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Partisinin TBMM Grup Toplan-
tısı'nda konuşan Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bay
Kemal çalışıyoruz kıskansan da patla-
san da çalışacağız. Sen bizim nice bir-
çok kutlamamıza katılmadın. Sen
çıktın Tandoğan'da, Kızılay'da yürü-
dün. Senin hayatın zaten bu tür meşru
olmayan yollarda geçti" diye konuştu. 
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İSKİ'nin Üsküdar Meyda-
nı'nda yağmur suyu ve atık

su kanalı çalışması sırasında tarihi
kalıntılar orataya çıktı. Hakimiyeti
Milliye Caddesi'nde asfaltın yakla-
şık 1 metre altında görülen kalıntı-
lar İstanbul Arkeoloji Müzesi
tarafından incelemeye alındı.
Müze, 5 arkeolog görevlendirerek
arkeolojik kazıya başladı. Kazı ça-
lışmaları sırasında çıkan dükkan,
konut gibi Osmanlı dönemi mi-
mari yapıların belgeleme çalışma-
ları devam ediyor.
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Yerin altından 

tarih çıktı

Cuma günü oynanan
Galatasaray – Fener-

bahçe derbisinin faturası
belli olacak. Soldado ve Bel-
handa arasında yaşanan ge-
rilimin ardından kırmızı kart
gören isimlerin yanısıra iki

takım birkaç futbolcusu,
Galatasaray Teknik Direk-
törü Fatih Terim ve yardım-
cısı Hasan Şaş'ın da içinde
bulunduğu grup için cezalar
belirlenecek. Karar yarın ve-
rilecek. I SAYFA 7
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Faturası CokFaturası CokFaturası CokFaturası CokFaturası CokFaturası Cok

Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat

Alatepe, 2019 yılında ilçeye
yeni kültür merkezleri kata-
caklarını ve ilçede sıra ge-
celeri, kışlık sinema ve
tiyatro gösterileri yapılaca-
ğını söyledi. Alatepe, "Her
gün bir yerde sıra gecesi
olacak, ayranımızı içip, çiğ
köftemizi yiyeceğiz. İstiyo-
ruz ki insanlar bir araya gel-
sinler. Bir olsunlar, birlik
olsunlar" dedi.  I SAYFA 4
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Bir olalım 
birlik olalım

COKER GITTI
TUYSUZ GELDI

BİRÇOK BELEDİYEDE YOLSUZLUK TESPİT EDİLDİ
Merkezi yönetim büt-
çesi kapsamındaki
kamu idareleriyle ba-

kanlıkları, belediyeleri ve devlete
ait şirketleri denetleyen Sayıştay’ın
üst yönetiminde 2 Kasım 2018
günü dikkat çeken bir değişiklik
yaşandı. 1992’den bu yana ku-
rumda görev yapan Denetim 
İşlerinden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Fikret Çöker’in yerine

2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen
Zekeriya Tüysüz atandı. Sayış-
tay’ın 2017 yılı denetim raporları
geçtiğimiz ay yayınlanmış, kamu
kurum ve kuruluşlarındaki çok
sayıda usulsüz işlem ve harcama
basına yansımıştı. Kurum geçtiği-
miz hafta da belediyelere ait de-
netim raporlarını yayınlamış,
birçok belediyede yolsuzluk 
yapıldığı ortaya çıkmıştı. 
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RAPORLARLA İLGİSİNİN OLMADIĞI AÇIKLANDI
Konu hakkında açık-
lama yapan Sayıştay ise
Çöker’in talebi doğrul-

tusunda görev değişikliği yapıldı-
ğını savundu. Açıklamada
“Çöker'in görevinden alındığı yö-
nündeki haberler gerçeği yansıt-
mamaktadır, kendisi Sayıştay
üyeliğine dönme yönündeki talebi
yerine getirilmiştir” denildi. Sayış-
tay, “Fikret Çöker, 1992 yılında

Sayıştay'da, ‘denetçi’ olarak gö-
reve başlamış, 2014 yılında ‘Sa-
yıştay üyesi’ seçilmiş Başkanlık
Makamınca, 13.07.2016 tarihinde
Denetimden Sorumlu Başkan
Yardımcısı olarak görevlendiril-
miş olup, Sayıştay üyeliğine
dönme yönündeki talebi Başkan-
lık Makamının 02.11.2018 tarih
ve 1854437 sayılı yazısı ile uygun
bulunmuştur” bilgisini verdi. 
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Kamuda yaşanan 
usulsüzlük ve

yolsuzlukları hazırladığı
raporlarla ortaya koyan

Sayıştay’ın Denetim
İşlerinden Sorumlu

Başkan Yardımcısı olan
Fikret Çöker’in yerine

Zekeriya Tüysüz atandı.
Sayıştay’dan yapılan

açıklamada, görev
değişikliğinde

raporların dahli
bulunmadığı belirtildi

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Sayıştay’ın 2017 denetim raporlarında bir-
çok belediyede yolsuzluk yapıldığı ortaya

çıktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, raporlarda adı
geçen kurum ve yöneticileri hakkında İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulundu. CHP'li belediyelerde tespit edilen usul-
süzlüklerin es geçilmesi ise dikkat çekti. 
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TOPLAMDA 753 MİLYON YAPIYOR 

Sayıştay’ın incelemesi sonucu İBB, İSKİ ve
İETT’de saptanan usulsüzlüklerde açıkla-

nan tutarının 753 milyon TL olduğunu vurgula-
yan Kaftancıoğlu, bu rakamla bir yıl boyunca 30
bin işsiz gencin istihdam edilebileceğini söyledi.
Kaftancıoğlu, İstanbul’da kamu kaynaklarının in-
safsızca yağmalandığını belirtti. I SAYFA 6
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CHp’NiN tek 
HedeFi iBB!
Sayıştay'ın 2017 raporlarında ortaya koyduğu yolsuzluklara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı;
İBB, İETT ve İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Sadece İBB'nin hedef alınması dikkat çekti

CHP Lideri Kılıçda-
roğlu, TBMM'de par-

tisinin grup toplantısında
konuştu. "Berat Albayrak, dış
güçlerden saldırı olduğunu
söylüyor. 'Yabancı bir ülkenin
başkentinde planlandı. Başa-
rılı olamadılar' diyor. Albay-

rak'a sesleniyorum: Eğer Türkiye'ye karşı
bir ülke başkentinde operasyon düzenleni-
yorsa o ülkeyi bize açıklamak sizin görev-
lerinizden birisidir” dedi.

O ülkeyi açıklamak
sizin görevinizdir

İYİ Parti
Genel Baş-

kanı Meral Akşener,
yerel seçime ilişkin
“İYİ Parti yerel se-
çimlerde ittifak yapa-

cak. Biz,
ittifakı mil-
letimizle yapa-
cağız”  dedi. Grup
toplantısında konuşan Akşener, “Bir-
birinize pas vererek, İYİ Parti'nin yo-
luna taş koymayı bırakın artık”
çağrısında bulundu. 
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Patlasan da 
çalışacağız!

Grup toplantısında
konuşan MHP Li-

deri Devlet Bahçeli, ‘Öğ-
renci Andı’ tartışmalarına
ilişkin, "Türkçülük, ırkçılık
değildir. Andımızı oku-
mak, okunmasını istemek,
haşa ve kat'a ezanın
Türkçe okunmasına çanak tutmak
hiç değildir. Ne ezan sussun, ne
vatan bölünsün, ne
Türklüğümüz budansın,
ne de Türkçülüğümüz
buruşsun” dedi.

Türkçülük asla
ırkçılık değildir
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Sivil toplum kuruluşları
üyeleri ve Doğu Türkis-

tanlı bir grup Fatih Camii'nde
toplandıktan sonra Saraç-
hane Parkı'na bir yürüyüş

gerçekleştirerek Doğu Tür-
kistan'da yaşanan baskıları

protesto etti. Öğle namazın-
dan sonra Fatih Camii av-

lusunda toplanan grup
burada sivil toplum ku-

ruluşu temsilcileri ve
Doğu Türkistanlı

temsilcilerle birlikte
açıklama yaptı. 
Yapılan açıkla-

mada Doğu Tür-
kistan halkının

uğradığı baskılar
protesto edildi.

protesto
edildi

Türkistan’da yaşanan baskı
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İYİ Parti ittifakı
milletle yapacak
İYİ Parti ittifakı
milletle yapacak
İYİ Parti ittifakı
milletle yapacak
İYİ Parti ittifakı
milletle yapacak
İYİ Parti ittifakı
milletle yapacak
İYİ Parti ittifakı
milletle yapacak
İYİ Parti ittifakı
milletle yapacak
İYİ Parti ittifakı
milletle yapacak
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Küçükçekmece'de eski eşi Seher Çetintaş'ı
öldüren Ahmet Kalender'in yargılanma-

sına devam edildi. Durşma sonrası açıklama
ayapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plat-
formu temsilcisi Ayşen Ece Kavas, “Bütün ka-
dınlardan ve şiddet gösterdiği kadınlardan özür
dilemek meşhur oldu” dedi. I SAYFA 5
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Özül dilemek 
meşhur oldu!

Fikret Çöker

Zekeriya Tüysüz

Ali Murat
Alatepe Faturası Cok

aGır olaCak

Doğu Türkistanlı grup Saraçhane Parkı’na kadar yürüdü.

İl Başkanı Kaftancıoğlu,
adliye binası önünde

açıklama yaptı.



İ stanbul'da yaşayan ev hanımı Meral Özsu’ya 10 yıl
önce kolon kanseri teşhisi konuldu. Kanser tedavi-
sine başladığı dönemde Osmanlıca ve hat sanatı

kurslarına kayıt olan Özsu için ilgi duyduğu sanat kolları
bir zaman sonra terapiye dönüştü. Böylelikle hastane te-
davisi dışında sanatla uğraşarak da kansere savaş açan
Özsu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından
verilen kurslarda eğitim görmeye devam etti. Osmanlıca
ve hat sanatı kurslarına aralıksız devam eden Meral
Özsu, bu süreçte evini Zeytinburnu’ndan Ümraniye'ye ta-
şımak zorunda kalsa bile kursları aksatmadı. Her gün 3
saat süren trafik koşuşturmacasına rağmen öğrenme az-
minden ödün vermeyen Özsu, 10 yıl süren bu maceranın
sonunda kanserle olan savaşını da kazandı.

Eşim hep arkamda oldu

Kanseri yenmesindeki önemli etkenlerden birinin
de içindeki bitmeyen öğrenme azmiyle alakalı
olduğuna inanan Meral Özsu yaşadığı süreci
şöyle anlattı: "Zeytinburnu Kültür Sanat
Merkezi’nde Süleyman hoca ile tanıştım
ve hat sanatına ilgim daha da arttı. İlk
başladığım gün ho-
camıza söyle-
dim. Bana
'Yapabile-
cek misi-
niz? Bu
sanata
ge-

nelde genç yaşlarda başlanır’ demişti. ‘Evet hocam,
yorucu ve uzun geçen tedavi sürecimden artakalan za-
manlarda bana kendimi iyi hissettirecek bir uğraşım
olsun istedim. Onun için buradayım. Bakarsınız bura-
dan şifa bulup çıkarım’ dedim. Hiçbir zaman peşimi
bırakmadı, hep arkamda oldu. Kendisine çok teşekkür
ediyorum. Ben hat sanatının içine iyice daldıktan sonra
gerçekten yavaş yavaş bir şeylerin iyi gitmeye başladığını
hissediyordum. Hat  sanatına başladığımda bazı kesim-
lerden tepkiler de aldım. ‘Niye tedavinize yoğunlaşmı-
yorsunuz da hatla uğraşıyorsunuz’ diye. Eşim her

zaman en büyük destekçim oldu. Kurs-
lara giderken bazen derslerimi ala-

mıyordum. Eşim gidip
hocadan derslerimi, notları
istiyordu. Kızım da aynı şe-
kilde. Hepsi bu konuda
hala öyledir. Gerçekten
sevgi bağı çok önemli bir
bağ. Bir şeyi sevdiniz mi
zorlukları aşması da o
kadar kolay oluyor. Zeytin-

burnu Kültür Sanat
Merkezi’ne Ümrani-

ye’den ulaşması 3
saati buluyor, 3 sa-

atte dersimiz sü-
rüyor. Trafiğe

kaldığım
için

Zeytinburnu'ndan eve ancak 4 saatte dönebiliyorum.
Haftanın 2 günü elimde hat yazıları çantasıyla koştur
koştur 5 yaşındaki çocuk aşkıyla gidiyorum kurslara..."

