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Uzun adam 
kısa adam

Türkiye maziden
güç alacak

Cumhurbaşaknı Recep
Tayyip Erdoğan, 737.

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve
Yörük Şenlikleri mesajında,
“Türkiye, içinde sıkıştırılmaya
çalışıldığı kısır gündemlerden
uzaklaştıkça, maziden atiye 
kurduğu köprüyü güçlendir-
dikçe büyümekte, gelişmekte,
güçlenmektedir” dedi. I SAYFA 7
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Tek adam rejimine
bir son vermeliyiz

Kılıçdaroğlu, parti 
genel merkezindeki İl 

Başkanları Toplantısı'nın 
açılışında konuştu. CHP Lideri,
“Demokrasiyi getirmek için 
mücadele edeceğiz. Görev 
hepimize düşüyor. Öncelikle bu
görev CHP'lilere, kuvayımilliye-
cilere, ülkesinin geleceğini 
düşünen bizlere düşüyor. 
Bedeli ne olursa olsun bu 
mücadeleyi vermek zorundayız.
Türkiye'deki tek adam rejimini
yıkmak zorundayız” dedi.
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Şimşek yeni parti
iddialarını yalanladı

Yeniçağ yazarı Ahmet 
Takan'ın, Mehmet Şimşek

ve Ali Babacan hakkında 'yeni
parti kuracaklar' iddiasına 
Şimşek'ten yanıt geldi. Şimşek,
“Bunlar gerçeklikle uzaktan 
yakından ilgisi olmayan 
söylemler” dedi. I SAYFA 7
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Beylikdüzü
büyük zarar etti

Beylikdüzü AK Parti İlçe
Başkanı Işık, Beylikdüzü

Belediyesi’nin ilçeyi büyük bir
ekonomik zarara uğrattığını 
belirterek, “Paralar çarçur
edildi” dedi. I SAYFA 8
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TUrİZMİ CanLandırMaYı çok YanLıŞ anLadı, TUrİSTLere FahİŞ FİYaTLar çekTİ!

Turistik bölgelerdeki müze ve örenyerlerindeki satış bü-
feleriyle mağazaların etiket fiyatları can yakıyor. Türkiye
Sehayat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz

Barbaros Bağlıkaya’nın 10 yıllığına kiraladığı işletmelerde su fiya-
tının 8, bir adet kahvenin ise 18 lirayı bulması yerli turisti isyan et-
tirdi. Müze giriş bilet fiyatlarını da pahalı bulan yerli turistler,
“Kendi ülkemizdeki milli ve manevi değerlerin sergilendiği tarihi
mekanları gezmek cep yakıyor. Müzelere girişte alınan
ücret kişi başı en düşük 35 lira” dedi.

YerLİ TUrİST derTLİ
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Beylikdüzü'ndeki Çardak Altı
Sohbetleri'ne katılan ünlü tiyatro

oyuncusu Ali Poyrazoğlu, gençlere tavsiye-
lerde bulundu. Poyrazoğlu, “Eğitimin en
büyük sırrı keşfetmektir. Dilerim, o sırrı 
keşfedersiniz. Dilerim, içinizdeki ışık, hiçbir
zaman sönmez” diye konuştu. I SAYFA 12

Yayladağı'ndaki konteyner
kentinde yaşayan Suriyeli 

Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret
eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Suriyelilere ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Soylu, “255 bin 300 Suriyeli
kardeşimiz son iki yılda geri döndü.
Demek ki orada eğer huzur sağla-

nırsa kendi topraklarının özlemi içeri-
sindeler. Zamanla bu sayının artaca-
ğını da söyleyebiliriz. Zira ilerleyen
süreç içerisinde huzurun ve barışın
daha kalıcı olacağını düşünüyoruz.
Bu nedenle Suriyeli kardeşlerimizin
ülkelerine olan göçü de artış göstere-
cektir” dedi. I SAYFA 7

Turizm Bakanlığı’nın çıktığı dev ihaleyi
kazanarak 10 yıllık işletme hakkını elde eden
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, müze ve 

