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Avcılar Belediyesi'nin
Eylül ayı ikinci meclis
oturumu gergin bir at-

mosfere sahne oldu. CHP'li
Mahir Doğan'ın başkanlık ettiği
mecliste, AK Partili Sait Odun-
kıran'ın konuşması her iki parti-
nin meclis üyelerini de

ayaklandırdı. AK Parti İlçe Baş-
kanı Yaşar Karaarslan ve CHP
İlçe Başkanı Erhan Bozan'ın da
takip ettiği toplantıdaki gergin
atmosfer ancak oturuma bir
saat ara verilmesiyle son buldu.
AK Parti Grubu verilen arada
meclisi terk etmedi. 

ç

Kürsüde yaptığı ko-
nuşmada CHP'li-
leri eleştiren

Odunkıran, “Avcılar'ı za-
rara soktunuz. İhaleler hep
iki şirkete verildi peşkeş
çektiniz. Bütün ihalelerdeki
usulsüzlüğü anlatacağım
ortaya koyacağım” dedi.

CHP'li Mahir Doğan ise “Siz
mayıs ayında aramıza katı-
lan bir meclis üyesi olarak
ocak ayındaki denetim ra-
porunu konuşacaksanız bu
sizin şahsiyetinizle ilgili şov-
menlik yapmak istediğinizi
gösteriyor” tepkisini gös-
terdi. I SAYFA 9

ç
ODUNKIRAN’I ŞOVMENLİKLE SUÇLADI

HABER

YAKUP
TEZCAN

CHP’LİLER GİTTİ AK PARTİLİLER KALDI

Peskes kavgası!
Avcılar Belediye Meclisi'nin
Ekim ayı ikinci oturumunda
AK Partili Sait Odunkıran'ın,

“Avcılar'ı zarara soktunuz, 
ihaleleri iki şirkete peşkeş

çektiniz, belediyeyi batırdınız”
açıklamaları tartışmaya
neden oldu. AK Parti ve 

CHP'liler arasında başlayan
kavgaya Meclis’i yöneten

Mahir Doğan müdahale etti,
oturuma bir saat ara verdi

AvcILAR mecLİSİ’nde AK PARTİLİLeR ve cHP’LİLeR BeLedİyenİn yAPTIğI İHALeLeR yüzünden BİRBİRİne gİRdİ

Silivri Belediyesi eski Başkanı 
Selami Değirmenci, 2019 yılında
yapılacak yerel seçimlerde aday

adayı olduğunu açıkladı.
Değirmenci, “Kendimi 

eskisinden daha enerjik
hissediyorum. Bütün

gücümle Silivri için varım
ve adayım” dedi

Silivri’de CHP’den 15 yıl bo-
yunca belediye başkanlığı gör-

evinde bulunan Selami Değirmenci,
2019’da yapılacak yerel seçimler için
adaylığını açıkladı. Çeltik’te bulunan
bir restoranda basın toplantısı düzen-
leyen Değirmenci, “Kendimi enerjik
hissediyorum yaş benim için önemli
değil. Bütün gücümle Silivri için
varım ve adayım” ifadelerini kullandı. 

ç
Yaş benim için önemli değil

Neden aday olduğunu, "Geçmiş-
tede görüldüğü gibi benim Silivri

halkıyla diyaloğum iyi Silivri halkı tara-
fından bu göreve layık görüldüğüme
inanıyorum" şeklinde açıklayan Değir-
menci, "Silivri'ye çok şey kazandırdık.
Birçok ilke imza atık. İstanbul'da ilk
defa hayvan barınakları yapmıştık. Yak-
laşık 180 kişilik bir meclisle Silivri'yi yö-
netiyorduk" dedi. I SAYFA 12

ç
Birçok ilke imza attık

butun gucumle
sılıvrı’ye aDayım

Türkiye, Rusya ve İran’ın
Tahran'daki İdlib görüşmesi-

nin ardından açıklama yapan
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan tarihi zir-
vede 'ateşkes' çağ-

rısında bulundu. Ruhani de 
"Teröristler silahlı eylemlerine son
versin" derken Putin de “Silahları
bırakma çağrısı yaptık” dedi. 
Toplantının ardından 12 maddelik
ortak bildiri yayınlandı. I SAYFA 7

tarihi zirvede
ateşkes çağrısı

Silivri Selimpaşa'da 3 yaşındaki Atipik
Otizmli Y.C.K, annesinden zorla alınarak
icra memurları aracılığıyla babasına
teslim edilirken gözyaşlarına boğuldu

ıcra 
Otızmlı çOcuğa

Küçükçekme-
ce'deki Garip

Dede Kültür ve Cemevi
Derneği Başkanı Celal
Fırat, Salı günü başla-
yacak Muharrem ayı
öncesi yaptığı açıkla-
mada, "Artık gelin birbi-
rimizle uğraşmayalım,
kaynaşalım, yürekleri-
mizi açalım diye düşü-
nüyoruz" dedi.  I SAYFA 5
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Birbirimizle 
uğraşmayalım
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Birbirimizle 
uğraşmayalım

Pet şişe atana
ücretsiz bilet

İBB, Türkiye'nin tama-
mında geçerli olması plan-

lanan İstanbulkart'a pet şişe ve
alüminyum içecek kutuları atıla-
rak kredi yüklemesi yapılmasını
sağlayan "Akıllı Geri Dönüşüm
Konteyneri" makinelerini tanıttı.
İBB Başkanı Uysal, “Bu makine-
lere pet şişe atanlar sadece İs-
tanbulkart değil aynı zamanda
ücretsiz tiyatro bileti ve sosyal
tesislerde indirim gibi haklardan
da faydalanacak” dedi. I SAYFA 8

ç

Sarıyer Akademi Kültür
Eğitim Merkezi'nde üni-

versite sınavlarına hazırlanan
191 öğrenci en köklü üniversite-
lere yerleşti. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Belediye Başkanı
Şükrü Genç, “Hedefimiz en iyi-
sini yapmak. Biz sadece öğrenci
yetiştirmiyoruz, adam yetiştiri-
yoruz” dedi.  I SAYFA 4

ç

Hedefimiz en 
iyisini yapmak

Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Murat Aydın’ın makam

aracını terk edip bisiklet kullanmaya
başlamasıyla birlikte ilk destek Kır-
şehir Belediye Başkanı Yaşar Bah-
çeci’den geldi. 10 kilometre
boyunca Zeytinburnu sokaklarını
dolaşan ikili, bisiklet kullanımı ko-
nusunda farkındalık oluşturmak
açısından önemli bir etkinliğe imza
attıklarını söyledi.  I SAYFA 5

ç

İstanbul'da son 1 ayda
otoyol ve kavşaklarda

lüks ve tek kişinin kullandığı
araçların arkasına çarparak
(tıklama yöntemi) otomobil-
leri çalan 4'ü çocuk yaşta 5 
kişilik oto hırsızlık çetesi son
olarak aynı yöntemle sivil po-
lis aracını çalmaya çalışırken
kıskıvrak yakalandı. I SAYFA 3

çİki başkandan
bisiklet turu

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı,

daha sonra 7 metre yükseklikteki istinat duvarı-
nın üzerindeki demir korkulukta asılı kaldı. Kendi
imkanlarıyla araçtan inen sürücü çevredekiler ta-
rafından hastaneye kaldırıldı.  I SAYFA 3

ç

korkuluklardakorkuluklardakorkuluklardakorkuluklardakorkuluklardakorkuluklarda

takılı 
kalDı!
takılı 
kalDı!
takılı 
kalDı!
takılı 
kalDı!
takılı 
kalDı!
takılı 
kalDı!

Sert kayaya
ÇARPTILAR!

AYRILMAK İSTEMEDİ MEMURLAR ZORLA ALDI
1 yıl önce annesi ile babası boşanan
Y.C.K' ye "Atipik Otizm" teşhisi konuldu.

Mahkeme, baba ile her hafta 8 saat görüşme-
sine karar verdi ancak babası onu almaya geldi-
ğinde ağlayarak annesinden ayrılmak istemedi.
Y.C.K'nın annesine döndüğünde ise göz teması
kurmadığı, uyku düzeninin bozulduğu belirtildi. 

ç İstanbul Aile Mahkemesi'nde görevli olan
uzman bir psikolog tarafından düzenlenen

raporda “Çocukla ilgili devam eden tedavi süre-
cine babanın dahil edilmesi” önerildi. Babanın 2
seans dışında randevulara katılmadığı ileri sü-
rüldü. Rapor üzerine Y.C.K memurlar tarafından
zorla alınarak babasına teslim edildi.  I SAYFA 9

ç

Hadımköy'de bir şantiyede beslediği kangal
cinsi iki köpeği kaybolan ve 4 günden beri

tüm aramalarına rağmen bulamayan Harun
Görmüş, köpeklerini bulana 10 bin TL para
ödülü verecek. Görmüş, “Onları Hadımköy’de
bir şantiyede besliyorum. Ara sıra köpeklerimi
salardım onlar dolaşır yine geri gelirdi. O akşam
yine saldım ama geri dönmediler. Çalındığından
şüpheleniyorum. Benim için onlar çok kıymetli.
Sosyal medyadan da ifade ettim bulana 10 bin
TL para ödülü vereceğim" açıklamasını yaptı.

ç

Kangalları bulana
10 bin TL ödül

İrem Derİcİ 
rüzgar gİbİ estİ

10

ç
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Selami 
Değirmenci

AK Partili Sait Odunkıran’ın açıklamaları sonrasında tansiyon 
yükseldi. Meclisi yöneten Mahir Doğan oturuma 1 saat ara verdi.

BİRLİK 
ÇAĞRISI

Mevlüt
Uysal

Vladimir
Putin Hasan

Ruhani

Recep 
Tayyip 
Erdoğan
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Çınar ÇİÇeKÇİlİKÇınar ÇİÇeKÇİlİKÇınar ÇİÇeKÇİlİKÇınar ÇİÇeKÇİlİKÇınar ÇİÇeKÇİlİKÇınar ÇİÇeKÇİlİKÇınar ÇİÇeKÇİlİKÇınar ÇİÇeKÇİlİKÇınar ÇİÇeKÇİlİK

Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Once saGlıK
sOnra OKul

meTAboLizmAyı hızlandıran, kanser hücreleri-
nin çoğalmasını önleyen Hindistan cevizi yağının
sindirim sisteminden beyin sağlığına kadar bir-

çok olumlu etkisi bulunuyor. Memorial Wellness Beslenme
Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, Hindistan cevizi
yağının faydaları hakkında bilgi verdi.

Anne sütü içeriğine sahip

“Yaşam ağacı” olarak da adlandırılan Hindistan cevizi
meyvesi Filipinler ve benzeri ada ülkelerinde beslenmenin
önemli bir parçasıdır. Yerel halk, pek
çok hastalığın tedavisinde Hindistan
cevizi yağını kullanmaktadır. Bu yağ
içeriğindeki MCT adı verilen orta zin-
cirli yağ asitleri ve anne sütünde de
bulunan laurik asit nedeniyle önemli
bir besin kaynağıdır. Hindistan cevizi
yağının diğer faydaları şunlardır:

g İçeriğindeki laurik asit nede-
niyle antimikrobiyaldir. Bağırsaktaki
zararlı mikropları temizleyerek kolon
sağlığını desteklemektedir.

g Hindistan cevizi yağına beslen-
melerinde sık yer veren toplumlarda
obezite ve buna bağlı hastalıkların gelişiminin daha az ol-
duğu görülmektedir. Bu nedenle hindistancevizi yağının
metabolizma üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünül-
mektedir.

g Tiroit fonksiyon bozukluklarının rafine yağlarla iliş-
kili olabileceğine dair yapılan çalışmalar bulunmaktadır.
Bu nedenle rafine yağların yerini soğuk sıkım hindistanc-
evizi yağı ile değiştirmek tiroit fonksiyonlarında iyileşme
vaat edebilmektedir.

g Hindistan cevizi yağı, dış dünyaya karşı bariyer gör-
evi olan cildi nemlendirir, cilt üzerindeki mikropları yok
eder ve buna bağlı olarak akne ve dermatit tedavisine des-
tek olmaktadır.

g İçerdiği MCT, orta zincirli yağ asitlerinin keton ci-
simciklere dönüşmesi sonucunda beyin sağlığı üzerinde
olumlu etkileri olup; Alzheimer, Parkinson, Huntington ve
MS gibi pek çok sinir sistemi hastalığına karşı koruyucu-
dur.

Kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini baskılamak-
tadır.

g Kötü huylu kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi huylu
kolesterol (HDL) oranını yükselterek damar tıkanıklığı ris-
kini azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Antifungal etkisi nedeniyle başta candida mantarı olmak
üzere pek çok mantar hastalığını tedavi etmektedir.

Ç ocukların okul başarısı için
rutin fiziksel büyüme ve ge-
lişme takibinin yanında

motor ve bilişsel gelişimleri
için testlerinin de okul

öncesi yapılması şart.
Bu aynı zamanda,
çocuğun öğrenmeye
yatkın olduğu ağır-
lıklı duyularının
tespiti, dolayısıyla
akademik başarısı
için faydalı. Zira
kimi çocukların
işitsel öğrenmeleri
ön plandayken
kimi çocukların
görsel öğrenme
becerileri ön
planda 

olabiliyor.

İşitme testi
yaptırın

Okula başlamadan
önce görme ve
işitme testlerinin

yapılması okul başarısı
için olmazsa olmaz ku-
rallar arasında yer alı-

yor. Çünkü duyma ya da görme
fonksiyonlarının yeteri kadar sağlıklı ol-
madığının farkına varılmaması çocu-
ğun “başarısızım”, “yapamıyorum”

diyerek kendine güvenini kaybetmesine
ve içine kapanmasına da neden oluyor.
Ayrıca, görmede sıkıntı olmasa da iki
senede bir göz muayenesini yenilemek
gerekiyor.

Kan tahlili şart

Çocukluk çağında en sık rastlanan
sorunlardan biri de demir eksikliği
anemisi. Kansızlık (demir eksikliği
anemisi) çocukların zeka gelişimini ve
beraberinde okul başarısını etkileyen
çok önemli bir sorun. Ancak tespiti ve
tedavisi de bir o kadar basit. Bu ne-
denle böyle önemli bir sorunun okul
öncesinde araştırılması şart.

Vitamin kontrolü sağlayın

Çocukların yaşına uygun beyin fonksi-
yonlarının düzgün çalışması ve beden-
sel gelişimi için D vitamini, B vitamini
ve çinko gibi vücudun işlevinde elzem
olan vitamin ve minerallerin kandaki
yeterlilik düzeyinin kontrolünün yapıl-
ması büyük önem taşıyor.

Büyüme gelişme muayenesi

Çocukların kendi yaşıtlarına göre kilo
ve boy gelişiminde sapma olup olma-
dığı, sapma varsa nedenlerinin öğrenil-
mesi, tedaviye başlanması gerekiyor.
Beynin ve vücudun sağlıklı çalışması
için genel bir check up muayenesinde
fayda var.

Okul çağı çocuklarının fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlıkları okul başarısını çok
yakından etkiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Gülsen Meral, “Bu dönemde çocuklarımızın sağlıklı bir beyin ve vücut gelişimi için
kontrollerinin yapılarak hastalıklara karşı korunaklı kılınması lazım” diye konuştu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Gülsen Meral, “Okul başarısının altın kuralla-
rından biri de beslenmedir. Yapılan çalışma-
larda; sabah erken başlanan bir kahvaltı ile
okul başarısı arasında yakın ilişki olduğu gös-
terilmiştir. Beslenmesinde karbonhidrat, pro-

tein ve yağ dengesi yaşına uygun olmalıdır.
Özellikle ergenlik döneminde büyümenin art-
ması ve vücudun kalsiyum ihtiyacı sebebiyle
beslenme dengesi gelecekte çocuklarımızın
sağlıklı bir beden ve kemik yapısına sahip ol-
ması bakımından önemlidir” diyor.

Dengeli beslenme önemli

Hindistan Cevizi
BiR BASKA

Bir fincan sade filtre kahveye eklenen bir tatlı ka-
şığı Hindistan cevizi yağıyla tüm gün, tok kalarak ve
daha konsantre olmuş geçirilebilir ayrıca gün içinde
daha fazla kalori yakımı sağlanabilmektedir. Sade

kahve tercih edilmiyorsa, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi
yağının yanında, 100 ml Hindistan cevizi sütü ve tarçın

da eklenebilmektedir.

Kahvenize 
ekleyip içerseniz

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 12,50 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 2 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIDLIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN
Sedef KABAK

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Silivri Koordinatörü
Fatma Sarıbıyık YILDIRIM

"Kilo başına su tüketiminin 30-40 ml olması gerekir.
Hiç tüketilmemesi ise ölümcül sonuçlar doğurabilir"
diyen uzmanlar su içmenin önemine vurgu yapıyor

Susuz kalmayınSusuz kalmayınSusuz kalmayınSusuz kalmayınSusuz kalmayınSusuz kalmayın

“bir bardak suyu bile
zor içiyorum", "özellikle
kışın hiç susuzluk hisset-

miyorum", "bir bardak su içmeden
günü tamamladığım oluyor" gibi
cümleler tanıdık geliyor mu? Hayati
öneme sahip olmasına rağmen pek
çoğumuz, susamadıkça su içmiyo-
ruz. Hele de kış aylarında su içmeyi
neredeyse tamamen unutuyor, sağlı-
ğımıza kendi ellerimizle zarar verdi-
ğimizin farkına bile varmıyoruz.

Ölümcül sonuçlar olabilir

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güler-

yüz, vücudumuzun yaklaşık yüzde
60’ının sudan oluştuğunu, tüm hüc-
relerin ve organların düzgün çalışa-
bilmeleri için suya ihtiyaç
duyduklarını belirterek “Her gün
vücut, terlemeyle, idrarla ve hatta
nefes alırken bile su kaybeder. Ya-
şamsal faaliyetlerin devam edebil-
mesi için kaybedilen suyun yerine
konması gerekir. Vücudun su ihti-
yacı kişinin kilosuna, aktivite duru-
muna göre değişiklik gösterirken,
kilo başına su tüketiminin 30-40 ml
olması gerekir. Hiç tüketilmemesi
ise ölümcül sonuçlar doğurabilir”
diyor. 