Kendi tamirini kendisi yaptı

Yoğun geçen tedavi ve kurs sürecinde ailesinden de ol-
dukça destek gördüğünü anlatan Meral Özsu, Eşi
Tanju Özsu’nun yaşadığı her süreçte daima yanında
olduğunu, özellikle kendisinin kurs konusunda başarılı
olduğunu gördükçe eşinin mutlu olduğuna, bu duru-
mun motivasyonunu daha da artırdığını dile getirdi.
Özsu'nun kızı Ayça Turan ise kanser teşhisiyle birlikte
hızla tedavi sürecine giren annesinin o dönemlerde
kendisini kurslara adadığını söyledi. Ayça Turan annesi
için, "Oturmakta, öne eğilmekte çok güçlük çekiyordu.
Hat için masa başına geçtiğinde, 'Tam olarak dünya ile
iletişimimin koptuğu anlar bu zamanlar' diyordu. Ken-
dini o kadar büyük bir adanmışlıkla bu işin içine ver-
mişti ki, kendi bedenindeki rahatsızlıkları hissetmiyor-
du. Tabi ki bedenimiz büyük bir makine. Kendi tami-

rini de kendisi yapmış
oldu" ifadelerini

kullandı.
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

KANSERI YENDI G enel olarak herkes biraz negatif biraz pozi-
tif hayatta ama biri bir tık fazla ise bazı
sonuçları var elbette.

Pozitif yönünüz bir tık ileri ise hayat size gerçek-
ten çok güzel. Tabi ki hayatımızda denge olması
için sizde bazı negatif durumları yaşıyorsunuz ve
yaşamaya da devam edeceksiniz. Ama bu pozitifli-
ğin devamı için bazı şeylere dikkat etmeniz şart.
Hayat herkes için zor bir yer. Ve sizin bu yönünüz
negatifi bir tık ileri olanlar için büyük bir tehdit.
Sizi yanlarına çekmek isteyecekler. En kötüsü de
bir bakmışsınız etrafınızda ne kadar çok bu duygu
da olan insanlar var. 

Pozitif insanlar genelde dert etmek yerine çözüm
yollarını düşünmek için vakit ayırırlar. Ve uygula-
maya geçerler. Çünkü onlar için dert etmek negatif
bir olgudur. Ama ne olursa olsun savaşmak onlar
için motive edici ve çözümcül bir yaklaşımdır ha-
yatlarında. Bu yüzdendir ki artıya daha kolay geçiş
yaparlar. Debelenip durmazlar, sızlanmazlar ha-
yatta. Onlar için en büyük tehlike negatif insanların
ağına düşmektir. Düştüler mi enerjileri çekilir bu
tip insanlar tarafından. Bunu hissettiğiniz insanlar
var ise kendinizi korumanız gerekmektedir. Bu en
yakınınızda olabilir en uzağınızdaki yeni tanıştığı-
nız biri de. 

Önemli olan farkındalığınız en üst seviye de olup
dikkatli olmak. Ve hemen en iyi özelliğiniz olan
çözüm yolu bulup ileriye doğru adımları atmaktır.
Böylece kendinizi korumuş olup başkalarının sizi
geri çekmesine izin vermemiş olursunuz.

Eğer negatif yönünüz bir tık ilerisi ise; işiniz bu
hayatta gerçekten çok zor. Bir güzel yanı sizin için,
sizden çok var. Yalnız değilsiniz. Ama bu da sizin
için kötü bir durum tabi ki. Bu negatif halinizle bir
de sizin gibi insanlar etrafınızda hayat size ızdırab-
ların en büyüğü haline gelir. 

Peki ne yaparsanız da bu durumdan kendinizi
kurtarırsınız? Siz de pozitif insanlardan örnek ala-
rak sorunlarınızın çözüm yolları olduğunu bilerek
işe başlayabilirsiniz. Dert etmeyi ve sızlanmayı
özellikle de takıntı yapmayı azaltmalısınız. Bunun
için lütfen pozitif insanların enerjilerini çekerek
bunu yapmayın. Onların enerjilerini çekmek sizin
için geçici çözüm olur. Sizin için önemli olan kalıcı
çözümler. 

Siz önce kendinizin ne olduğunu görün ve kabul
edin. İşleriniz sürekli ters mi gidiyor? Dertlerin bu
hayatta sırf sizde mi olduğunu düşünüyorsunuz?
Sürekli suçlular, sizin dışınızdaki insanlar mı?
Bunu 1 gram bile hissediyorsanız evet siz negatifi
bir tık ileri olanlardansınız. Ama bunu da dert et-
meyin. Çünkü çaresi olan bir durumdasınız. Kabul
edin ve çözmek için çabalayın. Gerekirse profesyo-
nel destekler alın. Ama lütfen pozitif insanlara do-
kunmayın. Onlar gibi olana kadar onları örnek alın.
Ve sonra onlarla yaşamayı öğrenin. Çünkü hayat
sizi kimsenin üstünde taşıyacağı kadar uzun değil.
Ve kimse de buna mecbur değil. Aynı zamanda bu
kişiler sizi geçici bir süre idare eder sonra bir bak-
mışsınız bu kişiler de etrafınızda kalmamış. Sizin
negatif durumunuz hemen harekete geçip yalnızlığı
da bunalıma çevireceği için bu çözüm sizin çözü-
münüz değil. 

Diyeceğim o ki negatif insanlar pozitif insanlar-
dan uzak durun.

Pozitif insanlar da aldanıp yardım etmek için ne-
gatif insanların ağına düşmeyin.

oozelb@gmail.com

YAŞAMIN AMACI 

Özlem ÖZEL

Negatif insanlar

10 yıl önce kolon kanseri teşhisi konulan Meral Özsu, hastalığının tedavi süreciyle birlikte eş
zamanlı olarak hat sanatı kurslarına başladı. İlk zamanlar Özsu için motivasyon niteliğinde olan
kurs, öğrenme güdüsünün verdiği azimle birlikte kanserle olan savaşında da belirleyici etken oldu

Meral Özsu'nun kanseri yenmesinde önemli rolü olan Zey-
tinburnu Kültür Sanat Merkezi Hat Sanatı kursundaki öğret-
meni Doç. Dr. Süleyman Berk, 10 yıl süren hastalık dönemini

beraber geçirdiklerini, bu süreçte azmin, adanmışlığın, öğrenme güdü-
sünün insan üzerindeki olumlu etkilerine bizzat şahit olduğuna dikkat

çekti. Durumu, "Azmin zaferi" olarak nitelendiren Berk, "Birlikte çalışıyo-
ruz. Meral Hanım’ın durumunu kısaca şöyle özetleyebiliriz; karşınıza ne çı-
karsa çıksın hayata dair umutlarınızı tüketmeyin, ne olursa olsun sevdiğiniz,
huzur duyduğunuz işleri yapmaya devam edin. Meral Hanım’ın gerçekten
birçok gence örnek olabilecek azmi var. Bu kurslar bir örgün eğitim mer-
kezi faaliyetidir, kimse buraya zorla gelmiyor. Birçok insan sene başında
gelip kaydını yaptırıyor fakat bu oranlar kısa sürede yüzde 25'lere kadar

düşüyor. Meral Hanım 10 senedir düzenli bir şekilde bu kurslara
devam etti ve sonuç ortada. Araştırıyoruz, görüyoruz, özellikle
yurt dışında, kanser tedavisi gören hastalarına bu tip kursları

mutlak suretle tavsiye eden doktorlar var. Ciddi hasta-
lıklarla mücadele eden insanların reçetelerine bu

tarz faaliyetleri eklemesi gerektiği kanaa-
tindeyim." diye konuştu.

AZMİN ZAFERİ

bilimsel verilere göre, günümüzde her 7 kadından biri
hamile kalmakta güçlük çekiyor ve ilerleyen yıllarda obe-
zite, sigara kullanımı, alkol, aşırı kahve tüketimi gibi hatalı
yaşam ile beslenme alışkanlıkları nedeniyle bu oranın
ikiye katlanacağı öngörülüyor. Bunun nedeni ise yumur-
tanın sayısı ile kalitesinin bu faktörlerden olumsuz yönde
etkilenmesi. Yüz güldüren haber ise infertilite (kısırlık) se-
bepleri arasında sayılan yaş ve genetik faktörleri değiştir-
mek mümkün olmasa da, tıbbi tedavilerin yanı sıra,
hamilelik planlayan çiftlerin sağlıklı ve doğru beslenerek
şanslarını artırabilmeleri. Öyle ki Harvard Üniversitesi ve
Cleveland Clinic tarafından yapılan çalışmalara göre;
doğru beslenme ve hayat tarzının düzenlenmesiyle kadın-
larda hamilelik şansı yüzde 70 gibi yüksek bir oranda ar-
tabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.
Semavi Ulusoy, yumurtanın kalitesi ile sayısını artırabil-
mek için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmek gerektiğini
vurgulayarak, “Özellikle folik asit, omega 3, A, D ve E vi-
tamini ile çinko ve selenyum içeren besinleri düzenli ola-
rak tüketmek çok önemli. Bu bileşenler genel olarak
tükettiğimiz günlük gıdalarımız olan tahıl, taze meyve,
sebze ve kuruyemişlerde bolca bulunuyor” diyor.

SEBZELER

g Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pazı ve diğer koyu
yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri zengin folik asit saye-
sinde yumurta kalitesini artırıyorlar. Ayrıca genetik anor-
malliklere bağlı düşük riskini de azaltıyorlar.

g Brokoli: Yumurtlama için hayati önem taşıyan C
vitamini ve folik asit açısından zengin bir besin. C vitami-
ninin progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etme-
sine yardımcı olup lüteal faz yetmezliği riskini azalttığı
bildiriliyor.

g Brüksel lahanası: Folik asit açısından zengin olan
Brüksel lahanası döllenmiş olan yumurtanın rahme yer-
leşmesine yardımcı oluyor.

g Lahana: Lahana di-indol methan açısından zen-
gin bir besin. Bu madde infertilitenin yaygın sebeplerin-
den olan endometriozis ve miyom oluşumuna karşı
koruyucu etki gösteriyor.

g Patates: C vitamini açısından zengin ve lüteal faz
yetmezliği olan kadınlarda faydalı oluyor.

g Havuç: Beta-karoten açısından zengin olan
havuç yumurtalıklardan yumurtlama (ovülas-
yon) oranlarını artırırken, oluşan hamileliğin
düşükle sonuçlanma riskini de azaltıyor.

MEYVELER

g Nar: İçerdiği bol miktarda C vita-
miniyle progesteron hormonunun hücre
içine nüfuz etmesinde kolaylaştırıyor ve
rahmin en iç tabakası olan endometriu-
mun döllenmiş yumurtanın yerleşmesi
için hazırlanmasına yardımcı oluyor.
Ayrıca cinsel isteği de artırıyor.

g Avokado: Folik asit, E
vitamini, lif, doymamış
yağ asitleri ve mineral-
lerden zengin bir
meyve. E vitamini,
rahmin iç tabakası
endometriumun olgun-
laşmasına katkıda buluna-
rak döllenmiş yumurtanın
rahme yerleşmesine yardımcı
oluyor.

g Muz: B6 vitamini ve potas-
yum açısından zengin bir meyve.
Yumurtanın kalitesini 
artırıyor.

g Kırmızı meyveler

(dut, ahududu, yaban mersini): Bol miktarda C vitamini
ve folik asit içeren kırmızı meyveler progesteron hormo-
nunun hücre içine nüfuz etmesine yardımcı olup lüteal
faz yetmezliği riskini düşürüyor.

HAYVANSAL PROTEİNLER

g Yağsız et (tavuk, kırmızı et): Demir ve esan-
siyel yağ asitleri açısından zenginler. Demir ek-
sikliği kadınlarda yumurta oluşumu ve
yumurtlama sorunlarına neden olabiliyor.
Haftada 2 kez tüketmek gerekiyor.

g Yumurta: D vitamini, kolin, omega-3
yağ asitleri ve folik asit

açısından zengin. Bu
içerikleri sayesinde
Polikistik Over Sen-
dromu (PCOS) ve

miyom gibi iyi huylu
ur nedeniyle gelişen döl-
lenme sorunlarının aşıl-
masına katkı sağlıyor.
Ayrıca yumurta kalite-
sini artırıyor. Günde 1
veya 2 yumurta farklı
şekillerde tüketilmeli.

g Kabuklu deniz
ürünleri (Karides, İsti-
ridye vs): B12 vitamini

açısından çok zengin olan
bu deniz ürünleri döllenmiş yumurta-
nın rahme yerleşmesine yardımcı olu-
yorlar.

g Somon: Omega 3 yağ asitleri
açısından çok zengin olan somon yu-
murta kalitesini artırıyor.

Anne olmanın besinle ilişkisi

10 yıl önce
kanser teşhisi 

konulan Meral Özsu, 
Osmanlıca ve hat 

sanatı kurslarına kayıt
oldu ve ilgi duyduğu

sanat kolları bir
zaman sonra terapiye

dönüştü
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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
konfor 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 of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri�nin yeni gözdesi...
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M areşal Fevzi Çakmak Ma-
hallesi'nde bir ay önce
meydana gelen olayda

müşteri gibi içeri giren bir kişi, bir
süre raflara bakarak oyalandıktan
sonra marketin ana kasasının bu-
lunduğu arka bölüme geçti. Görgü
tanıklarının ifadelerine göre kasanın
başında bulunan çalışanı tehdit
eden şüpheli, kasada bulunan 43
bin lirayı elindeki poşete doldurdu.
Daha sonra çalışanı "20 dakika dı-
şarı çıkma yoksa seni öldürürüm"
diye tehdit eden şüpheli, tekrar ön
bölüme geçerek çalışanların arasın-
dan marketten ayrıldı. Kasanın ba-
şında kalan çalışanın 20 dakika
sonra dışarı çıkmasıyla soygun or-
taya çıktı.

