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Tavşan adaylara
dikkat!

Esenyurt Belediyesi’nin organizasyo-
nuyla ilçede yaşayan Suriyelilerin va-

tanlarına dönüşü katlanarak artıyor. 124
Suriyeli daha 3 otobüsle ülkelerine uğur-
landı. Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe,
"Geçen hafta 98 kişiyi göndermiştik. Şu
anda gönderdiğimiz sayı itibariyle 3 bin
500’ü geçtik. Yıl sonuna kadar 5 bin 500 
rakamını tutturmak istiyoruz" dedi. I SAYFA 5

ç

Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan,

partisinin genel merkezinde
düzenlenen Dünya Şehircilik

Günü toplantı-

sında konuştu. “İstanbul'u kendi
kimliğimizle daha da geliştirdik”
diyen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum'a seslene-
rek, “Murat, buna dikkat et! Biz
kendi arkadaşlarımıza söylüyo-
ruz. Diyoruz ki dikey mimari

yok yatay mimari. Önce
mescit sonra sosyal do-

natı alanları onun ar-
dından da oralarda
çevrecilik yeşillen-

dirme onun ardında
oralarda inşalara

devam edeceğiz”
açıklamasını
yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Şehircilik Günü toplantısında yaptığı 
konuşmada yatay mimariye dikkat çekti. Bakan Murat Kurum'a seslenen

Erdoğan, “Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz.
Diyoruz ki dikey mimari yok; yatay mimari” uyarısını yaptı

ağaç kesen değil 
diKen OldUK
AK Parti'nin çevrecilik ve 
şehircilik anlayışının tarif
ettiği şekilde olmasını iste-
yen Erdoğan, "Bugüne
kadar milyonlarca fidan
diktik. Biz ağaç kesen 
iktidar olmadık, diken
olduk” diye konuştu. 
"Mimarinin ihtişamı ile 
manevi derinliğin aynı anda

buluştuğu şehirlere
yeterince sahip çıkamamış
olmamız, en büyük kaybı-
mızdır" diyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "TOKİ
vasıtasıyla 837 bin konut
inşaa ederek özel sektöre
de örnek oluşturan bir şe-
hircilik hamlesi başlattık"
ifadelerini kullandı. 

MURAT BUNA 
DiKKAT ET!

ç
dİKEY MİMARİ YOK YATAY MİMARİ

İyi Parti Genel
Başkanı Meral Ak-

şener, ''AK Parti ile HDP
arasında el altından, ma-
sanın altından ve yarın
Dolmabahçe Sarayı'na
ulaşabilecek görüşmele-
rin yapıldığını biliyorum
ve bunu kamuoyuyla
paylaştım. Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın'ın ‘münakaşa’ de-
mesi bunu değiştirmez.
'Megri Megri' türküsünü
söylediklerini ne çabuk
unuttuk" dedi.
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aK Parti ile HdP
gizli gizli görüşüyor

Bir tartışma prog-
ramında "Ezan

Türkçe okunmalı" diyen
CHP milletvekili Öztürk
Yılmaz ile 'izinsiz tel-
evizyon programına
çıkan' CHP Elazığ mil-
letvekili Gürsel Erol di-
sipline sevk edildi.
Yılmaz ve Erol'un, CHP
Tüzüğü ve Grup İç Yö-
netmeliğinin ilgili mad-
deleri uyarınca Grup
Disiplin Kuruluna sek
edilmesine oy birliğiyle
karar verildi.
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Şİmdİ TUTKlandı
İhraç edilmişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca
(HSK) meslekten ihraç edildikten

sonra "Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ)" soruşturması
kapsamında gözaltına
alınan eski cumhuriyet
savcısı Ferhat Sarıkaya
tutuklandı. İfadesini
aldıktan sonra tutuk-
lanması talebiyle sulh
ceza hakimliğine sevk
edilen  Sarıkaya'nın
"silahlı terör örgütü
üyesi olmak" suçun-
dan tutuklanmasını
kararlaştırdı. 
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Meral Akşener

Gürsel Erol

Öztürk Yılmaz

Ferhat Sarıkaya

Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na
bakan cephesinde, Tarihi Sağır

Han'ın çatısına yapılan kaçak bara-
kalar tek tek yıkıldı. Fatih Beledi-
yesi ekipleri tarafından dün saat
14.15'te başlayan yıkım akşam
saatlerinde tamamlandı. İlk ola-
rak hanın duvarının hemen ya-
nına yapılan ve tahribata neden
olan baraka kaldırıldı. Daha sonra
hanın çatısına yapılan diğer baraka-
ların da yıkılacağı belirtildi.
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Kaçak barakalar
yıkıldı!

AK Parti'den Esenyurt Be-
lediye Başkan Aday

Adayı olan Seyithan
İzsiz gazetecilerle bu-

luştu. İzsiz, Esen-
yurt'ta 22 yıllık bir

geçmişinin olduğunu
belirterek, "Haliyle

burada bir ağırlığım
var" dedi.  I SAYFA 5

esenyurt’ta
ağırlığım var

disipline sevk edildi
Yılmaz ve erol 

uğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandıuğurlandı
124 Suriyeli daha

uğurlandı

dİKeY YaPılaŞmaYı SerT SÖZlerle eleŞTİren erdOğan, ŞeHİrcİlİK BaKanı mUraT KUrUm’U UYardı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu,

‘doğal ebeveynlik’ olarak tanımlanan,
çocuğun kişiliği ne olursa olsun
geçerli bazı kuralları bulunan
yaklaşımı anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.  I SAYFA 2
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ebeveynliğin 
7 önemli sırrı

Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan
bir barakanın çatısına demir monte

ederken görüntülenen kişiler, 
DHA drone'nuna

tüfekle ateş 
etmişti. 

Once dövdüler
sonra vurdular
Ataşehir'de kızına sevgilisi tarafından şantaj yapıldığını öğrenen baba, şantajcı sevgiliye tuzak kurdu.
Yanındaki iki kişiyle R. D. isimli şahsı önce döven kızgın baba, sonrasından bacağından vurdu

ŞANTAJCI SEVGİLİYE TUZAK KURULdU
İddiaya göre babasına ait nak-
liye firmasının muhasebe bölü-

münde çalışan Z. K., 2 yıldır R.D. ile
aşk yaşıyordu. R.D., Z.K.'den zaman
zaman şantaj yoluyla para aldı. R.D.,
kendisine para vermez ise cep telefo-
nunda bulunan görüntüleri ailesine
göstereceğini söyleyerek Z.K.'den
yine 5 bin lira istedi. Parayı bulama-
yan Z.K. durumu babasına anlatmak
zorunda kaldı. Baba M.K., kızından
R.D. ile buluşmasını istedi. Baba ve
yanındakiler kafeye gelen R.D.'yi
silah zoruyla dışarı çıkardı; önce
darp etti sonra vurdu. I SAYFA 3

ç

nakilde başarılı
bağışta gerideyiz

Beylikdüzü Belediyesi'nin İs-
tinye Üniversitesi Liv Hospital

işbirliğiyle düzenlediği “Organ Bağışı
ve Nakli Semineri” BAKSM'de ya-
pıldı. Seminere katılan Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, “Hayati
öneme sahip organ bağışının ülke-
mizde, istenilen seviyede olmaması
üzüntü verici. Bu bakımdan, hepimiz
el birliğiyle bir adım atmalı ve eksikli-
ğimizi gidermeliyiz. Ülke olarak organ
nakli konusunda başarılı; bağış konu-
sunda ise ne yazık ki gerideyiz” dedi.
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Beyoğlu'nda üzerine kapı kilitlenen üniver-
site öğrencisi genç, sınava yetişmek için

pencereden atlamak istedi. Pencerede mahsur
kalan genç, belediyenin uzattığı sepetli vinçle
kurtarıldı. Hayatını tehlikeye atan genç sınava
polis aracı ile yetiştirildi. I SAYFA 3

ç
HaYaTla imTiHan!

Beylikdüzü'nde eski muhtar
Ayhan B. alacak verecek

meselesi yüzünden tartıştığı 2'si
yeğeni 3 kişiyi silahla ateş ederek
yaraladı. Alacak verecek meselesi

yüzünden çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüştüğü öğrenildi.
Kavaklı Mahallesi eski muhtarı
olan Ayhan B. polis tarafından
gözaltına alnıdı. I SAYFA 3
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Yeğenlerine acımadı

Murat
Kurum

Seyithan İzsiz

Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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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: 3 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

Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

Tel: 0212 881 11 17
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (891032)

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası: 2018/566685
1-İdarenin
a) Adresi: MERKEZ MAHALLESI MARMARA CADDESI NO:1/2 34310 

AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 4446989 - Dahili : 1102 / 1106 - 2126956227
c) Elektronik Posta Adresi: destekhizmetleri@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 174 kalem Muhtelif Elektrik Malzemeleri mal alımı işini 

kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Nikah Sarayı altındaki deposuna teslim
edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) takvim günü 

içerisinde yüklenici firma, ürünleri tek seferde Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü Nikah Sarayı altındaki deposuna sorumlu personel 
gözetiminde teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Avcılar Belediyesi Başkanlığı Merkez Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati: 28.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler
:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-
liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kulla-
narak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı tek-
lif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

YARGILAMAYIN
Çocuğunuzu yargılamak yerine onunla em-
pati kurarak dinleyin, yapıcı eleştirilerde bulu-
nun, en önemlisi onu her koşulda sevdiğinizi
davranışlarınızla da gösterin.