Yeşim Temel Özcan
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İstanbul'da son 1 ayda otoyol ve kavşaklarda lüks ve tek
kişinin kullandığı araçların arkasına çarparak (tıklama
yöntemi) otomobilleri çalan 4'ü çocuk yaşta 
5 kişilik oto hırsızlık çetesi son olarak aynı yöntemi sivil
polis aracını çalmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı

A vcılar, Başakşehir, Büyükçek-
mece ve Esenyurt ilçelerinde ka-
meraların bulunmadığı otoyol

ve kavşaklarda son 1 ayda yaklaşık 10
aracın arkasına çarparak araçların ça-
lındığı ihbarı üzerine Oto Hırsızlığı
Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri böl-
gede çalışma başlattı. Genellikle tek ki-
şinin kullandığı lüks araçları tercih eden
çete üyeleri, Y.A.(15), S.Y.(17) C.E,(15)
M.E(15),O.Y(18) son olarak Başakşe-
hir TEM otoyolu üzerinde Yavuz Sez-
gin'in kullandığı 34 KF 7564 lüks
otomobile arkadan çarptı. Sezgin ara-
cını kontrol etmek için araçtan inerken o
sırada çete üyelerinden 3 kişi de Sezgin'i
oyalamaya başladı. Bu sırada Sezgin'in
bir anlık dalgınlığından yararlanan çete
üyeleri anahtarı üzerinde olan otomo-

bile binerek çaldı.

Kıskıvrak yakalandı

Oto Hırsızlığı Büro
Amirliği ekipleri hırsız-
lık çetesini yakalamak
için Esenyurt TEM
Otoyolu'nda önlem
aldı. Hırsızlık çetesi
son olarak Yavuz
Sezgin'den çaldık-
ları lüks otomobille
Esenyurt TEM
Otoyolu Ankara İs-
tikametinde yol kena-
rında bulunan sivil
polis aracını çalmak için tıklama suretiyle
arkadan çarptı. Çarptıkları aracın polis
aracı olduğunu fark edemeyen çete üyesi

5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan Y.A.(15), S.Y.(17) C.E,(15)
M.E(15), Çocuk Şube Büro Amirliği
ekiplerine götürülürken O.Y ise Emniyet-

teki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk
edildi. Öte yandan Y.A. ve C.E.'nin hır-
sızlık suçundan iki gün önce cezaevinden
çıktığı öğrenildi. DHA

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

GÜVENİN VE GÜLER YÜZÜN ADRESİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDiYORUZ 

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

SERT KAYAYA
CARPTILAR!
SERT KAYAYA
CARPTILAR!
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SERT KAYAYA
CARPTILAR!
SERT KAYAYA
CARPTILAR!
SERT KAYAYA
CARPTILAR!
SERT KAYAYA
CARPTILAR!
SERT KAYAYA
CARPTILAR!

SİVİL POLİS ARACINI ÇALARKEN YAKALANDILAR

demir korkuluklar 
hayatını kurtardı
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, savrulan
araç 7 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerindeki demir korkulukta asılı kaldı. Kendi
imkanlarıyla araçtan inen sürücü Okmeydanı Eğitim ve Aaraştırma Hastanesi’ne kaldırıldı

Kaza, D-100 Karayolu
Okmeydanı Mevkii ha-
valimanı istikametinde

saat 02:00 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybettiği
araç önce bariyerlere çarptı. Aşırı
hızlı olduğu ileri sürülen araç
Gürsel Mahallesi Zemheri So-
kakta bulunan 7 metre yükseklik-
teki istinat duvarının üzerindeki
demir korkuluklarda asılı kaldı.

Kendi imkanlarıyla çıktı

7 metrelik uçuruma düşmek-
ten son anda kurtulan ve
ismi öğrenilemeyen sürücü
kendi imkanlarıyla araçtan
çıkarak yola ulaştı. Am-
bulansta ilk müdaha-
lesi yapılan sürücü
daha sonra Ok-
meydanı Eği-
tim ve
Araş-
tırma

Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü-
nün sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenilirken kaza ile ilgili soruş-
turma başlatıldı.

Araç vinçle kurtarıldı

Yaklaşık 20 metre
savrularak demir
korkuluğun
üzerinde
duran

otomobil olay yerine gelen vinç ile
kurtarıldı. Polis ve itfaiye ekipleri
korkulukta asılı kalan aracı kurtar-
maya çalışırken mahalle sakinleri-
nin de cep telefonlarıyla görüntü
çekmesi dikkat çekti. DHA

20 yılda dört 

kaza oldu
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kaza oldu
İstanbul Maltepe'de denize düşen Bell 430 tipi helikopter son 
20 yılda kentte düşen 4’üncü helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan
dört helikopter kazasında toplam 15 kişi yaşamını yitirdi

6 eylül 2018 -
İstanbul Mal-
tepe açıklarında

düşen Bell 430 tipi heli-
kopterde bulunan Otokar
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Halil Ünver yaşa-
mını yitirdi. Pilot İsmet
Özgür'ün tedavisi sürüyor.
Maltepe'de denize düşen
Bell 430 tipi helikopter son
20 yılda kentte düşen
4’üncü helikopter oldu. İs-
tanbul'da yaşanan dört he-
likopter kazasında toplam
15 kişi yaşamını yitirdi: 10
Mart 2017 - İstanbul Bü-
yükçekmece'de Eczacıbaşı
Holding'e ait Sikorsky S-
76C-2 tipi helikopter TV
kulesine çarparak düştü.
Kazada helikopterin içinde
bulunan 2'si pilot 7 kişi ya-
şamını yitirdi.

5 kişi ölmüştü

20 Mayıs 2011 - Bey-

koz’da içinde 3’ü emniyet
mensubu 5 kişinin bu-
lunduğu Allouette 2 tipi
polis helikopteri, Boğaz’a
düştü. 
Pilot Emniyet Müdür
Yardımcısı Kemal Özer-
bir yaralı kurtuldu. 2’si
polis 4 kişi yaşamını yi-
tirdi. 3 Nisan 1998 - Tak-
sim üzerinde keşif uçuşu
yaptıktan sonra Atatürk
Havalimanı'na dönen
Puma tipi polis helikop-
teri, Haliç üzerinde irtifa
kaybederek İstanbul Ti-
caret Odası'nın yanın-
daki fıskiyelere
çarptıktan sonra kont-
rolü kaybederek üç katlı
bir binanın çatısına
düştü. Helikopterde bu-
lunan 1 teknisyen ve 2
polis şehit olurken, 4
polis ve yoldan geçen
bir kadın da yaralandı.
DHA

20 yılda dört 

kaza oldu

Moldova
uyruklu 
3 hırsızı

yakalandı
Fatİh Balabanağa Mahallesi
Harikazadeler Sokak’ta dün
gece kimliği belirsiz 3 kişi bir iş

yerine hırsızlık yapmak için girdi. 
Şüphelilerin işyerine girdiğini gören va-
tandaşlar durumu polis ekiplerine bil-
dirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek 3
kişiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan şüphelilerin Moldova
uyruklu İ.U., A.M. ve P.Y. olduğu belir-
lendi. Polis, dükkanda şüphelilerin soy-
mak için delik açarak ulaşmaya çalıştığı

kasayı ve olayda kullanılan levye, torna-
vida, eldiven, çekiç, el feneri ile bijon
anahtarlarını ele geçirdi.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemleri dün akşam saatle-
rinde tamamlanan şüpheliler adliyeye
sevk edildi. 
Moldova uyruklu İ.U., A.M. ve P.Y. 
çıkartıldıkları mahkeme tarafından tu-
tuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevk edil-
mesi polis kameraları tarafından
görüntülendi. DHA

Tünelde devrildi
Kağıthane Tüneli'nde üzerinde iki kişi-
nin bulunduğu motosiklet devrildi. Ka-
zada bir kişi ölürken bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahya Albayrak idaresindeki
34 HY 3867 plakalı motosiklet, Kağıthane Tüne-
li'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu
devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Batuhan
A. olay yerinde öldü, sürücü Yahya Albayrak ise
yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı

çalışmalar sonrası olay yerinde
hayatını kaybeden Batuhan

A.,'nın cenazesi Adli Tıp
Kurumu morguna kaldı-
rıldı. Hastaneye kaldırılan
motosiklet sürücüsü
Yahya Albayrak'ın ise ha-

yati tehlikesinin bulunma-
dığı öğrenildi. Kaza ile ilgili

soruşturma başlattı. DHA

Otoparkında 
keşif yapılacak 

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde
dün görülen duruşmada 'konut dokunul-
mazlığı ve mala zarar vermek' suçların-

dan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen
Gazeteci Erhan Çelik, savunma yaptı. Gizli görü-
len duruşmada Ergen'i avukatı Altın Mimir temsil
ederken Erhan Çelik avukatı Emin Canacankatan
ile hazır bulundu. 

Görüntüler izlenecek

2.5 saat süren duruşma sonunda mahkeme Gül-
ben Ergen'in oturduğu
sitenin otoparkında
keşif yapılma-
sına karar
verdi. Taraf
avukatları-
nın katıla-
cağı
keşifte ka-
mera gö-
rüntüleri
de izlenerek
Gülben Er-
gen'in otomo-
bilindeki hasarın
ne şekilde oluştuğu in-
celenecek. Avukatları ile birlikte adliyeden ayrılan
Erhan Çelik, "Davada gizlilik kararı olduğu için
konuşamıyorum" dedi. DHA

200 kilogramlık 
şemsiyeyi çaldılar 

KadıKöy'de bir iş yerine gelen iki kişi
200 kilogram ağırlığındaki şemsiyeyi ça-
larak kayıplara karıştı. Olay geçtiğimiz

Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Kozyatağı
mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre, gece
saatlerinde bir apartmanın altındaki kafeye gelen
iki kişi yüzlerini bez parçasıyla kapattı. Sokakta
kimsenin olmadığı sırada şemşiyeyi bulunduğu
yerden söken iki hırsız sürükleye sürükleye gö-
türdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansır-
ken şemsiyenin ağırlığının 200 kilogram olduğu
öğrenildi. DHA

Gazeteci Erhan Çelik'in, eski eşi şarkıcı Gülben 
Ergen'in oturduğu sitenin otoparkına girerek, 
otomobilini çizdiği iddiasıyla yargılandığı davada
mahkeme otoparkta keşif yapılmasına karar verdi

Korkuluklara takılan 
otomobil vinç ile kaldırıldı

Birçok hırsızlık olayının ardından son işlerinde polis
aracına denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi



CUMARTESİ 8 EYLÜL 20184 İSTANBUL

İ ktidarın borazanı haline gelen
medya denen televizyon kanallarının
yanında yine iktidarın oluşturduğu

gazetelerin etkisinde kalan toplumun ya-
şananları tozpembe gözlüklerle izlediğini
de kabul etmek gerekir.

Uyuşturucudan beter bir durumun ya-
şandığı son yılarda adeta toplumun bey-
nini yıkayan medya ve basının bu durumu
karşında ayakta durum direnmeye çalı-
şanlar ise başta muhalefet partilerince
olmak üzere iktidar karşıtı görünüp, ikti-
darın korkusundan bir şey yapmayan rek-
lam veren işadamlarından beklenen
desteği görmedikleri de diğer bir gerçek.

İşte bu kanallardan biri olan ve meslek-

taşım, hemşerim Doğan Şentürk’ün Genel
Yayın Yönetmenliğini yaptığı FOX TV’nin
haber ve yorumları ile yaptığı direnişi
görmek gerekir.

Havuz medyasının yanı sıra iktidarında
hedefi olan FOX’un mücadelesini yabana
atmamak gereken muhalefetin FOX ve
ona benzer tv ve gazeteler sahiplenmesi
gerekmez mi?

Bilmem ama iktidarın basın ve medyayı
ele geçirip, çalışmalarını yaptırmadığını
ileri sürüp, kendileri gibi muhalif olan
basın ve medyayı desteklemeyenlerin
‘Basın bizim haberlerimizi yapmıyor’
diyen muhalefet ne kadar inandırıcı olur?

Evet, bu ülkenin diğer ve en önemli so-

runlarından biride kâğıt ala-
mayacak halde olan muhalif basının yanı
sıra reklamla ayakta kalmaya çalışan mu-
halif basınına sahip çıkacak olanların ba-
şında gelenlerin muhalefet partilerinin
yanı sıra gazete bayisinse gidip, günlük
bir gazete almayan ama ‘Satılık Basın’
diyerek işi geçiştiren toplumdur.

Ve bu durumdan en güzel faydalananda
iktidar ve onun yalaka havuz medyasıdır..

Zarf usulü ile talan mı var?

Halkın verdiği vergilerle toplanan para-

ların bütçe edilerek Ardahan'ın da içinde
bulunduğu 81 vilayete dağıtıldığını sanı-
rım benim gibi herkes iyi biliyor.. Ve bu
gelen paraların nasıl, hangi yöntemlerle
harcandığını da.. Bu paralar harcanma-
dan önce izlenecek yolları da bilen her-
kese rağmen birilerinin gelen bu paraları
nasıl ve hangi yollarla harcadıkları da
adeta bir sorundur şu kimin ne yaptığı
çokta iyi bilinmeyen bir Ardahan'da.. Evet
yıl sonunun yaklaşmasıyla kendilerine ay-
rılan bütçeyi harcamak için F-21'i sıkça
kullanıp, ilansız, ihalesiz alım yapanların
şu günlerde bir hayli hareketli, hararetli
ve de bol zarflı günler yaşadığını izliyo-
ruz.. Devletin parasını, milletin vergisini
düzenledikleri iki üç zarf ile dost ve ya-
kınları oldukları ileri sürülenlere dağıtan-
ların ihale yapmadan aldıkları alımlarda

neler kazandığı da hesaplandığında kaza-
nanın devlet, millet değil bir iki kişinin ol-
duğunu da görmek mümkün.. Evet vali
yardımcısını, kaymakamı, idareciyi bile
tanımayan bir basının olduğu ülkede 'Acil'
adı altında yapılan alımları masaya yatır-
ması gerekenlerin başında gelen Arda-
han'ın valisi ve o kurumlardan sorumlu
idarecilerdir.. Adam bir yere idareci ata-
nıyor, ardından kendisine yakın bulduğu
birkaç esnafı dağıttığı zarflarla işi tüccar-
lığa döküyor. Adam bir kurumun muhase-
besine bakıyor, kendisine verilen yetkileri
kamu yararına değil, kendi ve çevresinin
yararına kullanıyor.. Bunu da harcanması
gereken bütçeyi halktan, kamuoyundan
saklamak için zarf usulü ile yapıyor iddia-
ları mutlaka araştırılmalı, bakılmalı ve
sorulmalıdır..

Muhalefet medya ve basın

H er yıl şarısına başarı katan Sarıyer Akademi,
Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarına öğ-
rencilerini yerleştirdi. Üniversite sınavına giren

220 öğrenciden 191’i Türkiye’nin köklü eğitim kurumla-
rına yerleşti. Üniversiteyi kazanan 191 öğrenciden 71’i
mühendislik, 4’ü diş hekimliği, 11’i tıp fakültesi, 9’u
hukuk fakültesi, 5’i eczacılık, 91’i ise diğer bölümleri ka-

zandı. Üniversite bazında ise öğrencilerin 5’i Boğaziçi
Üniversitesi, 3’ü Dokuz Eylül Üniversitesi, 11’i İTÜ, 2’si
ODTÜ, 2’si Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 17'si İstanbul
Üniversitesi, 19’u Marmara Üniversitesi, 6’sı Mimar
Sinan Üniversitesi, 18’i Yıldız Teknik Üniversitesi, 108
öğrenci ise diğer üniversitelere yerleşti.

En güzel şeylere layıklar

Sınavlarda üstün başarılara imza atan öğrenciler Sarıyer

Belediye Başkanı Şükrü Genç’i ziyaret ederek teşekkürle-
rini iletti. Ziyarette öğrencilere Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün  Nutuk kitabı ve kalem hediye edildi. Öğren-
cilere teşekkür eden Sarıyer Akademi Genel Koordina-
törü Sami Görey, “Sarıyer Akademi olarak başladığımız
yerden üstüne koyarak devam ediyoruz. Zor bir süreçten
geçen öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layık. Sarıyer
Akademi’den 3 kuşak mezun ettik. Bizler bundan
sonra da sizlerin yanında olacağız” diye konuştu.

ANIL BODUÇ

Sarıyer Akademi Kültür Eğitim Merkezi'nde üniversite sınavlarına hazırlanan 191 öğrenci en
köklü üniversitelere yerleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şükrü Genç,
“Hedefimiz en iyisini yapmak. Biz sadece öğrenci yetiştirmiyoruz, adam yetiştiriyoruz” dedi

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

SARIYER ADAM 
YETISTIRIYOR!

Her fırsatta eğitimde fırsat
eşitliğini savunan Belediye
Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer
Akademi’nin liderleri yetiştire-
ceğini söyledi. Başkan Genç,
“Eğitime dair her bir damla
suyun çok büyük göller oluş-
turduğunu biliyorum. Burası
bir örnek... Çocuklarımız bu

sayede ayaklarını yere sağlam
basacak. Biz idealleri olan ço-
cukların önünü açtık, onlar
da ilerledi. Hedefimiz en iyi-
sini yapmak. Biz sadece öğ-
renci yetiştirmiyoruz, adam
yetiştiriyoruz. Bizim için en
büyük teşekkür sizlerin başa-
rısıdır” dedi.

Ayakları yere basacak

Vazifemiz vatandaşa hizmet 
AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı Başkanı Mutlu Bozoğlu Çayırdere ve Sayalar Mahallesi'nde

vatandaşlarla bir araya geldi. Bozoğlu, “Bizim vazifemiz size hizmet etmektir” dedi
aK Parti Silivri İlçe Baş-
kanı Mutlu Bozoğlu, kah-
vehane ve muhtarlık

ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve
taleplerini dinledi. AK Parti Silivri
teşkilatı olarak yaklaşık 20 saat esa-
sına göre çalıştıklarını söyleyen Baş-
kan Bozoğlu, “Şu anda ilçe yönetim
kurulu üyelerimiz, gençlik ve kadın

kolları yönetim kurulu üyelerimiz,
meclis üyelerimiz, köy komisyonu
üyelerimiz ve mahalle başkanlarımız
da dahil olmak üzere sizlerin sorun
ve talepleri biçin buradayız. Milletine
hizmetkar olmak üzere yola çıkmış
bir liderin ardından koşan bir teşkilat
olarak bizim vazifemiz sizlere hizmet
etmek. Bu nedenle sadece seçimden

seçime değil her zaman yanınızda-
yız” dedi.