Polis bile şaşırdı

Soygunun duyulmasından sonra
harekete geçen polis olay yerine
geldi. Soygun anının güvenlik ka-
mera görüntüleri deneyimli dedek-
tifleri bile şaşırttı. Görüntülerde

şüphelinin rahat tavırlarla içeri gir-
mesi bir süre sonra yine rahat tavır-
larla çalışanların arasından dışarı
çıktığı görüldü. Şüphelinin çıkışta
dış kasalarda duran çalışanlara "Bir
türlü çıkışı bulamadım. Neredeyse
içerde kalacaktım." diye şakalaştığı
tespit edildi.

Ağabeyinin evinde yakalandı

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa
süre içinde şüphelinin kimliğini tes-
pit ederek yakalamak için harekete
geçti. Şüpheli Rezan D., ağabeyi
M.D.'nin evinde saklanırken gözal-
tına alındı. Ağabey M.D.'nin de bir
süre önce gasp suçlamasıyla yakala-
nıp tutuklandığı daha sonra serbest
kaldığı öğrenildi. Asayiş Şube Mü-
dürlüğünde sorgulanan şüphelinin
aynı bölgede başka bir market soy-
gunun da faili olduğu tespit edildi.
Şüpheli işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından adliyeye sevk edildi.
Rezan D., tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

SAKACI HIRSIZ!
Müşteri gibi girdiği markette ana kasanın bulunduğu bölümde çalışan görevliyi silahla tehdit edip
paraları gasp eden şüpheli yakalandı. Şüphelinin soygunu yaptıktan sonra hiçbir şeyden haberi
olmayan, kapıda bulunan diğer çalışanlarla şakalaşarak güle oynaya dışarı çıktığı görüldü

UC AYLIK SIKI TAKIP
İstanbul'da gece yarısından sonra girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları
tespit edilen 8 şüpheli 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı. 

Asayiş Şube Müdür-
lüğü ekipleri tarafından
Temmuz ayında İstan-

bul'da çok sayıda ev hırsızlığı
yapan bir şebekeyi ortaya çıkar-
mak için soruşturma başlatıldı.
Savcılık talimatıyla yapılan fiziki
ve teknik takibin ardından şüp-
helilerin kimlikleri tek tek tespit
edildi. Önceki gün sabaha karşı
yapılan operasyonda ele başılı-
ğını 20 yaşındaki O.T.'nin yaptığı
6 kişi polis tarafından gözaltına
alındı.

15 eve girmişler

Şüphelilerin yakalanmamak için
telefon kullanmadığ belirlendi.
Şüphelilerin 15 ayrı ayrı eve gi-
rerek hırsızlık yaptıkları öğre-
nildi. 3'erli gruplar halinde
hırsızlık yapan şüphelilerin ça-
lıntı otomobillerle geldikleri
semtlerde yaya dolaşarak hedef
evleri tespit ettikleri, ardından
vatandaşlar uyurken evlere gi-
rerek hırsızlıkları gerçekleştir-

dikleri belirlendi. Hırsızlık Büro
Amirliği tarafından olayla ilgili
sürdürülen soruşturmada
başka bir hırsızlık olayı daha çö-
züldü. Zeytinburnu'nda bir teks-
til şirketine tuvalet
penceresinden girerek yaklaşık
1.6 milyon lirayı çalan hırsızlar-
dan ikisinin kimliğini tespit eden
dedektifler bu şahısları yakala-
mak için operasyon yaptı. Ope-
rasyonda M.Ş.S.(23) ile
M.S.(22) gözaltına alındı.

Firari aranıyor

Şüphelilerle birlikte çalıntı ol-
duğu tespit edilen bir otomobil,
9 adet cep telefonu, 10 adet kol
saati, 40 bin lira, 20 bin dolar,
bin Euro ile altın ziynet eşyaları
ele geçirildi. Poliste işlemleri ta-
mamlanan şüpheliler adliyeye
sevk edildiler. Yetkililer Zeytin-
burnu'nda meydana gelen hır-
sızlık olayıyla ilgili firari
şüphelilerin yakalanması için
operasyonlar sürüyor. DHA

Son yakıt denemesi
300 bin m3 depolama kapasitesine
sahip tank sahası, yaklaşık 105 km boru
hattı, 512 uçak ikmal noktası, 73 ikmal

aracı ile dünyanın en büyük depolama ve hidrant
sistemine sahip İstanbul Havalimanı, IATA tara-
fından denetleme yapıldı. Sistem, 29 Ekim açılışı
öncesi yapılan denetimlere Türk Hava Yolları,
Lufthansa, Onur Air, SunExpress havayollarının
temsilcilerinin de bulunduğu 5 kişilik katıldı. İs-
tanbul Havalimanı’nda apronda park pozisyo-
nunda bulunan uçaklara yakıt ikmalini simule
eden testler yapıldı, uçak ikmal araçlarının özellik-
leri incelendi. Hatlar üzerinden ve uçak ikmal
araçlarından, yakıt numuneleri de alındı. Yakıt sis-
temlerinin IATA standartlarına uygun şekilde dev-
reye alınma kayıtları ve sistemler üzerinde birçok
noktadan alınan yakıt numuneleri, denetçiler tara-
fından incelendi ve akredite laboratuarlar tarafın-
dan yapılan testler sonucunda yakıtın
uygunluğuna onay verildi.

Standartların üzerinde

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı
Kadri Samsunlu’nun konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada şunları söyledi: "İstanbul Havalima-
nı’nda dünya çapında ‘ilk’lere ve ‘en’lere imza
attığımız projeleri dünya ile paylaşmaya devam
ediyoruz. Bu en’lerden biri de yakıt ikmal konu-
sundaki yetkinliğimiz oldu.
Standart yakıt ikmal araçlarında bulunan filtre-
ler ve ekipmanlar uçakları sudan, partikülden
ve aşırı basınçtan koruyor, İstanbul Havalima-
nı’nda bulunan ikmal araçları ise filtreleme ve
basınç regülasyonu yapmasının yanı sıra, sen-
sörler ile sürekli suyu partikülü ve basıncı kont-
rol ediyor. Filtrelemede problem olması
durumunda da ikmali otomatik olarak durdu-
ruyor. Dünyanın en gelişmiş havalimanlarında
dahi bulunmayan bu sistemler ile havayolları-
nın en güvenli ve kaliteli şekilde yakıt ikmali al-
malarını sağlayacağız." DHA

Dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemlerine sahip olan yeni İstanbul Havalimanı yakıt 
sistemleri, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan denetimden geçti

kAZA saat 10.30
sıralarında Mat-
baacılar Cadde-

si'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Göz-
tepe Mahallesi istikame-
tinde seyir halinde olan 34
BCV 56 plakalı kamyonetin
sürücüsü Veysi Atilla henüz
bilinmeyen bir nedenle di-
reksiyon hakimiyetini kay-

betti. Sebze, meyve yüklü
kamyonet alt geçit altında
devrildi. Kasada bulunan
sebze, meyveler yola 
saçıldı. 

Sebzeler toplandı

Kazayı gören çevredekiler
durumu sağlık ve polis
ekiplerine haber verdi.
Kamyonetin sürücüsü ka-

zadan yara almadan kurtu-
lurken, Göztepe istikame-
tinde trafik yoğunluğu
oluştu. Bir süre sonra sü-
rücü Atilla'nın yakınları
olay yerine gelerek, yola sa-
çılan sebze ve meyveleri
topladı. Devrilen kamyonet
vinç yardımıyla yoldan kal-
dırılırken, kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. DHA

Sebze yüklü kamyon devrildi 
Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze-meyve yüklü kamyonet, alt geçit
altında devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, trafik yoğunluğu oluştu

Tivnikli uğurlandı   
Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Eksim Yatırım 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, son yolculuğuna
uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Türkiye’de katılım bankacılığı
alanında önemli faaliyetlerde bulu-
nan Abdullah Tivnikli 59 yaşında

hayatını kaybetti. Tivnikli için ikindi vakti
Marmara İlahiyat Camisi’nde cenaze töreni
düzenledi.  Törene Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım,
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ha-
zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11’inci
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başba-
kanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal ile çok sayıda bakan,
işadamı ve sevenleri katıldı.

Mekanı cennet olsun inşallah

Cenaze namazın ardından kısa bir konuşma
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten
Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak
gelecekte de kendisinden sonra hakikaten bu
hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakma-
nın gayreti içinde oldu. Şu anda şu musalla
taşı 'Birçok şeyi bizlere vaiz olmak suretiyle
anlatıyor, bizler de bundan nasibimizi aldık
alıyoruz' diye düşünüyorum. Rabbimden ni-
yazımız odur ki mekanı cennet olsun inşallah.
Ailesine camiamıza sabırlar diliyoruz" dedi.
Abdullah Tivnikli’nin cenazesi daha sonra
götürüldüğü Nakkaştepe Mezarlığı’nda top-
rağa verildi.

Ağabeyi ile aynı yaşta vefat etti

Abdullah Tivnikli'nin ağabeyi Eksim Yatırım
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fahreddin
Tivnikli de 59 yaşında vefat etmişti. 4 Aralık
2014'de vefat eden Fahrettin Tivnikli'nin ce-
naze namazına Abdullah Tivnikli'nin yanı sıra
dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski sağlık
Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip
Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami
Altınok katılmışlardı. DHA

Beyazıt
Meydanı’nda
YÖK protesto edildi

Beyazıt Meydanı'nda bir
araya gelen bir grup öğrenci,
yüksek Öğretim Kurumu

'yÖK'ün kuruluş yıl dönümünü protesto
etti. Dün saat 16.00 sıralarında Beyazıt
Meydanı'nda toplanan grup, 'Kriz yara-
tanların direniş üniversitenin' pankartı
açtı. Sık sık sloganların atıldığı eylemde
daha sonra basın açıklaması okundu.
açıklamada, "Demokratik üniversitenin
ve özgür bilim üretiminin garantörü bu
taleplerdir ve bu taleplerin meydan
meydan amfi amfi örgütlenmesine bağ-
lıdır. yÖK kapatılsın üniversiteyi üniver-
siteliler yönetsin. Kriz yaratanların
direniş üniversitenin" ifadeleri yer aldı.
Öğrenciler daha sonra Beyazıt Marşı'nı
okudu. açıklamaların ardından öğrenci-
ler buradan ayrıldı. DHa

Rezan D., tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.



E senyurt Belediyesi, 2018-2019 Kültür
ve Sanat sezonu Şehit Erol Olçok
Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle

açıldı. Açılışa Esenyurt Kaymakamı Vural
Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt İlçe Baş-
kanı Yasir Çelik ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. İlçede kültür sanat anlamında iyi bir
sezon çıkardıklarını belirten Esenyurt Bele-
diye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Yine iyi
bir sezon geçireceğiz inşallah. Esenyurt’ta
iyi şeyler oluyor. Kültür-sanata yönelik özel
bir eylem planımız var. Kültür sanat etkin-
liklerimizi daha fazla izleyiciyle buluştur-
mak istiyoruz. Merkezlerimizde 42 bin
kursiyerimizi ağırlıyoruz, 50 bini zorlayaca-
ğız. Yeni kültür merkezleri açacağız. Mev-
cutlarda ise kapasiteyi arttıracağız. Yeni
belediye binamızda 3 bin kişilik çok fonksi-
yonlu bir salon inşa edeceğiz" dedi.

Her gün sıra gecesi

Kış ayları için ısıtmalı yeni mekanlar oluştu-
rulacağını bildiren Başkan Alatepe, “Isıtıcılı
çadırı bulduğumuz anda orada iki farklı
program yapacağız. Birincisi sıra gecesi. Her
gün bir yerde sıra gecesi olacak, ayranımızı
içip, çiğ köftemizi yiyeceğiz. İkincisi de her
akşam aynı yerde bir il derneğimizi misafir
edeceğiz. İl derneğimizle beraber o yörenin
kültürünü, ezgisini varsa komedyeni, ortao-

yununu böyle etkinliklerle öğrenmiş olaca-
ğız. Esenyurt’ta kültürü bir festival şeklinde
yaşatacağız inşallah. Sıra gecesini de sıra-
sıyla tüm kültür merkezlerimizde ve nikah
sarayında yapacağız. İstiyoruz ki insanlar
bir araya gelsinler. Bir olsunlar, birlik olsun-
lar. Birlikte eğlensin birlikte gülsün istiyo-
ruz“ diye konuştu. Yazlık sinemaların ise
beklentilerinin üstünde ilgi gördüğünü an-
latan Başkan Alatepe, “İnsanların eskiye
olan özlemini gidermiş, bir mısır bir gazoza
heveslenen gönülleri bir araya getirmiş
olduk. Sinema gösterimimiz kışın da
devam edecek. Bu sene ilk kez İstanbul
Şehir Tiyatrolarıyla da yaptığımız görüşme
neticesinde şehir tiyatrolarının gösterileri de
olacak" dedi.