PANİK OLMAYIN
Anne babasının paniklemediğini gören çocuk
kendini güvende hisseder. Bu nedenle her du-
rumda panik bir ebeveyn olmadığınızı gösterin.

ANLAMAYA ÇALIŞIN
Öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış olsanız dahi
çocuğunuzla iletişimde olun, sizden uzaklaş-
masına yol açacak bir tutumda bulunmaktan
kaçının. Empati ile çocuğunuzun duygularını
dinleyin, her yaptığını onaylamak değil ama

onu anlamaya çalışın, destek olun.

Doğal ebeveynlik; koşulsuz sevginin
esas olduğu sezgisel, empatik, şef-
katli ve güvenli bir bağlanma. Ebe-
veynler çocuklarının kendilerine
gönderdiği uyaranları, sinyalleri
doğru anlayarak, onlara bilgiyle güç-
lendirilmiş, içgüdüsel, doğaçlama
yanıt veriyor, rehber oluyor. Kesinlikle
bir kurallar silsilesi değil; bir ebeveyn-
lik yolculuğu. “Ya hep ya hiç” değil,
çocuklarının ihtiyaçları karşısında zi-
hinlerini ve kalbini açık tutmak anla-
mına geliyor. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yav-
rucu “Doğal ebeveynlerin amacı asla;
sınırları olmayan, her istediği karşıla-
nan ‘şımarık’ diye tanımlanan çocuk-
lar yetiştirmek değildir. Kuralları değil,
gerektiğinde çocukla birlikte yaptık-
ları disiplini temel alırlar. İlgi çekici,
merak uyandırıcı, hayal dünyasını
zenginleştirici ve yaratıcı, yaşına
uygun bir iletişim kurarlar” diyor.

Doğal ebeveynlik 

ne Demek?

BU güzel mevsimin belki de en güzel sebze-
sidir bal kabağı. Çiçeğinden çekirdeğine
lezzet ve şifa kaynağıdır. “Bal kabağı göz
sağlığı için bulunmaz bir nimettir”
diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, bal
kabağının göz sağlığına faydaları hak-
kında bilgiler verdi.  Fatih Atmaca, "Yine
bal kabağında bolca bulu-
nan lutein ve zeaksantin;
sarı nokta hastalığı ve ka-
tarakt gelişimini azaltmakla
beraber yüksek enerjili
dalga boylarını filtreleye-
rek gözümüzü zararlı
ışınlara karşı korumaya
yardımcı olan güçlü ka-
rotenoidler ve antioksi-
danlardır. İçerdiği
zengin mineraller ve
vitaminler ile bağışık-
lık sistemimizi destek-
leyen bal kabağının bu
sayede göz enfeksiyonları
gelişiminde ve göz alerji-
sinde koruyucu bir rol al-
dığı da düşünülür"
açıklamasını yaptı. 

Bal kabağı ye 
gözlerini koru!

DİKKAT! ÇOCUĞUNUZA YAKLAŞIMINIZ NE KADAR DOĞRU?

Çocuğunuzun bazı davranışları karşısında
hayal kırıklığına uğruyor, hatta “nerede
yanlış yaptım?” diyerek zaman zaman

anne babalığınızı mı sorguluyorsunuz? Doğru
yaklaşım yöntemlerini öğrenmek için pek çok yer-
den bilgiler edinmeye çalışıyor ama kafanızı karış-
tırmaktan ileri gitmediğini mi düşünüyorsunuz?
Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, ‘doğal
ebeveynlik’ olarak tanımlanan, çocuğun kişiliği ne
olursa olsun geçerli bazı kuralları bulunan yakla-
şımı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

TÜRKAN ERVAN

SABRETMEYİ ÖĞRETİN
Doğal ebeveynler sınırlı yoksunluklarla yaratıcılığı gelişen,
sabretmeyi öğrenen ve sorunları çözme yetisi kazanan özgü-
venli bireyler yetiştirmek isterler. Onun her ihtiyacını karşıla-
mak yerine sınırlı davranın, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın.

ÖZGÜVENİNİ GELİŞTİRİN
Çocuğunuzun hissettiklerini, düşündüklerini rahatlıkla
ifade etmesini sağlayın. Özsaygı ve özgüven esasına daya-
nan bir yaklaşım sergileyin. Böylelikle özgüvenini geliştirin.

ONU GÖZLEMLEYİN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yav-
rucu, “Doğal ebeveynler iyi gözlemci oldukları için çocukla-
rının hastalıklarını da daha erken fark ederler. Bu ebeveynler,
bebeklerini daha sık emzirir, daha çok kucaklarına alır, sık
temas ederler ve olumlu disiplin uygularlar. Dolayısıyla bu
bebekler daha sağlıklı, mutlu ve huzurludur” diyor.

FIRSATLAR VERİN
Doğal ebeveynler çocuğunun her şeyi yapmasına izin ver-
mediği gibi yapabileceklerine hemen müdahale etmez. Ço-
cuğun bazı yetkinlikleri kazanmasına yardım eder, onun
neler yapabileceğini gözlemler, zaman verir. Acilse müda-
hale eder. Merkezinizde şüphesiz çocuğunuz olsun ancak
çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılarken onlara sınırsız des-
tek vermekten kaçının. Kendi ihtiyaçlarını karşılamasına
fırsat verip alan yaratın.
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T avşan aday tiplemesini siyaset dünya-
mıza 2007 yılında gerçekleşen Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP

Lideri Deniz Baykal kazandırdı.
Sonraları pek duymasak da bu tanımlama

her daim kendini gösterir oldu.
Yaklaşan Mart 2019 yerel seçimleri öncesi

bazı ilçelerdeki aday adaylarına baktığımızda
'tavşan adaylar' o kadar kendilerini belli ettiri-
yorki, anlamak için tilki olmaya hiç gerek
yok.

Biraz daha açalım mı 'tavşan aday'
tiplemesini.

Tavşan atletten yola çıkılarak siyasi dünya-
mıza uygulanmıştır.

Tavşan atletlerin amacı yarışı tamamlamak
değil, belli bir mesafede hızla koşup daha
sonra geri kalarak gerçek yarışmacılara bir
nevi gaz vermektir...

Yarışın başında en öne geçip enerjisi bitene
kadar koşan, amaçları yarışı bitirmek olma-
yıp arkadan gelen daha güçlü atletlere yol
açan tavşan atlet benzeri, tavşan aday aday-
ları da çoğu zaman benzer yöntemlere
girerler.

***
Düşünün bir kere, o da biliyor ki beni kim-

senin aday yapacağı yok.
Hadi hasbel kader aday oldu, seçimi kaza-

nacağı yok.
Hadi seçimi kazandı, belediyeyi yöneteceği

yok.
İşte bu tipler ne yazık ki aynaya bakma-

dan, birkaç kişinin de dolduruşuna gelerek
aday adaylık dosyasını parti yönetimine 
sunuyor.

Sonra sosyal medyada birkaç paylaşım.
Birkaç afiş.
Toplantı.
Kahvaltı.
Yemek.
Sonunda bir bakmışsın kendi bile aday ola-

cağına veya aday olursa seçimleri alacağına
inanmaya başlamış.

Sonrası ise malum.
***

Karşılaştığı ilk şokta kendisine gelmeler.
Dün o 'senden daha iyi aday mı bulacaklar'

dolduruşunu yapanların bu defa 'Oğlum/kızım
tuhafsın vallahi, seni aday yaparlar mı' tavır-
ları ile karşılaşınca anlar ki aslında daha ön-

ceki söylemler gerçekçi
değilmiş.

Bir anda neye uğradığını şa-
şıran 'tavşan' her ne kadar istekli olmasa da,
masumane bir tavırla bu defa; 'İyi de şimdi ne
yapayım' sorusunu sormaya başlar.

Onu 'tavşan aday' olarak hazırlayanların
önerileri cepte hazır; 'Ne olacak, görmüyor
musun, bundan daha iyi aday mı bulacağız.
Hem sen de desteğini açıkla belki mecliste
falan sana yer verir.'

Bu öneriyi her ne kadar sıcak bulmasa da
garibim tavşan ne yapsın.

Çıkmıştır bir defa ortaya ve teslim olmuş-
tur 'tilkilerin' oyununa.

İşte böyle, her seçim öncesi siyasi simsar-
larca hazırlanan bir tavşan aday daha gör-
evini layıkıyla yerine getirerek siyasi
tarihimizdeki yerini alır...

***

Bir bilgilendirici yorum daha...

Yerel seçim öncesi, köşe yazılarımıza gelen
makul ve mantıklı yorumlarınızı yayınlamayı
sürdüreceğiz. Haklısınız bazı yorumlarda isim
yok. Ancak web sitemizde mail ve iletişim bil-
gileri mevcut olduğundan, içerisinde hakaret
ve küfür olmayan tüm yorumlara yer verece-
ğiz. İşte onlardan birisi.