Güzel işler yapacağız

Gelecekte çok güzel işlere imza ata-
caklarını da söyleyen Bozoğlu, “Bu-
güne kadar imkanlarımız dahilinde
sizlerden gelen taleplerin çözüme ka-
vuşturduk. Bizler boş laf için değil

çözüm için buradayız. Sizlerin de
desteği ile inşallah çok daha güzel
hizmetlere imza atacağız. Yaparsa
AK Parti yapar.  Bunu sizler çok iyi
biliyor ve görüyorsunuz. Bundan
sonrada bıkmadan yorulmadan siz-
lere hizmet etmeye devam edeceğiz”
dedi. 
AYNUR CİHAN

Ataşehir’de parklara 
kumbara konuldu
Ataşehir Belediyesi ile Danone Hayat İçecek arasında
yapılan sponsorluk sözleşmesiyle parklara ve bazı
noktalara Pet Şişe Kumbarası yerleştirildi

“Yeni Bir Hayat Senin Elinde” sloganıyla baş-
latılan projeyle doğada 1000 yıl boyunca yok
olmayan plastik atıkları geri dönüşüme kazan-

dırmak amacıyla Ataşehir’de uygun parklara ve noktalara
25 Pet Şişe Kumbarası yerleştirildi.
Her geçen gün dünya nüfusu artarken bununla beraber
yaşam standartları da değişiyor. Bu değişim üretilen atık-
ların türü ve miktarına da yansıyor. Yapılan çalışmalar,
çevrenin kirliliğinin arttığını, sınırlı olan doğal kaynakların
azaldığını, buna paralel olarak da çevre ve insan sağlığının
olumsuz yönde etkilendiğini gösteriyor. Bu zararları azalt-
mada ve sorunu ekonomik bir faydaya dönüştürmede atı-
ğın kaynakta yönetimi zorunlu hale geliyor.

Çevreye dikkat çekilecek

Özellikle plastik kirliliği, çevre için en büyük tehditlerden
biri. BM'ye göre, dünyada her yıl neredeyse 5 milyar adet
plastik poşet kullanılıyor. Her yıl 13 milyon ton plastik ok-
yanuslara bırakılıyor. Dünya adeta her dakika plastikle
doldurulan bir çöp kamyonuna dönüşüyor. Bu konuya
daha fazla dikkat çekmek amacıyla bu yılki Dünya Çevre
Günü "Plastik Kirliliğiyle Mücadele Et” temasıyla kutlan-
mıştı. SEDEF KABAK

Başkan anlattı
Dede dinledi 

Gazeteci ve 24 TV’de yayınlanan
‘Uyandırma Servisi’ isimli programın
sunucusu Ersoy Dede, Bayrampaşa 

Belediye Başkanı Atila Aydıner’e nezaket ziyare-
tinde bulundu. Başkan Aydıner’in makamında, ger-
çekleşen ziyaret boyunca Dede ve Başkan Aydıner
bol bol sohbet etti. Bayrampaşa’da hayata geçirdik-
leri projeler ve gündemdeki konular üzerine Ersoy
Dede ile keyifli bir sohbet ettiklerini belirten Başkan
Aydıner, “Kıymetli gazeteci ve sunucu Ersoy
Dede’yi belediyemizde ağırlamaktan büyük mem-
nuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri için kendisine 
teşekkür ediyorum” dedi. Ersoy Dede
de, “Dostça yaklaşımı ve misa-
firperverliği için Sayın Atila
Aydıner’e teşekkür ediyo-
rum. Bayrampaşa’da ha-
yata geçirilen projeleri ‘fikir
babasından’ dinleyerek öğ-
renmek oldukça güzeldi”
ifadelerini kullandı.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu mahalleleri dolaştı.

Sınavlarda üstün başarılara imza atan öğrenciler Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Öğrencilere başarısı için pasta kesildi.
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ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Sevim GÜNEY

K ütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in son
sistem, lüks döşenmiş makam minübüsünü
görünce ne hissettiniz bilmem.(kimlerde

daha ne makam araçları vardır kimbilir?) Benim
aklıma ne geldi, söyleyeyim. Ağustos ayının başla-
rında, Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan vatanda-
şın, “dolarınızı, altınınızı bozdurun”çağrısı üzerine,
iki aracından birini devlete bağışladığı,

Seçim zamanı, çöp toplayarak geçimini sağlayan
bir yurttaşın maaşının birini devlete bağışladığı…

Daha çok örneği var, hepsini yazmak mümkün
değil burada. 

Bu kadar fedakarlık sonucunda ekonomiyi kur-
tardıklarına inanmışlar mıdır bilemem? Valilerin,
vekillerin, bakanların makam otolarını, minübüsleri
gördüklerinde; söylerken dilimizin bile dönmediği,
adını hiç duymadığımız, nasıl telafuz edeceğimizi
bilmediğimiz yemeklerin, meyvelerin, tatlıların yen-
diği davetleri görünce ne hissediyorlardır acaba diye
de çok merak ediyorum. 

***
Yakın zamanda, sarayda 30 Ağustos kutlamaları

için davet verildi. Menüye şöyle bir göz attım da, ta-
nıdık hiçbir yemek bulamadım. Yemek yapmayı se-
venler, mutfakla ilgilenenler bilirler. Osmanlı saray
mutfağından günümüze gelen birçok yemek var.
Saray yemeklerinin adları o zamanda çok afilliymiş
ama şimdiki sarayın yemek isimleri kadar değil! 

O dönemlerde de acaba insanlar bu yemeklerin
çeşidine ve ismine şaşırmışmıdır acaba?

***
Osmanlı mutfağında, mesela kebaplardan; Hün-

kar beğendi, sultan kebabı, letafet kebabı, 
Böreklerden; Valide sultan, piruhi, beyza bi-ci-

heti börek-i, makiyani diye birşey, Helvalardan;
Nevriye, cem sultan, temurhindi sabuni, pelteşin,

Çorbalardan; Harem usulü patlıcanlı dolma,
sütlü sultan çorbası, sultan mahmut çorbası,

İçeceklerden; Kızılcık şerbeti, menekşe şurubu,
keçiboynuzu şerbeti,

Kuvvet macunu olmadan olmazdı, çok önemli
çünkü kuvvetli olmak… O yüzden sultan kuvvet ma-
cunu ve deva-i misk olarak adı geçen şekerlemeler
de mevcut bu yiyecekler arasında…

***
Şimdi ki saray mutfağında, davette adı geçen yi-

yecekler içinde sadece”susamlı levrek simidi ve çöp
şiş” bana yakın geldi. Onlarda; levrek ve simit ola-
rak tek tek…

Liçi, stareks, pataşur nedir hiç duymadım.Bir de
ejder meyvesi varmış, Türkiye’de üretimi varmış
ama biz hiç göremedik! Maaşallah, faydalarına
baktım da her derde deva mübarek!  

Bağışıklık sistemi güçleniyor, antioksidan özelliği
var, kalsiyum içerikli ve çocukların gelişimi için
önemliymiş, tansiyonu olan, diyabet hastası olanlar
içinde çok faydalıymış…Hiç görmediğim için fiyatı
ne bilemeyeceğim ama saraylarda tüketildiğine
göre, bizim halkımızın sofrasına biraz zor girer
gibi…

Bu zengin sofralarda yemek yiyenlerin, ekonomik
kriz var diyenleri“vatan hainliği”ile suçlaması nor-
mal değil mi? 

***
Saray mutfağını bir yana bırakalım da, şarbon

vakası çıktığından beri ne yiyeceğimizi şaşırdık.
Geçmiş yıllarda deli dana hastalığı çıktı tavuk ye-
meye başladık. Kuş gribi çıktı ete döndük. Şimdi
yine tavuk, balık yiyelim diyeceğim ama, uzun za-
mandır tavuk yemeye de tereddüt ediyoruz. Çünkü;
bozuk tavuklar soslanıp satılıyor, ya da çamaşır su-
yunda beyazlatılıyor iddiaları var. Sağlıklı ürünler
konusunda da gereken denetimin yapıldığına emin
olmadan da yemeyi düşünmüyorum. Zaten yetkili-
lerde hem pahalılıktan hem de sağlık açısından en-
dişelerimizi anlamışlar ki kamu spotu hazırlamışlar.
“haftada iki gün bakliyat”yememizi tavsiye ediyor-
lar. Diğer günler ne yeriz bilmiyorum. 

Sevgiyle kalın

İSTANBUL

Küçükçekmece'deki
Garip Dede 

Kültür ve Cemevi
Derneği Başkanı

Celal Fırat, Salı 
günü başlayacak

Muharrem ayı
öncesi yaptığı

açıklamada, 
"Artık gelin 
birbirimizle

uğraşmayalım,
kaynaşalım, 

yüreklerimizi
açalım diye

düşünüyoruz" dedi

Osmanlı saray mutfağından
günümüz saray mutfağına

BIrBIrImIzle
uGraSmayalIm

G arip Dede Cemevi'nde yapılan cemden önce konuşan
Celal Fırat şöyle dedi; “Salı günü yas matem oruçlarını
tutmaya başlayacağız. Cumartesiden itibaren 3 günlük

'Masum Paklar' dediğimiz Kerbela’da katledilen kimi 3 kimi 5
yaşındaki masum canlar için tutacağımız orucumuz var. Salı
günü de 12 imam için 12 gün oruç tutulacak. O gün Hz. Hüse-
yin’e o zulmü yapan o zihniyet halen vücut buluyor. Bunlardan
ders çıkmamız, insanların birbirine sahip çıkması gerek. Oruç
nefsi duyguları öldürmek olmalı. Böylesi günlerde herkesin
gönül kapılarını birbirine açması gerek. Bu süreçte birbirimizi
ötekileştirmeden, gönül kapılarını birbirimize açmamız gerekti-
ğini söyleyeceğiz.” 

Sözleri yerine getirelim

Hacı Bektaş- Veli'nin sözlerini anımsatan Fırat, “Bizim Hacı
Bektaş-ı Veliler'in, Pir Sultan’ların Mevlana’nın sözlerinin gere-
ğini yerine getirmeye ihtiyacımız var. Artık gelin birbirimizle uğ-
raşmayalım, kaynaşalım, yüreklerimizi açalım diye
düşünüyoruz. Her akşam saat 19.30'da oruçlarımızı açacağız.
Orucun sadece aç kalma olmaması gerektiğine inanıyoruz. Her
yeri cennete çevirmemiz bizim elimizde” dedi. DHA

aleviler'in yarından itibaren
tutacağı 3 günlük 'Masum-u
Paklar' ve ardından 12 günlük
Muharrem orucunda insana haz
veren şeylerden ve eğlenceden
kaçınılırken, insanları kırma-
maya ve hoşgörülü olmaya gay-
ret ediliyor. Dargın olanlar

barışırken, ağaç dahil hiçbir cana
kıyılmıyor. İmam Hüseyin, Yezid
tarafından Kerbela'da susuz bı-
rakıldığı için su içilmiyor ve sıvı
ihtiyacı diğer içecekler ve gıdalar-
dan karşılanıyor. İmam Hüseyin
başı kesilerek öldürüldüğünden
bıçak kullanılmıyor.

Kerbala’nın yası tutuluyor
Yaklaşan Muharrem ayı öncesi açıklamalarda bulunan Garip Dede Dergahı Başkanı Celal Fırat, birlik
ve beraberlik mesajları verdi. Fırat, “Artık kimse ayrıştırılmamalı ve bir arada olmalı” diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın makam aracını terk edip bisiklet
kullanmaya başlamasıyla birlikte ilk destek Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci’den geldi. İki başkan bisikletle birlikte Zeytinburnu'nda tur attı

zeyTinBurnu’nda her
hafta geleneksel olarak
Zeytinburnu Belediye

Başkanı Murat Aydın ile birlikte yapı-
lan bisiklet turuna Kırşehir Belediye
Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti
İstanbul Milletvekili Hasan Turan da
katıldı. Kırşehir Belediye Başkanı
Yaşar Bahçeci’nin aldığı karar doğrul-
tusunda artık makam aracını terk etti-
ğini öğrenen Başkan Aydın,
Bahçeci’yi Zeytinburnu’nda her hafta
Perşembe günleri düzenlenen bisiklet
turuna davet etti. Davetini kabul eden
Bahçeci, bisiklet turuna katıldı. İki
başkan bisiklete binerek vatandaşlarla
birlikte pedalları çevirdi. 10 kilometre
boyunca Zeytinburnu sokaklarını do-
laşan ikili, bisiklet kullanımı konu-

sunda farkındalık oluşturmak açısın-
dan önemli bir etkinlik olduğunu vur-
guladı. Bisiklet turu sonunda çekilişle
bisiklet ekipmanları ve bir adet 24
vites bisiklet hediye edildi.

Yağlarımızı yakıyoruz

Bisiklet sürmenin siyasetçiler açısın-
dan önemini vurgulayan Kırşehir Be-
lediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Beni
davet ettiği için Başkanımız Murat
Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Kır-
şehir’de şehir merkezinde bisiklet yol-
larını tamamladık. Bu hafta pazartesi
itibariyle, başta ben sonra da bütün
personelimiz şehirde bisikleti zorunlu
hale getirdik. Başkanımız da bunu
duyunca beni aradı ve bu güzel etkin-
liğe davet etti. Ben de burada Zeytin-

burnulular ile beraber pedal çevirdim.
İnşallah tüm Türkiye için öncü olur.
Murat Başkanımız başlattı, biz
devam ediyoruz. Bizden sonra diğer
belediye başkanlarımız da bu karar-
ları alırlar. Şehir içinde araba kullan-
maya gerek yok. Hem ekonomik
anlamda israf oluşturuyor, hem sağlık
açısından. Siyasetçiler için de halka
dokunma açısından aslında bisiklet
kullanmak ekonomik ve faydalı. Bi-
siklet benzin yakmıyor, bizim yağları
yakıyor. Siyasetçiler için de bir faydası
halka daha fazla temas ediyorsunuz.
Arabayla geçip gitmek var, bir de bi-
sikletle herkese selam vererek, konu-
şarak, dokunarak gitmek var. Onun
için tüm siyasetçilere tavsiye ediyo-
rum” diye konuştu. BARIŞ KIŞ

Hayat bisiklete

BENZER
Bisiklet kullanımının Zeytin-
burnu’na artı değer kattığını ifade
eden AK Parti İstanbul Milletvekili
Hasan Turan, “Zeytinburnu sürekli
pedal çevirmeye devam ediyor.
Sosyal, kültürel anlamda ve kent-
sel dönüşüm anlamında Zeytin-
burnu İstanbul’un parlayan yıldızı
gibi sürekli pedal çeviriyor. Hayat
da bir bisiklete benzer, dengede
kalmak için sürekli hareket etmek
gerekir. Zeytinburnu, hem sağlık,
hem ulaşımda kolaylık için, hem
de spor için her anlamda kente ay-
rıca bir katma değer katacak bir

alana da imza atmaya
başladı. Başkanımız

Murat Aydın’ı teb-
rik ediyorum.
Gençlerimizi,
insanlarımızı,
Zeytinburnu
halkını bisik-

let kullanımına
özendirmeye ça-

lışıyorlar” dedi.

İstanbul’da
akıl oyunları
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından,
her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen
"Sokakta Satranç Var" Projesi bugün başlıyor.
Proje kapsamında da İstanbul'da çok sayıda
müsabaka gerçekleştirilecek 

Türkiye’nin dört bir yanında satranç
rüzgarı estirecek Proje, 8-15 Eylül 2018
tarihleri arasında gerçekleşecek. Tür-

kiye’nin her noktasından ve engel tanımadan herke-
sin katılabileceği etkinlik, güneyden kuzeye doğudan
batıya satranç severleri ortak hedefte buluşturacak.
“Hedefimiz, hep daha fazla insanımızı satranç ile
buluşturmak, satrancın güzelliklerinden faydalan-
masını sağlamak” diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay,
‘Sokakta Satranç Var’ Projesi ile satranç rüzgarının
tüm yurtta daha çok hissedildiğini kaydetti. Projenin
2015 yılından itibaren ilgi ile takip edildiğini vurgula-
yan Tulay, “Satranç, engel tanımayan, her yerde her
koşulda mücadele edebileceğiniz bir spor branşı.
Her yıl, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bu
etkinliğimizi başlatıyoruz. ‘Haydi herkes, şah mat
mücadelesine!’ diyoruz.Görüyoruz ki, satranç sev-
gisi bir çığ gibi büyüyor tüm yurtta. Bu coşku ve ilgi,
bir ‘Satranç Ülkesi Türkiye’olma yolundaki azmi-
mizi ve hırsımızı da ifade ediyor. Haydi, herkes evin-
den çıksın ve dışarıda satranç ile buluşsun!” diye
konuştu.

Festival havasına geçecek

Satranç kültürünü tüm yurda yaymayı, tanıtmayı,
sevdirmeyi ve Türkiye'nin her il ve ilçesini satranç
parkları ile buluşturmayı hedefleyen Proje’nin bu yıl
4’üncü yılı… Türkiye'yi 7'den 77'ye sokaklarda, mey-
danlarda, sahillerde, parklarda satranç ile bir araya
getirecek ve geniş kitlelerle buluşacak Proje, festival
havasında gerçekleştirilecek.Projeyi, yeniden 81 ilin
ve ilçelerinin tamamında satranç severler ile buluş-
turacak etkinlikler katılımcılara keyifli saatler suna-
cak. ZEYNEP VURAL

Başkanlar birlikte

pedalladı
Beykozlular
tapularına kavuştu 

Beykoz Çengeldere Mahallesi’nde
2/B tapusunu almaya hak kazanan
140 ilçe sakini düzenlenen törenle ta-

pularına kavuştu.Gündoğdu Nene Hatun Orta-
okulu Bahçesi’nde yapılan tapu dağıtım törenine
AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Bey-
koz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Belediye
Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, belediye birim
müdürleri, danışmanlar, mahalle başkanları ve
muhtarlar iştirak etti. Törende ilçe sakinlerine ta-
pularını veren Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek
vatandaşların heyecanını paylaşmanın sevincini
yaşadıklarını belirtti. Tapularına kavuşmanın mut-
luluğunu yaşayan vatandaşlar ise işlemleri yürüten
Beykoz Belediyesi ve Beykoz Tapu Müdürlüğü’ne
teşekkür etti. Çelikbilek, Beykoz'da benzer sıkıntıla-
rın tekrar yaşanmaması için herkesi tapu sahibi
yapmaya kararlı olduklarını söyledi. 