Eşiyle birlikte gezdi

Başkan Alatepe açılış sonrası eşi Fethiye
Alatepe ve davetlilerle birlikte sergi alanını
gezdi. Etkinlikte davetlilere tiyatro gösterisi
ve çocuk bağlama ekibinin bağlama dinletisi,
folklor ekibinin gösterisi ve Esenyurt Türk
Sanat Korosunun Müzik dinletisi sunuldu.
Programda ayrıca Esenyurtlu vatandaşlar
tarafından Türk ordusu için hazırlanan klip
izletildi. Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü yeni sezonda da etkinliklere
devam edeceklerini belirterek, vatandaşları
konserler, yazar buluşmaları, güncel sinema
filmleri, sergi, konferans, özel gün etkinlikleri
gibi etkinliklerinin beklediğini aktardı.
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D olar kurunu ve piyasaları hortlatan
spekülatörlerin açtığı tahribatı kıs-
men de olsa düzeltmeden, yerel se-

çimlere gidilmemelidir. Sosyal ve ekonomik
politikalar, seçim öncesi güncellenerek halka
moral verilmeli, hükümete sarsılan güvenin
yeniden istikrara dönüşmesi için yapılan
olumsuz eleştirilerin önüne geçilmelidir.

**
Bir başka husus ise; tüm partilerin en

doğru adayları belirlediklerinden emin olarak
seçimlere gitmeleridir. Muhalefet Partilerinin
'yerel iktidar' hedefi yok. Olsa da; halkın mu-
halefete  güveni yok. O halde, sözümüz Ak
Partiyi daha çok ilgilendirmelidir. Belirlene-
cek adayların belli kişi ve grupların, hatırlı
mahfillerin değil; 'halkın adamı' olduğundan
şüphe duyulmamalı, halkın, adaylara güveni
tam olmalıdır.

**

Yerel seçimlerde konjonktür çok farklı 
olacak gibi...

Başkan Erdoğan, Fırat'ın Doğusu'nda her
an bir harekata başlayabileceğimizi söylüyor,
doğrudur da. 

Ancak; "bir gece ansızın..." yapılması muh-
temel sınır ötesi harekat, bize göre de; yu-
karda belirttiğimiz hususlardan çok daha
önemli olmasına rağmen, toplumu kesmez ve
ikna etmez. Hem, sınır ötesi harekat Türk
toplumu için artık "rutin"den sayılmaktadır.
Doğrusu, Türk Ordusu'nun sınırlarımız dışın-
daki bu faaliyeti kısa zaman önce hayal bile
edilemezdi. Yakın geçmişimizde "Yurtta sulh,
Cihanda sulh" öğretisinden hareketle "sınır
ötesi harekat ile yurt savunması yapılmaz,
ancak düşmanlarımızı çoğaltırız." der, bizi bu
yanlış fikre inandırmak isterlerdi. Memnuni-
yet verici bugünkü fiili durumda yerel seçim
öncesi halkın hükümetten beklentilerini kar-
şılamayacaktır. Olası harekat halkımız için
elbette önemli olacaktır fakat sandığa umul-
duğu gibi, Ak Parti lehine yansımayacaktır. 

**
Operasyon an meselesi olup,

geniş kapsamlı da olabilir. Arzu edilen siyasi
ve jeo- stratejik hedeflere ulaşılması, çiftçi-
nin, köylünün, dar ve sabit gelirlinin, esnafın,
memurun, sanayicinin, yatırımcının cebine
girecek paraya, kabul edilmeli ki; olumlu
yansımayacak. Piyasa spekülatörlerinin keyfi
olarak çeşitli mamullere yaptıkları zamların,
gerekli fiyat indirimlerinin henüz olumlu hiç
bir sonuç vermemiş olması ihmal edilecek
konu değildir. Dolar kurundaki 'kasıtlı oyun-
ların' hükümetçe engellenmiş olmasına 
rağmen...

**
Emperyalistler ve uşaklarının "Fırat'ın Do-

ğusu ile Kıbrıs'ın Kuzeyi'ndeki (Doğu Akdeniz

ve Ege)  hidrokarbon gazını, petrolü ve su
altı diğer zenginlikleri bize bırakmak isteme-
dikleri, iç piyasa ve iç düzenimizi bozmak,
bunun için yerel seçimlerde bize kaybettir-
mek istiyorlar" demenizin seçmen üzerinde
lehte sonuç vereceğini beklemeniz hayal olur.
Zira; seçmenin problemi kesinlikle bu değil.
Seçmen, ekmeğin, peynirin, zeytinin fiyatını,
velhasıl aile bütçesinin küçülmesine karşı
nasıl önlem alınacağını, tedbirlerin temel
gıda maddelerine nasıl yansıyacağını önem-
senekte, beklemektedir.

**
ABD'nin bu coğrafyada kendi askeriyle sa-

vaşmayacağı, savaş gemilerinden en çok bir,
iki füze savurabileceği bilindiğine göre; seçim
öncesi halkımızı Milli duygularla galeyana
getirip birleştirecek bir atmosfer oluşmaz.
Üstelik ABD ile bir çok alanda zaten savaşı-
yoruz. Başkan sayın Erdoğan; "Türkiye'yi
adeta denize ayak basamayacak hale getir-
mek istiyorlar" dedi. Biz de ekleyelim; 'kanı-
mız karşılığında tapuladığımız vatan

toprağı'ndan ayaklarımızı kaydırmak isteyen-
ler; denize ayak basmamızı niçin istesinler?
Bu haydutlarla mücadele bizim için 'olmak
ya da olmamak' meselesi. Toplumda bunu be-
nimsedi zaten. Konu ciddi olmasına rağmen,
amiyane deyişle; Ak Parti'ye buradan ekmek
çıkmaz.

**
Daha önce de yazdım.Yerel idarelerin yö-

neticileri, adamın adamı değil; halkın adamı,
tabanın benimsediği kişi olmalı. Aday; temsil
ettiği partinin misyonuna, kodlarına vakıf,
samimi, ufku geniş, mütevazi kişilik sahibi
olmalıdır. Yetmez; piyasalarda istikrarlı bir
indirim sağlanmalı, dar gelirli genel halk kit-
lesinin ekonomik durumu iyileştirilmeli. İnsa-
nımız, hiçbir şekilde izahı olmayan 'asgari
ücretten düşük emekli maaşı'ndan kurtarıl-
malı, durumları iyileştirilmelidir. Bu iyileştir-
meler gerçekleşmeksizin yapılacak yerel
seçimlerin sonucu hüsran olur, bizden 
söylemesi...

Selam ve sevgi ile. 

Önce sosyal barış

Planın Özü : BAĞCILAR İlçesi, Fevzi Çakmak
Mahallesi, 77 ada, 1 parsele ( Plan Notu ) ilişkin
1/5000 ölçekli plan; İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nca 14.09.2018 tarihinde onaylanmış
olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası
Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve
www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre ile as-
kıya çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     (Basın: 890087)

ESAS NO: 2018/328
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından isim ve hisseleri gösterilen davalı aleyhine açı-
lan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil talepli davada, davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜR-
LÜĞÜ tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İzzettin mah. 192 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 146,64
m² lik kısmının kamulaştırılmasına karar verilip, Kamulaştırma Kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamam-
landığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşın-
mazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1-)Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, yüzöl-

çümü, vasfı: İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İzzettin mah. 192 ada 16 parsel sayılı taşınmaz
2-)Taşınmaz maliki (DAVALI): HASAN HÜSEYİN UYSAL
3-)Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-)Davalılar 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesi uyarınca tebligat tarihinden iti-

baren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yar-
gıda düzeltim davası açabilirler.
5-)Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6-)2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içeri-

sinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davaşı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin dur-
durulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi keşinleşecek ve
mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare
adına tescil edilecektir.
7-)Mahkemizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıfbank Çatalca şubesine yatı-

rılacaktır.
8-)Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ÇOK ACELE mahkememize ya-

zılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.
25/10/2018 

T.C.
ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     (Basın: 890207)

Esenyurt Belediye Başkanı 
Ali Murat Alatepe, 2019 yılında 

ilçeye yeni kültür merkezleri
katacaklarını ve ilçede sıra

geceleri, kışlık sinema ve tiyatro
gösterileri yapılacağını söyledi.
Alatepe, “Her gün bir yerde sıra

gecesi olacak, ayranımızı içip, 
çiğ köftemizi yiyeceğiz. İstiyoruz
ki insanlar bir araya gelsinler. Bir

olsunlar, birlik olsunlar” dedi

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların pay-
laştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihin-
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartname-
sinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderi-
lebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan
olunur. 05/11/2018

1.İhale Tarihi : 12/12/2018 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.
2.İhale Tarihi : 15/01/2019 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.
İhale Yeri : Fevzi Çakmak mah. Neşeli sk. no:4 Pendik/İstanbul
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 2.000,00 2 %18 2 Adet Dolap markasız kahverenkli ofis dolabı
2 800,00 4 %18 4 Adet sandalye markasız siyah renkli ofis sandalyesi
3 800,00 4 %18 4 Adet sandalye siyah renkli markasız ofis sandalyesi
4 200,00 1 %18 1 Adet sandalye siyah renkli markasız ofis sandalyesi
5 500,00 1 %18 1 Adet bulaşık makinesi samsung marka bulaşık makinesi
6 1.500,00 1 %18 1 Adet bulaşık makinesi samsung marka bulaşık makinesi
7 2.000,00 2 %18 2 Adet ofis masası markasız kahverengi ofis masası
8 400,00 2 %18 2 Adet sandalye siyah renkli markasız ofis sandalyesi
9 3.000,00 1 %18 1 Adet toplantı masası markasız siyah renklitoplantı masası
10 1.000,00 1 %18 1 Adet ofis dolabı siyah-kahverenkli

tonlarında 4 kapaklı ofis dolabı
11 1.000,00 1 %18 1 Adet televizyon panasonic marka 

plazma TV tahmini 100 ekran
12 400,00 2 %18 2 Adet sandalye siyah renkli markasız sandalye
13 1.500,00 1 %18 1 Adet ofis masası siyah renkli ofis masası
14 500,00 1 %18 1 Adet ofis masası markasız kahverenkli ofis masası
15 200,00 1 %18 1 Adet camlı dolap markasız kahverenkli camlı dolap
16 400,00 2 %18 2 Adet sandalye markasız siyah renkli sandalye
(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.İSTANBUL ANADOLU 19. İCRA DAİRESİ
2018/249 TLMT.
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Örnek No: 25*
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TARAFSIZ

Mustafa BEKaRoğlU

ANIL BODUÇ

BIR OLALIM 
BIRLIK OLALIM

HEDEF 50 BİN KURSİYER İlçede kültür sanat anlamında iyi bir sezon 
çıkardıklarını belirten belediye başkanı Alatepe, “Merkezlerimizde 42 bin 
kursiyerimizi ağırlıyoruz, 50 bini zorlayacağız. Yeni kültür merkezleri açacağız.” dedi

Hedefte
20 bin 
öğrenci var

KüçüKçeKmece Kaymakam-
lığı, Küçükçekmece Belediyesi
ve İlçe milli eğitim müdürlüğü

tarafından düzenlenen ilçedeki okul-
larda bağımlılıkla mücadele seminerleri
başladı. Küçükçekmece Belediyesi Ba-
ğımlılıkla mücadele Danışmanlık ve Re-
habilitasyon merkezi Uzman Klinik
Psikologları Zeynep Burcu eriki ve Nilsu
Gürcan İmKB Yavuz Sultan Selim Orta-
okulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.
Uzm. Klinik Psikolog Zeynep Burcu eriki
bağımlılığın bir hastalık olduğuna dikkat
çekerken, Uzm. Klinik Psikolog Nilsu
Gürcan teknoloji bağımlılığı noktasında
kontrollü internet kullanımının önemini
öğrencilere anlattı. 2018-2019 eğitim öğ-
retim yılında bağımlılığı önleme kapsa-
mında BAYAmeR’in uzman kadrosu
tarafından Küçükçekmece’de 76 okulda
seminerler devam edecek. Proje ile 20
bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Uzm. Klinik
Psikolog

Nilsu 
Gürcan



KüçüKçeKmece'de 5 ay önce kendisinden ayrı-
lan ve barışma istediğini reddeden iki çocuk an-
nesi Seher Çetintaş'ı (34) silahıyla yakın

mesafeden birçok kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen tu-
tuklu sanık Ahmet Kalender'in (36) yargılanmasına başlandı.
Pişman olduğunu, olay günü Seher Çetintaş'ın onu zedele-
yici sözler söylediğini iddia eden sanık Kalender, "Hakaret
içerikli bir ses duydum. Sesin geldiği yöne doğru kafamı çe-
virdiğimde silahlı birisinin üzerime geldiğini gördüm. Sila-
hıma sarıldım. Gözlerimi kapatıp, 3-4 el ateş ettim. Maktule
doğru yönelttim. Gözlerimi açtığımda Seher Hanım yerde
yatıyordu " dedi. Tanıkların dinlenmesi için duruşma erte-
lendi. 