‘BirTakipçiniz’ başlığın altında 
şu yoruma yer vermiş:

Mehmet bey, Siyaset (Zenginleşme-Servet
edinme) yeri olmamalı. Malesef belediye de-
nince aklımıza hep (Rant-imar yolsuzlukları
ve rüşvet geliyor) Belediye başkanı ve Meclis
üyelerinin maaşları belli,maaşıyla yetinecek
ve iş takibi yapmayacak,hak ve hukuktan ay-
rılmayacak insanları özledik.Kısacası(na-
muslu adam) Özellikle AK partiden kim aday
olur sorusu var ya (Seçmen,genel seçimlerde
çoğunlukla Ak partiye oy verirken, yerel de
vermeme sebebi işte tamda Burdur) Karşısına
aday olarak çıkanlara bakıyor, sonra dönüp
birde çevredeki ak partili belediyelere bakıyo
ve KORKUYOR. Evet resmen korkuyo. Bü-
yükçekmecede acaba Esenyurt vb gibi yağma-
lanır mı diye korkuyo ve bu yüzden OY
vermiyor. Ak Parti sizin saydığınız isimlerin
haricinde, Topluma güven verecek, isim bula-
bilirse seçimi kazanır, Yoksa kaybetmeye
devam eder...

CUMA 9 KASIM 2018

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Tavşan adaylara
dikkat!
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona
sahip Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4
blok olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan
içine yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz
de�erli dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

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

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

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri�nin yeni gözdesi...

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

Ataşehir'de kızına sevgilisi tarafından şantaj yapıldığını öğrenen baba, kızının sevgilisiyle
buluşmasını istedi. İki kişiyle kafeye gelen baba, silah zoruyla kızının sevgilisinden cep telefonunu
aldı. Ardından kafenin dışına çıkartılan kişi önce tartakladı sonra bacaklarından vuruldu

Olay, sabah saatlerinde
Keçeci Piri Mahallesi,
Duru Sokak'ta meydana

geldi. Üniversite öğrencisi 4 katlı bi-
nanın üçüncü katındaki dairede ab-
lasıyla yaşıyordu. İddiaya göre
ablasının sabah kapıyı dışarıdan ki-
litleyip çıkmasıyla içeride mahsur
kaldı. Vize sınavı olan genç, sınava
yetişmek için pencereden sarkmak
istedi. ancak pencerede mahsur
kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen
geçen belediye ekibi genci fark etti.
Genç, belediyeye ait sepetli vinçle
pencereden indirildi. Üniversite öğ-
rencisi polis aracıyla sınava 
götürüldü.

SINaVa ÇOK ÇalIŞMIŞTIM

Sınav için hayatını tehlikeye atan
Mehmet Ekrem Karaboğa, "Kapı ki-
litliydi. ablam anahtarı almıştı. Tele-
fonla ablamı aramak istedim.
Dakikam yoktu, arayamadım. Sınava

yetişmek istiyordum. Sınava
çok çalışmıştım. 24 saat ça-
lışmıştım. Bütün emeklerim
heba olacaktı. Pencereden
atlayabileceğimi düşün-
düm. yavaş yavaş sarkı-
larak, ineceğimi
düşündüm. Uzanaca-
ğım yer çok uzak ol-
duğu için orada
kaldım. İnsanlar bana
moral verip, yardım
ettiler. Beni kurtar-
dılar, okula bıraktı-
lar. Mutluyum
sınava girdim.
Umarım bir
daha böyle bir
şey yaşa-
mam. ab-
lamı da çok
üz-düm"
dedi.
DHa

HAYATLA iMTiHAN!
Beyoğlu'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi genç, sınava yetişmek
için pencereden atlamak istedi. Pencerede mahsur kalan genç, belediyenin
uzattığı sepetli vinçle kurtarılırken sınava ise polis aracı ile yetiştirildi

ONCE DOVDULER
SONRA VURDULAR

Eski muhtar dehşet saçtı
Beylikdüzü'nde eski muhtar Ayhan B. alacak verecek meselesi 
yüzünden tartıştığı 2'si yeğeni 3 kişiyi silahla ateş ederek yaraladı

OLAY, akşam saatlerinde Kavaklı
Mahallesi'nde meydana geldi. Bir
kahvehane önünde tartışan eski

muhtar Ayhan B., yeğenleri Coşkun B.,
Hakan B. ve Erhan P. ile alacak verecek me-
selesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kav-

gaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. silahla
ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Bildirilmesi
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk mü-
dahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
Ayhan B. gözaltına alındı. DHA

O lay önceki gün saat
14.00 sıralarında
Ataşehir'de bir kafede

meydana geldi. İddiaya göre
babasına ait nakliye firmasının
muhasebe bölümünde çalışan
Z. K., 2 yıldır R.D. ile aşk yaşı-
yordu. R.D., Z.K.'den zaman
zaman şantaj yoluyla para
aldı. R.D., kendisine para ver-
mez ise cep telefonunda bulu-
nan görüntüleri ailesine
göstereceğini söyleyerek
Z.K.'den yine 5 bin lira istedi.
Parayı bulamayan Z.K. du-
rumu babasına anlatmak zo-
runda kaldı. Baba M.K.,
kızından R.D. ile buluşmasını
istedi. Kafeye gelen Z.K. bir
süre tek başına kafede oturdu.
Daha sonra yanına R.D. geldi.
Bir süre sonra ise babası iki ki-
şiyle masaya oturdu. Z.K. ise
masadan ayrıldı.

Cep telefonunu aldılar

Baba ve yanındakiler, R.D.

ile bir süre konuştu. Daha
sonra babanın yanındaki kişi
silahını R.D.'nin boynuna
dayadı ve elindeki cep telefo-
nunu aldı. 3 kişi, R.D.'yi
zorla kafenin dışına çıkartıp
tartakladı. Ardından baba
M.K. ve yanındakiler silahla
R.D.'ye ateş etti. Saldırı son-
rası M.K. ve yanındakiler
olay yerinden bir araca bine-
rek ayrıldı. Olay sonrası
ihbar üzerine kafeye ambu-
lans ve polis ekipleri sevk
edildi. Bacağından iki kur-
şunla vurulan R.D., Fatih
Sultan Mehmet Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kal-
dırıldı. Güvenlik kamerala-
rını inceleyen polis,
şüphelileri yakalamak için
çalışma başlattı. Ataşehir
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro ekipleri, baba
M.K. ve yanındaki bir kişiyi
Ataşehir'de sokakta yakala-
yarak gözaltına aldı.  DHA

Hizmetçiden büyük vurgun
Etiler'de Mahsun Kırmızıgül'ün annesi-
nin evinde hizmetçi olarak çalışan Türk-
menistan uyruklu Muyassar M. (41)

evde bulunan toplam 1,5 mil-
yon liralık para ve ziynet eşya-
sını çalarak kaçtıktan sonra
yakalandı. Ankara'da gözaltına
alınan Muyassar M. ve eşi Şer-
sat H.(45)'nin yurt dışına çık-
maya çalıştıkları ortaya çıktı.
Polis şüphelilerle birlikte yakla-
şık 66 bin dolar ile iki adet yeni
alınmış cep telefonu ve 300
gram altın ele geçirildi. Şüpheli-
ler adliyeye sevk edildi. 

Eve baskın yapıldı

Etiler'de 5 Kasım 2018 tari-
hinde meydana gelen olayda
polise müracaatta bulunan Sa-

natçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faika Arık
(85) evde bulunan 130 bin dolar, 5 bin EURO ve
45 parçadan oluşan ziynet eşyasının çalındığını

söyleyerek polise başvurdu. Evde
meydana gelen hırsızlık olayında
yaklaşık 1,5 milyon liralık para ve
ziynet eşyası çalındığı belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafın-
dan olayla ilgili başlatılan çalış-
mada polis evde iki hafta önce
çalışmaya başlayan Türkmenistan
uyruklu hizmetçinin ortada olma-
dığını tespit etti. Polis bu gelişme
üzerine hizmetçiyi yakalamak için
harekete geçti. Hizmetçi Muyassar
M.'nın Küçükçekmece'de bulunan
evine baskın yaptı. Baskın sıra-
sında evde yapılan aramada çalı-
nan 50 bin dolar ile 12 adet altın
bilezik ele geçirildi. DHA

Ayakkabıdan 
uyuşturucu çıktı

ATATÜRKHavalima-
nı'nda Güney Afrikalı yol-
cunun valizinde spor

ayakkabılar içinde 3 kilo 587 gram
kokain ele geçirildi. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Ka-
sım'da Brezilya'nın Sao Paulo ken-
tinden tarifeli uçakla gelen Güney
Afrikalı kadın yolcu M.B.N'yi ta-
kibe aldı. 42 yaşındaki kadının vali-
zinde arama yapıldı. Aramada
dört çift spor ayakkabıya gizlenmiş
3 kilo 587 gram kokain bulundu.
Gözaltına alınan M.B.N, işlemleri-
nin ardından sevk edildiği adliyede
tutuklandı. DHA

Madem bugün köşemizde tilki ve tavşanlardan bahsediyoruz.
O halde bir soru soralım ve köşe yazımızın yorumlarına ge-

lecek cevapları da bir sonraki yazımızda paylaşalım...
Önceki gün gerçekleşen Büyükçekmece Belediye
Meclis Toplantısını yöneten meclis üyesi Coşkun

Tanış, Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne alan
Aleyna Tilki için belediye kasasından tek kuruş çık-
madığını ve cumhuriyet sevdalısı bir kişinin spon-
sorluğunda bu konserin gerçekleştiğini söylemiş.