Murat
Aydın Yaşar

Bahçeci
Yaşar
Bahçeci
Yaşar
Bahçeci
Yaşar
Bahçeci
Yaşar
Bahçeci
Yaşar
Bahçeci
Yaşar
Bahçeci
Yaşar
Bahçeci

Yücel 
Çelikbilek

Yaşar
Bahçeci



6

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

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

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

ET & MANGAL

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

93.1880,46% 6,4646-1,76% 7,5101-1,96% 249,75-1,63% 0,29%

EURO ALTIN PETROL
76,72

BIST100 DOLAR

K onut piyasasındaki ha-
reketlilik Ağustos
ayında da hız kesme-

den devam etti. İstanbul’da Be-
şiktaş ve Eyüp yine en çok artış
yaşayan ilçeler olurken An-
kara’da Gölbaşı satılık konut-
larda yüzde 11 artışla öne çıktı.
Satılık konutlarda ise Antal-
ya’da Aksu, İzmir’de Dikili ve
Foça’da metrekare fiyatlarında
artış yaşandı. Hürriyet Emlak
Ağustos 2018 Emlak Endeksi
verilerine göre, Türkiye gene-
linde satılık konutlarda yıllık
artış yüzde 8.67 olarak gerçek-
leşirken, kiralık konutlarda yıl-
lık artış metrekare fiyatı başına

yüzde 6.24

oldu. Öte yandan Türkiye gene-
linde satılıklarda metrekare or-
talama fiyatı 2,031 lira olarak
hesaplanırken, kiralıklarda met-
rekare ortalaması 9.0 liraya
ulaştı. Mart ayından bu yana
satılık konut fiyatı en çok artan
kent yüzde 17 artışla Bilecik
oldu. Bu ili Amasya, Muğla,
Uşak, Kütahya ve İstanbul takip
etti. Fiyatların en çok düştüğü
iller yüzde 7.0 düşüşle Rize ve
Batman, yüzde 6.0 düşüşle Art-
vin ve Sivas
oldu.

Beşiktaş'a
talep çok

Satılık konut
fiyatlarının
geçtiğimiz
Mart ayından
bu yana
yüzde 10

artış gösterdiği İstanbul’da
özellikle üç ilçe öne çıktı. Be-
şiktaş, Eyüp ve Çekmeköy
konut fiyatlarındaki artışla İs-
tanbul’un fiyatı en çok artan il-
çeleri arasında yer aldı.
Beşiktaş yüzde 13, Eyüp yüzde
12, Çekmeköy ise yüzde 11
artış gösterdi. İstanbul’da satı-
lık konut metrekare ortalama fi-
yatı Mart 2018’de ortalama
4,383 lirayken, Ağustos
2018’de 4,835 lira
oldu. DHA
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EV FIYATLARI
ATES PAHASI
Hürriyet Emlak, Ağustos 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, satılık konut fiyatlarında 
İstanbul yüzde 10 ile, 5 büyük il içinde son 6 ayda en fazla yükselişin yaşandığı kent oldu

ankara’da satılık konut fiyatları son altı
ayda yüzde 2.0 artarak Ağustos ayında
1,833 lira/metrekare ortalamasına ulaştı.
İzmir genelinde satılık konut fiyatlarındaki
artış son altı aylık dönemde ortalama
yüzde 4.0 düzeyinde gerçekleşti ve Ağus-
tos itibariyle 3,173 lira/metrekare fiyata
ulaştı. Son dönemde yatay gelişen
Bursa’da Temmuz ayında hareketlenen
konut piyasası, hareketliliğini Ağustos
ayında da korudu. Satılık konut fiyatları-
nın geçen altı ay içinde yüzde 2 yükseldiği
Bursa’da amortisman süreleri kısalarak 20
yıldan 19 yıla düştü. Antalya’da son 6
ayda satılık konutlarda fiyatı en çok artan
ilçeler yüzde 21 ile Aksu ve yüzde 14 ile
Korkuteli ve Kaş oldu.

Diğer şehirler 
ne durumda?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılacak Su-
dan'daki tarım arazisinde, iklimsel nedenlerle

Türkiye'de üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan ta-
rımsal ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.
Pakdemirli, 9-11 Eylül'de Sudan'a gerçekleştireceği resmi
ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sudan ziya-
retine, bu ülkede tarımsal yatırım yapabilecek özel sektör
temsilcilerinin de eşlik edeceğini aktaran Pakdemirli,
Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, başbakan ve bakanlarla
üst düzey görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Tekstilciler de kazanacak

Pakdemirli, Sudan'da Türk girişimcilerinin yatırımla-

rına açılacak 780 bin 500 hektar tarım arazisinin ve ülke-
deki tarımsal yatırım potansiyelinin Türk iş adamlarına
tanıtılmasının ve ortaklıklar kurulmasının yanı sıra, yatı-
rımlarının başlatılması konusunda görüşmelerde bulu-
nulacağının altını çizerek, söz konusu tarım arazisinde
gerçekleştirilecek projeye ilişkin bilgi verdi. Proje kapsa-
mında Sudan ekolojisinde üretilebilecek ve iklimsel ne-
denlerle Türkiye'de üretilemeyen veya üretimi yetersiz
kalan tarımsal ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceğini
anlatan Pakdemirli, "Başta tekstil sanayisi olmak üzere
Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu ham
madde tedariki garanti altına alınacak ve işlenmiş tarım-
sal ürünler ve tarımsal üretim girdileri ile ihracat artırıla-
cak" diye konuştu. AA

Türkiye tarıma yatırım yapacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerine tanıtılması
ve yatırımların başlatılması amacıyla özel sektör temsilcileriyle 9-11 Eylül'de Sudan'a ziyarette bulunacak

Pakdemirli, Sudan'da özel sektör
tarafından gerçekleştirilecek yatı-
rımlarda tarımsal üretim girdileri-
nin büyük ölçüde Türkiye’den
karşılanacağına dikkati çekerek,
böylelikle ihracatın artırılacağını ve
söz konusu sektörlerin gelişme
göstereceğini vurguladı.Proje kap-
samında üretilecek ürünlerin ağır-
lıklı olarak üçüncü ülkelere ihraç
edileceğini belirten Pakdemirli,
"Projeyle her iki ülkede istihdam
artışına ve Türkiye'nin tarımsal
stratejisine uygun büyük ölçekli
tarım şirketlerinin oluşmasına katkı
sağlanacak" ifadesini kullandı.

Strateji
büyüyecek

Büyükhelvacıgil, yaptığı açıkla-
mada, tüm dünyada olduğu gibi tarım
ve gıda sektörünün Türkiye'de de en

kritik sektörlerden biri olduğunu vurguladı. Coğ-
rafi konumu ve iklimiyle Türkiye'nin tarım ürün-
leri ticaretinde dünyada önemli ülkeler arasında
yer aldığını ifade eden Büyükhelvacıgil, tarımın,
önümüzdeki yüz yılın en stratejik sektörü olarak
devletlerin geleceğini belirleyeceğini söyledi. 

Dış bağımlılık azalır

Türkiye'de tüketilen yağ miktarıyla üretilen yağ
miktarının yerli ürünlerin desteklenmesi ve ekil-
mesiyle dengelenebileceğini ifade eden Büyük-
helvacıgil, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'de yıllık 1,5 milyon ton civarında yağ tü-
ketiyoruz. Bunun yüzde 85'i ayçiçeği yağı olmak
üzere 1 milyon tonu sıvı yağ. Yağ tüketiminde en
önemli etmen bizim dışa bağımlı olmamız. Ülke-
mizin ithalatta, ilk 10 kalem içerisinde yağlı to-
humlar geliyor. Bu nedenle yağlı tohumların
stratejik ürün olarak görülmesi ülkemizin gele-
ceği açısından çok önemli. 1,5 milyon ton civa-
rında ayçiçeği yağı üretebiliyoruz ama
ihtiyacımız olan 2,5, 3 milyon ton. Bunu üretebi-
lirsek dışarıya bağımlılığımız azalır” dedi. 

Kapasitemiz yüksek

Katma değer anlamında da üretimin önemine
dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “En önemli etken
asıl bunu ürettiğinizde katma değer de sizde ka-
lacak. Çünkü kırma tesisleri tam kapasiteli çalış-
tığı zaman küspeden çıkan diğer işlemlerden
sektör istifade edecek. Başka ülkelerden hayvan
yemi ithal etmek zorunda kalınmayacak. Bir
yandan da sadece ayçiçeği değil, aspir ve kanalo
gibi farklı ürünlerinde üretilebilir olması lazım.
Çünkü onların protein değerleri farklı. Çeşitlilik
de sağlayabilmemiz lazım. 8 milyon ton kırma
kapasitemiz var, 4 milyon ton rafine kapasitesi
var ama bunu tam kapasite kullanamıyoruz.
Çünkü eylülde hasat oluyor ve bu ürün martta
bitiyor. Bu ürünü marttan eylüle kadar ithal
etmek zorunda kalıyorsunuz. O nedenle ürün
çeşitliliği olmalı” diye konuştu. AA

BSYD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,
"Türkiye'de yılda 1,5 milyon ton
civarında yağ tüketiyoruz. Bunun
yüzde 85'i ayçiçeği yağı olmak üzere
1 milyon tonu sıvı yağ. Üretimde
rekora yakınız" dedi

Yağ üretiminde
rekora yakınız

Tahir 
Büyükhelvacıgil

Satılık konut fiyatlarının geçtiğimiz Mart ayından bu yana yüzde 10 artış gösterdiği İstanbul’da özellikle üç ilçe öne çıkmış durumda. Beşiktaş, Eyüpsultan ve Çekmeköy konut
fiyatlarındaki artışla birlikte İstanbul’un pahalı ilçeleri oldu. Beşiktaş’ta yüzde 13, Çekmeköy’de yüzde 11, Eyüpsultan’da ise yüzde 12 oranında konut fiyatlarında artış yaşandı.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani ve Rusya Devlet

Başkanı Vladimir Putin'in üçlü İdlib zir-
vesi Tahran'da yapıldı. Baş başa ikili gö-
rüşmelerin ardından liderler ortak
toplantıda önemli açıklamalarda bu-
lundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi
zirvede, "Bugün burada bir ateşkes ilanı
yapabilirsek inanıyorum ki bu zirvenin
en önemli adımlarından biri olacaktır"
dedi.

Liderlerden ortak açıklama

Zirvenin sona ermesinin ardından üç
lider ortak açıklama yaptı. Ortak açıkla-
mada söz alan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Bizim burada bulunmamızın
nedeni yaşanan insani drama son ver-
menin yollarını aramaktır. Üçlü zirveler
Suriye’de istikrar ortamının tesisi yö-
nünde belli bir mesafenin alınmasına
katkı sağlamıştır. Yangını seyretmek ye-
rine söndürmenin yollarını arıyoruz.
Türkiye olarak Suriye’de rejimin dizgin-
lenmemesini yol açacağı tehlikeleri dile
getirdik. İdlib adeta tüm Suriye’nin
küçük bir modeli konumundadır. Siville-
rin güvenliğini hiçe sayan yöntemler te-
röristlerin ekmeğine yağ sürmekten
başka fayda sağlamayacaktır. İdlib halkı-
nın yeni felaketlere maruz kalmasını asla
onaylamıyoruz. İdlib meselesi Astana
ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir.
İdlib halkının kaçacağı yer Türkiye. 3,5
milyon mülteci daha ev sahipliği yap-
maya gücümüz yetmez" ifadelerini kul-
landı. Rusya Lideri Putin ise "Sayın
Başkan Erdoğan'ı destekliyorum. Terö-
ristler sivilleri siper olarak kullanıyor"
dedi. 

Kan gülü istemiyoruz

İran Liderei Ruhani’ye ev sahipliği için
şükranlarını sunan Erdoğan, "Zirveden
çıkacak sonuçlar tüm dünya tarafından
sabırsızlıkla bekleniyor. Bu beklentileri
boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. 

Suriye'nin siyasi birliği sağlanmalı. As-
tana kapsamında hayata geçirdiğimi en
kritik adım gerginliği azaltma bölgelerini
tesisiydi. Ancak bunlar zamanla farklı
bahanelerle tasfiye edildi. Bunlardan ge-
riye sadece İdlib kaldı. Burada muhalefet
yaşanan gelişmeler nedeniyle aldatıldık-
larını düşünüyorlar. Türkiye olarak şe-
hitler verdiğimiz bu sürecin şu an
itibariyle çok riskli bir yere geldiğini dü-
şünüyoruz. İdlib sadece Suriye’nin gele-
ceği için değil bizim milli güvenliğimiz ve
bölgenin geleceği için de öneme sahiptir.
İdlib’e yapılacak saldırı felaketle sonuç-
lanacaktır. Teröristlerle mücadelede
zaman ve sabra dayanan yöntemlere

gerek var. İdlib’in kan gölüne dönmesini
asla istemiyoruz. Siz dostlarımızdan da
bu çabalarımıza destek olmanızı bekli-
yoruz" diye konuştu. 

Makul bir yol bulunmalı

"İdlib için makul bir çıkış yolu bulmalı-
yız. Astana garantörlerinin Suriye’de
yeni bir insani kriz yaşanmasına izin ver-
meyecekleri mesajı bu zirveden dünya
kamuoyuna verilmelidir" talebinde bulu-
nan Erdoğan, "Fırat’ın doğusunda arzu
etmediğimiz gelişmeler yaşanıyor. Bir
takım yabancı güçlerin attığı adımların
artık bambaşka bir yere yöneldiği bir
gerçektir. ABD’nin bölgede bir diğer

terör örgütünü güçlendirmesinden fev-
kalade rahatsızız. Türkiye bölgedeki var-
lığını korumakta kararlıdır. Türkiye
göçmen ağırlama kapasitesini doldur-
muştur. Suriye rejimimin de göz yum-
masıyla terör örgütü varlığını kalıcı hale
getirmeye çalışıyor. Bu durum aynı za-
manda Suriye’nin toprak bütünlüğüne
de tehdit oluşturuyor. Bu zirveden çıka-
cak sonuçların hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum. Herkes Tahran bildi-
risini bekliyor. 12 maddelik bu bildiriyi
toplantının ardından sunacağız. Bir son-
raki toplantımız da Rusya'da olacak. İd-
lib'de çok sayıda sivil var, dikkatli
olmalıyız. Bombardıman durmalı sivil-
lere zarar veriyor. İdlib halkı ciddi ma-
nada korku içinde, göç başladı. Bugün
burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek ina-
nıyorum ki bu zirvenin en önemli adım-
larından bir olacaktır ve sivilleri
rahatlatacaktır" dedi. 

ABD Suriye'den çekilmeli

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise "Biz
Suriye’deki savaşın alevlerini söndürmek
için bütünlüğünü korumak için, gelece-
ğini kendi belirleme hakkına saygı duy-
mak için ortak bir kalıp belirlemek çok
önemliydi. Biz Suriye krizini çözmek için
askeri seçeneğin işe yaramadığını vurgu-
lamıştık. Bu çalışma Astana sürecinin
devamı niteliğindedir. İran cumhuriyeti
Suriye hükümetinin isteği üzerine bu ül-
kede bulundu. Bu bulunma ne gelecekte
ne geçmişte kendi karar ve görüşümüzü
zorla kabul ettirmek yönünde olmamış-
tır. Biz bölgedeki bazı ülkelerin terör ve
ayrılıkçı endişelerini anlıyoruz. Ama
bunu için en etkili yöntemin Suriye hü-
kümetiyle işbirliği yapılması olduğuna
inanıyoruz. Biz barış için savaşıyoruz.
Bu mücadele sivillere zarar vermemeli.
İşgalci bir rejim olan Siyonist rejim terö-
rizmle mücadele ettiğini iddia edemez.
Bu rejimin işgal ettiği Suriye topraklarını
derhal terk etmesi gerekir. Kanunsuzca
Suriye’de bulunan siyonist rejimi destek-
leyen ABD hükümetinden olumlu ve ya-
pıcı bir rol alacağı beklenemez.
Suriye’nin geleceği için ilk ve son rol Su-
riye halkına aittir. Suriye krizi sonlandır-
ması için Suriye’nin toprak bütünlüğüne
saygı duyulmalıdır. Özellikle İdlib’de te-
rörle mücadele devam etmelidir. Suri-
ye’ye yardım etmek uluslararası
toplumun gündeminde olmalıdır.
ABD’nin oradaki varlığı derhal son bul-
malıdır" çağrısında bulundu. 

Teröristler İdlib'de

Rusya Devlet Başkanı Putin de Suriye'de
kalan teröristlerin İdlib'de bulunduğunu
belirterek, "Daha önceki zirvelerde alı-
nan kararlar başarılı bir şekilde hayata
geçiriliyor. Uluslararası terörizm hemen
hemen yok edildi. Suriye topraklarının
neredeyse tamamı kontrol altına alındı.
Kalanlar İdlib çatışmasızlık bölgesinde
yer alıyor. Çeşitli provokasyonlar hazırlı-
yorlar. Hatta kimyasal silahların kullanı-
mıyla oluyor bu provokasyonlar" diye
konuştu. AA
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Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Tahran'daki İdlib görüşmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarihi zirvede 'ateşkes' çağrısında bulundu. Ruhani de "Teröristler silahlı eylemlerine son versin" derken
Putin de "Silahları bırakma çağrısı yaptık" dedi. Toplantının ardından 12 maddelik ortak bildiri yayınlandı

İ lhami Işık: On binlerce çocuk ve kadının
belki de son günlerini yaşadığı bu zamanı
görmelerine rağmen çaresizce seyrettiği

günlerden geçiyoruz. 7 yıllık acımasız savaşın en
acımasız son perdesi açılıyor.

Suriye’de rejim karşıtı son kale deniliyor.
2 milyondan fazla insanın yaşadığı ve Türki-

ye'nin Hatay sınırında bulunan İdlib her an
büyük bir savaşın, kıyımın ve katliamın 
yaşanacağı yer.