örenyerlerinde fiyatlara tavan yaptırdı. 1 top dondurmanın 
19 lira olduğu işletmelerde, havuz giriş fiyatı ise kişi başı 50 lira.
Sektördeki acente temsilciliklerine ulaşan Damga, bir dokundu
bin işitti. Turizm acenteleri, “Ranta ve menfaate dayalı çarpık 
turizm politikaları toplum vicdanını yaraladığı gibi turizmin şah
damarına da bıçak vurmak anlamına geliyor. Bindiğimiz dalı 
kesiyoruz” diye konuştu. I SAYFA 9

haVUZa GİrMek 50 Lİra
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Türk turizmini canlandırmak ve
gelir kaynaklarını arttırıcı 
çözümler bulmakla sorumlu
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’nın
suya 8 TL, dondurmaya 19 TL 
etiket fiyatı koyması acenteleri 
ve vatandaşı çileden çıkardı 

4 KİŞİlİK Bİr
aİlenİn mÜZeye
gİrİŞ malİyetİ

140 lİrayi 
Buluyor

ÖZEL

CENGİZ ALÇAYIR

HABER

Osmanlı İmparatorluğu'nun en nadide eserleri arasında yer alan Topkapı 
Sarayı'nı gezmek için kişi başı 40 lira ödeme yapmanız gerekiyor. Sarayın
Harem Dairesi'ne girmek için de ayrıca 25 lira vermeniz lazım.

Suriyeliler eve
donuS yolunda
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2014 seçimlerinde Esenyurt’ta CHP
Belediye Başkan Adayı olan Çetin

Çapan, önümüzdeki seçimler için kesinlikle
aday olmayacağını açıkladı. Çapan, ko-
nuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından
şu paylaşımı yaptı; “Bu dönemde çok
soran arkadaşım oluyor; aylar öncesinden
verdiğim sözü hatırlatıyorum: Esenyurt Be-
lediye Başkanlığı için kesin-
likle aday değilim! Aday
olmak isteyen ve
öne çıkarak aday
olan her arkada-
şımı da sonuna kadar
destekleyeceğim.” 
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SOYLU; “YAKIN SÜREÇTE SURİYE’YE GÖÇ ARTACAKTIR.”

dilerim ışığınız
sönmesin

ç

Çetin Çapan, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde
CHP’den Esenyurt Belediye Başkan Adayı olacağı 

yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Karapapaklar’da
görev değişikliği

para için kardeşini

oldurdu
Dünya Karapapak Türkleri
Birliği Genel Başkanlığı'na

Erkan Koçali seçildi. Önceki gün
yoğun bir katılımın gerçekleştiği
kongrede derneğin kurucu başkanı
Seyfullah Türksoy, Onursal Baş-
kanlığa seçilirken, yapımcı ve tel-
evizyoncı Hakan Kılıç ise Genel
Sekreterliğe seçildi. Kongrede ko-
nuşan yeni Başkan Koçali, “Ülke-
mizin en köklü ve kalabalık Türk
topluluklarından biri olan Karapa-
paklar ülkemizin birliği bütünlüğü
konusunda her zaman örnek bir
tavır sergilemiştir ve bundan sonra
da aynı kararlılık içinde misyon üst-
lenmeye devam edecektir” dedi. 

YENİ BAŞKAN KOÇALİ
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İhracat
seferberliği
başlatmalıyız

Fatinoğlu Holding
Yönetim Kurulu

Başkanvekili Ali Fati-
noğlu, ekonomik geliş-
melere ilişkin konuştu.
Fatinoğlu, “Ülkemiz 
saldırı altında. Bu bir 
bağımsızlık savaşı. 
Döviz borcum olmasına
rağmen tüm birikimimi
Türk Lirası’na çevirdim.
Şirkette de TL’deyiz.
Kimse dolar almamalı.
Birlik olup, ihracat sefer-
berliği başlatma zamanı”
diye konuştu. I SAYFA 8
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Bebek'te yatla de-
nize açılan 2 üvey