Sorumuz şu; kim bu sponsor?
İş adamı mı, siyasetçi mi, spor adamı mı?

Zira genelde bu tür sponsorların altından bazı til-
kilikler çıkıyor da, sanırım bilme hakkımız var...!

TİLKİ’Yİ KİM GETİRDİ?

Mehmet Ekrem
Karaboğa



M altepe Belediyesi tarafından
kadın girişimciliğe ve kadın istih-
damına destek sunmak amacıyla

açılan Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfa-
ğı’nda gerçekleştirilen kahvaltıya, Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, Ela-
zığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Baş-
kanı Ömer İçmeli, Kadın Kolları Başkanı
Remziye Aydurmuş ve Maltepe’de yaşa-
yan Elazığlı vatandaşlar katıldı. 4.5 yılda
Maltepe’ye yaptığı hizmetler hakkında
bilgi veren Başkan Kılıç, “Kadın istihda-
mını arttırdık. Bizi bir araya getiren bu me-

kanı, kadın kardeşlerimize iş kapısı olması
için hizmete açtık. Küçükyalı’da modern
bir Tıp Merkezi açtık. Orada, yüzbinlerce
vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sun-
duk. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük ma-
hallelerimizin 40 yıllık imar planı
sorununu çözüme kavuşturduk. Her ma-
halleye kreş projemiz kapsamında, 13 ma-
hallede kreşlerimizi tamamladık” diye
konuştu.

Beni babaannem büyüttü

Mustafa Kemal Atatürk’ün ve devrimleri-
nin Maltepe’nin ilerleyişinde rehber oldu-
ğunu vurgulayan Kılıç, "Bu gök kubbenin

altında bu al bayrağımız dalgalanıyorsa,
bizler bugün özgürce bu topraklarda ya-
şayabiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Ata-
türk ve mücadele arkadaşlarına
borçluyuz. Anadolu hümanizmi, Malte-
pe’de tesis ettiğimiz barış ve kardeşlik or-
tamının en güçlü çimentosudur. Sizler
Elazığlılar olarak, Anadolu’nun Mal-
tepe’deki gülümseyen yüzüsünüz. Beni de
bir Anadolu kadını, babaannem büyüttü.
Doğruluğu, dürüstlüğü, erdemli insan ol-
mayı bana Anadolu kadını öğretti. Destek
verir, güç verirseniz ikinci 5 yılımızda
Maltepe’yi daha güzel günlere el ele taşı-
yacağımıza söz veriyorum" dedi. 

Maltepe’de sevgi kazanıyor

Dernek adına söz alan Elazığ Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer İç-
meli ise "Gittiğim her yerde anlatıyorum.
Ali Başkanın da dediği gibi Maltepe’de
sevgi kazanıyor. Bu güzel ilçemizde, al-
evisi, sünnisi, Türk’ü Kürdü, Arabı, Sür-
yanisi, tam bir kardeşlik ve hoşgörü
içerisinde yaşıyor. Bizlerin en çok ihtiyaç
duyduğu bu birlik ve beraberlik ortamını
tesis etmeyi başardığı için Başkan Ali Kı-
lıç’a, Elazığlı hemşerilerim adına çok te-
şekkür ediyorum. Biz uzun yıllar daha Ali
Başkanla çalışmak istiyoruz” şeklinde  
konuştu.
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Ü lkemin toplumsal yaşam biçimi
değişmekte

Ülkemin ekonomisi hızla büyümekte.
Ülkemin sosyal ve kültürel ilişkileri

hızla değişmekte.
Ülkemin kentsel yapısı, 
eğitim ve sağlık hızla değişmekte.
Ülkemin toprağı, bağı bahçesi, 
gölü, denizi, pınarı, ırmağı, 
dağı, ovası ve sahili hızla değişmekte.
Ülkemin havası, suyu, 
hayvanları bile değişmekte 

Ülkemde başta tarım ve hayvancılık
olmak üzere 

hızla değişmekte
Ülkemin insanı hemşericilik, mezhep,

tarikat ve cemaat kümelenmesine doğru
hızla yol almakta.
Ülkemin dış ve iç borcu faiziyle birlikte

hızla büyümekte
Ülkemde ekonomik paylaşımdaki eşitsiz

dengesizlik hızla artmakta
Ülkemin insanına dün olduğu gibi bu-

günde,
gözlerinin içine bakarak kandırılarak 
yalan söylenmekte.
Ülkemde eğitim, sağlık, iletişim, altyapı

hizmetleri, 

güvenlik özelleştirildi
Ülkemin Adliyesi, Yargıtay’ı, Sayıştay’ı

ve Danıştay’ı 
hatta Meclisi 
ve Anayasası yeniden yazdırılacak bi-

çimde değişti
Ülkemde politik kimliğini kişisel çıkar-

larına heba eden dönekler 
ve yalakalar 

ve kim güçlü ise onun yanında yer alan 
miskin, tembel ve sadaka karakterliler
hızla çoğalmakta,
Ülkemde 12 Mart ve 12 Eylül Askeri

Dikta dönemlerinde işkence yapılarak öl-
dürülen,   

sakat bırakılan, kaybettirilen, 
yargısız hücrelerinde tutulup, yıllarca

tutuklu bırakılanlar 
ve aileleri değil sırtlarından haber yapan

öyküler yazan ve yayıncı ile filim çevirenler    
itibarlı kişi sayılmakta
Ülkemin insanları giyiminden, 

kuşamına, 
edasından, konuşma ve yazmasına

kadar hızla değişmekte.

Ülkemin insanı emek harcamadan hâsılı
çalışmadan yaşamını sürdürmek
istemekte.

....................
Değişmeyen ne kaldı ki?
Ülkemin gidişatına sorup sorgulama

yapan ve sesini çıkaranlar gittikçe 
azalırken

Dünden bugüne değişmeyen 
İlkin vatandaşların vergi vermesi ile

ülke gelirinin paylaşımında ki dengesizlik.
İkincisi de 
ağzı var dili yok, bir lokma bir hırkaya

yaşamaya bırakılan, sorgusuz sualsiz, biri-
lerinin zenginliği için ölen, öldüren, “şehit
ya da gazi” olmak kaldı.  

Ülkem değişmekte

ANIL BODUÇ

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

KaRdeslıgıN 
CıMeNtOsu

Halk Buluşmaları
kapsamında ilçede

yaşayan Elazığlılarla 
bir araya gelen 

Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılı,

“Anadolu hümanizmi
Maltepe’de barışın ve

kardeşliğin 
çimentosudur” diye

konuştu

İbn Haldun Üniversitesi (İHU) Kolokyum ve
Rektör Çayı Serisi başladı. Üniversite akademik
kadrosunun katıldığı Kolokyum ve Rektör Ça-

yında; üniversitedeki gelişmelerin paylaşılması, üniversite
içi akademik tartışma ortamı oluşturulması ve öğretim
üyelerinin belirlenecek konularda sunum yapmaları hedef-
leniyor. İHU Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk’ün çay ikra-
mıyla başlayan ilk kolokyumda Kolokyum Komisyonu
Başkanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalış-
kan, kolokyum serisinin amacı ve nasıl işleyeceği ve gelecek
programlar hakkında bilgi verdi; Yönetim Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, İHU projele-
rini anlattı. 

Nazir'e ödül verildi

İHU Akademisyenlerine kısa bir konuşma yapan İHU
Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk; Kolokyum ve Rektör
Çayı Serisinin amacına değindi. İbn Haldun Üniversite-
si’nin bilim insanlarına yön verecek yapısından bahseden

Rektör Şentürk, akademisyenlere üretkenliklerinden dolayı
teşekkür etti. Daha sonra kitapları yayınlanan akademis-
yenlerin sunulup teşekkür edildiği etkinlikte, 20. Uluslar-
arası PDR Kongresi’nde Genç Araştırmacı Ödülü’ne
layık görülen Dr. Tehseen Nazir’e hediyesi takdim
edildi. 

Faroqhi sunum yaptı

Kolokyum, İHU Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’nin
“Confronting the Ottoman and Mug-
hal Empires: Imperial Legitimization
in Multilingual and Multi-religious
Settings (1500s to Early 1700s)”
sunumuyla devam etti. Dr. Fa-
roqhi sunumunda Omanlı ve
Babür İmparatorluğunun;
kurulması, benzerlikleri ve
farklılıklarına değindi.

İbn Haldun Üniversitesi akademisyenlerinin katıldığı Kolokyum ve Rektör Çayı, İHU Rektörü 
Prof. Dr. Recep Şentürk’ün çay ikramıyla başladı. Program kapsamında üniversitedeki
gelişmelerin paylaşılması ve akademik tartışma ortamı oluşturulması hedefleniyor

RektöRden çay ikRamı
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sevgİ elİ uzatıldı
Büyükçekmece Belediyesi’nin
sosyal belediyecilik alanında

hayata geçirdiği önemli 
projeler arasında yer alan
“Sevgi Eli Market” ihtiyaç

sahibi ailelere yardım imkanı
sunmaya devam ediyor

Her ay 2 bine yakın vatandaşın alışveriş
yaptığı Sevgi eli Market, yeni evlenen
çiftlerin de en büyük destekçisi. Bir ay

içerisinde 5 çiftin tüm ihtiyaçlarını karşılayan
Sevgi eli Market, beyaz eşyadan tutun salon takı-
mına kadar evin tüm mobilya ihtiyacını hiçbir ücret
ödemeden karşılayarak yeni evlenen çiftlere de
yardım eli uzatıyor. 