Ceza indirimi istiyorlar

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına adliye
önünde açıklama yapan Ayşen Ece Kavas, "Bugün reddettiği
erkek tarafından öldürülen Seher Çetintaş'ın duruşması için
buradayız. Hiç şaşırmadık. Katilin ilk sözü "pişmanım"
demek oldu. Bütün kadınlardan ve şiddet gösterdiği kadınlar-
dan özür dilemek çok meşhur. 'Pişmanım' diyerek iyi hal indi-
rimi almaya çalışıyorlar. Kadının özel hayatını bahane ederek
ya da özel hayatı hakkında zaten ölmüş olan zaten şu anda
dili dönmeyen bir kadın arkasından istediğini söyleyebilen ve
kendisini savunamayacak durumda olan kadın için sürekli
ceza indirimi almak istiyorlar. Öldürmenin sürekli bir gerek-
çesi olduğunu söylüyorlar. Biz bu gerekçeleri kabul etmiyo-
ruz. Mahkemenin kabul etmesi de bizim Türkiye'nin ilk
imzacısı olmakla övündüğü İstanbul Sözleşmesi'nde yazan
maddelere göre suçu normalleştiriyor. Suçun normalleştiril-
mesi şu anda kadın cinayetlerini arttırıyor. Biz bunun müca-
delesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mücadele vereceğiz

Avukat Çağla Bulut ise sanığın ifade verirken çelişkilere
düştüğünü belirterek, "Sürekli cezadan kurtulmaya yöne-
lik ifade değişikliğine gitti. İddianame kasten öldürme-
den açıldıysa da biz bunun tasarlayarak olduğu
kanaatindeyiz. En üst sınırdan ceza alması için müca-
dele vereceğiz" dedi. DHA

C umhurbaşkanlığı KHK'sı ile kad-
roya geçirilen personelin, yıllık
nakit akışları,  promosyon ödeme-

leri, emekliye ayrılmış personelin tazmi-
natları ve alacakları ile ilgili verdiği soru
önergesine cevap alamadığını dile getiren
Ak Parti’li Meclis Üyesi Fatoş Deniz, gün-
dem dışı yaptığı konuşmada soru sorma
hakkının elinden alınmaya çalışıldığını
söyledi. Kasım ayı meclis toplantısında
konuşan Deniz, “Önergemin üzerinden 45
gün geçmiş, halen tarafıma cevap verilme-
diğini veya verilemediğini Arnavutköy Be-
lediye Meclisinde; kıymetli Arnavutköy
halkına, kamuoyuna ve Arnavutköy Bele-
diye personellerimize bildirmek isterim”
dedi.

Beni tehdit ettiler!

Arnavutköy Belediyesinde çalışan perso-

nelin hakla-
rını sorgula-
maya
çalıştığını
ifade eden
Deniz, kendi-
sinin parti yö-
neticileri
tarafından uya-
rıldığını söyleye-
rek, “AK Parti
Arnavutköy İlçe
Teşkilatı tarafıma bir
Meclis üyesi, bir de
birim başkanı göndererek,
‘Soru Sorma ve konuşma
hakkımın olmadığını, işçilerin hak-
kını aramanın bana mı kaldığını, beni
meclis üyesi onların seçtiği' gibi tehditkâr
uyarılarda bulunulmuştur. Önergemi geri
çekmediğim için İl Başkanlığı ile görüşme
sağlayamadım. Ekim ayı grup toplantı-

sında da,
Belediye
Başkanı-
mıza meclis
üyelerimi-
zin önünde
soruma
cevap verip

vermeyeceğini
sordum, kendi-

sinden de 'vere-
meyeceğim cevap

yoktur' cevabını
aldım” açıklamasında

bulundu. 

Yetki sınırsız değil

Soru önergelerine cevap verilme sürecisin 
1 ay olduğunu da sözlerine ekleyen Deniz,
“Meclisin Belediye Başkanına verdiği yetki
sınırsız ve hesapsız değildir. Meclis üyeleri
halk tarafından seçilmiş kişiler olup, bizler

halkı temsil etmekle yükümlüyüz. El kaldı-
rıp indiren, Belediyede ne olursa olsun
umurumuzda değil mantığı hareket edeme-
yiz. Bende meclis üyesi olarak görevimi ye-
rine getirmeye çalışıyorum” ifadelerini
kullandı. 

Her şeyi konuşuruz

Deniz’in konuşmasının ardından söz alan
Beledidye Başkan Yardımcısı Turgut Baran
Ak Parti’nin belirli disiplin kuralları oldu-
ğunu belirterek, “Fatoş hanım meclis top-
lantıları öncesinde yaptığımız grup
toplantılarına katılmış olsaydı orada neler
konuştuğumuzu gayet iyi görürdü. Bizler
kendi içimizde her şeyi konuşuruz, tartışırız
ve karara bağlarız. Meclis salonunda ko-
nuşmuyor olmamız basiretsizliğimizden
değil, siyasi ahlakımızdan geliyor. Hanım-
efendinin nasıl siyasi hayalleri vardır bilemi-
yoruz ancak bunun üzerinden pirim
yapmaya çalışması doğru değil” dedi.
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Yaşadığımız kente
sorumluluklarımız var!

ZAYİ İLANI
Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. DEIAA ALHDAD

Verdiği soru önergesinde işçilerin promosyon
ödemelerini soran ve önergesine cevap alamayan

Arnavutköy Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi
Fatoş Deniz, “Önergemin üzerinden 45 gün

geçmiş, halen tarafıma cevap verilmedi” dedi

Denize cevap veren Belediye Başkan Yardımcısı Turgut
Baran ise “Bizler kendi içimizde her şeyi konuşuruz,

tartışırız ve karara bağlarız. Meclis salonunda
konuşmuyor olmamız basiretsizliğimizden değil,

siyasi ahlakımızdan geliyor” diye konuştu

AK PARTILILERIN
ONERGE KAVGASI

ORHAN ŞİMŞEK

SAYIN ÜYEMİZ
Kooperatifimizin 2018 genel kurul toplantısı 22.12.2018 cumar-
tesi günü saat 11.00 da Arnavuköy harraççı mah. Hadımköy
yolu cad. no.26/2 ptt binası üstü adresindeki kooperatif merke-
zinde maddeleri görüşmek üzere yapılacaktır 
Ekseriyet sağlanmadığı taktirde 29.12.2018 günü saat 11.00 da
aynı yer ve saatte yapılacaktır 
Bilgi ve teşriflerinizi önemle rica ederiz 
Tasfiye halindeki s.s. Arnavutköy küçük sanayi sitesi 
Yapı kooperatifi yönetim kurulu 

GÜNDEM 
1-Açılış ve saygı duruşu 
2- Toplantı için yeterli katılımın  olup olmadığının tespiti 
3-Divan başkanı heyeti seçilmesi 
4-Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalan-
ması için gerekli yetki verilmesi 
5- Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve genel kurulca 
oylanması ve ibrası 
6-Denetleme kurulu raporunun okunması ve genel kurula 
sunulması ve ibrası 
7- 2017 – 2018 Yılı faaliyet programının okunması ve 
onaylanması 
8- Envanter gelir gider tablosu bilanço mizanın genel kurula 
sunulması ve onaylanması 
9- Kooperatifin tasfiyesinin sonlandırılmasının genel kurulca
görüşülüp karar verilmesi 
10- Öneriler , dilek ve temenniler 
11- kapanış 

MUSTAFA ŞAHİN    YUSUF AKGÜL    YUNUS GÜRDAMUR
ŞENOL ŞEN  TAHSİN USTA       İBRAHİM SİRKECİ

ABDURAHMAN BAYAR 

GENEL KURUL İLANI

Özür dilemek 
meşhur oldu!

Küçükçekmece'de eski eşi Seher Çetintaş'ı öldüren Ahmet Kalender'in
yargılanmasına devam edildi. Durşma sonrası açıklama ayapan Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas, “Bütün
kadınlardan ve şiddet gösterdiği kadınlardan özür dilemek meşhur oldu” dedi

Vasip Şahin
Veda etti
Ankara Valiliği'ne atanan Vasip Şahin, 
4 yıl görev yaptığı İstanbul'dan
Ankara'ya uğurlandı. Vasip Şahin,
“Tüm İstanbullulara, görev yaptığım
dört yıl boyunca vermiş oldukları
destekten dolayı ve katkıdan dolayı 
çok çok teşekkür ediyorum” dedi

Vasip Şahin, Ankara'ya hareketin-
den önce Atatürk Havalimanı VIP
Salonu'nda basın mensuplarına

kısa bir açıklama yaptı. Şahin, "Son yayınla-
nan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ankara Vali-
liği'ne başlamak üzere İstanbul'dan
ayrılıyorum. Tüm İstanbullulara, görev yaptı-
ğım dört yıl boyunca vermiş oldukları destek-
ten dolayı ve katkıdan dolayı çok çok teşekkür
ediyorum. Mesai arkadaşlarıma, sivil toplum
kuruluşlarına, belediyelerimize, askeri, mülki
ve adli bütün paydaşlarımıza, başsavcılıkları-
mıza teşekkür ediyorum. Tabii ki bu kararda
takdirini Ankara'ya kullanan sayın Cumhur-
başkanımıza, hem İstanbul'da hem Ankara'da
görev yapma onuru verdiği için şükranlarımı
arz ediyorum" dedi.

Öğrencilerden esprili yaklaşım

Ankara'ya atanması kararının ardından sosyal
medyada öğrencilerin, 'kar  tatili yapsaydınız
da gitseydiniz şeklindeki' esprili yaklaşımları-
nın hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Çocuk-
larımız, öğrencilerimiz 4 yıl boyunca çok
sempatik, çok sıcak, çok zeka ürünü espriler
yaptı. Güzel bir iletişimimiz oldu çocukları-
mızla, öğrencilerimizle ve dolayısıyla öğret-
menlerimizle. Her birine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpü-
yorum.  Bunlar güzel şeylerdi ama biliyorsu-
nuz biz kar yağdığında öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimiz, aileler zarar görmesin, mağ-
dur olmasın diye almamız gereken bir karardı.
Onu öylece aldık. Ama bu bizim çocuklarla
sıcak bir ilişki kurmamızın vesilesi oldu. Ben
bütün çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum" ifadelerini kullandı. DHA

B u sabah Bitez sahilinde yürüyüş yapıp 
denize girdim.
Bitez gibi her bir koyu ayrı güzel Bodrum

Yarımadasında hala yazdan kalma bir hava, deniz
çarşaf gibi, havada bahar ve çiçek kokuları….

Yazın o insanı rahatsız eden kalabalığı, ses ve gö-
rüntü kirliliği yok.

Bodrum yeniden gerçek sahiplerine, yaşamını bu-
rada sürdüren insanlara kaldı.

Kuşkusuz, yalnız Bodrum değil, Ege ve Akdeniz
sahilleri de aynı iklimi yaşıyor.

Böylesine huzur dolu bir kentte yaşamak gerçekten
bir ayrıcalıktır.

Peki iklimi, doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle
dünyanın en güzel ülkelerinden olan yurdumuzda biz-
ler ne kadar huzurlu, ne kadar mutluyuz?

Ne kadar biliyoruz değerini, bu güzel ülkenin?
Ülkeyi yönetenlerden memnun olmadığımız kesin

de, bizler; bu coğrafyada yaşayan yurttaşlar, yaşadı-
ğımız kentlere karşı sorumluluğumuzu yerine getiri-
yor muyuz?

Yalnızca şikayet etmek, sorunları sıralamak yetmi-
yor, yönetime ve yönetenlere müdahil olmak gerekiyor.

Ortaya koyduğumuz her soruna bir de çözüm öne-
risi getirmek, sorunun değil, çözümün parçası olmak
zorundayız.

Önümüzde ülkemiz adına tarihsel öneme sahip
yerel seçimler var.

29 Mart 2019 da önümüze sandık gelecek ve biz-
ler yaşadığımız kentleri yönetecek kişileri seçeceğiz.

Mahallede muhtar, İl ve İlçelerde, beldelerde Bele-
diye Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkan adayla-
rından birilerini tercih edeceğiz.

Cumhuriyet yönetiminde, halkı, yine halkın için-
den, kendi seçtiği insanların yönetmesi esastır. De-
mokrasinin vazgeçilmez koşulu da halkın iradesine
saygı göstermektir.