Sadece hangi gün olacağı bilinmiyor.
Ama son savaşın yaşanacağı yer olacağı

kesin!
Ne kadar da kolay bunları yazmak ve 

konuşmak...
Ne acı değil mi sanki yeni vizyona girecek bir

filmi anlatıyor gibi.
Hayır, binlerce kez hayır!
Yazmak hiç de kolay kolay değil!
Ama karınca misali belki duyan olur diye ya-

zıyorum.
Gerçi bilinmeyen bir şey değil!
Kırmızı pazartesi gibi...
Herkes biliyor...
Herkes görüyor...
Ve herkes sessizce izliyor...
Milyonlarca insanın acı çekeceği,
On binlerce çocuk ve kadının belki de son gün-

lerini yaşadığı bu zamanı görmelerine rağmen
çaresizce seyrettiği günlerden geçiyoruz.

7 yıllık acımasız savaşın en acımasız son per-
desi açılıyor.

Tiranlar öyle istiyor!
Ve Tiranları engelleyecek bir güç de yok bu

yeryüzünde!
Savaşı da barışı da onlar belirliyor.
Bizler sadece satranç tahtasındaki kanlı

taşlarız.
Ve bedenlerimizle satranç oynanıyor!
Bu ne çaresizlik!
Bu ne vicdansızlık!
Bu ne zulüm böyle!
Haykırsan sesini kendinin de duymadığı bir

dünya...
İste öyle bir yer İdlib
Yani kıyametini bekleyen şehir...
Rusların acelesi var Suriye'nin yüzde 96’sını

rejim adına kurtardılar(!)
PYD’nin bölgelerini rejime monte etme görüş-

meleri bitmek üzere.
Bir tek İdlib kaldı,
Esad’ın zaferini ilan etmesi için.
Ne acı değil mi?
Suriye’yi yok edenler Suriye'nin kurtarıcısı 

oldular.
Ve tarih buna izin verdi!
Ekim ayına kadar Ruslar bitirmek istiyorlar...
Türkiye zaman istiyor oradaki muhalifleri

ikna için.
Ama Rusların zamanı tükenmiş görünüyor.
Ve bunu Türkiye üzerinden yapmak istiyorlar.
Ama imkânsız bir istek bu.
Idlip’deki muhalifler ve özelikle de Tahrir el

Şam buna asla yanaşmak istemiyor .
Ve İdlib’deki en büyük örgüt de Tahrir el Şam

örgütü.
Bir de fotoğrafın diğer yönü var: Batı dünyası-

nın bakışı...
Özelikle de İngiltere, Fransa ve ABD’nin ne

yapacağı...
Bunu da bugün Rus Savunma Bakanlığı söz-

cüsü açıkladı.
Rus savunma bakanlığı 'ABD, İngiltere ve

Fransa'nın Suriye'yi yeniden vurmaya hazırlandı-
ğını açıkladı.

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi
vuracak!Dünya

Bakanlık sözcüsü, İgor Konacenkov olası bir
operasyonun gündemde olduğunu söyledi, id-
lib'deki Cisr el Şuğur’da kimyasal saldırı düzen-
lemek için Tahrir el Şam  (eski adıyla el Nusra)
militanları klorin dolu 8 tankeri Cisr el Şuğur'un
yalnızca birkaç kilometre uzağındaki köye ko-
nuşlandırdı.

Koneşenkov, özel bir İngiliz askeri şirketi olan
Olive’nin rehberliğinde zehirli maddeleri kullan-
mak için eğitilen bir gurup militanın da idlib’e
vardığını açıkladı

Konaşenkov, ABD’nin 56 Kruz füzesi taşıyan
USS The Sullivans destroyerini başta körfezine,
B-1B savaş uçağını da Katar’daki Askeri üsse
konuşlandırdığını duyurup Suriye’yi yeniden vur-
maya hazır oldukları uyarısını yaptı.

Kimse barış ve savaşsız bir çözüm demiyor.
Tiranlar savaş istiyor!
İnsanlar ölüyor,
Öldürülüyor.

TARıHı ZıRVEDE
ATEsKEs cAgRısı

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

www.superhaber.tv
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İlhami IŞIK

Kıyametini bekleyen
şehir: İdlib

1. Astana formatının Ocak 2017’den bu yana
sağladığı başarılardan, özellikle de Suriye Arap
Cumhuriyeti genelindeki şiddetin azaltılma-
sında katedilen ilerlemeden ve ülkede barış,
güvenlik ile istikrara yapılan katkıdan duyduk-
ları memnuniyeti ifade etmişlerdir. 

2. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, ba-
ğımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM
Şartı’nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli ve
devam eden taahhütlerini vurgulamış ve bun-
lara herkes tarafından saygı gösterilmesi gerek-
tiğinin altını çizmişlerdir. Kim tarafından
gerçekleştirildiğine bakılmaksızın, hiçbir eyle-
min bu ilkelere halel getirmemesi gerektiğini yi-
nelemişlerdir. Terörle mücadele kisvesi altında
sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her
türlü girişimi reddetmiş, Suriye’nin egemenliği
ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal
güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı
gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade 
etmişlerdir. 

3. Sahadaki güncel durumu ele almışlar, 4
Nisan 2018 tarihinde Ankara’da yapılan son
toplantılarının ardından Suriye Arap Cumhuri-
yeti’yle ilgili meydana gelen gelişmeleri değer-
lendirmişler ve aralarındaki mutabakat
uyarınca üçlü eşgüdümü sürdürmek husu-
sunda hemfikir kalmışlardır. Bu çerçevede,
İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki durumu
görüşmüşler ve bu konuyu yukarıda belirtilen
ilkelere ve Astana formatını tanımlayan işbirliği
ruhuna uygun olarak ele almayı 
kararlaştırmışlardır. 

4. BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist ola-
rak tanımlanan DEAŞ, Nusra Cephesi ile El
Kaide veya DEAŞ’la bağlantılı tüm diğer bireyler,
gruplar, teşebbüsler ve oluşumların tamamen
ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbir-
liğini sürdürme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.
Terörle mücadelede, yukarıda belirtilen terörist
grupların ateşkes rejimine katılmış veya katıla-
cak olan silahlı muhalif gruplardan ayrıştırılma-
sının sivil zayiatın önlenmesi bakımından da
dahil olmak üzere büyük önem arzettiğinin altını
çizmişlerdir. 

5. Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeye-
ceğine ve ihtilafın yalnızca müzakere edilmiş
bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine
dair inançlarını yinelemişlerdir. Siyasi sürecin
Soçi’de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kon-

gresi’nin kararları ve BM Güvenlik Konseyi’nin
2254 sayılı kararıyla uyumlu olarak ilerletilmesi
amacıyla aralarındaki aktif işbirliğini sürdürme
kararlılıklarını teyit etmişlerdir. 

6. Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde bir
siyasi çözüme ulaşma sürecini ilerletme amaçlı
ortak çabaları sürdürme konusundaki kararlılık-
larını yinelemişler ve Anayasa Komitesi’nin ku-
rulması ile çalışmalarının başlatılmasına
yardımcı olmaya yönelik taahhütlerini vurgula-
mışlardır. Kıdemli memurları ile Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi
arasındaki yararlı istişarelerden duydukları
memnuniyeti vurgulamışlardır. 

7. Bütün Suriyelilerin normal ve huzurlu bir ha-
yata yeniden kavuşmalarına ve acılarının hafif-
letilmesine yönelik tüm çabalara destek olma
ihtiyacını vurgulamışlardır. Bu bağlamda, ilave
insani yardım göndermek, insani mayın temiz-
liği faaliyetlerini kolaylaştırmak, sosyal ve eko-
nomik tesisler de dahil olmak üzere temel
altyapı unsurlarını eski haline getirmek ve tarihi
mirası korumak suretiyle Suriye'ye yapılan yar-
dımı artırmaları için başta Birleşmiş Milletler
ve insani ajansları olmak üzere uluslararası
topluma çağrıda bulunmuşlardır.

8. İhtiyaç duyan tüm Suriyelilere hızlı, güvenli ve
kesintisiz insani erişim sağlanmasını kolaylaş-
tırma yoluyla, sivillerin korunması ve insani du-
rumun iyileştirilmesini hedefleyen ortak çabaları

sürdürmedeki kararlılıklarını yinelemişlerdir.

9. Sığınmacıların ve ülke içinde yerlerinden
edilmiş kişilerin Suriye'de ikamet ettikleri asıl
yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri
için gerekli şartların oluşturulması ihtiyacının
altını çizmişlerdir. Bu amaçla, Birleşmiş Millet-
ler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve
diğer uluslararası uzmanlık kuruluşları da dahil
olmak üzere, ilgili tüm taraflar arasındaki eşgü-
düm ihtiyacını vurgulamışlardır. [Suriyeli mülte-
ciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler
hakkında uluslararası bir konferansın toplan-
ması fikrini değerlendirmek hususunda muta-
bık kalmışlardır.]

10. BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
uzmanlarının katılımıyla yürütülen, alıkonulan-
lar/kaçırılanların serbest bırakılması, cenazele-
rin teslimi ve kayıp şahısların tespiti Çalışma
Grubu’nun faaliyetlerindeki ilerlemeyi memnuni-
yetle karşılamışlardır.

11. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın
Vladimir Putin’in daveti üzerine, bir sonraki top-
lantılarını Rusya Federasyonu’nda yapmayı ka-
rarlaştırmışlardır.

12. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Başkanları, Tahran’daki Üçlü Zirve’ye ev-
sahipliği yapmalarından ötürü İran İslam Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani’ye
içten teşekkürlerini sunmuşlardır.

İŞTE TARİHİ ZİRVENİN SONUCU

Tahran’da bir araya gelen üç lider, Suriye’deki kritik tabloya ilişkin fikir alışverişinde bulundu ve değerlendirmeler yaptı.

Vladimir
Putin Hasan

Ruhani

Recep
Tayyip
Erdoğan
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip
Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok
olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan
içine yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz
de�erli dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

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

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

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri�nin yeni gözdesi...
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S araçhane'deki belediye binasında
yapıldı."Atıklar akıllı konteynere,
bedeli İstanbulkart'a" sloganıyla

yapılan etkinlikte, pet ve alüminyum içe-
cek kutularının İstanbulkart'a para ola-
rak dönüşmesinin detayları anlatıldı.
İBB Atık Yönetim Müdürlüğü ve iştirak
şirketi İSBAK’ın akıllı konteyner proje-
sine göre, istanbulkartı'nı okutarak kon-
teynerlere pet  ve alüminyum şişe
atanlar, şişe karşılığında İstanbulkart'la-
rına belli bir miktar bakiye kazanacak.
Böylece şu anda sayısı 30 milyonu aşan
ve "Türkiyekart" olarak da kullanılması
hedeflenen İstanbulkart'lar, pet ve alü-
minyum şişelerle dolacak.

Okullara yerleştirilecek

Öte yandan proje kapsamında Eyüp,
Beyoğlu ve Şişli ilçelerindeki ilkokullar
için 100 adet akıllı konteyner üretile-
cek.Proje ile ilköğretim çağındaki çocuk-
lara toplumsal sorumluluk ve çevre
bilinci kazandırmak amaçlanıyor. Ayrıca
akıllı konteynerin dış yapısı galvaniz, kı-

rıcı mekanizması paslanmaz çelik, iç
metal aksamı da paslanmaz malzeme-
lerden imal edildi.

Uzaktan kontrol edilecek

Telemetri sistemi ile konteynerlerin için-
deki atık sayısı, yaklaşık olarak doluluk
oranı, hata kodları, lokasyon ve çalışma
süreleri uzaktan anlık olarak takip edile-
biliyor.Konteynerlerin yazılımı da uzak-
tan güncellenebiliyor.  Atık Yönetim
Müdürlüğü tarafından yapılan ihale
sonrası şu ana kadar 10 konteyner kulla-
nıma hazır olarak üretilirken, 90 adedi-
nin üretimi süreci devam ediyor ve bu
sayının 1 ay içinde tamamlanması 
b,ekleniyor.

Türkiye'de ilk olacak

Projenin detaylarını anlatan İBB Baş-
kanı Uysal, "Dünyada ilk defa diyemiyo-
ruz, bazı ülkelerde uygulanan ama
Türkiye'de ilk defa uygulanacak. Pet şişe
doğada kaybolmayan, geri dönüşümü
hayatımızda da vazgeçilmez olan dönü-

şümü adına çok önemli katkı sunacağını
düşünüyoruz. Belirli yerlerde koyacağı-
mız konteynerlerle pet şişelerin toplan-
ması, o pet şişeyi o konteynere atan her
şahsın İstanbulkart'ına bedel ödenmesi
öngörülüyor" dedi.

Uysal heyecanlı 

Uygulanacak pet şişelerin boyutları ve
ulaşım kartına yüklenecek miktarlar
hakkında bilgi veren Uysal, "Cam şişe-
leri henüz daha bu makinede toplayamı-
yoruz. Onun da çalışmasını yapıyoruz.
0.33, 0.5, 1.5 litrelikler olmak üzere pet
şişeler; 0.33 litrelik ve 0,5 litrelik metal
içecek kutularının toplanmasıyla ilgili
bir çalışma. Sadece sosyal medyadan
duyurduğumuz bu çalışmamızın haber-
lerde bu kadar kabullenilmesi, beğenil-
mesi bizi heyecanlandırdı" diye konuştu.

Dokuz kuruş verecek

Atılacak pet şişeler karşılığında İstan-
bulkart sahiplerine verilecek miktarlara
değinen Uysal, "Bu makine, pet şişeler

ve alüminyum metal kutular olmak
üzere iki grubu toplayabiliyor. 10 gram-
lık 0,33 litrelik petlerimiz atıldığı zaman
İstanbulkart sahibine 2 kuruş, 16 gram-
lık 0,5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 32
gramlık 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 45
gramlık 1,5 litrelik pet şişeye 9 kuruş
olmak üzere para yüklüyor. Bu parayı
İstanbulkart adına her kullanabildiği
yerde kullanabilir. İstanbulkart'ın daha
sonraki süreçlerde değişik kullanım
alanları olacağı gibi, şu anda da sadece
ulaşım değil değişik kullanım alanları
oluyor.İstanbulkart'ın her kullanım şek-
linde bu ücretler kullanılabiliyor" ifade-
lerini kullandı.

Sadece karta yaramayacak

Metal kutularda verilecek ücretleri açık-
layan Uysal, "12 gramlık 0,33 litrelik
alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 16
gramlık 0,5 litrelik alüminyum kutuya 9
kuruş olmak üzere para
yüklüyoruz.Gelen ve atıkları atan her
şahsı her kartı takip edebilen bir yapı
var. Ayda, haftada, toplamda kaç tane
attı? Bunları da takip edebiliyor. Bu
pilot uygulama aşaması. Onlara da bü-
yükşehir belediye hizmetlerinden önce-
likli veya indirimli istifade etme şeklinde
de çalışmalarımız olacak. Örnek olarak
söylüyorum, 50-100 pet şişe atanlar
şehir tiyatrolarımızdan ücretsiz bile ala-
bilme, sosyal tesislerimizden indirimli
yemek yiyebilmek gibi İBB'nin değişik
hizmetlerinden de öncelikli, indirimli
olarak istifade etme imkanına kavuşa-
caklar" diye konuştu. DHA

Sistemin çalışma şekline değinen Uysal, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Öncelikle atılan boş pet şişeleri ma-
kinemiz kabul ediyor. Bunu ezip depoluyor ve o de-
polar geri dönüşüm ekibi tarafından toplanıyor ve
ilgililerine ulaştırılıyor. Konteyner, yerli ve milli. Cam
şişe, pil gibi geri dönüşümü muhakkak yapılması ge-

reken malzemelerle ilgili çalışmalar devam etmekte.
10 makinemiz hazır, bir ay içerisinde 100 makinemizi
hazırlamış olacağız. Öncelikle kalabalıkların geçiş
noktaları, metro istasyonlarımızda, yarısını pilot ola-
rak seçeceğimiz okullara, yoğun geçişlerin olduğu
metro istasyonlarına koyacağız."

Cam şişe için çalışmalar sürüyor 

İSTANBULLU VATANDAŞLARI SEVİNDİREN HABER GELDİ

İBB, Türkiye'nin tamamında geçerli olması planlanan İstanbulkart'a pet şişe ve alüminyum içecek
kutuları atılarak kredi yüklemesi yapılmasını sağlayan "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri" makinelerini
tanıttı. İBB Başkanı Uysal, “Bu makinelere pet şişe atanlar sadece İstanbulkart değil aynı zamanda
ücretsiz tiyatro bileti ve sosyal tesislerde indirim gibi haklardan da faydalanacak” dedi

Mevlüt Uysal, İstanbul’da
hayata geçirilecek olan 
uygulamanın Türkiye için
bir ilk olacağını belirtti.
Uysal, “Vatandaşların bu
çalışmamız hakkındaki
destekleri de bizi epey bir
heyecanlandırdı” 
dedi.

Yeni havalimanına 
yeni oteller 

iLK etabı 29 Ekim’de açılacak 3. Havali-
manı, yerli ve yabancı yatırımcıların ra-
darında. İstanbul Turizm Derneği

(ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, ilk etapta 90 mil-
yon yolcuya ev sahipliği yapması beklenen havali-
manı civarına yeni tesisler açmak için yatırımcıların
algısının açık olduğunu belirterek, “2019 yılında
yeni otellerin açılacağını düşüyoruz” diye konuştu.
Millet Bahçesi ve sosyal donatıların yer alacağı
Atatürk Havalimanı arazisinin de daha verimli kul-
lanabileceğini dile getiren Korkmaz şunları kay-
detti: “Havalimanının taşınması bölgedeki oteller
için dezavantaj değil, avantaj. O bölgede bir kongre
vadisi oluşuyor. Kongre turizmi yeniden canlandırı-
lırsa AHL çevresindeki oteller kongre turizminin
avantajlarından faydalanacak.”

Otel doluluk oranı katlandı

Türkiye turizmindeki olumlu seyrin İstanbul tu-
rizmi için de geçerli olduğuna dikkat çeken Kork-
maz, “İstanbul’daki oda dolulukları temmuzda
2016 temmuzuna göre 2 katına çıkarak % 80’lere
ulaştığını sözlerine ekledi.