İhtiyaçları karşılıyoruz

Büyükçekmecelilerin son derece yardımsever oldu-
ğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, “Hayırsever vatandaşlarımız saye-
sinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak
güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her ay bin-
lerce ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ülkemizin bu
zor günlerinde vatandaşlarımıza destek olmak bizim
en önemli görevlerimizdendir. İhtiyaç sahibi tüm va-
tandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz” dedi.  Tüm
ihtiyaçlarını Sevgi eli Market sayesinde karşıladığını
söyleyen Ayşe Karapıçak, "Allah belediye başkanı-
mızdan bin kere razı olsun. Buradaki her şey çok
temiz ve çok güzel. Bütün ihtiyaçlarımızı bu markette
karşılayabiliyoruz Allah’a şükür" diye konuştu. 

İhtiyaç sahiplerine
sevgİ elİ uzatıldı

çatalca'da jimnastik ve Yu-
nanca kursu, Nazım Özbay Kültür
Merkezi’nde başladı. Her hafta salı

ve perşembe günleri 16:00 ve 17:15 saatle-
rinde, eğitmen Didem Soylu tarafından ger-
çekleştirilen jimnastik kursu, çocukların keyifli
vakit geçirmelerine ve sporla iç içe olmalarına
imkan tanıyor. Geçen yıl olduğu gibi “Yu-
nanca Dil Kursu” bu sene de hizmete su-
nuldu. Her hafta çarşamba ve perşembe
günleri saat 19:00 ve 21:00’de kurs hocası
Ömer Faruk Atay tarafından gerçekleştirilen
derslere vatandalar büyük ilgi gösteriyor. 

Çatalca jimnastik

yapıyor

KüçüKçeKmece Beledi-
yesi, Türk ve mülteci gençler
ile çocuklar için hayata geçi-

rilen, sosyal uyum amacı taşıyan Qudra
projesine ev sahipliği yapıyor. Qudra
Programı sosyal uyum modülü kapsa-
mında, Expertice France tarafından
Uluslar arası Mavi Hilal İnsani Yardım
ve Kalkınma Vakfı işbirliğinde yürütül-
mekte olan Küçükçekmece Gençlik Ge-
lişim Merkezi ve Çocuk Karavanı
projeleri bilgilendirme toplantısı Küçük-
çekmece Belediyesi İstasyon Mahallesi
Semt Konağı’nda gerçekleştirildi. Top-
lantıya Küçükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Recep Şencan ve proje or-
taklarının yetkili isimleri katıldı. Qudra
Projesi Avrupa Birliği ve Almanya Fede-
ral Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ba-
kanlığı tarafından finanse ediliyor. Proje
ile 3 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Eğitim çocukların 
ayağına geliyor

İHU Rektörü Prof. Dr.
Recep Şentürk’ün çay 
ikramıyla başlayan ilk 

kolokyumda, Kolokyum
Komisyonu Başkanı Prof.

Dr. Yusuf Çalışkan, 
kolokyum serisinin amacı

ve nasıl işleyeceği ve 
gelecek programlar 
hakkında bilgi verdi.

Başkan Ali Kılıç, gerçekleştirilen kahvaltıda Maltepe’de yaşayan Elazığlı vatandaşlarla 
bir araya gelerek Maltepe’ye yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi



Esenyurt’tan Eylül ayında gönderilen kafi-
leyle Suriye’ye gidecekken son anda vazge-
çen ve kocası Muhammed İbrahim’i terk
eden Kamer Resul de bu grupla çocukları-
nın yanına döndü. Çocuklarını çok özledi-
ğini bildiren Resul, “7 yıl önce Türkiye’ye
geldim. Eşim ve 4 çocuğum 2 ay önce Suri-
ye’ye döndü, ben onlarla gitmedim. Burayı
çok seviyordum ve kardeşlerim buradaydı.
Türkiye ikinci vatanım oldu. Eşim dönmeye
karar verdiği zaman zoruma gitti gideme-
dim. Şimdi çocuklarımı çok özlediğim için
yanlarına dönüyorum. Oraya döndüğümde

eşim ve çocuklarımla birlikte yaşaya-
cağız. Burada kız kardeş-

lerim var onları çok
özleyeceğim. Bir

yandan çocukla-
rıma kavuştu-
ğum için
seviniyorum
diğer yandan

da kardeşlerim-
den ayrıldığım için

üzülüyorum” dedi.

Çocuklarının hasretine

dAyAnAmAdı

T ürk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Su-
riye Ordusu ile birlikte Suriye’de
gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve

Zeytin Dalı operasyonlarının ardından
bölgenin güvenli hale gelmesi, ayrıca Tür-
kiye’nin girişimleri sonucu Rusya ile varı-
lan mutabakat neticesinde İdlib’de
tampon bölge ilan edilmesi Türkiye’de ya-
şayan Suriyelilerin ülkelerine dönme iste-
ğini artırdı. Esenyurt Belediyesi’nin
organizasyonu ile ülkelerine kesin dönüş
yapan 53’ü çocuk 124 kişilik Suriyeli grubu
daha memleketlerine uğurlandı. Türki-
ye’den ayrılmanın burukluğunu yaşayan
Suriyeliler Esenyurt Belediyesi’ne ait 3 oto-
büse binerek, ülkelerine dönmek üzere
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru
yola çıktı. Suriyeli kafilenin büyük bir bö-

lümü Halep, Afrin, Cerablus, Azez’e geri
dönüş yaparken Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı
Putin’in gerçekleştirdiği Soçi Zirvesi’nin
ardından güvenliği artan İdlib’e de giden-
ler yer aldı.

3 bin 500 kişi gönderdik

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi bizzat
uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli
hediyeler verdi. Başkan Alatepe bu organi-
zasyonda Kızılay ve AFAD ile yapılan iş-
birliğini vurgulayarak, “Onlarla irtibat
halindeyiz. Biz, buradan araca bindirip
gönderiyoruz. Orada Kızılay ve AFAD
ekibi onları karşılıyor. Gittiği yere kadar
götürüyor. Geçen hafta 98 kişiyi gönder-
miştik. İnşallah birkaç ay sonrada Fırat’ın
doğusuna göndereceğiz. Şu anda gönder-

diğimiz sayı itibariyle 3 bin 500’ü geçtik.
124 kişide bugün gönderiyoruz. Yıl so-
nuna kadar 5 bin 500 rakamını tutturmak
istiyoruz. İnşallah 2019’da da 25 bin misa-
firimizi de huzurlu olan topraklara gönde-
receğiz" dedi. 

Hepsi Türkçe biliyor

Kafiledeki çocuklarının çoğunun burada
doğduğunu aktaran Alatepe, “Hepsi
Türkçe biliyor. Bir bağ oluşmuş olacak.
Gidenler orada ticaret yapacaklar ve tica-
retlerini inşallah Türkiye’yle yapacaklar.
Bize de bir dönüşü olacak. Ben onların
bundan sonraki hayatlarında başarılar dili-
yorum. Biz burada ensarlık yaptık onlar da
muhacir olarak geldiler. Kendimizden ayır-
madık onları. Aşımıza eşimize ortak ettik
onları. Bunun mutluğunu yaşıyorlar. Ken-
diler bize şükran duyuyorlar" diye konuştu.
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ABD ne istiyor?

ZAYÝ İLANI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür. 

Omar Fares Şahıs No: 99650594434

ZAYÝ İLANI
Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. ufuk tAŞKIn

İ lhami Işık ABD'nin Suriye'deki "PKK" politi-
kasını yazdı
Soğuk savaş döneminde devletlerin stratejile-

rini anlamak için devletlerin bulunduğu pozisyon ile
kiminle müttefik olduğuna bakarak öğrenme 
şansı vardı. 

Günümüz dünyasında ise anlık çıkarlar egemen
olduğu için stratejileri değerlendirirken yanılma
payı yüksek oluyor. 

Çok kısa zaman dilimlerinde birbirlerine yüz sek-
sen derece zıt kararların ve tavırların alındığı bir
dünyada yaşıyoruz artık,

Hal böyle olunca  bir stratejiyi değerlendirirken
verili duruma hakim olmak gerekiyor.

Yani klasik ezberlerle ne olup bittiğini anlamak
neredeyse imkansız bir şey. 

Hele söz konusu Orta Doğu olunca bu çok daha
karmaşık bir hal alıyor.

Dost ve düşmanların neredeyse günlük olarak 
değiştiği,

Görünenin tümüyle yanıltıcı olduğu, 
Söylenmeyenin söylenenden fazla olduğu bu coğ-

rafyada  "neler oluyor?" sorusuna cevap aramak
iğne deliğinden fil geçirmek gibi bir şey. 