Tam da bu nokta da sorun başlıyor.
Önümüze gelen sandığa oy atarak, görevimizi ya-

pacağız ancak aday tercihi yapma hakkı ne yazık biz-
lere verilmiyor.

Bize sunulan alternatifi partimizin tercihi 
olarak sandığa atarak bir anlamda vicdanımızı
rahatlatıyoruz.

Ama vicdanımız rahat mı?
Gerçek anlamda halk iradesinin sandığa yansıdı-

ğına inanıyor muyuz?
Elbette hayır!
Şu an uygulamada olan mevcut siyasi partiler ve

seçim yasası, demokratik bir seçim yapılmasının
önünde önemli bir engel kuşkusuz, ancak siyasi parti-
ler kendi içinde demokratik davranabiliyor mu?

Sanıyorum büyük çoğunluğumuzun cevabı da
hayır, olacaktır.

Eğer büyükşehir sınırları içerisinde yaşıyorsanız,
siyasi partilerin kurmaylarının belirleyeceği büyükşe-
hir adaylarını beklemek zorundasınız, daha sonra bü-
yükşehir adayının da etkili olacağı bir süreçte ilçe
belediye başkan adayı belli olacak.

En sonunda da meclis üyesi adaylarının sıralaması
yapılacak.

Kriterleri, yöntemi belli olmayan bu aday belir-
leme sürecinde halk nerede?

Parti üyelerinin görüş ve önerileri, tercihleri
nerede?

Bir anlamda demokrasi oyunu oynuyoruz.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, sonuçta kendi ya-

şadığımız kente sorumluluğumuz gereği, sürecin kıyı-
sından, köşesinden de olsa dahil olmak, daha yaşanır
bir kent amacına yönelik çabalarımızı yoğunlaştır-
mak zorundayız.

Uygulanacak yöntem ne olursa olsun; kitlesel
destek, kamuoyu baskısı, sosyal medya hala 
etkisini koruyor.

Bu nedenle, geçmiş siyasi deney ve birikimi, viz-
yonu, yetenekleri, mücadele geçmişi ve de en önemlisi
kişilik ve inancını yeterli ve uygun gördüğümüz aday-
ları desteklemeye devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz koşullarda başkaca yapacak
bir şey yok.

Her türden sosyal grup ve çevrenin temsil edilebi-
leceği, liyakatın esas olacağı belediye meclisleri bence
işin en önemli yanı.

Belediye meclisi üyelerini kollektif yönetim anlayı-
şıyla değerlendiren, yetki ve sorumlulukları onlarla
paylaşmasını bilen, özgüven sahibi, kompleksleri ol-
mayan belediye başkan adaylarıyla birlikte seçilen
meclis üyelerinin muhtar azası gibi davranmaması,
proje üretmesi, iş takibi yerine proje takipçisi olması
tercih nedeni olmalıdır.

Son yasal düzenlemelerle yetki alanları hayli ge-
nişleyen muhtarların seçimi de yaşadığımız kente so-
rumluluklarımızdan biridir.

Umarım yaklaşık beş ay sonra yapılacak yerel 
yönetimler seçimleri barış ve huzur içerisinde 
tamamlanır. 

Dilerim bu seçimler ülkemizde cumhuriyetin de-
mokrasiyle taçlandırıldığı bir sürece evrilir.

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

AK Parti 
Meclis Üyesi 
Fatoş Deniz
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MERTER BİNASI OTOPARK BÖLÜMÜ TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/524540
1-İdarenin
a) Adresi : KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 499 13 05-06 - 0212 499 13 09
c) Elektronik Posta Adresi : igdas.gazdagitim@hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Merter Binası Otopark Bölümünün 10 ayrı katında 

(33.500 m2 alanda) İnşaat, Mekanik ve Elektrik Tadilat İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım 

Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şar-
tın korunduğunu gösteren belge. 
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. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarihli ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Tebliği'nde yer alan B/III Grubu (Bina İşleri)" işlerdir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi istekliler iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak su-
retiyle ihaleye katılabilirler
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İGDAŞ Genel Müdür-
lük Binası Satınalma Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul ad-
resinden 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 İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir Cad.
No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:889432)

6

S ıla’nın tokat yemesini ülke sorunu ha-
line getiren ulusal basının öldürüldüğü
ileri sürülen ama cesedi değil tırnağı

bile bulunamayan Arabistanlı gazeteciyi ol-
duğu gibi ABD’nin İran’a Ambargosunu da
teğet geçmeye çalışıyor gibi..

MHP’nin AK Parti’den yerel desteğini çek-
tiğini açıklayıp, AK Partinin de Andımız üze-
rinden Kürt seçmene sıcak mesajlar

yolladığını da anlayamazlıktan gelen ulusal
basının görmediği bir başka bir şey daha var o
da demokrasi ile yönetildiği ileri sürülen ülke
de AK Parti’de olduğu gibi tüm partiler de her
adayın bir kişinin ağzına, iki dudağı arasında
çıkacak olan söze baktığını görmüyor.

Yani belediye başkan adayları kim olacak
soruları ile yeni gündem oluşturmaya çalışan
ulusal basının ve birçok kişinin Akdeniz’de ya-

şanları olduğu gibi yerel seçim-
ler öncesi görmediği şey iste; Aday olacakların
kaderinin, genel başkanlara, milletvekillerine
bağlı olduğunu görmezden geliyor.

Ve son kararı verecek olanların halkın, seç-
menin değil, genel merkez ve genel başkanla-

rının ağzında çıkacak olan iki kelime ile so-
nuçlanacağını bilmezden gelip, boşu boşuna
‘Falan aday olacak, filan aday olacak’ diyerek
tartışmalar açan ulusal basının, başta Meclis
üyelerinin hatta muhtarların kim olacağına
karar veren Başkan Erdoğan’ın olmak üzere
milletvekillerinin aklında ve iki dudağı ara-
sında olan isimleri sadece tahmin etmeye 
çalışıyor.

Çünkü herkesin ağzını açıp, beklediği şu
günlerde yıllardır olduğu gibi bu seçim öncesi
de oynana sadece bir tiyatro oyunudur.

Değilse CHP ön seçim yapar, AK Parti her
seçimde yaptırdığı ama sandıkları açmadığı
söz de temayül sandığını oy kullanan delege-
nin önünde açar.

HDP’de seçimden seçime İl ve İlçelere gön-
derdiği bölgeyi tanımayan PM üyeleri ile
değil, halka sorar adaylarını belirler.

Hala ‘Türküm, Doğruyum, Çalışkanım’
diyen MHP şimdiye kadar demokrasi adına
bir uygulama ortaya koymaz?

Peki bunlar var mı, demokrasi olduğu ileri
sürülen bu ülke de?!.

Herkes ağzını açmış bekliyor

ESAS NO: 2018/318
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından isim ve hisseleri gösterilen davalı aleyhine açı-
lan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil talepli davada, davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜR-
LÜĞÜ tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş mah. 306 parsel sayılı taşınmazın 3993,95 m² lik
kısmının kamulaştırılmasına karar verilip, Kamulaştırma Kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı
ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın
idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1-) Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, yüzöl-
çümü, vasfı: İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Nakkaş mah. 306 parsel sayılı taşınmaz
2-) Taşınmaz maliki (DAVALILAR):

1-AYDIN ÜSTÜNDAĞ 23-CENAN ACET
2-ÇETİN ÇİNAR 24-EMİNE SARAÇ
3-ERGÜN VURAL 25-ERKAN ACET
4-EROL VURAL 26-ERTUĞRUL ACET
5-FERİT ACET 27-FERRUH VURAL
6-FEYZA VURAL 28-FIRAT VURAL
7-GAMZE ACET 29-GÖZDE KARAKUŞ
8-GÜLCAN ACET 30-HAYRİYE ACET
9-HÜSNİYE YÜCEL 31-İLKER ACET
10-İLKNUR BÜYÜK 32-İSMAİL VURAL
11-MEHMET ÇİNAR 33-METİN AYVAR
12-MUALLA VURAL 34-MUSTAFA ÖZKAN
13-NACİ ÇİNAR 35-NEVZAT ÖZTÜRK
14-NİHAN AKBULUT 36-NİLGÜN BATUK
15-NİLÜFER PEKER 37-NURAY ERBİL
16-SALİM VURAL 38-SAYNUR TAFOLAR
17-SELİN ÇİNAR GÜYEÇ 39-SEMA ÇAVUŞ
18-SEMİHA ATAY 40-SEVGİ BARUTCU
19-SÜLEYMAN AKKAN 41-TÜLİN ÇİFTÇİ
20-ÜNAL ACET 42-ZERRİN KUTLU
21-İSHAK ACET 43-MUKADDER AKKAN
22-RAİFE VURAL

3-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-) Davalılar 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesi uyarınca tebligat tarihinden iti-

baren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yar-
gıda düzeltim davası açabilirler. 

5-) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6-) 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içe-

risinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davaşı açanların dava açtıklarını ve yürütmenin dur-
durulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi keşinleşecek ve
mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare
adına tescil edilecektir.

7-) Mahkemizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıfbank Çatalca şubesine ya-
tırılacaktır.

8-) Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ÇOK ACELE mahkememize
yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.
31/10/2018 

T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     (Basın: 890216)

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Sayıştay'ın 2017 raporlarında ortaya koyduğu usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin CHP İstanbul İl
Başkanlığı; İBB, İETT ve İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
Sayıştay raporlarında saptanan usulsüzlüklerin tutarının 753 milyon TL olduğunu söyledi

S ayıştay’ın 2017 denetim ra-
porlarında başta İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, İSKİ ve

İETT olmak üzere bazı kamu kurum-
larında usulsüzlük ve yolsuzlukların
yaşandığının ortaya çıkması üze-
rine, CHP İstanbul İl Başkanlığı, ra-
porlarda adı geçen kurum ve
yöneticileri hakkında İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı’na suç duyuru-
sunda bulundu. CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP
belediye meclis üyeleri İstanbul Ad-
liyesi’ne gelerek Sayıştay’ın rapor-
larında belirtilen usulsüzlük ve
yolsuzluklara ilişkin basın açıkla-
ması yaptı. Sayıştay’ın incelemesi
sonucu başta İBB, İSKİ ve İETT’de
saptanan usulsüzlüklerin açıklanan
tutarının 753 milyon TL olduğunu
vurgulayan Kaftancıoğlu, asgari üc-
retten hesaplandığında bu rakamla
bir yıl boyunca 30 bin işsiz gencin
istihdam edilebileceğini söyledi.

Kamu yağmalandı

Sayıştay’ın ortaya koyduğu detaylı
bulguların AK Parti yönetiminde İs-
tanbul’da kamu kaynaklarının nasıl
yağmalandığını ve İstanbul’un ehil
olmayan ellerde yönetilemez hale
geldiğini dile getiren Kaftancıoğlu,
Sayıştay’ın bu ciddi iddialarının so-
ruşturulması için savcılığa suç du-
yurusunda bulunduklarını ifade etti.
Kaftancıoğlu’nun Sayıştay raporla-
rına dayandırdığı bilgilere göre,

ihale kanununa aykırı işlemler ya-
pıldı. Pek çok ihalede yaklaşık mali-
yetler olması gerekenin üstünde
hesaplanarak kamu zarara uğratıldı.
İhale kapsamında değerlendirilme-
yecek işler de bir iş kalemi olarak
tanımlandı. Bu kapsamda şehir içi
ve şehirler arası kültürel ve sosyal
görevlerde 900 bin kilometre yol kat
edilerek iş kalemi olarak eklendi.

OtOparKlar ruhsatsız

Sayıştay raporuna göre, İBB’ye ait
2378 adet taşınmaz kanuna aykırı
olarak işgal edildi. Üstelik bu işgal
edilen yerlerden kiralar da toplana-

madı. 2017 yılında yaklaşık 208 mil-
yon TL’lik alacağın sadece 44 mil-
yon TL’si tahsil edildi. 2017’de
İstanbulkart yoluyla sosyal yardım
alan 140 bin 179 aileye yaklaşık
147,5 milyon TL yardım yapıldı.
Ancak aileler bu kartla sadece an-
laşmalı 9 market zincirinde kullana-
bildi. İspark tarafından işletilen 225
otoparkın sadece 52 tanesinin ruh-
satlı olduğu, İspark dışında kalan
719 adet otoparkın ise ruhsatsız ol-
duğu tespit edildi. Yine, Bayram-
paşa Otogarı’nda 868 iş yerinden
sadece 300 tanesinin ruhsatlı ol-
duğu tespit edildi.