Açıldığında yıllık 90 milyon yolcu
ağırlayacak İstanbul Yeni Havalimanı
çevresine yatırımlar artıyor. ISTTA Başkanı
Halil Kormaz, “2019’da yeni oteller
açılmasını bekliyoruz” dedi

geçtiğimiz günlerde gazetemizde yayın-
ladığımız sosyal medyadaki Ali Koç vur-
gunundan sonra aynı mecrada kredi ve

kredi kartı dolandırıcılığı ile de masum insanlar
hedef alınıyor. Twitter üzerinden verilen reklamlara
para kaptıran çok sayıda insan var. Peki bu durum-
dan nasıl korunabiliriz? . Sosyal medyadaki hırsızlık
her geçen gün daha da büyük boyutlara ulaşıyor.
Günümüz teknolojisinde saniyelerle binlerce liranın
çekilip gönderilebildiği bir ortamı fırsat bilen dolan-
dırıcılar insanları hedef seçerek paralarını gasp edi-
yor. Geçtiğimiz günlerde bu konuda BDDK'dan
yapılan açıklamada söz konusu platformlara inanıl-
maması gerektiği paylaşılmıştı.

Birebir aynı!

Dolandırıcılar bankaların internet sitesinde yer alan
yazılımların aynısını veya benzerine yakınını kopyalı-
yor. Kurumsal görünmek için bu koşul çok önemli.
Adeta kimlik yerine geçiyor. Sitelerde yer alan şifre
alanları sizi gafil avlamak için kullanılıyor. Bu boş-
luklara gireceğiniz bilgileriniz anında hırsızların eline
geçiyor. Sonrasında paranızın peşine düşmek size
kalıyor.

Yine sosyal medya!

Ali Koç dolandırıcılığına konu olan hırsızlıkta Ins-
tagram'ın reklam politikasının suça ortak olduğu yö-
nünde ifadeler vardı. Aynı durum Twitter'da da
geçerli. Kredi kartı olan herkesin reklam verebildiği
mikro blog sitesine hırsızlar da çok kolay erişim sağ-
layabiliyor. Dönen reklamlarla oluşturulan etkileşim-
ler kısa zamanda paraya dönüştürülüyor. Ne kadar
dönüşüm o kadar kazanç demek.Görseller aldatıcı-
Reklamlar için kullanılan görseller tıpkı internet sitesi
gibi itibar demek. Bankaların kurumsal logolarının
kullanıldığı çalışmalar insanları adeta avlamak adına
oluşturuluyor. Çeşitli mesajlarla süslenen bu grafik-
ler sanki bankanın kendisi reklam vermiş hissiyatı
uyandırıyor ve tıklamayı beraberinde getiriyor.

Neler yapmalıyız?

İnternet sitesindeki herhangi bir bağlantı üzerinden
bankanıza erişim sağlamaya çalışmayın.
- Arama motorları üzerinden kurumsal siteyi gör-
dükten sonra bankanızın adresine bağlanabilirsiniz.
- Telefonunuzda hesabınıza mobil uygulama
üzerinden ulaşabiliyorsanız onu kullanmanızı
tavsiye ederiz.
- Şifre konusunda tüm güvenlik önlemlerini kullan-
manızı öneririz. Cep anahtar, SMS ve doğrulama
kodları buna örnektir.
- Şahsınıza ait bilgileri kimse ile paylaşmayın.
BURAK ZİHNİ 

BiR pEt SiSE 
NELERE KADiR

Kredi kartınız 
SOYULMASIN!
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“ Her şerde bir hayır vardır” denir ya, AB
ile ilişkiler de böyle bir duygu uyandırıyor.
Türkiye’deki ekonomik sıkışma, Suri-

ye’deki tehlikeli tırmanış, Ortadoğu coğrafyasın-
daki belirsizlik; Ankara’yı Brüksel’e, Brüksel’i
Ankara’ya yaklaşmaya itiyor.

Merkel’in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat
Parti'li Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ziya-
retini değerlendiren etkili Alman gazetelerinden
Süddeutsche Zeitung’un analizinde şu satırlar dik-
kat çekici: “Türkiye’nin ekonomik selameti yeni
yatırımları gerektiriyor. En önemli sermaye ise gü-
vendir. Böylece konu yeniden yargı ve demokrasiye
gelip dayanıyor. Korku yatırım için iyi bir ortam
yaratmaz. Alman vatandaşlarının haklarında dava
açılmadan tutuklanması, ABD ile ticari savaşta
Almanya’nın (Türkiye'ye) yardımcı olması arzu-
suyla bağdaşmaz.”

Maas'ın ziyareti, Almanya ve AB ile ilişkileri ye-
niden tamir açısından, iyi bir deneme olacak. Al-
manya cephesinde, belli ki, Türkiye ile ilişkiler
bağlamında, yeni bir havanın oluşma ihtimali 
güçleniyor.

Türkiye, yaşadığı ekonomik sıkıntılara çözüm
ararken iyice soğumaya terk ettiği AB konusunu,
yeniden gündeme alma ihtiyacı içinde. AB ülkeleri
ve medyası da, Türkiye’nin bölge ve Avrupa açısın-
dan önemini, yeni baştan masaya yatırıyor.

7 bin Alman firması

Süddeutsche Zeitung’a göre; 7 bin Alman fir-
ması, Türkiye'deki ekonomik darboğazdan etkileni-
yor. Türk firmalarının dış borçlarının önemli bir
bölümü Alman bankalarına. Bu, işin ekonomik bo-
yutu. Siyasi ve sosyal açıdan, şu anda Suriye’de
Rusya’nın öncülük ettiği İdlib kuşatması, Türkiye
sınırlarına yeni mülteci akını ile sonuçlanabilir. Bu
da Almanya ve Avrupa için yeni göç dalgası anla-
mına geliyor.

Bu noktada AB'nin Türkiye’ye gereken desteği
vermediği de ortada.

Alman gazetesindeki yorum şu değerlendir-
meyle bitiyor: “Recep Tayyip Erdoğan’ın son za-
manlarda(...) güç kaybetmesine paralel olarak
önemi arttı. Çelişkili gibi gelen bu teşhis ancak Or-
tadoğu’daki cinnet halini düşününce anlam kazanı-
yor. ABD ile arasındaki ticari anlaşmazlık
yüzünden ekonomisi tökezleyen Türkiye'nin du-
rumu (...) Erdoğan’ı, aslında hoşlanmadığı Avrupa
Birliği'ne yaklaşmaya zorluyor.” Gazete, AB’nin,
Türkiye'ye, güneydoğuda, “koruyucu güç” olarak
ihtiyacının olduğuna vurgu yapıyor.

Hayırlı gelişme

Türkiye’nin insan hakları karnesini düzeltmesi,
AB'nin önceliği ve olmazsa olmazı. Bu alanda ken-
dimize çeki düzen vermeye, her zamankinden çok
ihtiyacımız var.

Öte yandan, Avrupa’nın Türkiye ile ilişkileri
kopma noktasına getirmesinin, AB ve bölge barışı
açısından sakıncaları, giderek daha iyi anlaşılıyor.

“Her şerde bir hayır vardır” denir ya, AB ile
ilişkiler de böyle bir duygu uyandırıyor. Türki-
ye’deki ekonomik sıkışma, Suriye’deki tehlikeli tır-
manış, Ortadoğu coğrafyasındaki belirsizlik;
Ankara’yı Brüksel’e, Brüksel’i Ankara’ya yaklaş-
maya itiyor.

Her iki taraf da diğer tarafın varlığını yeniden
hatırlıyor.

KONUK YAZAR

Oral çALIŞLAR

En önemli sermaye: Güven

A vcılar Belediyesi'nin Eylül ayı ikinci
meclis oturumu gergin bir atmosfere
sahne oldu. CHP'li Mahir Doğan'ın

başkanlık ettiği mecliste, AK Partili Sait Odun-
kıran'ın konuşması her iki partinin meclis üye-
lerini de ayaklandırdı. AK Parti İlçe Başkanı
Yaşar Karaarslan ve CHP İlçe Başkanı Erhan
Bozan'ın da takip ettiği toplantıdaki gergin at-
mosfer ancak oturuma bir saat ara verilmesiyle
son buldu.

Hepinizin hakkından geliriz

Kürsüde yaptığı konuşmada CHP'lileri eleşti-
ren Odunkıran şu ifadeleri kullandı; “Avcılar'ı
zarara soktunuz. İhaleler hep iki şirkete verildi
peşkeş çektiniz. Bütün ihalelerdeki usulsüzlüğü

anlatacağım ortaya koyacağım” dedi. Odunkı-
ran'ın bu sözleri üzerine CHP'liler “Yok böyle
bir şey diye bağırırken” CHP Grup Başkanve-
kili Özkan Alıntaş ve  Meclis üyesi Murat Ter-
can sıraları yumruklayarak Odunkıran'ı
susturmaya çalıştı.

Şovmenlik yapmayın

Odunkıran'a tepki gösteren CHP'liler, “Ortada
suç varsa mahkemeye git. Nasıl hukukçsun?”
diye bağırdı. AK Partili Mehmet Özgür ve
CHP'li Mahir Budak da uzun süre tartışan
isimler oldu.  Meclise başkanlık eden CHP'li
Mahir Doğan, “Başkanlık makamı konuşurken
bunu yok sayamazsınız. Biz eylül ayındayız ye-
minli mali müşavir arkadaşımız var komisyon
raporuna her şeyi yazdı tüm belgelere rahatça
ulaştı. Siz mayıs ayında aramıza katılan bir

meclis üyesi olarak ocak ayındaki denetim ra-
porunu konuşacaksanız bu sizin şahsiyetinizle
ilgili şovmenlik yapmak istediğinizi gösteriyor.
Böyle harala gürele devam edecekse meclise
ister gelin ister gelmeyin ben bir saat ara veri-
yorum” dedi.  

500 milyon borç var

AK Partili Sait Odunkıran ise “Onların istediği
gibi mi konuşalım. Ortada 500 milyon borç var
yapılan hiçbir şey yok bir taş bir taş sütüne
koymamışlar biz bir yere gitmiyoruz. Seslerinin
fazla çıkmasının sebebi onların çok büyük acı-
ları olduğunu gösteriyor. Benim ifade etmek is-
tediğim sadece bunlar ama dinlemediler
meclisi terk ettiler. Her şeyin üzerini örtmeye
çalışıyorlar. Benim meclise geldiğim tarih belli-
dir. Benim iki toplantıda söz isteme talebimi
kabul etmeme gerekçeleri bu olsa gerek bu top-
lantıda da burayı terk etmek zorunda kaldılar.
Yeşilkent'te yapılmayan bir parktan dolayı
evden çıkamayan bir çocuğun ızdırabı bütün
meclis üyelerinin vebalindedir. Herkesin iyi bir
ortamda yaşamaya hakkı vardır biz de bunu
sağlatmak için elimizden geleni yapacağız”
açıklamasını yaptı. 

İhaleleri irdeleyeceğiz

“Avcılar halkının cebinden çıkan paranın hesa-
bını soracağız” diye konuşan Odunkıran,
“Bundan korkarak meclisi terk ettiler. Yapılan
bütün ihaleleri irdeleyeceğiz. Avcılar halkı
hangi ihalde ne kadar usulsüzlük olduğunu bi-
lecek. Halkımız da takdirini sandıkta tavrını or-
taya koyacaktır. Biz bugüne kadar elimizden
geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz” be-
yanında bulundu. 

Avcılar Belediye
Meclisi'nin Ekim ayı
ikinci oturumunda

AK Partili Sait
Odunkıran'ın,

“Avcılar'ı zarara 
soktunuz, ihaleleri

iki şirkete peşkeş
çektiniz, belediyeyi
batırdınız” sözleri

toplantıya ara
verdirdi. AK Parti ve

CHP'liler arasında
başlayan kavgaya
oturumu yöneten

Mahir Doğan 
müdahale etti

YAKUP TEZCAN

PESKES KAVGASI!

Verilen aranın ardından söz alan aK Parti
Grup başkanvekili ali Rıza aydın meclis
üyelerinin konuşmasının kesilmemesini is-
tedi. Odunkıran'ın yarıda kalan konuşma-
sını tamamlamasını isteyen aydın, herkesi
sükunete davet etti. Meclis başkanvekili

Mahir Doğan ise talep üzerine Odunkıran'a
yeniden 3 dakika konuşma hakkı tanıdı.
tekrar kürsüye gelen Odunkıran, “benim
eleştirilerimi kabul etmeyenler burada id-
dialarıma cevap verir. Meclisi terk etmek
çözüm değildir” ifadelerini kullandı. 

Terk eTmek
cözüm değil

OTIZMLI COCUGA ICRA 
Silivri'ye bağlı Selimpaşa'da annesi ve babası boşanan 3 yaşındaki
Atipik Otizmli Y.C.K, annesinden zorla alınarak icra memurları
aracılığıyla babasına teslim edilirken gözyaşlarına boğuldu

1 YIL önce annesi ile babası
boşanan Y.C.K' ye "Atipik
Otizm" teşhisi konuldu.

Mahkeme, baba ile her hafta 8 saat gö-
rüşmesine karar verdi ancak babası onu
almaya geldiğinde ağlayarak annesin-
den ayrılmak istemedi. Y.C.K'nın anne-
sine döndüğünde ise göz teması
kurmadığı, uyku düzeninin bozulduğu
belirtildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde
görevli olan uzman bir psikolog tarafın-
dan düzenlenen raporda "Çocukla ilgili
devam eden tedavi sürecine babanın
dahil edilmesi" önerildi fakat babanın 2
seans dışında randevulara katılmadığı
ileri sürüldü. Annesinden ayrıldığı an
ağlayamaya başlayan Y.C.K icra me-

murları tarafından zorla alınarak ba-
basına teslim edildi. O anlar aile

tarafından görüntülendi.

Kimseyle ilişki kurmuyor

Y.C.K'nin annesinin avukatı
Enver Aksakal, boşanma da-

vasının devamı esnasında
çocukla babanın hangi

şartlarda görüşeceğine
dair bir mahkeme kararı

olduğunu, kararın ve-
rilmesinin ardından

çocukta birtakım
arazlar görülmesi

üzerine müvekki-
linin hastaneye

başvurduğunu
söyledi. Ak-

sakal,
Y.C.K'ye

yüzde 40
ora-

nında
'Ati-

pik

otizm' teşhisi konulduğunu belirterek,
"Bu aslında bütün koşulları değiştirdi.
Çünkü bu tür hastalığın tedavisi için ço-
cuğun anne eşliğinde görülmesi gereki-
yordu. Baba, mahkemenin verdiği
kararı gerekçe göstererek ısrarla tek ba-
şına görmek konusunda tavır takındı.
Kendisine defalarca beraber görüşül-
mesi konusunda teklifte bulunmamıza
rağmen bunu hiç kabul etmedi. Kendisi
doktorlar tarafından tedaviye davet edil-
mesine rağmen bu davete de 1 ya da 2
kere riayet etmek dışında katılmadı. Ço-
cuğun tedavisinde engellere sebep olu-
yor. 2 buçuk 3 yaşında bir çocuktan
bahsediyoruz. Tedavisinin 4, 4 buçuk
yaş aralığına kadar yüzde 80 oranında
başarıya ulaşma şansı var fakat baba ile
çocuğun tek başına yaptığı her görüş-
mede çocuğun tedavisi sekteye uğruyor.
Çocuk, her görüşmeden sonra yaklaşık
2 gün boyunca kimseyle iletişim kurmu-
yor" şeklinde konuştu.

Yargılama kesinleşmedi

Aksakal, annenin görüşmeye engel ol-
madığını söyleyerek, "Her zaman kendi
isteğiyle babasını görmesi için davet etti
ama baba, anne eşliğinde görmeme ko-
nusunda ısrarcı olup bu işi icra yoluyla
çocuğu zorla annesinden koparmak su-
retiyle alma noktasına kadar getirdi
maalesef. Özellikle şunu belirtmem ge-
rekiyor; Bahsettiğimiz mahkeme kararı
nihayete ermiş, kesinleşmiş bir mah-
keme kararı değil. Yargılama süreci
devam ediyor. Çocuğun "Atipik otizm"
rahatsızlığına uygun bir şahsi görüşme
kararı mutlaka tesis edilecektir. Bizim
talebimiz de bu yönde oldu. Yargılama
kesinleşmedi. 'Lütfen bu süreci beraber
yönetelim. Elimizde kurtarılabilecek bir
çocuk var. Bu süreci beraber yönetelim.
Çocukla baba arasındaki şahsi ilişki
zaten bu rahatsızlığa uygun tesis edile-
cektir. Bunu bekleyelim' dedik fakat ba-
banın tavrı maalesef beklememekten
yana oldu" dedi. DHA

1 oy için elimden geleni yaparım
CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yerel 
seçimlerde CHP için elinden geleni yapacağını belirterek, "Yerel seçimlerde de 
partimizin 1 oy fazla alması için elimden ne geliyorsa onu yaparım” dedi

CUMA namazını Yalova Mer-
kez Camii’nde kılan Muhar-
rem İnce, çıkışta gazetecilerin

sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde ne
yapacağı sorulan İnce, "Ben partiliyim.
Partimin bir oy fazla alması için elimden
gelen her şeyi yaparım. Nasıl ki cumhur-
başkanlığı seçiminde 68 vilayete gidip
107 miting yaptıysam önümüzdeki yerel
seçimlerde partimizin 1 oy fazla alması
için elimden ne geliyorsa onu yaparım”
dedi. Yerel seçimlerde Yalova’da belediye
başkan adayı için kimin olmasını istediği
sorulan İnce, “Yalova’nın milletvekili, il
başkanı, yöneticileri var ama benim gö-
rüşüm ön seçim yapılması ve anket ya-
pılmasıdır. Takdir partili yöneticilerindir,
ama ben ön seçimle anketin karışımını
savunuyorum” diye konuştu.

İkimiz de ikinci olduk

Camiye beraber geldiği yeğeni Ömer
Faruk Bildik’i basın mensuplarına tanı-
tan İnce, “Bu delikanlı benim yeğenim.
Aramızda 2 ortak özellik var. Birisi, kan
bağımız var. Bir de ikimiz de ikinci
olduk Türkiye’de. Ben seçimde ikinci
oldum, o da üniversite sınavında Tür-
kiye ikincisi oldu. Ortak yönümüz bu”
dedi. Mustafa Sarıgül'ün kendisine
yönelik yaptığı eleştiriler de sorulan
İnce, "Bir açıklamanın ne için yapıldı-
ğını biliyorsanız, ona cevap vermeye
gerek yoktur. Ben o açıklamanın ne için
yapıldığını bildiğim için cevap vermeye
gerek duymuyorum” dedi. Muharrem
İnce’ye namaz sonrası vatandaşlar da
yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, İnce ile
hatıra fotoğrafı çektirdi. DHA

MECLİS KARIŞTI
Yaşanan tartışmalar sonrası

gerilen Avcılar Meclisi’nde
CHP’liler salonu terk etti.