Son ABD kararı da böyle bir şey...
Suriyede SDG diyePKK ile her türlü ilişki kur,

sonra da PKK liderlerinin başına ödül koy! 
Bunu tarif etmek mümkün mu?
Değil tabii ki!
Ama burası Orta Doğu... En uçuk stratejiler bile

gerçeğe dönüşebiliyor!
Konu ABD olunca veya PKK olunca her şeye ha-

zırlıklı olmak gerekiyor.
Son 7 yılda ABD'nin Orta Doğu'da almış olduğu

pozisyonlara ve dost ile düşman tanımlarına baktı-
ğımızda 'Kaç tane ABD var acaba?' diye şaşırma-
mak gerekiyor.

Suriye tam bir kıyım labaratuvarı oldu ABD
stratejileri için... 

Ve devam da ediyor 
İşin PKK ayağına gelince...
Yıllar evel bir Suriyeli dostum şöyle tarif edi-

yordu PKK'yı;
Bu coğrafya da PKK'nın ne zaman kurşunu bitse

bir devlet içi dolu şarjörü hemen teslim eder
PKK'ya!

Yani hiç kurşunu bitmeyen bir örgüttür PKK!
Bir İranlı dostum da şöyle derdi;
PKK için Suriye bir yatak, İran o yatakta başını

huzur içerisinde koyacağı bir yastık...
Almanya o yatakta üşümesin diye üzerini örttüğü

bir yorgandır.
Galiba üşümesin diye örtülen yorganın yeni efen-

disi ABD olmuş gibi.
Durum bu olunca  ABD yönetiminin almış olduğu

karar bir ilk...
Ve fiziki anlamda da bir ilk!
Bunun siyasi sonuçları olacak mı? 
Evet olacak...
Ve PKK için ciddi bir şantaj...
Buna cevap verebilecek mi? 
PKK'nin şimdiye kadar ABD'ye yönelik tek ey-

lemi olmadı. 
Ve hiç bir zaman da olmayacak!
ABD, PKK'yı İran ile olan köklü ilişkisinden ko-

parmak istiyor. 
Bunu liderlerinin başına ödül koyarak hayata ge-

çirmek istiyor.
PKK bölgede eylemlerini yoğunlaştırırsa ABD is-

tediğini almış olacak.
Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek ...

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

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

NEZİH SELVİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

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

REZERVASYON

0212 882 52 53

124 SURIYELI 
DAHA UGURLANDI

ANIL BODUÇ

Dev projede 
sona gelindi 
İBB öncülüğünde 11'inci kez
düzenlenen TRANSİST İstanbul
Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda
konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı
Bakanı Mehmet Cahit Turhan,
“İstanbul Boğazı'nı yer altından
geçecek dev proje çalışmalarında
proje çalışmalarımız son
aşamaya geldi" dedi
11'incisi düzenlenen İstanbul Ula-
şım Kongresi ve Fuarı, İstanbul Kon-
gre Merkezi'nde başladı. Açılışa
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Meh-
met Cahit Turan, İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uy-
sal'ın yanı sıra çok sayıda sektör tem-
silcisi ve davetli katıldı.

Dev adımlar attık

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Meh-
met Cahit Turhan, “Ulaşım alanında
İstanbulumuzda dev adımlar attık, at-
maya devam ediyoruz. Metro uzun-
luğu yıl sonunda 233 kilometreye
ulaşmış olacak. Daha geçtiğimiz ay
hep birlikte Ümraniye - Çekmeköy
metrosunun açılışını yaptık. Büyükşe-
hir Belediyemizin öngördüğü hedef
bin kilometrenin üstünde. Büyükşehir
Belediyemizin yetersiz kaldığı yerlerde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak
biz devreye giriyoruz. 118 şantiyede
ve 18 güzergahta çalışmalarımıza
aralıksız devam ediyoruz. Bakanlığı-
mız tarafından İstanbul'da inşaatı
sürdürülen raylı sistem hatlarının
uzunluğu 143 kilometre" dedi.

Bir ilki gerçekleştireceğiz

İstanbul Boğazı'nı yer altından geçe-
cek dev proje çalışmaları hakkında da
açıklama yapan Bakan Turhan, "Bu
projeyle dünyada bir ilki gerçekleştire-
ceğiz. Tek geçişte, tek tünel halinde, 3
katlı tünel inşa edeceğiz. Bu tünelle,
Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan
Mehmet Köprüsünün yükü önemli
ölçüde azalacak. Günde 6,5 milyon
insanın kullanacağı toplam 9 farklı
raylı sistem, ekspres metro ile birbi-
rine bağlanacak. 30 km uzunluğun-
daki İncirli- Gayrettepe- Altunizade-
Söğütlüçeşme hattında ise 15 istas-
yon olacak. Dahası bu dev Tünel,
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve
Altunizade-Ataşehir-Sabiha Gökçen
Hatlarıyla tam entegre olacak.
Böylece vatandaşlarımız, 3 katlı
Büyük İstanbul Tünelini kullana-
rak Sabiha Gökçen Havalima-
nı'ndan İstanbul Havalimanına
tren değiştirmeden 1 saatin altında
ulaşabilecekler. Çalışmalarımız ta-
mamlandığında İstanbul'un tüm il-
çeleri metro ile birbirine bağlanmış
olacak" şeklinde konuştu.DHA

Delta Plaza'da gazetecileri
ağırlayan AK Parti Esenyurt
Belediye Başkan Aday Adayı

Seyithan İzsiz, önemli açıklamalarda bu-
lundu. Bugüne kadar AK Parti'de birçok
görev aldığını dile getiren İzsiz, "Bir ma-
nada tabandan gelen biriyim. Esenyurt'un
her mahallesini, her sokağını her caddesini
bilirim. Esenyurt bir manada siyaset yaptı-
ğım bir yer. Bu ilçemizin geleceğine talip
oldum" dedi. 

En doğru karar verilecektir

Esenyurt'un AK Parti döneminde büyük
hizmetler gördüğünü dile getiren İzsiz,
"Ben bu hizmetleri daha ileriye taşımak için
mücadele edeceğim. Önümüzdeki yerel se-
çimler hayati bir önem taşıyor. Memleketi-
mizin geleceği ve yeni sistemin devamlılığı
adına bu seçimleri çok önemsiyoruz. Bu
seçim İstanbul'da her yerden çok daha
önemli olacaktır. İstanbul'u kazanmak için
Esenyut ve benzeri ilçelerin büyük önemi
var. Esenyurt büyük bir seçmen kitlesine
sahip. Umut ediyorum ki, karar veren bü-
yüklerimiz en doğru kararı verecektir" açık-
lamasını yaptı. 

Tabanım Esenyurt'ta 

Esenyurt'un özellikle Necmi Kadıoğlu dö-
neminde büyük hizmetler gördüğünü ifade
eden İzsiz, "Murat Alatepe başkanımız
bayrağı devraldı bu hizmetleri devam et-
tirdi. Ben de genç ve dinamik birisi olarak
Esenyurt'a büyük bir hareketlilik getirece-
ğime inanıyorum. Benim ağırlığım benim
tabanım Esenyurt'ta. Bu ilçede 22 yıllık bir
geçmişim var" diye konuştu. 

Esenyurt öne çıkarıldı

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran

İzsiz, 'Esenyurt'un yapılaşması'
hakkında gelen bir soruya, "Ben
sayın Kadıoğlu'nun Esen-
yurt'ta hayal edilemeyecek
kadar değerli hizmetler verdi-
ğine inanıyorum. Yüksek bi-
naların gündeme gelmesi
bilinçli bir şekildedir. Çünkü
İstanbul'a baktığınızda başka
ilçelerde de birçok yüksek bina
göreceksiniz" cevabını verdi.
Neden Beylikdüzü'nden değil de
Esenyurt'tan aday olduğunu sorulması
üzerine, "İnsan keyif aldığı birtakım
tercihlerde bulunabilir" açıkla-
masını getiren İzsiz, "Daha
önce milletvekili ve bele-
diye başkanlığı aday
adaylıklarım oldu.
Birçok görevde bu-
lundum. İstan-
bul'a gelirken yol
parasını bul-
makta bile zor-
lanan bir
gencin bu
kadar görevde
bulunması
takdir edil-
melidir. İş
yaşamım-
daki başarı-
larımı,
siyasette de
insanımızın
hizmetine ada-
mak istiyorum.
Esenyurt'un elbette
sorunları var. Ama bu
sorunlar baş edilmez değil"
dedi. BARIŞ KIŞ

AK Parti'den Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı olan
Seyithan İzsiz gazetecilerle buluştu. İzsiz, Esenyurt'ta 22
yıllık bir geçmişinin olduğunu belirterek, "Eş, dost,
akrabalarım ve iş hayatımın büyük bir bölümü 
Esenyurt'ta. Haliyle burada bir ağırlığım var" dedi

ESENYURT’TA
AGIRLIGIM VAR

EsEnyurt Belediye Başkanvekili
Gürbüz süleymanoğlu da Esen-

yurt Belediye Başkan Aday
Adayı oldu. 1999 yılında Arda-

han'dan milletvekili adayı olan
daha sonra Esenyurt'ta Doğ-

ruyol Partisi Belediye Baş-
kan adayı olan ve 2004

yerel seçimlerinde necmi
Kadıoğlu ile birlikte siyasi
hareketini sürdüren sü-
leymanoğlu, iki dönem
Belediye Başkan yar-
dımcılığı ve Belediye

Başkanvekilliği gör-
evini yürüttü. Ardahan

– Göleli olan Gürbüz
süleymanoğlu

şimdi ise belediye
başkanlığına

talip oldu. 