753 MILYON ICIN
SUC DUYURUSU!

YineSayıştay raporlarında, İS-
Kİ’nin su fiyatlandırmasına ait ta-
rifelerinin gerçekçi ve şeffaf bir
biçimde tespit edilmediği belirtildi.
Tarife içinde yer alması ge-
reken tutarlar bakım be-
deli adı altında tekrar
tahsil edildi. Kaçak su
kullanımı da tarife
içine sokularak,
kaçak kullanılan su
bedelleri kurallara
uyan abonelerden
alındı. İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı’na
yapılan suç duyurusunda

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş,
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ
Genel Müdürü Fatih Turan, İETT
eski – yeni Genel Müdür Ahmet

Bağış ve Arif Emecan ile il-
gili birim yöneticileri

hakkında görevi kö-
tüye kullanma suçla-
rından dava
açılması talep
edildi. Suç duyu-
rusu dilekçesi İBB
CHP Grubu adına

Grup Başkanvekili
Ertuğrul Gülsever ta-

rafından savcılığa verildi.

Topbaş da eklendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP belediye meclis
üyeleri İstanbul Adliyesi’ne gelerek Sayıştay’ın raporlarında 

belirtilen usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin basın açıklaması yaptı
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G alatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 so-
nuçlanan ancak futboldan çok yaşanan
olaylarla konuşulan derbinin faturası ağır

olacak. Karşılaşmanın temsilci ve hakem raporlarını
alan, ardından müsabakanın görüntülerini inceleyen
TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü
ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat
Aydınus olmak üzere gözlemciden de ek rapor istedi. 

Yedekler de var

TFF Hukuk Müşavirliği, müsabakada kırmızı kart
gören ve disiplin kuruluna sevk edilecek olan Fener-
bahçeli Jailson, Roberto Soldado ve Galatasaray'dan
Badou Ndiaye isimleri ile birlikte, olaylara karışan ve
suçlu olduğu düşünülen Donk ve Rodrigues'in de di-
siplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi. Rapor-
larda ayrıca Serdar Aziz, Muğdat ve Yiğithan
Güveli'nin isimlerinin yer aldığı öğrenildi. Tali-
matlar gereği futbolcuların karıştığı bu eylemlerin
müsabaka dışı olmasından dolayı disiplin talima-
tının ilgili saldırı maddesinden sevkine karar verir-
ken, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş da, aynı
kapsamda disiplin kuruluna gönderildi.

En ağır ceza Hasan Şaş'a

Hem hakem, hem de tem-
silci raporlarında yer alan
Hasan Şaş'ın sevk dosyası
en kabarık isim olması Gala-
tasaray antrenörünü ağır bir
ceza tehlikesiyle karşı karşıya
bıraktı.

Terim'e 3-5 maç

Galatasaray Teknik Direk-
törü Fatih Terim'in de,
hakem Fırat Aydınus'un ra-
poru doğrultusunda, ifadele-
rinin hem hakaret, hem de tehdit içermesinden
dolayı PFDK'ya sevkine karar verilirken, müsa-
baka sonrasında yapmış olduğu sportmenliğe ay-
kırı açıklamalar tecrübeli teknik adamı 3-5 maç
gibi ağır bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Yöneticiler de sevk edildi

Karşılaşma sonrası kulüp resmi sitesinden yapı-
lan müsabakaya yönelik yapılan açıklamaların
sportmenliğe aykırı bulunmasından dolayı tali-
matlar gereği kulüp başkanı Mustafa Cengiz de
PFDK'ya sevk edilen bir diğer Galatasaraylı isim
oldu. Keza aynı şekilde, Galatasaray Başkan Ve-

kili Abdurrahim Albayrak da, sportmenliğe ay-
kırı açıklamalarından dolayı, disiplin kuruluna
gönderildi.

Görüntüler incelendi
Kamuoyunda büyük infial oluşturan derbi ile
ilgili raporları yetersiz bulan TFF, bu konuda
resmi yayıncı kuruluştan görüntüleri isteyerek,
hassas bir çalışma yürüttü. 7 hukukçudan
oluşan TFF Hukuk Müşavirliği, çalışmalarını
akşam saatlerinde tamamladı. Yayıncı kuru-
luş görüntülerinin delil olduğu bu sevk konu-
sunda, Fırat Aydınus'un ek raporunda Donk
ve Rodrigues ile ilgili "görmedim" ifadesini
kullandığı, kurulun bu iki oyuncuyu görün-
tüden sevk ettiği öğrenildi.

Yarın belli olacak

Sporx.com'un haberine göre sevk raporla-
rını hazırlayan TFF Hukuk Müşavirliği,
sabah saatlerinde Profesyonel Futbol Di-
siplin Kurulu'na tebliği edecek. Yarın top-
lanacak olan kurul, kararını da aynı gün
içinde verecek.

AGIR CEZALAR YOLDA
Cuma günü oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin faturası belli olacak. Soldado ve Belhanda arasında yaşanan gerilimin ardından kırmızı kart gören isimlerin yanısıra
iki takım birkaç futbolcusu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş'ın da içinde bulunduğu grup için cezalar belirlenecek. Karar yarın verilecek

sporting Lizbon'dan transfer edil-
mesinin ardından gösterdiği özverili
tavrı, saha içindeki istikrarı ve müca-
deleci yapısıyla fark yaratan Joao

Pereira Trabzonspor'un aylık der-
gisine konuştu. Spora ilk ola-

rak yüzme ile başlayan
ancak soğuk suda yüzmeyi

sevmeyince futbola yöne-
len Portekizli oyuncunun
kahramanları ise kendisi
için büyük fedakârlıklar

yapan anne ve babası...

Trabzon'a gelmeden önce neler
düşünüyordun, geldikten sonra fikir-
lerinde değişiklik oldu mu?

Açıkçası gelmeden önce Trab-
zon’la ilgili pek fazla bilgim yoktu.
Ancak Bosingwa ve Cardozo’dan
dolayı Trabzonspor’u biliyordum. 

Onlar sayesinde takım ve şehir
hakkında bilgi edinmiştim. Trab-
zonspor’un benimle ilgilenmeye baş-

lamasının ardından eski takım arka-
daşım Douglas’la konuştum. O da
bana şehrin küçük olduğunu, ancak
insanların futbola çılgınca bir aşk
duyduğunu söyledi. Ayrıca kulübün
büyüklüğünden bahsetti. Geldi-
ğimde de anlatılanların doğru oldu-
ğunu gördüm.

Trabzonspor’un şu anki duru-
munu nasıl değerlendiriyorsun?

Ünal Karaman benim buradaki
üçüncü teknik direktörüm. Her ho-
camızdan bir şeyler öğreniyoruz.
Bizden isteklerini yerine getirmeye
çalışıyoruz. Yönetimde bir değişiklik
oldu. Başkanımız kulübü zor bir du-
rumda devraldı. Kulübün geleceğe
yönelik olumlu adımlar atması gere-
kiyor. Yönetimimizin de bu yönde
çalıştığını biliyoruz. Umarım gele-
cekte çok daha iyi durumlara geliriz.
Kulübümüz çok büyük, tüm zorluk-
ların üstesinden gelebilecek potansi-
yele sahip. Bir bütün olarak
elimizden geleni yapmamız
gerekiyor.

Geçtiğimiz sezona oranla daha
sakin bir görüntün var. Sebebi nedir?

Bunun sebebi eşim. Onunla ta-
nışmadan önce farklı biriydim.
Eşim, maçlardan sonra eve gitti-
ğimde iyi oynamış olsam bile “O
tartışmayı yapmana gerek var
mıydı” gibi şeyler söyleyerek bana kı-
zıyor. Ben de fırçaları yememek için
sahada daha dikkatli olmaya çalışı-
yorum. Şunu da söylemem gereki-
yor; beni burada izleyip sert bir
oyuncu olduğumu düşünüyorsanız
İspanya ve Portekiz’de oynadığım
dönemde izleseydiniz neler söylerdi-
niz bilmiyorum.

Aileni tanıyabilir miyiz? Annen,
baban ne işle meşgul?

Futbola ilk başladığım zamanlar
annem çalışıyordu. Önce cam fabri-
kasında çalışıyordu. Fabrika kapa-
nınca işsiz kaldı. Hem benim
ihtiyaçlarımı karşılamak hem de aile
bütçesine katkı sağlamak istiyordu.
Bu şekilde evlere temizliğe gitmeye

başladı. Bazen günde iki üç eve git-
tiği oluyordu. Sonrasında gelip
bizim evimizi temizliyordu. İnanıl-
maz özveriliydi. Yaşam standardımı
korumak için çok çabalıyordu.
Babam ise önce gazetede sonra
beyaz eşya satan bir mağazada ça-
lıştı. En son gazete dağıtıcılığı yaptı.
Futboldan para kazanmaya başla-
yınca ikisinin de çalışmasını isteme-
dim. Her baba çalışır, ama annemin
yaptıkları büyük fedakârlıktı.

Annen için hayattaki kahramanın
diyebilir miyiz?

Benim kahramanlarım hem
annem hem de babam. Babam her
durumda benim arkamda durdu.
Hiçbir konuda zorlamadı. Annem
gibi o da özverili davrandı. Antren-
man ve maçlarda beni yalnız bırak-
madı. Babanızı bu şekilde hep
yanınızda görmeniz tarifsiz bir 
mutluluk.

Futbol harici zamanlarda neler
yapıyorsun? Eşin burada mutlu
mu?

Genelde antrenmandan çıkar eve
giderim. Eğer eşim yoksa köpeğimle
zaman geçiririm. Sonra biraz maç
izleyip uyurum. Eşim burada ol-
duğu zamanlarda da genelde evde
zaman geçiririz. İkimiz de evcimeniz.
Bazen akşam yemeklerini dışarıda
yeriz. Eşim burada oldukça mutlu,
Portekiz’e gittiğimizde bir süre sonra
Trabzon’adönmek istediğini 
söylüyor.

Köpeğinle birlikte sık sık dışarı
çıktığını biliyoruz. Genelde nereleri
tercih ediyorsun?

Köpeğim benim oğlum gibi.
Onunla zaman geçirmeyi çok sevi-
yorum. Fırsat buldukça da dışarı çı-
karıyorum. Genelde Şana ve Yomra
arasındaki sahil kesiminde vakit ge-
çiriyoruz. Sırf onun için arkası geniş
bir araç kiraladım. Bu araçta beni
görenler gülmeye başlıyor. Sonradan
hikayesini öğrenince ben de güldüm
ama araba markalarına takılmıyo-
rum. Beni ulaşacağım noktaya gö-

türdüğü sürece sorun yok.

Yakında baba olacaksın. Bu 
düşünce seni nasıl etkiliyor?

Değişik, tarifsiz bir duygu. Bu ko-
nuyu eşimle de konuşuyoruz. Kendi-
mizi hazırlamaya ve neler
yapılacağını öğrenmeye çalışıyoruz.

Dövmelerin bir anlamı var mı?
Sırtımda bulunan ilk dövmem

Benfica altyapısında futbol oynadı-
ğım döneme ait. Profesyonel söz-
leşme imzaladığım zaman birlikte
büyüdüğüm, altyapıdan çok yakın
bir arkadaşım vardı. Onun da söz-
leşme imzalamasını bekliyorduk. Bir
gün kafede otururken ona da bu
haber geldi. Hepimiz çok mutlu ol-
muştuk. Birkaç saat sonra arkadaşı-
mın kalp krizi sonucu hayatını
kaybettiğini öğrendim. Onun bu ha-
beri beni ve altyapıdaki tüm arka-
daşlarımı çok üzdü. Sonra takım
arkadaşları olarak onun ismini vücu-
dumuza dövme yaptırdık. Sonra sağ
bacağıma forma numaramı, sol ba-
cağıma eşimin ve benim baş harfle-
rimi dövme yaptırdım. Sağ kolumda
ise hayatımı özetleyen bir futbol
topu var. Futbol, aile ve arkadaşla-
rımı kapsıyor. Sol kolumda da sa-
vaşçı dövmesi var. Çünkü bu
hayatta herkesin bir şey uğruna sa-
vaşması gerektiğini düşünüyorum.

Natacha Esmail ile Hint gelenek-
lerine göre yaptığın düğünden bah-
seder misin?

Hint adetlerine göre üç düğün
yapmanız gerekiyor. İlki Türkiye’deki
nişan gibi. Sonrasında bu nişanı kut-
lamak için ikinci bir düğün yapılıyor.
Bu düğünde gelin ve damadın üze-
rine türlü yemekler sürülüyor. Adet-
lerine göre bu şekilde vücutlar ve
evlilik sağlama alınıyor. Ancak biz
bunu istemedik. Üçüncüsü ise klasik
bir düğün. Kıyafetleri de eşimi mutlu
etmek, adetlerini tanımak için giy-
dim. Eşim Portekizli, anne babası
Mozambikli, büyükbaba ve büyük-
annesi ise Hintli. Bizim çocuğumuz
da Türk olacak. 