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.

Küçük çocuğun
dramıyla ilgili
şimdilik bir

karar verilmiş
olsa da

yargılama
henüz

kesinleşmedi.

Muharrem
İnce

Ünver’in ölüm 
nedeni belli oldu

İstanbul bostancı açıklarında
düşen helikopterden yaralı kurtulan
ancak kaldırıldığı hastanede hayatını

kaybeden OtOKaR Yönetim Kurulu başkanve-
kili Halil İbrahim Ünver’in ön otopsisi tamam-
landı. Ünver’in iç kanama ile beyin kanaması
geçirdiği ve boğulduğu belirlendi.

Özgür'ün tedavisi sürüyor

Halil İbrahim Ünver’in cenazesi gece yarısı
hastane morgundan
alınarak Yenibos-
na’daki adli tıp Kuru-
mu’na getirildi. burada
yapılan ön otopsinin
ardından cenaze
bugün öğle saatlerinde
Ünver’in yakınlarına
teslim edildi. Ön otop-
side vücudunda ağır
kırıklar olmadığı ancak
ufak kemik kırıkları bu-
lunduğu tespit edilen
Halil İbrahim Ünver’in
beyin kanaması ile iç
kanama geçirdiği ayrıca boğulduğu tespit
edildi. Pilot İsmet Özgür’ün tedavisi ise halen
Kartal Eğitim ve araştırma Hastanesi’nde
devam ediyor. DHa

Odunkıran,
Avcılar’ın

çok kötü bir
şekilde

yönetildiğini
söyledi.
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S ahnede 2 kostüm değiştiren İrem Derici'nin romantik
şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edil-
mesiyle alanda muhteşem bir görüntü oluştu. Konser

alanının dolduran yüzlerce kişiyle hep bir ağızdan şarkılarını
seslendiren İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece ya-
şattı. “Biz her sahnemize ilk sahnemiz gibi hep aynı heyecanla
çıkıyoruz. Hele ki İstanbul konserleri genelde nadir olduğu için
daha bir heyecanlı oluyoruz” dedi.

En az 7 klip çekeceğim

Yeni albüm süreciyle ilgili konuşan Derici, şunları söyledi: “Bu
sefer benim çok tarzımın dışında bir çalışmaydı. Çünkü bu al-
bümde biraz kendimi serbest bırakmayı istedim. Zaten o geçir-
diğim kötü dönemlerin kusması gibi bir şey oldu, bütün
şarkılarda hep çemkiriyorum. Genelde beni hep mutlu mesut
aşk şarkılarıyla tanıdı herkes. Bu sefer ‘çemkirella’. Ama rahat-
ladım, resmen elemimi kederimi ben de bu şekilde attım. Şimdi
yeni klip için ufak tefek toplantılara başladık. Herhalde yeni klip
ekim başında yayında olur. Geçen albümdeki gibi yapmayaca-
ğım bu sefer, en az bir 6-7 klip çekmek istiyorum. Çünkü hepsi
şu geçirdiğim son iki senemi anlatan şarkılar. Sonra üstünden
yıllar geçince klip çekmedim diye 
üzülüyorum”

Sosyal medyayı takmayın

Albümle ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşan Derici, “Her
işimizdeki gibi aşık olan da oluyor, nefret eden de; göklere çıka-
ran da oluyor kenefe atıp üstüne sifonu çeken de oluyor. Bu her
zaman böyle. Queen, Bohemian Rhapsody’i yaptığında da
böyleydi. O yüzden zaten oturup da sosyal medya yorumlarına
takılırsak biz bitmişiz” dedi.

Ben hepsini yola getiriyorum

Sosyal medyadan kendisine atılan mesajlarla ilgili konuşan De-
rici, “Beni işletmek kolay mı sence? Ben hacker’ları yola getiri-
yorum. Şimdi böyle dedim diye bütün hacker’lar bana saldırır.
Mesela mesaj atıyorlar, ‘şuna tıkla’ filan diye, ‘hadi oradan’
diye yazıyorum, ‘abla sen de cin çıktın’ diyorlar” ifadelerini
kullandı. Sanatçı Edis ile aralarında geçen evlilik teklifi ko-
nusu hakkında da konuşan Derici, “Çok sevdiğim çok eski
arkadaşım. Biz arada böyle atışıyoruz, geyik yapıyoruz” dedi.

Ben bir troll sayılırım

Hayatını mizah üstüne yaşadığını belirten Derici, “Ben bu sek-
töre gireli altı yıl oldu. Ben hayata 1987 yılında bir ‘troll’ olarak
geldim. Yeni beni ciddiye alıp üzerinde saatlerce konuşup iki
gün ‘trending topic’te tutmak istiyorlarsa buyursunlar tutsun-
lar. Başkasının özgürlük alanını kısıtlamadıkça ya da başkası-
nın aleyhine bir durumda olmadıkça ben istediğim gibi yaşar

ya da istediğimi söylerim. Kimisi eleştirir kimisi sever. Biraz şa-
kaya kapılarımızı açalım. Bir de ‘hadi beni kendine 10 günde
aşık et’ diye meydan okuma başlattılar. Ama ben herkesi değil,
kendi istediğimi aşık ediyorum” diye konuştu.

Çaba sarf etsinler

“Zaten şu an aşk maşk yok” diyen Derici, “Öyle bir planım
programım da yok. Artık zaten ben planlamayayım, ben aşık
etmeyeyim. Birileri benim için çaba sarf etsin der-
dindeyim” şeklinde konuştu. Artık kendini ol-
duğu gibi kabul ettiğini belirten Derici,
“İlgi odağı olmayı seviyorum, hep
seviyordum. Bu bir hastalık mı,
kusur mu kim bilir. Ama ben
buyum, kendimi kabullendim.
Herkese de tavsiye ediyorum. Sevin kendi-
nizi, sevişin 
kendinizle” dedi.

Keytar şov

İsfanbul Açıkahava konserinde hay-
ranlarına unutulmaz bir müzik ziya-
feti yaşatan Derici, sahnede ilk kez
keytar çalarak büyük bir sürpriz
yaptı. Bitmeyen enerjisini müzikle
birleştiren Derici, keytarla yaptığı
show ile uzun süre 
alkışlandı.

RUZGAR GIBI ESTI
İrem Derici, İsfanbul Tema Park’ın konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun
ilgi gösterdiği konserde 2 saat sahnede kalan Derici, Dantel, Ben Tek Siz Hepiniz ve Dur, Yavaş gibi hit olmuş şarkılarının
yanı sıra yeni albümü ‘Sabıka Kaydı’ndan da en yeni şarkılarını özel dans şovları eşliğinde dinleyicilere sundu

IREM DERICI IREM DERICI IREM DERICI IREM DERICI IREM DERICI IREM DERICI 

DÜNYACA ünlü piyanist İdil
Biret, genç müzisyenlere "Meş-
hur olacağım" demeden, amatör

bir ruh ve profesyonel çalışmayla işlerini
severek ve zevk alarak yapmaları tavsiye-
sinde bulundu. Ayvalık Uluslararası Müzik
Akademisi'nin (AIMA) piyano "master
class" (usta sınıfı) programı kapsamında
ders vermek için Balıkesir'in Ayvalık ilçesin-
deki Alibey (Cunda) Adası'na gelen İdil
Biret, AA muhabirine, klasik müziğin dün-
yadaki durumuna ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu.

Ailem yönlendirmedi

Biret, ailesinde hemen herkesin amatör
müzisyen olduğunu, daha 2,5 yaşındayken
annesinin piyano çaldığını hatırladığını be-
lirterek, ona rağmen aileden kimsenin mü-
ziği meslek olarak seçmediğini, bunu ilk
kendisinin yaptığını söyledi.

Öğrenci yetiştirmek zor

Öğrenci yetiştirmek için aslında uzun sene-
ler birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan
Biret, "Ben maalesef bunu yapamadım

çünkü kendi yaptığım işler çok zaman alı-
yor. Plaklar, konserler ve başka yazı çalış-
maları çok zaman aldığı için hakikaten bu
şekilde bir talebem olmadı ama genç vir-
tüöz arkadaşlarımla beraber olmak, onlara
bir dereceye kadar yardım etmek müzikal
konularda hakikaten benim için çok büyük

bir zevk ve kazanç aynı zamanda." diye ko-
nuştu. Biret, klasik müziğin genç yetenekle-
rine şu tavsiyelerde bulundu: "Yaptıkları işi
sevdikleri için yapsınlar. 'Ben bundan meş-
hur olacağım' demesinler. Bu bugün geçerli
olamaz çünkü yalnız Çin'de milyonlarca
müzisyen, özellikle piyanist var. Bu hakika-

ten çok sevdiğimiz, zevk aldığımız bir şey
olarak yapılmalı. Bu konuda amatör ruha
sahipseniz çalışmalarınız tamamıyla pro-
fesyonel olmalı. Hiçbir zaman en ufak bir
şeyi affetmemek lazım. Kendinde yanlış bir
şey yaparsa hemen onu düzeltmek lazım.
Bu demektir ki saatlerce çalışmak ve dü-
şünmek gerekir."

Kolaya kaçmayın

Biret, insanın her zaman yeni şeyler keşfet-
tiğini, hiç olmayacak bir renk ve nüansın
yeni ufuklar açabildiğini vurgulayarak, in-
sanların birbirinin fikirlerinden karşılıklı
zenginleştiklerini vurguladı. Biret, sözlerini
şöyle tamamladı: "Klasik müzik maalesef
dünyada krizde ancak Uzak Doğu'da çok
büyük rağbet görüyor. Yalnız Çin'de mil-
yonlarca piyanist olduğundan bahsediyor-
lar. Bu da hem güzel hem de korkutucu
çünkü genç yeni yetişen nesiller için bu şe-
kilde bir şeye varmak son derece güç ama
benim en çok endişe ettiğim şey kolaya
kaçmak. Kolaya kaçmamak lazım. Kalite-
siz müziklerden zevk almak bilmiyorum ne
dereceye ruh zenginliği getirir." AA

Genç piyanistlere altın tavsiyeler
Piyanist İdil Biret, "Yaptıkları işi sevdikleri için yapsınlar. 'Ben bundan meşhur olacağım' demesinler.
Bu konuda amatör ruha sahipseniz çalışmalarınız tamamıyla profesyonel olmalı" diye konuştu

Hayalleriyle
sanatçı oldu
Resimlerinde kadın ve kedi figürlerini
sıkça kullanan ressam Arzu Karcı,
aynı zamanda Geleneksel Türk Çini
Sanatı'nı çağdaş resme uyarlıyor.
Karcı, hayallerinin peşinden gitme
azmiyle de dikkati çekiyor

RESİMLERİNDE kadın ve kedi fi-
gürlerini sıkça kullanan ressam
Arzu Karcı, aynı zamanda Gele-

neksel Türk Çini Sanatı'nı çağdaş resme
uyarlıyor. Profesyonel kariyerini terk ede-
rek sanata yönelen Karcı, 6
yıl bankacılık yaptıktan
sonra "artık herkesin iste-
diği standart hayatı yaşa-
mak istemiyorum" diyerek
hayallerinin peşinden
gitme kararı aldığını ve
2002'de beyaz bir sayfa
açıp, ikinci hayatına başla-
dığını ifade ediyor. Arzu
Karcı, 4 yaşından beri hem
sağ hem de sol eliyle resim
yapabildiğini belirterek, İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu
olmasına rağmen güzel sanatlar alanında
yüksek lisans yaptığını kaydetti. Hacettepe
Üniversitesinde "Türk Çini Motiflerinin
Çağdaş Resme Uyarlanması" konulu tez
hazırladığını aktaran Karcı, yaklaşık 16 yıl-
dır resim, seramik ve cam alanında eserler
ürettiğini söyledi.

Çevreci bir kimliği de var

Çevreci ve hayvansever kimliğiyle tanınan
biri olduğuna işaret eden ressam Karcı,
"Bu çalışmalar, benim doğa ve hayvan sev-
gimi temsil ediyorlar. O nedenle hemen
hemen her tablomda kadın ve kedi figü-
rünü kullanıyorum. Eserlerime baktığı-
nızda onların gözlerinin kapalı olduğunu
görebilirsiniz, çünkü ben resim yaparken
tuvalimde ideal bir dünyayı hayal ediyo-
rum. Bu anlamda kadın, çocuk, hayvan ve
doğaya yönelik psikolojik ve fiziksel şidde-
tin bu denli arttığı bu dünyaya tutunmakta
oldukça zorlandığımı hissediyorum ve
idealize ettiğim dünyadaki
huzuru ve sevgiyi göster-
mek için kadınların ve
hayvanların gözle-
rini kapalı res-
mediyorum."
şeklinde ko-
nuştu. AA

Vialand markasını yenileyerek yoluna yeni is-
miyle devam eden İsfanbul’da, açıkhava konserleri

Eylül ayı boyunca devam edecek. 10 bin kişilik etkinlik
alanında 12 Eylül’de Buray, 13 Eylül’de Rubato, 19 Ey-
lül’de Edis ve 20 Eylül’de Berkay sevenleriyle buluşa-

cak. Kapı açılış saati 18.30 olan konserler, saat
20.00’de başlıyor. Konser biletleri İsfanbul’un inter-
net sitesi üzerinden veya İsfanbul Tema Park gişe-

lerinden alınabiliyor. Tema parkın yıllık üyelik
kartı ‘YesClub’ı alanlar ise tema parka sı-

nırsız giriş hakkının yanı sıra konser-
leri ücretsiz olarak

izleyebiliyor.

Konserler 
sürecek

Konser boyunca hayranlarıyla 
sohbet etmeyi de ihmal etmeyen
İrem Derici, aşk hayatına ilişkin
bilinmeyenleri de anlattı. “Şu an
hayatımda aşk maşk yok” diyen
güzel yıldız, “Ama ilgi görmeyi
seviyorum. Kendinizi sevmekten
vazgeçmeyin, sevin ve sevişin”
ifadelerini kullandı.

Arzu Karcı

Biret, genç isimlerin müzik konusundaki ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İdil  Biret, çok
sayıda genç
isme verdiği
derslerle de
adından söz
ettirmeyi
başarıyor.
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Evinde oynayacağı Batman
Petrol maçı için hazırlıklarını
tamamlayan Silivrispor'da
saha zemini de yoğun uğ-
raşlar sonucunda mücade-
leye yetiştirildi. Son olarak
yayınlanan fotoğrafla zemi-
nin hazır ol-
duğu

bildirildi. Silivrispor Başkanı
Akgün Duru da yaptığı açık-
lamada; 'Yaptığımız ortak ça-
lışmaların sonuç verdiğini
görmek güzel. Maliyetin üçte
birini İl Spor Müdürlüğü kar-
şıladı. Belediyemiz de araç
desteği verdi. Hep birlikte

Silivrispor'uz. Her-
kese teşekkür-

ler' dedi.

Silivrispor maça hazır

ISTANBUL TAKIMLARININ
ZOR HAFTASI
Türkiye 2. ve 3. Ligi'nde mücadele eden İstanbul ekipleri bugün zorlu karşılaşmalarda
rakiplerine üstünlük kurarak 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak.
Büyükçekmece Tepecikspor, Bayrampaşaspor, Tuzlaspor, Alibeyköy, Esenler Erkosspor,
Silivrispor ve Halide Edip Adıvar Spor Kulübü sezonun ilk galibiyetini almak istiyor

M illi maçlar nedeniyle ara ve-
rilen Spor Toto Süper Lig
ve 1. Lig'de bu hafta maç

oynanmayacak. Bu sebeple gözler
2. Lig ve 3. Lig'e çevrildi. İstanbul
takımlarının önemli sayı ile katılım
sağladığı iki ligde bugün 9 kritik
mücadele var. Esenler Erkosspor –
Sultanbeylispor, Halide Edip Adı-
var Spor Kulübü – Bağcılar Spor
Kulübü ve Sancaktepe Belediyes-
por – Bayrampaşa maçları iki İs-
tanbul takımını karşı karşıya
getirecek.

evinde yenilmişti

Yeni sezona evinde aldığı Tire 1922
mağlubiyetiyle başlayan Büyükçek-
mece Tepecikspor bugün Nevşehir
Belediyespor'un konuğu oluyor. İlk
maçtaki hatalardan ders alıp hazır-
lıklarını bu doğrultuda yapan İstan-
bul ekibi İç Anadolu'dan 3 puanla
dönmek istiyor. Nevşehir Belediyes-
por oynadığı son 10 maçta aldığı 8
galibiyetle dikkat çekiyor. Geçen
hafta da Yomraspor'u deplas-
manda yendi.

İkisi de telafi peşinde

Serik Belediye ile oynadığı sezonun
ilk maçında son dakikalarda bul-
duğu gollerle deplasmandan 1 pu-
anla ayrılan Halide Edip Adıvar
Spor Kulübü'nün bugünkü konuğu
Bağcılar Spor Kulübü. Rakibi gibi
kendisi de 1. haftayı beraberlikle ta-
mamlayan Bağcılar ekibi, aynı za-
manda ilk galibiyetini almak istiyor.
Karşılaşma 16.30'da başlayacak.

eyüp'te hedef 2'de 2

Kubilay Akyüz'ün son dakikada at-
tığı golle Bodrumspor deplasma-
nından üç puanla dönen Eyüpspor
bugün sahasında Kastamonuspor'u

ağırlıyor. Liderliği eline geçirdiği ilk
haftada yerini kaptırmak istemeyen
sarı morlu ekip kazanmaktan başka
bir şey düşünmüyor. Karadeniz
ekibi ilk hafta evinde bir başka İs-
tanbul temsilcisi Sancaktepe ile
karşılaşmış ve sahadan 1-0 yenik
ayrılmıştı.

İstanbul derbisi

İki İstanbul ekibini karşı karşıya ge-
tirecek olan maçta Sancaktepe Be-
lediyespor bugün Bayrampaşa
Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Geçtiği-
miz hafta Kastamonuspor'u yene-
rek sezona üç puanla başlayan
Sancaktepe Belediyespor evinde de
kazanarak puanını 6'ya çıkarmak ve
yoluna kayıpsız devam etmek ama-
cında. Bayrampaşa ise rakibini
yenip ilk galibiyetini almak istiyor.
Mücadele 16.30'da başlayacak.

