı kutladı. Bakan Kasapoğlu, "Teşekkürler
milli takım. Büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele
ettikleri Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Milli
Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifade-
lerini kullandı.

Final yolu
Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve
ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdı-
ran Milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek
finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup
eden Milli Takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı
da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı
elde etti. Kurulduktan kısa süre sonra uluslararası
alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Ta-
kımı, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında elde
ettiği ikinciliklerin ardından geçen yıl İstanbul'da
düzenlenen organizasyonda şampiyonluğuna ula-
şarak önemli bir başarı yakaladı. 2007, 2010, 2012
ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde
eden milli takım, finalde Angola'ya yenilerek bu
sefer ikincilik yaşadı.  AA

HELAL OLSUN SIZE
Avrupa şampiyonu olarak Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Ampute Futbol Milli Takımımız önemli rakipleri
yenerek yükseldiği final müsabakasında Angola'ya karşı uzatmaya giden maçta penaltılarla 5-4 yenilerek ikinci oldu

Eren
Derdiyok

Fernando
Reges

Porto 3 2 1 0 5 2 3 7
Schalke 04 3 1 2 0 2 1 1 5
Galatasaray 3 1 1 1 3 1 2 4
L. Moskova 3 0 0 3 1 7 - 6 0

Takım O G B M A Y Av. P
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2 109 yerel seçim-
leri için zaman
daraldıkça

aday adaylık başvu-
ruları da hızlandı.
AK Parti'den Bü-
yükçekmece Bele-
diye Başkan
Aday Adayı olan

Harita Mühendisi Hasan Zehir,
vizyon ve projelerini Damga'ya
anlattı. Mevcut yönetimin metal
yorgunluk yaşadığını, halkın da
bunun farkında olduğunu belir-
ten Zehir, aday olması halinde se-
çimi açık ara kazanacağını
savundu. AK Partili diğer aday aday-
larıyla da uyumlu bir süreç geçirecekle-
rine inandığını ifade eden Zehir, “Önemli
olan AK Parti'nin Büyükçekmece'de omuz
omuza vererek belediyeyi kazanmasıdır. Bu-
rada aday aday olan arkadaşlarımızla konu-
şup ortak strateji belirleyeceğiz” diye konuştu. 

nNeden aday adayı oldunuz?
28 yıldan beri Büyükçekmece'de ikamet ediyo-
rum. Bu süre zarfında ilçemizde birçok çalışma
yaptık. Büyükçekmece'nin her sokağında her
caddesinde ayak izlerimiz var. Şu bir gerçek; Bü-
yükçekmece hak ettiği yerde değil. İlçemizde sür-
dürülebilir bir kent gelişimini sağlamak için aday
adayı olmaya karar verdik. Büyükçekmece'de
ciddi bir hukuksuzluk, adalet ve alt yapı eksikliği
var. Bu anlamda İstanbul'un ve birçok çevre ilçe-
nin gerisindeyiz. Bu durum da bizi sorumluluk
almaya itti. 

nAday adaylık sürecinin sonunda şayet aday
olursanız seçimi kazanmak için ne tür stratejiler
belirleyeceksiniz?
20 yıldan beri siyaset yapıyorum. Büyükçekme-
ce'nin bütün sorunlarını analiz ettik. Bu sorunla-
rın çözümü için hangi projelerin yapılacağını
belirledik. Bir manifesto ortaya koyduk. İleri bir
şehircilik anlayışı ortaya koyduk. Ekibimle bir-
likte çözüm projelerini hazırladık. Bunları halka
anlatacağız. Ana sloganımız şu; Girilmedik
sokak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmaya-
cağız. Büyükçekmece'yi halkımızla birlikte yöne-
teceğiz. Adil bir belediyecilik anlayışını hakim
kılacağız. 