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira kulüp dergisine verdiği röportajda imza attığı günden bu yana yaşadıklarını, doğacak çocuğunu, hedeflerini,
takımdaki havayı ve birçok konuyu değerlendirdi. Çocuğunun Türk olarak dünyaya geleceğini de dile getiren yıldız futbolcu taraftarlara da övgü yağdırdı

ESAS NO : 2018/657 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , NADİR GÖKSEL ara-
sında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamu-
laştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/657 Esas sayısında
dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KARAYOLLARI
GenelMüdürlüğü tarafından İstanbul ili Çatalca İlçesi, İzzettin Mahallesi 106 ada 15 parsel ve 129 ada 305
parsel sayılıtaşınmazınkamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamam-
landığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşın-
mazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz
ölçümü vasfı:İstanbul ili Çatalca İlçesi, İzzettin Mahallesi 106 ada 15 parsel ve 129 ada 305 parsel sayılı ta-
şınmaz

2- Taşınmaz maliki (davalı) NADİR GÖKSEL
3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:KARAYOLLARIGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden

itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda
düzeltimdavası açabilirler,

5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayladeğişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre

içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin
durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahke-
memizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tes-
lim edilecektir.

7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA
ŞUBESİ 'ne yatırılacaktır.

8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tari-
hinden itibaren iki hafta içerisindemahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4maddesi uyarınca duyuru-
lur. 30/10/2018

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: ( 890099 ) 

İstanbul Maratonu Spor
Fuarı’nda başlayacak
6 Kasım 2018 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim
sponsorluğunda “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul”
sloganıyla 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vo-
dafone 40. İstanbul Maratonu’na sayılı günler
kala, maraton heyecanı her yıl olduğu gibi yine
“Maraton ve Spor Fuarı”nda başlayacak. “Türki-
ye’nin En Spor Fuarı” sloganıyla düzenlenen Ma-
raton ve Spor Fuarı bu yıl 8-10 Kasım tarihleri
arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde
(Yenikapı) gerçekleştirilecek. “Gelenekten Geleceğe
Spor” teması kapsamında, Ata sporlarına tekrar
hayat veren Dünya Etnospor Konfederasyonu et-
kinlikleri ile dijital çağın getirisi e-spor etkinlikleri ilk
kez tek bir çatı altında bir araya gelecek. 

Yarışmalar yapılacak

Katılımcılar, teknoloji alanlarında çeşitli VR des-
tekli oyun simulasyonları, drone yarışları, drone si-
mülatörü, zayıflama ve spor aletlerinde yeni
teknoloji ve trendleri deneme imkanı bulacaklar.
‘Türkiye’nin En Spor Fuarı’ etkinlikleri içerisinde
Drone Kodlama Eğitimleri, 3 Boyutlu Tasarım,
3D Kalemle Yetenek Atölyesi, Robotik Kodlama
Atölyesi ve Tasarım Yarışmaları da ücretsiz yapıla-
cak. Fuar içerisinde kurulacak özel Shopping Fest
alanında, en ünlü spor markalarının Maraton ve
Spor Fuarı’na özel indirimli fiyatları ile outlet alış-

veriş yapılabilecek. Maraton 
öncesi, Maraton ve Spor

Fuarı’nda kurulacak
Maraton Müzesi ile
katılımcılar marato-

nun 40 yıllık tarihinde
gezintiye çıkma fırsatı
bulacaklar

Cocuğum Türk doğacak

Joao Pereira



g erasmus kapsamında Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uy-
ruklu 35 öğrenci, Bağcılar Belediyesi Gençlik
Merkezi’nde ebru sanatı eğitimi aldı. Gelece-
ğin siyasetçi, mühendis ve ekonomist aday-
ları 4 saatlik dersin ardından sevdiklerine
hediye olarak götürmek için Battal ve Gelgit
Ebru çalışmaları yaptı. Ebru sanatının kendi-
lerini çok rahatlattığını söyleyen öğrenciler,
“Fırçayla rengarenk desenler oluşturmak çok
keyifliydi. Sanki terapi gördük” dedi.

İnsanı rahatlatan bir yönü var

Misafir öğrenciler, fırçalar yardımıyla boya-
ların katmanlar halinde tekneye serpilmesini
ve oluşturulan desenlerin kağıt üzerine akta-
rılmasını hayranlıkla izledi. Rusya’dan Al-

manya’ya birçok ülkeden gelen öğrencilerin
mutluluğu görülmeye değerdi. Ebru sanatı-
nın göründüğü kadar kolay olmadığını ifade
eden öğrenciler, “Fırçayla rengarenk desenler
oluşturmak çok keyifliydi. Sanki terapi gör-
dük. İnsanı rahatlatan bir yönü var” diye ko-
nuştu. Okulları bittikten sonra bu sanatı iyice
öğrenip Ebru sanatçısı olmak istediklerini
dile getiren
öğrenciler
kendi 
yaptıkları
eserleri he-
diye olarak
sevdiklerine
götürecekle-
rini söyledi.

7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA                           www.gazetedamga.com.tr 

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

Türkiye Özel Olimpiyatlar'nda yarışan ve altın madalya kazanan 25 sporcudan down sendromlu Onur
Doğan, Deniz Ekinci, Yunus Can Özdemir ve otizmli Efe Aslım, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı ziyaretetti.
Kılıç, "Onlar Maltepe’nin gururu oldular. Ali ağabeyleri olarak her koşulda yanlarında olacağım" dedi. 

MALTEPE’NIN 
gururu oldular
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g Türkİye’nİn iş ve markalar dünyasını, yara-
tıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim
ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul,
bu sene 7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Zorlu
PSM’de düzenleniyor. Etkinlik bu yıl “Sınır Tanı-
mayan Fikirler” temasıyla marka ve fikirleriyle sı-
nırları aşarak değişim yaratmak isteyenleri ve

ufuk açıcı hikâyeleriyle sektörlerinde fark
yaratan isimleri ağırlayacak. Sanat ve

hayat arasındaki diyaloğun, kariye-
rinde yarattığı karakterlerin

gerçekliğinin ve Kasım so-
nunda başlayacak yeni
projelerinin sunumuyla
Şener Şen, sınır tanıma-
yan bir efsane olarak

Brand Week Istanbul’un
ana sahnesinde yer alacak.

oglunun
kalbini dinledi

g İlİya Zhekov, geçen yıl Türkiye’de
geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ar-
dından komaya girdi, beyin ölümü ger-
çekleşti. 26 yaşındaki gencin ailesi,
hayatlarının en zor kararını alarak, oğul-
larının organlarını bağışladı. Türkiye'de
bir Türk kızı ile nişanlı olan Zhekov’un
kalbi 27 yaşındaki Hakan Ok’a nakle-
dildi. 1 yıldır evlat acısı yaşayan anne,
Türkiye’ye gelerek, bir çocuk babası Ok
ile buluştu ve oğlunun kalbinin atışlarını
dinledi. "Oğlumun çok iyi bir kalbi
vardı” diyen anne Plamena Zhekova
gözyaşları içinde “Bağışladığımız ilk
günden beri, bu tanışmayı kabul etme-
leri için dua ettim" dedi.

Alıcıyı çok merak ediyordum

Oğlunun kalbinin nakledildiği genci
merak eden anne Plamena Zhekova’nın
bu isteği doktorları tarafından Hakan
Ok’a iletildi. Daha önce bir güvenlik şir-
ketinde bir süre çalışan Ok’un da kabul
etmesi üzerine anne, eşi ve küçük oğ-
luyla İstanbul’a geldi. Aile, Hakan Ok ile
kalp nakli ameliyatının gerçekleştiği İs-
tanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu-

luştu. Anne Plamena Zhekova, karşı-
sında Hakan Ok’u görünce gözyaşlarını
tutamadı. Stetoskopla oğlunun kalp
atışlarını dinleyen acılı anne, "Bağışladı-
ğımız ilk günden beri bu tanışmayı
kabul etmeleri için dua ettim" diyerek,
"Benim genç, yakışıklı bir oğlum vardı ve
sapasağlam gitti. Bağışın ilk gününden
beri alıcıyı çok merak ediyordum. Onla-
rın sağlığı için her gün dua ettim. Dua-
larım sonucunda onların da sağlıklı
olacağından ve bir gün karşılaşacağı-
mızdan emindim. Oğlumun beyin ölü-
münün gerçekleştiğini öğrendiğimizde
doktorlara bu kararı biz önerdik" şek-
linde konuştu.

Bir çocuğum ve eşim var

Organ beklerken zaman zaman umut-
suzluğa kapıldığını belirten 27 yaşındaki
Hakan Ok ise "Her şeyden önce ailemi
düşünüyordum. Bir çocuğum ve eşim
var. Bu bekleyiş çok zor geçti. O yüzden
organ bağışı çok önemli. Organ bekle-
yen birçok arkadaşımı kaybettim. Ben
şanslıydım ve nakil oldum. Organ bağışı
yapan aileye minnettarım. Bana yeniden
bir hayat verdiler" diye konuştu. DHA

Erasmus’a geldiler Ebru’yu öğrendiler

M altepe’deki Avrasya Özel Çocuklar derneği
adına “Türkiye Özel Olimpiyatlar”nda yarı-
şan ve altın madalya kazanan 25 sporcu-

dan down sendromlu Onur doğan, deniz Ekinci,
Yunus Can Özdemir ve otizmli Efe Aslım, Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı makamında ziyaret ede-
rek, mutluluklarını paylaştı. Kılıç, “Maltepemizin en
özel yeteneklerini

konuk etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Onlar Mal-
tepe’nin gururu oldular. Ali ağabeyleri olarak her
koşulda yanlarında olacağım” dedi. 

28 BrANştA Derece ALDI

Maltepe’de 3 yıldır spor, sanat, danışmanlık, sosyal
adaptasyon ve yaşam alanlarında özel gereksinimli
genç ve çocuklara hizmet veren Avrasya Özel Ço-
cuklar Spor Kulübü derneği bünyesinde eğitim
gören ve çeşitli engelleri bulunan 25 sporcu, Kadı-
köy Kalamış Parkında Spor Tesisleri’nde düzenle-
nen, 650 çocuğun katıldığı “Türkiye Özel

Olimpiyatları”na katılarak,
28 branşta derece

aldı. Bu kap-
samda bele-

diyenin

de destek verdiği derneğin sporcularından down
sendromlu Onur basketbolda, deniz atletizmde,
Yunus Can Özdemir “floorball”da ve otizmli Efe in-
sanlık tarihinin en eski sporlarından olan
“Bocce”de altın madalya kazanarak, Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç ile mutluluklarını paylaştı. Ayrıca spor-
culardan down sendromlu Özge Sağır da,
KKTC’deki kampa katılarak 2019 yılında Birleşik
Arap Emirlikleri’nde yapılacak uluslararası özel
olimpiyatlarda “bocce” branşında Türkiye’yi temsil
etme hakkı kazandı. 

Her zAmAN yANLArINDAyIz

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitas-
yon derneği (TÖSSEd) bünyesinde düzenlenen ya-
rışmaya katılan ve derece alan sporcuları tek tek
öperek tebrik eden Başkan Kılıç, “Maltepemizin en
özel yeteneklerini konuk etmenin mutluluğunu yaşı-
yorum. Onlar çeşitli branşlarda engelleri aşarak,
Maltepe’nin gururu oldular. Bizler de onların haya-
tını kolay kılmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Ben onların Ali ağabeyleri olarak, her koşulda yan-
larında olacağıma söz veriyorum” dedi. 

ANIL BODUÇ

Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk akranının
göğsünde duydu. Oğlunun organını bağışladığı Hakan Ok’un
kalp atışlarını dinleyen acılı anne gözyaşlarına boğuldu

1 yıldır evlat acısı yaşayan Bulgaristanlu Plamena Zhekova, Türkiye’ye 
gelerek, bir çocuk babası Ok ile buluştu ve oğlunun kalbinin atışlarını dinledi.
Zhekova, "Oğlumun çok iyi bir kalbi vardı” dedi ve gözyaşlarına boğuldu. 

20 dakika kitap molası
g AnAdil önemine vurgu yapan
Uğur Okulları, ‘Kitap Benim’ pro-
jesi kapsamında tüm öğrenci, öğ-
retmen ve okul çalışanlarını her
gün 20 dakika kitaplarla buluştu-
ruyor. ‘Kitap Benim’ projesi hak-
kında bilgi veren Uğur Okulları
Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı nil Çiçek, “As-
lında her kişi kitabı okuduğunda

kendi dünyasını yaratır. ‘Benim
hayallerim, benim kitabım, benim
yolculuğum, benim dünyam,
benim karakterlerim’ diyerek bu
yola çıktık. dolayısıyla öğrencile-
rimizin kendi dünyalarını yarata-
bilmeleri, keşfedebilmeleri için
kitap okuma süreçlerinde biz de
onlara destek olmaya amaçlıyo-
ruz” diye konuştu.

Brand Week İstanbul
2018 Başlıyor

Maltepe 
Belediyesi’nin 
destek verdiği 
derneğin 
sporcularından
down sendromlu
Onur basketbolda,
Deniz atletizmde,
Yunus Can Özde-
mir floorballda ve
otizmli Efe boccede
altın madalya 
kazandı. 

Maltepe Belediye 
Başaknı Ali Kılıç

Şener Şen