Seyithan
İzsiz

Esenyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla ilçede 
yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönüşü katlanarak 
artıyor. 124 Suriyeli daha 3 otobüsle ülkelerine uğurlandı

Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat

Alatepe Suriyelilerin
arkasından 
el salladı.

Süleymanoğlu da

aday adayı



İLAN
CUMA 9 KASIM 20186

KÖyüm et
KAsAP 

mesut üner
AK PArti ÇAtAlcA ilÇe BAŞKANı

uFuK aKIn 
iBB Ve ÇAtAlcA Belediye Meclis Üyesi, 

Belediye BAŞKAN yArdıMcısı
süLeyman KOLCuOĞLu

iBB Ve ÇAtAlcA Belediye Meclis Üyesi 
sinan seZGin

AVcılAr Belediyesi Meclis Üyesi AdAy AdAyı

hüseyin Kahya 
iBB Ve ÇAtAlcA Belediye Meclis Üyesi  

seLÇuK- KaDir ÇOLaK  
ÇAtAlcA KÖFte sAlONU

CenGiZ ayDIn
ÇAtAlcA Belediye Meclis Üyesi

süLeyman OĞuZ seÇiLmiŞ
ÇAtAlcA Belediye Meclis Üyesi

ÖZBay ata
ÖZBAy yAPı iNŞAAt

aBDuLLah asLan 
CenK süGür

Metre KAre GAyriMeNKUl dANıŞMANlıK - eMlAK 

KasIm KOLCuOĞLu
ÇAtAlcA ÇeVre KOrUMA Ve dOĞA seVerler derNeĞi BAŞKANı 

seyit Çetin
ÇAtAlcA ZirAAt OdAsı BAŞKANı 

CaFer DaĞ
ÇAtAlcA esNAF Ve sANAtKArlAr OdAsı BAŞKANı 

mustaFa-FunDa-iBrahim ÇaKIr  
M.Ç iNŞAAt 

hasan GÖKÇe
ÇAtAlcA AMAtÖr sPOr KUlÜPleri derNeĞi BAŞKANı 

Caner temeL 
ÇAtAlcA Belediye Meclis Üyesi

mustaFa BeKirOĞLu
BeKirOĞlU iNŞAAt

hüseyin Karamahmut
AK PArti ÇAtAlcA Belediye Meclis Üyesi AdAy AdAyı
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Son üç maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışına istediği gibi etkisini 
koyamayan Trabzonspor aynı süreçte aldığı sonuçlarla dikkat çeken Yeni 
Malatyaspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer camiadaki kara bulutları dağıtarak yeni
bir sayfa açıp camiasına umut aşılamak amacında. Malatya'da oynanacak olan zorlu
mücadele saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek

S ırasıyla Erzurumspor, Antalyaspor ve Bur-
saspor ile berabere kalıp hem zirveye yer-
leşme fırsatını kaçıran hem de taraftarlarına

hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor bu akşam Yeni
Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Güneydoğu ekibi son haftalarda elde ettiği skor-
larla yakaladığı çıkışı bordo mavililer karşısında da
kazanarak taçlandırmak amacında. Bordo mavili-
ler ise yeni bir sayfa açarak yukarı sıralara tırman-
mak istiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı
yayınlanacak.

Üçüncü kez karşı karşıyalar

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor Spor Toto Süper
Lig'de bugüne kadar iki kez karşılaştı. İki maçta da
ev sahipleri sahadan galip ayrılırken Yeni Malat-
yaspor 1-0, Trabzonspor ise 4-1'lik zaferler elde
etti. Bugünkü karşılaşmada alınacak galibiyete
göre bir takım öne geçecek veya ilk defa beraberlik
sonucu alınmış olacak. Trabzonspor ligdeki son
mağlubiyetini Göztepe karşısında aldı. Evinde oy-
nadığı karşılaşmada İzmir ekibinin iki golüne engel
olamayan Fırtına o günden bu yana oynadığı 5 lig
ve 1 kupa maçında yenilgi yüzü görmedi. Bordo ma-
vililer bu süreçte Kasımpaşa, Akhisar ve Bugsaşs-
por'u yendi; Erzurumspor, Antalyaspor ve
Bursaspor ile berabere kalı.

Burak Yılmaz oynayacak mı?

Trabzonspor'un geçen hafta Bursaspor ile oynadığı
karşılaşamda oyundan çıkarken Teknik Direktör
Ünal Karaman'a tepki gösterip ıslıkların hedefi ha-
line gelen Burak Yılmaz'a verilen tarihi ceza sonra-
sında maç kadrosuna alınmadı. Burak'ın 
sakatlığı da
mevcut.

burak'ın kadroya alınmaması üzerine
Rodallega tek santrafor olarak deneniyor.
Kolombiyalı oyuncunun arkasında ise
Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür

ve Vahid Amiri'nin görev alacağı öğrenildi.
Ünal Karaman'ın bu sistemle kanatları
daha iyi kullanmayı planladığı ifade
edildi. Öte yandan Karaman'ın kaleci

Onur Kıvrak'ın yanı sıra orta saha ve sa-
vunma bloğunun performansından ise
memnun olduğu ve bu bölgelerde değişik-
lik planlamadığı öğrenildi.

Rodallega tek forvet olacak

Mert Günok 
Avrupa’nın en iyisi

SoN 2 yıldır Süper Lig'deki zirve yarı-
şında "ben de varım" diyen Medipol Ba-
şakşehir, 2018-19 sezonuna da hızlı
girdi. 11. haftanın ardından rakiplerinin 4
puan önünde liderlik koltuğunda oturan
kulübün bu başarısında, savunma per-
formansı kilit rol oynadı. Kaleci Mert Gü-

nok'un yanı sıra
Junior Caiçara,
Alexandru
Epureanu,
Manuel da
Costa ve
Gael

Clichy'den oluşan Medipol Başakşehir
defans hattı, sadece 4 gole geçit verdi.

Ederson ile zirvede

Turuncu-lacivertli ekip, bu alanda İngil-
tere (Premier Lig), İspanya (La Liga),
İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga)
ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol lig-
lerindeki takımlar arasında başı çekti.
Medipol Başakşehir ile Premeir Lig'i
lider götüren Manchester City, yedikleri
4 golle zirveye ortak oldu. Bu iki takımı,
5 golle Liverpool, 6'şar golle Inter ve At-
letico Madrid takip etti. Teknik direktör
Abdullah Avcı'nın Volkan Babacan ye-
rine kaleyi emanet ettiği Mert de Avru-
pa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen
kaleci unvanını, Manchester Cityli Eder-
son ile paylaştı.Önemli kalecileri geride
bıraktıKalelerinde maç başına 0,36 gole
izin veren Mert ve Ederson'u, 0,45 golle
Liverpool'dan Alisson, 0,54'er golle In-
ter'den Samir Handanovic ve Atletico
Madrid'den Jan oblak izledi. 29 yaşın-
daki kalecinin, Chelsea'nin 80 milyon av-
roya transfer ettiği Kepa Arrizabalaga ve
Liverpool'un 62,5 milyon avroya kadro-
suna kattığı Alisson gibi isimleri geride

bırakması dikkati çekti. Mert, bu perfor-
mansıyla 2015'ten beri giymediği milli

takım formasına da göz kırptı.  AA

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Mert Günok
Avrupa'nn da zirvesine oturdu. Başarılı eldiven Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5
büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen kaleci oldu

amerikan Basketbol
Ligi'ne (NBA)10 maçla
devam edildi. Cleveland
Cavaliers forması giyen
milli oyuncu Cedi
Osman, Thunder'a 95-
86 kaybettikleri mücade-
lenin ilk çeyreğinde
belinden sakatlanarak

oyuna devam edemedi.

10. mağlubiyetini aldı

Tamamı üst üste olmak
üzere 6. galibiyetini
alan konuk takım
Thunder'da Dennis
Schroder 28, Paul Ge-
orge 18, Jerami Grant

12 sayı attı. Cedi Os-
man'ın ilk 5'te başlayıp
5 dakika sahada kala-
bildiği Cavaliers'ta Col-
lin Sexton'ın 15, JR
Smith'in 13 sayısı,
sezonun 10. mağ-
lubiyetini ön-
leyemedi.

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen temsilcimiz Cedi
Osman takımının Oklahoma City Thunders ile oynadığı 
mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı. Durumunun yapılacak
kontrollerin ardından belirlenmesi beklenen genç oyuncudan
mahrum kalan Cavaliers karşılaşmayı da 95-86 kaybetti.

Doğu Konferansı lideri
Toronto Raptors, Sacra-
mento Kings deplasma-
nında 114-105 galip geldi.
Art arda 5. olmak üzere
11. maçını kazanan Rap-
tors'ta Kawhi Leonard 25
sayı, 11 ribaunt, Serge
Ibaka 14 sayı, 14 ribaunt,

Jonas Valanciunas 11 sayı,
10 ribauntla "double-do-
uble" yaparak galibiyette
ön plana çıktı. Bu sezon 5.
yenilgisini yaşayan
Kings'te Willie Cauley-
Stein ve Buddy Hield
24'er, De'Aaron Fox 20
sayı buldu.