nBirçok aday aday olduğunu 
biliyoruz. Geçmişte yaşanan 
sıkıntıları göz önünde bulundura-
rak aday adaylığı sürecinde nasıl
bir yol izleyeceksiniz? Birlikteliği
nasıl sağlayacaksınız?
Bizim siyasi anlayışımızın temel il-
kesi, 'önce insan, önce millet, önce
memleket.' Dava arkadaşlarımızın
hepsinin ilçemize hizmeti olmuştur. Bu
hizmetler için hepsinden Allah razı olsun.
Bu bir bayrak yarışıdır. Partimiz birçok anket ya-
pıyor. Adayın liyakati önemli olacaktır. Halk ta-
rafından benimsenmesi önemli olacaktır. İş
yapabilirliği öne çıkacaktır. Kim aday olursa
olsun önemli olan seçimdir. Ama en önemlisi
Büyükçekmece'de omuz omuza vererek beledi-
yeyi kazanmasıdır. Burada aday olan arkadaşla-
rımızla konuşup ortak strateji belirleyeceğiz.
Hepsi bizim için önemli birer değerdir. 

1 Kasım
seçimlerinden

önce AK Parti adına Türkiye'nin 21 iline gittim.
21 il başkanı ve 105 ilçe başkanı ile birlikte 2 bin
600 kişiyi Yenikapı mitinginde AK Parti saflarına
kattım. Biz dava adamıyız. Biz gönül adamıyız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu
ana manifestoya göre siyaset yapıyoruz. Cum-
hurbaşkanımızın dünyaya verdiği mesajın karşı-
lık bulduğuna inanıyoruz. Bu anlamda herkes el
ele vererek sonuca ulaşmalıdır. 

nAK Partili birçok belediye başkanı görevden
alındı biliyorsunuz. Yeni dönemde 'Gönül 
belediyeciliği' diye bir belediyecilikten 
bahsedililiyor. Siz bundan ne anlıyorsunuz?
Büyükçekmece'de ciddi bir hukuksuzluk var. Re-
kabet ortamı ortadan kaldırılmış. Gönül beledi-
yeciliği halkın yönetime direk katkısının
sağlanmasıdır. Halkımız ilçede neyi istiyorsa o
yapılacaktır. En önemli stratejimiz; vatandaşın
aracı kullanmadan sorununun çözülmesidir. Bu-
rada görev alacak arkadaşlarımız nefislerini
ikinci planda tutacaktır. Halka hizmet hakka hiz-
mettir. Halkın dediği öncelikli olacaktır. Yandaş-
ların dediği olmayacak. Büyükçekmece
yönetiminde ciddi bir metal yorgunluğu var.
Bunu herkes biliyor. Halkımız da görüyor. Bü-
yükçekmece İstanbul'un Avrupa'ya açılan ka-

pısıdır. Bu ilçenin ciddi peojelerle
ayağa kaldırılması lazım. Bu kuru

söylemlerle olmaz. Alt yapı, ula-
şım ve imar sorunlarımız var.
Hizmetlerin eşit olarak ma-
hallelerimize yansımadığını
biliyoruz. Mevcut yönetimin
bunu yapacak ekibi de gücü

de yoktur. Büyükçekmece'nin
AK Parti kadroları tarafından

yönetilmesinin zamanı gelmiştir.
Bir yanımızda Şeyh Edebali bir yanı-

mızda Sultan Sencer olacak Allah'ın izniyle. Bü-
yükçekmece'nin bu karanlık yapısı
aydınlatılacaktır. 

nBir kentin yönetilmesinde en önemli kurum
belediye meclisi... Şayet aday olursanız nasıl bir
meclis oluşturmayı düşünüyorsunuz?
İddia ediyorum bu bölgede teşkilatçılığı en iyi bi-
lenlerden birisiyim. AK Parti'nin burada yıllar-

dan beri hizmet veren bir teşkilatı var. Parti-
mize emek veren insanlarımız var. Bir kere

bütün bölge insanlarını temsil eden bir
meclisimiz olacak. Meclisimizde herkes
temsil edilecek. Ama buna karar vere-
cek olan AK Parti'nin teşkilatıdır. 