Kayıpların maçı

Geride kalan haftayı kayıpla kapa-
tan Tuzlaspor ile Fatih Karagüm-
rük bugün karşı karşıya geliyor. İlk
haftanın ardından kazanıp 3 puan
almak için mücadele verecek olan
iki takım Tuzla'da kozlarını payla-
şacak. Konya Anadolu Selçukspor
deplasmanından 1 puanla dönen
Tuzla ekibi son dakikada attığı golle
moral bulmuştu. Fatih Karagüm-
rük'ün bu maçtan çıkaracağı galibi-
yet büyük önem taşıyor. Mücadele
16.30'da başlayacak.

Kaybedenler karşı karşıya

3. Lig'deki ilk maçlarını kaybeden
Alibeyköyspor ile Elaziz Belediyes-
por İstanbul'da karşılaşacak. İki ta-
kımın da galibiyeti amaçladığı
mücadele öncesinde tüm hazırlıklar
tamam. Sultanbeyli Belediyespor
karşısında 10 kişi kalıp sahadan
mağlup ayrılan Alibeyköyspor Ela-
zığ temsilcisini evine puansız gön-

dermek amacında. Mücadele
16.30'da başlayacak.

esenler Sultanbeyli'yi 
konuk ediyor

Yeni sezondaki ilk maçında Adıya-
man deplasmanından 87. dakikada
yediği golle 1-0 yenik ayrılan Esen-
ler Erokspor, Alibeyköyspor'u aynı
skorla yenen Sultanbeyli ile Esen-
ler'de karşı karşıya geliyor. Saat
16.30'da başlayacak karşılaşmada
ev sahibi üç puan alarak geçen haf-
taki mağlubiyeti telafi etmek, konuk
ekip ise kayıpsız yoluna devam
etmek istiyor.

Pendik Zonguldak
deplasmanında

İlk maçında Sivas Belediyespor
ile golsüz berabere kalan
Pendikspor bugün Zongul-
dak Kömürspor ile deplas-
manda karşı karşıya
gelecek. Sezondaki ilk
galibiyetini alabilmek
için sahaya çıkacak
olan kırmızı beyazlıla-
rın kazanmaktan başka
düşüncesi yok. Zongul-
dak Kömürspor ilk ma-
çında Manisa BBSK
deplasmanından 2-1'lik
yenilgi ile dönmüştü.

Bayrampaşalılar
çıkarma yapacak

Bugün Sancaktepe Belediyes-
por karşısında 3 puan mücade-
lesi verecek olan
Bayrampaşaspor'da taraftar dep-
lasman organizasyonu düzenliyor.
Saat 14.00'te Çetin Emeç Sta-
dı'ndan hareket edecek otobüsle ta-
kımlarına destek vermek için yola
çıkacak olan taraftarlar takımları-
nın sahadan galibiyetle ayrılmasını
temenni ediyor.

BuraK ZİHnİ

Hekimoğlu Trab-
zon'a son dakika golü
ile mağlup olup sezona
mağlubiyetle başlayan Si-
livrispor da bu hafta evinde
oynayacak İstanbul takım-
ları arasında yer alıyor. Sa-
hasında Batman Petrol'ü
ağırlayacak olan kırmızı ma-
vililer taraftarının önünde
kazanarak lige yeniden baş-
lamanın hesaplarını yapı-
yor. Batman Petrol de ilk
maçında Karaköprü ile 1-
1 berabere kalmıştı.
Maın başlama saati
16.30.

Bugün evinde ağırlayac-
ğağı Fatih Karagümrük'ü
yenerek puanını 4'e ykselt-
mek isteyen Tuzlaspor'da
Başkan Koçer İlhanlı yap-
tığı açıklamayla taraftarları
ve ilçenin önde gelenlerini
maça davet etti.İlhanlı şun-
ları söyledi; 'Bizler göreve
geldiğimiz günden itibaren
elimizi, kolumuzu ve hatta
gövdemizi kayanın altına
koyup Tuzlaspor'un en iyi
noktalara gelebilmesi için
mücadele veriyoruz. Tuz-
laspor taraftarlarıyla aynı
safta hareket ediyoruz. Tuz-
laspor'un kapısı tüm Tuzla-
lılara açıktır. Bu sene
yönetim, futbolcu ve taraf-
tar bir araya gelip tüm en-
gelleir aşarak
Tuzlasporumuzu PTT 1.
Lig'e çıkaramak tek amacı-
mızdır. Geçmişte yaşanan-
lar bizi ilgilendirmiyor.
Önümüze bakacağız. Her
daim Tuzlaspor'un daha iyi
yerlerde olabilmesi için
emek veren Tuzla esnafını,
Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı Bey ile kulübün
eski başkanı Ahmet Ça-
buk'u, tüm gazetecileri ve

siyasi parti ilçe başkanla-
rını birlik ve beraberlik için
maçımıza bekliyoruz. Bizler
bugün var yarın yokuz. Ta-
kımımızı daha üst noktalara
çıkarmak için bugün bura-
dayız. Bu sezon takımımı-
zın evinde oynayacağı ilk
maçta semtimize destek
vermenizi istiyorum'

Koçerli’den Tuzla’ya davet

KonuK
Batman Petrol
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aBd'li sinema oyuncusu
Burt Reynolds, 82 ya-
şında hayatını kaybetti.
Reynolds'ın menajeri ta-
rafından yapılan açıkla-
mada, ünlü oyuncunun
kalp krizi geçirmesinin ar-
dından ABD'nin Florida
eyaletinde bir hastaneye
kaldırıldığı ve burada ya-
şamını yitirdiği belirtildi.

Ünlü bir isimdi

Televizyon kariyerine
1950'li yıllarda başlayan
Reynolds, 1962-1965 ara-
sında "Gunsmoke" adlı
diziyle tanınmaya başlan-
mıştı. Beyaz perdeye
1972'de çekilen "Delive-
rance" adlı filmle adım
atan Reynolds, 1974'teki
"The Longest Yard",
1977'deki "Smokey and
the Bandit" filmleriyle
ününü pekiştirdi. Rey-
nolds, 1997'de çekilen
"Boogie Nights" filmiyle
Altın Küre'de "En İyi Yar-
dımcı Erkek Oyuncu
Ödülü"ne layık görülür-
ken, bu filmle Oscar
Ödülleri'ne aynı 
dalda aday gösteril-
mişti.

S ilivri’de CHP’den 15 yıl boyunca belediye
başkanlığı görevinde bulunan Selami Değir-
menci, 2019’da yapılacak yerel seçimler için

adaylığını açıkladı. Çeltik’te bulunan bir resto-
randa basın toplantı düzenleyen Değirmenci,
“Kendimi enerjik hissediyorum yaş benim için
önemli değil hatta her geçen yılın beni hizmet yö-
nünde hırslandırdığını ve geçmiş hatalarında çok
iyi muhakemesinin yapılmasına fırsat verdiğini
söyleyebilirim. Bütün gücümle Silivri için varım ve
adayım. Belediyecilikte hemşehri memnuniyetini
esas alan tutarlı kararlı dürüst yönetimle hızlı bir
yönetim anlayışını esas alacağız. Ben yaptım oldu
anlayışını reddeceğiz. Hızlı, cesur ve atılgan bir yö-
netim anlayışı sergileyeceğiz. Tüm kesimleri ku-
caklayacak iş yaparken ezmeyecek. Başkanlık
makam yetkilerini baskı aracı olarak kullanmaya-
cağız. Kentin kaynaklarını kent halkının yararına
kullanacağız, kişilerin kullanmasına izin vermeye-
ceğiz” dedi.

Neden aday oluyorum?

1989 ve 2004 yılları arasında belediye başkan-
lığı yaptığını anımsatan Değirmenci, o dö-

neme ilişkin de “94 seçimlerinde SHP'den ayrıla-
rak CHP'ye geçmiştim. Partimiz yüzde 4 buçuk oy
alırken ben seçim kazanmıştım, 99'da parti barajın
altında kalmıştı ben yine seçim kazanmıştım” ifa-
delerini kullandı. Bu durumun kendisinin Silivri
halkı tarafından sevilen biri olduğunu gösterdiğini
paylaşan Değirmenci, “İnsanlar her seçimde sen
aday oluyorsun filan iki de bir çıkıyorsun diye dü-
şünebiliyor. Bunlar çok doğal. Ben aday oluyorum
neden oluyorum. Geçmiştede görüldüğü gibi
benim Silivri halkıyla diyaloğum iyi Silivri halkı ta-
rafından bu göreve layık görüldüğüme inanıyo-
rum ama parti yönetimlerini geçerek adaylık
hakkımızı elde edemedik” dedi.

Önümüzü kestiler

Geçmiş yıllarda da belediye başkanlığı için aday
adayı olduğunu ama kendisinin önünün bir şe-
kilde kesildiğini anlatan Değirmenci, “Ben Silivi'de
1989-2004 yılları arasında 15 sene görev yaptım
daha sonra partiden ihraç edilmiştik. 2009 yine bir
adaylık sürecine girdik o dönemde adaylığımız 4
saat içinde veto edilerek değiştirildi. 2014 yılında
da tekrar göreve aday olduk bir ön seçim olmasa
bile meclis üyesi adaylığında mevcut belediye baş-
kanıyla yarıştık dokuzar kişilik liste çıkardık. 9-0

seçimi

aldık ama yine adaylığımız engellendi” diye
konuştu.

Büyük yatırımlar yaptık 

Kendisinin belediye başkanlığı döneminde Siliv-
ri'ye çok şey kazandırdığını da paylaşan Değir-
menci şunları söyledi; “Su şebekesi gibi hala
kullandığımız suların bizim açtığımız yerlerden
gelmesi gibi. Trakya'nın en büyük araç parkına sa-
hibi olmak gibi devlette bile ambulans işletmesi
yokken 3 ambulansla 24 saat hizmet veren bir
birim olmamız gibi. Yine itfaiye hizmetiyle bizim
görev sahamız dışında olsa bile birçok köye hiz-
met verebiliyorduk. Halk ekmek gibi, İBB'den
önce zemin etütlerinin yapılması gibi çalışmalar
yaptık. Ki bunlar çok ciddi paralar gerektiren şey-
lerdi. Biz ilçe belediyesi olarak geçmişte düzenli
depolama alanı yaptık. Edirne Belediye Başkanı-
mız da aynısını yaptı genel başkanımız da Edirne
Başkanı'na bu hizmetten dolayı önümüzdeki
dönem de adayımız sensin demişti. İki dönem, üç
dönemde iki defa deniz temizliğini yapmış olma-
mız gibi büyük yatırımlar yaptık.”

İlklere imza attık

Geçmiş yıllarda Silivri'de birçok ilke imza atıklarını
anlatan Değirmenci şöyle konuştu; “ “İstanbul'da 

ilk defa hayvan barınakları yapmıştık. Meslek lise-
lerinin getirilmesi, 10'a yakın okulun yapılması.
Yerel Gündem 21 uygulamamız vardı. Yaklaşık
180 kişilik bir meclisle Silivri'yi yönetiyorduk. Bele-
diye Meclisi'nden önce oraya öne alıyorduk. De-
mokratik yapıyı ve kenti yönetime katmayı
sağlamaya çalışıyorduk. Belediye Meclisi'nde ol-
mayan tüm sivil toplum örgütlerine, muhtarlara
gündemi gösterip tartışmaya dahil ediyorduk. Biz-
den sonra meclis üyelerini bile konuşturmadılar.
Ben üç dönemin ikisinde mecliste azınlıktaydım
ama kararlarımız hep oybirliğiyle çıkmıştı çünkü
geniş platformlarda tartışılıyordu herkese söz
hakkı veriyorduk. Çok rahatlıkla muhalefet meclis
üyeleri de bu ortamda körü körüne muhalefet 
edemiyordu.”

edeBiyat, medya ve müzik dünyasının ünlü
isimlerini ağırlayan etkinlikte sahaf söyleşileri-
nin "Polisiye Roman" konukları Erol Üyepa-
zarcı ve Sevin Okyay oldu. Bu yılki teması
‘eğitim’ olan çardak altı sohbetlerinin konukları
ise Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu ve
Emin Çapa idi. Beylikdüzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu da Çardak Altı Sohbetleri'ni
baştan sona takip eden isimler arasındaydı.

Meslek tercihleri konuşuldu

Eğitim temalı sohbette, Prof. Dr. Acar Baltaş,
Deniz Bayramoğlu ve Emin Çapa özellikle ço-
cukların gelişimi ve eğitimle birlikte yapılacak
meslek tercihlerini ele aldı. Sohbette, günü-
müzde yazılım ve kodlamanın önemine değini-
lirken, meslek tercihlerinde gençlerin çağı takip
ederek seçimler yapması öngörüldü. Yine ge-

ride kalan yıllarda çok önemli meslek grupları
arasında yer alan mühendislik ve doktorluğun
yerini teknoloji çağı mesleklerinin alacağı bilgisi
verilirken, buna paralel olarak ülkemizin de
bilim ve bilişim anlamında gelişmesi gerektiği
ifade edildi.

Binlerce insanı ağırlıyoruz

İstanbul'un en iddialı buluşmalarının Beylikdü-
zü'nde yapıldığını ifade eden İmamoğlu, "Et-
kinliğimiz 11 gün sürüyor, içerisinde barış ve
sevgi var. Kitaplar var, sahaf festivalimiz var.
Enerjisi de bambaşka. Yanına sporu ve spor
müsabakalarını koyuyoruz. Bir taraftan da
konserlerle bütünleştiriyoruz. 30 Ağustos Zafer
Bayramı ile başlayan ve 9 Eylül İzmir'in Kurtu-
luşu ile son bulan bir başka buluşma olduğunu
zannetmiyorum. Milyona yakın insanı ağırla-

yıp bilgi ile buluşturuyoruz. Bu sene çok keyifli
gidiyor, ana tartışma konumuz ise eğitim. Ko-
nunun uzmanları ile buraya gelen vatandaşla-
rımızı buluşturuyoruz. Onlar fikirlerini
aktarırken toplum da fikrini aktarıyor" diye ko-
nuştu.

Sahaf ustalık işi

Sahaf olmanın ve bununla ilgilenmenin bir
hizmet olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Çok
fazla sahaf kalmadı diyebiliriz. Bir ustalık işi
bu. Burada bir sanatı icra ediyorlar. Sahaflara
ticaret gözüyle bakarsanız bu olmaz. Hatta
ben kültürü muhafaza eden, kültürü geçmişten
geleceğe taşıyan, bilgiyi ve belgeyi geçmişten
geleceğe taşıyan bir sanatlar gibi görüyorum
sahafları" dedi. 
BARIŞ KIŞ
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın beşincisi gerçekleşti. Sahaf
söyleşilerinin yapıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilginin adresinin Beylikdüzü
olduğunu söyleyerek, “Kitapla, bilgiyle, huzurla buluşmak isteyenler buraya gelsin” diye konuştu

manuş BaBa Söyledi
Beylikdüzü dinledi
Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenle-
nen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın beşin-
cisi gerçekleşti. Çardak altı sohbetleri ve
sahaf söyleşileri ile başlayan etkinlik
Manuş Baba konseriyle son buldu. Sanat-
çının seslendirdiği ‘Yalan, Dönersen Islık
Çal, Eteği Belinde, Haberin Var mı’ gibi
şarkılara hep birlikte eşlik eden dinleyici-

ler, muhteşem bir gece yaşadılar. Manuş
Baba’ya plaket ve çiçek takdiminde bulu-
nan İmamoğlu, kendisini Beylikdüzü’nde
ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söy-
ledi. Konser sonrası konuşan Manuş Baba
da, Beylikdüzü'ne geldiği için çok mutlu
olduğunu belirterek, ilçedeki atmosferden
de etkilendiğini söyledi. 

Gelin huzuru Bulun

ANIL BODUÇ

Silivri Belediyesi eski Başkanı Selami
Değirmenci, 2019 yılında yapılacak yerel

seçimler için başkanlığa talip olduğunu
açıkladı. Değirmenci, “Kendimi 

eskisinden daha enerjik hissediyorum.
Her geçen yılın beni hizmet yönünde

hırslandırdığını söyleyebilirim. Bütün
gücümle Silivri için adayım” dedi

Butun enerjim
Silivri icin

Şeffaf 
belediyecilik

önemli 
Belediyecilikteki en önemli husu-
sunda şeffaf belediyecilik olduğunu da
anımsatan Değirmenci bu konu hak-
kında da geçmişte bir örnek vererek,
“Kent Bilgi sistemi yaptık 250 bin do-
lara yapmıştık, Kadıköya aynısını iki
buçuk milyona yapmıştı. Çok geniş bir
Kent Bilgi Sistemimiz vardı. Müteah-
hitlerin hak edişleri oradan izleniyordu.
Herkes kime ne ödeme yapılmış görü-
yordu hesaplarımız kontrole açıktı. Biz
işte bu demokratik yapıyı kent adına
kullanmaya talibiz. Bizim temel ana
prensiplerimiz var” diye konuştu.

Selami Değirmenci, adaylık
açıklamasının ardından 
İGD Başkanı Mehmet Mert ve
beraberindeki gazetecilerle bir
araya gelerek, hatıra fotoğrafı
çektirmeyi de ihmal etmedi.

GAZETECİLERLE
BİR ARAYA GELDİ

Reynolds
kalbine
yenik düştü

İmamoğlu, bilgiye ve belgeye ulaşmak
isteyenlerin Barış ve Sevgi Buluşmaları'na
gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Burada

kitapla, bilgiyle buluşsunlar ve söyleşilere ka-
tılsınlar. Her yönü ile keyif alacaklar. Birde işin
içerisinde değerli sanatçıların verdiği konser-

ler var. Huzurlu bir yerde olmak
istiyorlarsa Beylikdü-

zü'ne davetliler"
dedi. 5'inci Barış ve
Sevgi Buluşmaları,

yoğun katılım ile
gerçekleşen Çardak

Altı Sohbetleri'nin
ardından Manuş
Baba konseri ile

devam etti.

Bilginin 
adresi 

Beylikdüzü

Değirmenci,
Silivri halkının
kendisini 
sevdiğini ve
bunu bilerek
aday adayı 
olduğunu
söyledi.

Ekrem
İmamoğlu