Raptors kazanmaya devam ediyor

Cleveland kaybetti
Cedi sakatlandı 

Kanarya İspanya
deplasmanında
Fenerbahçe
Erkek Basketbol Ta-
kımı, THY Avrupa
Ligi 6. hafta ma-
çında bu akşam İs-
panya temsilcisi
Baskonia'ya konuk
olacak. Vitoria-
Gasteiz ken-
tindeki
Fernando
Buesa Are-
na'da oynana-
cak karşılaşma
TSİ 22.30'da
başlayacak.
THY Avrupa
Ligi'nde çık-
tığı 5 maçtan
4 galibiyet ve 
bir mağlubi-
yetle ayrılan
Fenerbahçe,
averajla 3. sı-
rada yer alı-
yor. Ligde 2
maçını kaza-
nıp, 3'ünü
kaybeden
Baskonia ise
averajla 9.
sırada bu-
lunuyor.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma
şansı bulamayan Anthony Nwakaeme ta-
mamen iyileşti. Nijeryalı oyuncu, antren-

manlardaki performansı ile göz
doldururken, teknik heyetin ilgisini çek-
meyi başardı. Karaman'ın taktik çift kale-

lerde as takımda denediği tecrübeli
ismi, Yeni Malatyaspor'a karşı 11'de
sahaya sürmeyi planladığı öğreni-

lirken, defansa da yardım et-
mesi konusunda telkinde

bulundu.

Nwakaeme’ye
kadro müjdesi

YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR
YENI SAYFA 
YENI UMUTLAR

Hakemler
açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 12.
hafta maçlarını yönetecek ha-
kemler belli oldu. Türkiye Fut-
bol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulundan yapılan
açıklamaya göre, ligde 12.
hafta maçlarını yönetecek ha-
kemler şunlar:

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor:
Arda Kardeşler
Erzurumspor-Göztepe: 
Hüseyin Göçek
Konyaspor-MKE Ankaragücü:
Suat Arslanboğa
Ç. Rizespor-M. Başakşehir:
Halil Umut Meler
Kayserispor-Galatasaray: 
Ümit Öztürk
Bursaspor-Kasımpaşa: 
Mete Kalkavan
Fenerbahçe-A. Alanyaspor:
Alper Ulusoy
Antalyaspor-Akhisarspor: 
Ali Palabıyık
Beşiktaş-Sivasspor: 
Yaşar Kemal Uğurlu



Hadımköy,
Arnavutköy
Sanayici ve İşadamları
Derneği (HASİAD)’ın konuğu
olarak İstanbul’a gelen ABD'nin Kentucky Eyaleti İş
ve Kalkınma Bakanlığı Avrupa Direktörü Morgan
Pierstroff, “Türkiye, bizim için cazip bir partner" dedi 

Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, sosyal
medya sayfasından Anton Çehov'un 'Kusursuz

olsaydın başkalarının kusurlarını bulmaya
meraklı olmazdın" sözünü paylaşıp eski

gelin adayı Sıla'ya sitem etti. Ahmet
Kural’ın 29 ekim gecesi Sıla’ya 45 da-

kika boyunca şiddet uyguladığı öne
sürülmüştü. 5 Kasım’da savcıya

ifade veren oyuncu, adliye çıkışı
Sokrates’in “haksız olmak,

haksızlığa uğramaktan
daha acıdır” sözüyle,

darp iddiasını yal-
anlamıştı.

kurAl’dAn

SılA’YA 
gönderme!

M organ Pierstroff, Hadım-
köy-Arnavutköy Sanayici
ve İşadamları Derneği

(HASİAD) yönetici ve üyelerine
Kentucky'deki yatırım fırsatlarını
anlattı. Kentucky'nin lokasyon açı-
sından çok iyi bir konumda bulun-
duğunu ifade eden Pierstroff,
eyalette otomotiv sektörünün önde
geldiğini, Toyota'nın dünyadaki en
büyük fabrikasının burada bulun-
duğunu belirtti. Pierstroff, "ABD'de

üretim" denilince Kentucky'nin akla
gelen ilk eyaletlerden olduğunu, bu-
rada yüksek iş gücü potansiyeli bu-
lunduğunu belirterek, Türk
yatırımcıları Kentucky'de yatırım
yapmaya davet etti. 

İlişkileri artırmak istiyoruz

Morgan Pierstroff, "Neden Türki-
ye'yi tercih ettiniz?" sorusu üzerine,
şunları kaydetti: "Türkiye bizim için
çok önemli. Türkiye ekonomisinin
son yıllarda yakaladığı büyüme ve
ivme nedeniyle ilişkileri artırmak is-

tiyoruz. Türkiye bizim için cazip bir
partner. Kentucky ile Türkiye ara-
sındaki yıllık ticaret hacmi 2017'de
300 milyon dolara ulaşmış. Bunu
ileriye taşımak istiyoruz. Şu anki ti-
caret daha çok tarım, makine ve
hava endüstrilerinde ön plana çıkı-
yor. Kentucky ile Türkiye'nin kalkın-
ması için iş birliğimizi geliştirmek
istiyoruz. Dünyanın başka yerle-
rinde faaliyet gösteren, başarılı olan
Türk şirketlerinin bizim imkanları-
mızı, fırsatlarımızı kullanarak daha
da büyüyüp, dünyanın farklı yerle-

rine ulaşıp ABD gibi büyük bir eko-
nomide söz sahibi olmasına ön-
ayak olmak konusunda iyi bir
partner olabiliriz. Türkiye'nin sahip
olduğu potansiyelin farkındayız."
Pierstroff, Kentucky'nin yıllık ihra-
catının 30 milyar dolar olduğunu
da bildirdi. 

İki firma sözleşme yaptı 

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Bozdağ da Kentucky'nin,
dünyanın en büyük otomotiv devle-
rinden Toyota'nın ciddi üretim mer-

kezlerinden olduğunu vurgulaya-
rak, bu bölgeye oto yedek parçaları,
döşeme kumaşları ve yan sanayi
ürünleri satmak için pazar ağının
genişletilebileceğini söyledi. Konuk
heyetle buradaki sanayicilerin çok
kısa süren görüşmeleri olduğunu,
buna rağmen somut sözleşmelerin
yapıldığını anlatan Bozdağ, "Daha
yolun başında olmamıza rağmen 2
firmamız sözleşme yaptı. Bir firma-
mız makine üretimi, diğeri de tekstil
alanında bu eyalete yatım yapacak"
dedi.

ORHAN ŞİMŞEK

TURKIYE BIZIM ICIN 
CAZIP BIR PARTNERHüseyin Bozdağ, Hadımköy-Arnavutköy

bölgesinde 80 bin çalışan olduğunu belirte-
rek, yıllık ortalama 10 milyar dolarlık ihra-
cat gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin toplam
ihracatının yüzde 7'sini yaptıklarını bildirdi.
Bozdağ, istanbul Havalimanı, Kuzey Mar-
mara Otoyolu ve Kanal istanbul'un kesiştiği
noktada bulunduklarını hatırlatarak, böl-
gede faaliyet gösteren sanayicilerin geliş-
mesi, üretim ve ihracatlarını artırması için
çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Ken-
tucky eyaleti temsilcisinin Türkiye'ye gelip
ABD'deki yatırım fırsatlarını anlatmasının
ülkeye verilen önemi gösterdiğini vurgula-
yan Bozdağ, "Burada oluşacak sinerji ile fu-
arlara katılmadan ciddi iş birliği yapabiliriz.
Ayrıca, hukuki altyapı dahil tüm imkanlar
hazır" açıklamasını yaptı.

İhracatımızı 
iki katına 
çıkaracağız 

Beylikdüzü 

TÜYAP’TA
olAcAk

Bu yıl ki ana teması “Hayatı Edebiyatla
Kuşatmak” olan 37. Uluslararası İstanbul

Kitap Fuarı, 10-18 Kasım tarihleri
arasında TÜYAP'ta kapılarını açacak. 

Beylikdüzü Belediyesi fuara, Batı İstanbul
Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilecek

kapsamlı bir organizasyonla katılacak

37. ULUSLARARASI İstanbul Kitap Fuarı, 10-
18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını aça-
cak. Bu yıl ki ana teması “Hayatı Edebiyatla
Kuşatmak” olan fuarın Onur Yazarı ise
Selim İleri. Dokuz gün boyunca panel, söy-
leşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden
oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinin
düzenleneceği fuara, Beylikdüzü Belediyesi
de Batı İstanbul Vakfı’nın iş birliğiyle ger-
çekleştirilen kapsamlı bir programla katıla-
cak. Yurt içi ve yurt dışından 800’ün
üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşu-
nun katılımı beklenen fuarda, Beylikdüzü
Belediyesi Web TV kanalı da canlı yayında
olacak. 

İmamoğlu konuk olacak

Pelin Batu’nun sunumuyla gerçekleşecek 
ve birbirinden değerli isimlerin katılacağı
yayınların ilk konuğu 10 Kasım Cumartesi
saat 14:00’da Beylikdüzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu olacak. 
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