nCiddi bir ekonomik kriz var. Beledi-
yelerde de ciddi sıkıntılar olduğunu
biliyoruz. Zor bir göreve talipsiniz.
Bu zorluğu nasıl aşacaksınız?
Büyükçekmece'nin bütçesinden fazla
borcu var. Geçenlerde yağan yağ-

murda ilçemizin halini gördünüz.
Proje üretmek kolay. Ne yapacağını,

nasıl yapacağını ve neyle yapacağını
bilen bir yönetim olmalı. Sürekli borçlana-

rak hizmet vermeniz mümkün değil. Yapılan
hizmetler kalıcı olmalıdır. Bu sene yapılan

cadde seneye sökülmemelidir. Bu yaşadığınız
kente ihanettir. Bundan dolayı biz ciddi bir proje
analizi yapacağız. Bilimden ve teknolojiden
maksimum derecede faydalanacağız. Güçlü bir
ekibimiz olacak. Sadece bir kişinin oluruyla değil
ekip olarak ortak kanaat ortaya çıkacak. Sürdü-
rülebilir bir şehircilik anlayışı için bu gereklidir. 

nBüyükçekmece'yle ilgili projeleriniz nelerdir?
Beykent sanayisinin yer altına indirilip oluşturu-
lan sahanın kent parkı olarak düzenlenmesi ya-
pılacak. Bölgedeki sosyal donatı alan eksikleri
giderilmiş olacak. Beykent'in altında bulunan ve
Özal Mahallesi olarak adlandırılan imar dışı atıl
halde duran bölgenin planlanarak İstanbul'un
sayılı mesire yerlerinden biri oluşturulacak. Plan-
lanan bölgede çay bahçeleri, toplantı salonları,
düğün ve nişan salonları, restoranlar ve rekreas-
yon alanları ve yürüyüş parkurları oluşturulacak.
Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan iki adet oto
sanayi sitesi büyük bir proje ile birleştirilip yeni
bir sanayi kompleksi yapılacak. Bu sanayi kom-
pleksinin içerisinde büyük ve küçük araçların ba-
kımlarının yapılacağı, yedek parça dükkanlarının
olacağı cafe ve restoranların yer alacağı ayrı kat-
lar bulunacak. Ayrıca mağaza ve ofis katları ola-
cak. Bu tesiste yaklaşık 1000 araçlık otopark da
inşa edilecek. Pınartepe Mahallesi ve Mimarsi-
nan Mahallesi arasında teleferik tesisi yapılacak.
Bu teleferik hareket noktalarında dinlenme ve
sosyal tesisleri faaliyete geçirilecek. Kumburgaz
ve Kamiloba arasında toplu konut
bölgesi oluşturulacak. TOKİ
ve KİPTAŞ işbirliği ile dar
gelirli vatandaşlar konut
sahibi yapılacak. Bü-
yükçekmece Gölü
üzerine güneş panel-
leri yerleştirilerek
enerji üretimi sağla-
nacak. Bu sayede
Büyükçekmece hal-
kının enerji ihtiyacı
karşılanacak.

nEn önemli konu
kentsel dönüşüm...
Nasıl bir dönüşüm 
yapacaksınız?
Kentsel dönüşümün
gerçekleşmesinde
belediye-

nin insiyatif alması sağlanacaktır. Büyük-
çekmece'nin deprem kuşağı üzerinde bulun-
ması ve Kuzeydoğu Anadolu fay hattının
Mimarsinan-Çatalca eklemi üzerinde olması
risk oranının maksimum düzeye çıkarmakta-
dır. Bu vesile ile hemen bir kentsel dönüşüm
birimi kurulacaktır. Tepecik bölgesinin Büyük-
çekmece Gölü kenarındaki mutlak koruma
alanı dışında kalan bölgesi işbirliği ile rekreas-
yon alanları olarak düzenlenerek atıl durum-
dan kurtarılacaktır. İmar planları ivedilikle
yenilenecek, imara kapalı bölgelerin İBB işbir-
liği ile imara açılması sağlanarak vatandaşları-
mızın mağduriyeti giderilecektir.
Büyükçekmece'yi eğitim ve spor şehrine dön-
üştürecek projeler ve alanlar geliştirilecek. Göl
havzasında imara kapalı alanlar bu şekilde de-
ğerlendirilip atıl durumdan kurtarılacaktır.Bü-
yükçekmece'nin altyapısı yenilenecek. Her
yağmur yağdırığında bütün yollar ve caddeleri
su gölleri kaplamakta. Zemin kat ve iş yerle-
riyle birlikte iskan alanlarının su baskınına uğ-
radığı gerçeğine hepimiz rastlamaktayız.
Yetersiz altyapının yeniden projelendirilip
Büyükçekmece'ye uygulanması sağ-
lanacak. Tarım yeniden canlandı-
rılacak, tarım arazileri amacında
kullandırılacak, çiftçiler beledi-
yenin koordinasyonunda yeni-
den üretime başlayacak.
İstihdam sağlanacak. Çiftçile-
rin ulaşım ve depolama sorun-
ları giderilecek. Üretime teknik
destek verilecek. Kumburgaz ve
Celaliye sahil bölgelerinde modern
dev aqua parkları ve kent plajları yapı-
lacak. Yeni halk cafeleri ve çay bahçeleri oluş-
turulacak. Belediye sosyal tesisleri kurulacak.
Sahillerimiz turizme açılacak. Otel yatırımcı-
ları desteklenecek. Büyükçekmece sahil bütün-
lüğü sağlanacak. Ahmediye ve Tepecik
Bölgesi'nin bazı kesimleri, Türkoba Mahalle-
si'nin Çayırlar Mevkii gecekondu önleme böl-
gesi ilan edilecek. Yeniden planlandırılacak
olan kentsel dönüşüm yasası ile gecekondu
yasası entegre edilerek uygulanacak. Mevcut
konut sahiplerinin evleri işbirliği ile yenilene-
cektir. Dar gelirli vatandaşlarımıza AB form-
ları kullandırılarak kredi desteği sağlanacaktır.
Inovasyon ve AR-GE merkezi kurulacak, sa-