kardeş arasında kavga
çıktı. Alacak verecek 
meselesi yüzünden çık-
tığı öğrenilen kavgada
silahlar konuştu, küçük
kardeş hayatını kaybetti.
Zanlı, yat kıyıya yanaşır
yanaşmaz gözaltına
alındı. Olayın görgü 
tanığı Ümit Sarıhan,
katil ağabeyin uyuştu-
rucu bağımlısı oldu-
ğunu iddia etti. I SAYFA 3
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Sabİha Gökçen rekor kırdı
Türkiye’nin ikinci, Av-
rupa’nın ise 13’üncü en

büyük havalimanı olan İs-
tanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havali-
manı, yılın ilk sekiz
ayında yolcu sayısını
geçen yıla göre yüzde 11

artırarak, toplam 22.8 milyon
yolcu ağırladı.Geçen yılın

Ocak-Ağustos döne-
minde yaklaşık 20.5
milyon yolcunun
geçiş yaptığı Sabiha
Gökçen’de bu yıl

rekor kırılmış oldu.
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Çetin
Çapan

cetin capan: aday degilim

Ali Poyrazoğlu

Firuz 
Barbaros
Bağlıkaya

Recep Tayyip ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Şimşek

Mustafa Necati Işık

Ali 
Fatinoğlu

Erkan 
Koçali

Hakan
Kılıç Seyfullah

Türksoy

Kerimoğlu Esenyurt'a,
Çapan K.Çekmece'ye!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar 255 bin 300 Suriyeli’nin 
ülkesine geri döndüğünü belirterek, “Bu rakam daha da artacak” dedi

Süleyman Soylu
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Vücudunuzda yaşanan çeşitli
değişimler hastalıkların belirtileri
de olabiliyor. Birçok hastalığın
habercisi olan bu belirtilerin
yaşanması durumunda vakit
kaybetmeden doktora 
görünmek gerekiyor
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yaşanması durumunda vakit
kaybetmeden doktora 
görünmek gerekiyor

G özleriniz şişiyor, tırnaklarınız sa-
rarıyor veya istemsiz kilo kayıp-
ları yaşıyorsanız, bu belirtileri

göz ardı etmemeniz gerekiyor. Vücudu-
nuz ile ilgili bu sin-
yaller, böbrek
hastalığından kalp
yetmezliğine kadar
pek çok hastalığı işa-
ret edebiliyor. Bu du-
rumda vakit
kaybetmeden bir uz-
mana başvurup ge-
rekli tetkikleri
yaptırmak büyük
önem taşıyor. Me-
morial Etiler Tıp

Merkezi Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr.
Özlem Kaplan, vücutta hastalık haber-
cisi olabilecek belirtiler hakkında bilgi
verdi.

Tırnakta beyaz ve sarı renkler

Tırnaklardaki yapı ve renk değişikliği vü-
cutta gelişen birtakım sistemik hastalık-
ların habercisi olabilmektedir. Örneğin;
sarı tırnaklar mantar hastalığında görü-
lürken, kaşık tırnak durumu veya tırnak-

lardaki beyaz lekeler demir eksikliği ane-
misinin bir bulgusu olarak ortaya çıkabi-
lir. Tırnaklarda bombeliğin artması
durumu ise; siroz, akciğer kanseri, bron-
şektazi ve bazı bağırsak hastalıklarında
görülebilen bir belirtidir. Tırnakta siyah
çizgilenmeler ise tırnak yatağında ka-
nama veya melanoma denilen bir kanser
türünün habercisi olabilir.

Gözler de sağlığın aynası

Sklera denilen gözün beyaz kısımlarında
sarı renk olması, karaciğer ve safra yol-
ları hastalıklarının bir belirtisi olabilir.
Göz kapaklarındaki ödem, şişlik böbrek
fonksiyon bozukluğuna işaret ederken,
gözbebeklerinin eşit büyüklükte olma-
ması kafa içi kanama, ve beyin travma-
ları gibi ciddi nörolojik hastalık
durumlarında görülebilir. Göz bebeğin-
deki küçülmeler ise bazı kimyasal toksin-
lerle ve ilaçlarla zehirlenmelerini işaret
edebilmektedir.