nayicimize, üreticimize ve esnafımıza tek-
nolojik değişim, gelişim ve yeniden

yapılandırma desteği verilecektır. 
Büyükçekmece'nin belirlenen ma-
hallelerinde belediye sosyal mar-
ketleri kurulacak. Buralardan
ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları
karşılanacak. 

nSon olarak söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?
Allah neyi takdir ederse o olur. 

Partimiz bu görevi bize tevdi
ederse büyük ekibimizle birlikte

sonuna kadar çalışacağız. Eğer
aday gösterilirsek Büyükçekmece'ye,

AK Parti'nin mührünü vuracağız.
Belediye Başkanlığı seçimini de

açık ara kazanacağız. 

HALK NE DERSE 
Kentsel dönüşümde belediye
inisiyatif  alacak, özel bir
dönüşüm birimi kurulacakü Büyükçekmece’nin alt yapı ve

ulaşım sorunu, kalıcı bir şekilde
çözüme kavuşturulacakü Girilmedik sokak,

çalınmadık kapı, sıkılmadık
el bırakmayacağızü

O YAPILACAK!

1968 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdum. İlkokulu Fındı-
cak köyünde, lise eğitimimi ise Sürmene İmam Hatip Lisesi'nde ta-
mamladım. 1991 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Harita Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdim. İstanbul Üni-
versitesi İletişim Fakültesi'nde Yönetim ve Organizasyon master progra-
mına katıldım. Birçok inşaat ve toplu konut projesinde mühendis olarak
görev aldım. Halen 1992 yılında kurduğum Meta Mühendislik şirketinin

Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyorum. Gençlik yaşlarında girdiğim
siyasette de birçok görevde bulundum. 1999'da DYP'den Yakuplu

Belediye Başkan Adayı, 2004 yılında AK Parti'den Durusu be-
lediye başkan aday adayı ve 2014 yılında AK Parti Bü-

yükçekmece Belediye Başkan aday adayı oldum.
Birçok etkin STK'da görev aldım. Evli ve

3 çocuk babasıyım. 

HASAN ZEHİR 
KİMDİR?

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Zehir, mevcut yönetimin metal
yorgunluğu yaşadığını belirterek, “Halkımız ilçede neyi istiyorsa o yapılacaktır. En önemli
stratejimiz; aracı kullanmadan vatandaşın sorununun çözülmesidir” dedi. Zehir, 2019’da 

AK Parti teşkilatının omuz omuza vererek seçimi açık ara kazanacağını savundu

İlçemizde 
kazanan ilçemize
yatırım yapacak

EKREM 
HACIHASANOĞLU

SÖYLEŞİ

nBüyükçekmece için nasıl bir vizyon
belirlediniz?
AK Parti belediyeciliğinin ana fikri
olan, neyi, nasıl ve ne ile yapacağını
bilen, şuurlu, ahlaklı ve adil bir bele-
diyecilik anlayışı temel ilkemizdir. Bü-
yükçekmece'de önce bireysel sonra
kurumsal dönüşümü, modern şehirci-
lik anlayışıyla gerçekleştireceğiz.
Kent bilgi sistemini oluışturarak, gün-
lük verileri toplayacağız ve sorunlara
anında müdahale eden bir anlayışla
kenti yaşanabilir hale getireceğiz. He-
deflerimizi sosyal siyaseti baz alarak
belirleyeceğiz ve sürdürülebilir kent
kalkınmamızı gerçekleştireceğiz. Bü-

yükçekmece'de kazanan Büyük-
çekmece'de yatırım yapacak

anlayışı ile kazanımların il-
çede kalmasını sağlaya-
cağız. 'Önce Adalet'
sloganı ile belediye hiz-
metlerinden kentin
bütün noktaları eşit şe-

kilde faydalandırılacak.
Teknik hizmetler, aracılar

ortadan kaldırılarak, ahlaklı
ve adil bir anlayış içerisinde

hizmet talep eden vatandaşlarımıza
sunulacak. Kent, Büyükçekmece hal-
kının ve kanaat önderlerinin fikirleri
alınarak istişarelerle yönetilecek. Hal-
kın yönetime doğrudan katılımı sağla-
nacak. Gençlerimizin ve
çocuklarımızın "Ağaç yaş iken eğilir"
anlayışıyla yetişebilmeleri için her
mahallede, bütün donanımları bünye-
sinde bulunduran bilgi evleri açarak,
çocuklarımızı her türlü kötülükten ko-
ruyacağız. Sanayici ve esnafımıza ön-
celik vereceğiz. Esnaf ve
sanayicilerimizin sorunlarının anında
çözümleneceği yeni bir birim oluştu-
racağız. Bu sayede direkt koordinas-
yon imkanı sağlayacağız. Engelli ve
yaşlılarımız hizmette pozitif ayrıcalığa
sahip olacaklar. Yaşam şartları kolay-
laştırılacak. Özürlü ve engelli çocukla-
rımızın eğitimleriyle alakalı belediye
bünyesinde birim oluşturulacak. Bu
birimler engelli aileleriyle koordinas-
yon içerisinde 24 saat hizmet vere-
cek. Engellilerimizin toplumla
entegrasyonu sağlanacak. Şeffaf be-
lediyecilik anlayışı temel ilkemizdir.
Aylık bültenlerle belediyenin bütün
yatırımları ve harcamaları konsu-
sunda halk maksimum derecede bil-
gilendirilecek. Büyükçekmecemizin
eğitimdeki yetersizliği yeni okullar ya-
pılarak giderilecek. Belediye bünye-
sinde eğitim, kurs ve etüt merkezleri
kurulacak. Çıraklık eğitim merkezleri
açılarak kalifiye eleman yetiştirilecek.
Gençlerimizin meslek sahibi olmaları
sağlanacak. Sanayi ve iş verenlerle
koordinasyon sağlanarak işsizliğin or-
tadan kaldırılması giderilmesi için ça-
lışılacak. Kamu güvenliği sağlayan
emnieyt birimlerimiz belediyeden ge-
rekli desteği alabilecek. Belediye iş-
birliği ile araç ve gereç eksikleri
zaman kaybetmeden tamamlanacak.

KISA... KISA... KISA...
nTek bir cümle ile kendinizi nasıl tarif edersiniz?
İlkeli, kararlı, yardımsever ve dost canlısı birisi...

nHayatta sizi en fazla mutlu eden şey nedir?
En çok mutlu olduğum şey insanların sorununu 
çözmektir. Kapımı kim çalıyorsa derdine deva olmak
benim için önemli. 

nNasıl bir sosyal yaşantınız var?
Vazgeçilmezim spor. STK çalışmaları ve yerel
folklor...

nBaşkan seçilirseniz ilk yapacağız 
icraat ne olacak?
Bütün belediye personelini toplayıp; 
‘adalet, adalet, adalet’ diyeceğiz. 

Şeffaf bir 
belediyecilik 
anlayışımız

olacak

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Aday
Adayı Hasan Zehir

Bütün 
teşkilat

omuz omuza
çalışacağız 