Ciltte beyazlama ve kuruluk önemli

Ciltte kendiliğinden ortaya çıkan morar-
malar; lösemi, immun trombositopenik
purpura gibi bazı kan hastalıklarının

erken bulgusu olabilirken; ciltteki beyaz-
lamalar vitiligo ya da mantar enfeksiyon-
larında görülebilmektedir. Saçlı deride
fazla kepek, diz ve dirseklerde beyaz le-
kelerin varlığı sedef hastalığını; ciltte ağ-
rılı, yüzeyden kabarık, içi su dolu kırmızı
lezyonların olması ise zona hastalığını
işaret edebilir. Ciltteki kuruluk ve kaşıntı,
az sıvı tüketimi ya da tiroit bezinizin az
çalışmasına bağlı olabileceği gibi, böbrek
yetmezliğinin de bir bulgusu olabilir.
Özellikle kalp yetmezliğine bağlı periferik
dolaşımın bozulduğu durumlarda cilt;
soluk renkli, terli veya morumsu bir renk
alabilir. Ciltteki sararmalar da karotenin
aşırı tüketimine bağlı olabileceği gibi ka-
raciğer ve safra yollarındaki tıkanıklıktan
da kaynaklanabilmektedir.

İstemsiz kilo kaybına dikkat

Kişide istemsiz ve hızlı kilo kayıpları
varsa mutlaka tiroit hormon fonksiyon-
ları ve kan şekeri incelenmelidir. Hiperti-
roidi ve diyabet hastalıkları için ani kilo
kayıpları hastalığın ilk bulgusu olabilir.
Bunun yanında çoğu kanser hastalığı
özellikle açıklanamayan kilo kaybı ile
seyredebilmektedir. Gece terlemesi, ateş

ve kilo kaybı üçlüsü lenfoma ve lösemi
hastalıklarında, kansızlık ile birlikte kilo
kaybı ise mide ve bağırsak kanserlerinde
görülmektedir. Kilo kaybına eşlik eden
halsizlik, öksürük ve yüksek ateş varsa
akciğer enfeksiyonları ya da tümörleri
açısından araştırılmalıdır. Sırt ağrısı ile
ortaya çıkan kilo kayıpları da akciğer tü-
mörlerinin ve pankreas hastalıklarının
habercisi olabilmektedir.

Kilo artışına da dikkat

Hareketin azalması ya da yeme alışkan-
lıklarında bozulma olmaksızın ortaya
çıkan kilo artışları, metabolik bazı hasta-
lıkların habercisi olabilmektedir. Tiroit
bezi bazal metabolizmayı düzenleyen
hormonlar üretmektedir. Tiroit bezinin
yavaş çalıştığı hipotiroidi durumunda
kilo artışı, halsizlik, cilt kuruluğu ve saç-
larda dökülme meydana gelebilir. Yine
şeker metabolizmasının bozulduğu insü-
lin direnci ve diyabet hastalıklarında da
ani, açıklanamayan kilo artışı kendini
gösterebilir. Kalp yetmezliği, karaciğer
sirozu gibi vücutta sıvı birikiminin görül-
düğü hastalıklarda da kilo artışı görüle-
bilmektedir. HABER MERKEZİ

Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi
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1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
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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. 
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Vücudunuzda yaşanan çeşitli
değişimler hastalıkların belirtileri
de olabiliyor. Birçok hastalığın
habercisi olan bu belirtilerin
yaşanması durumunda vakit
kaybetmeden doktora 
görünmek gerekiyor
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Sinir bozan iş arkadaşı iyidir
HEMEN hemen herkes sorun-
suz, huzurlu bir çalışma ortamı
ve kafa dengi iş arkadaşları ister.

Ancak Hollandalı nöropsikoloji uzmanı
Prof. Dr. Erik Scherder, beyin sağlığı için
bunun aksini savunuyor. Scherder'e göre
işyerinde sizi rahatsız eden, sinir bozucu
insanlar varsa bundan memnun olmalısı-
nız. Çünkü, sinir bozucu bir iş arkadaşı,
beyin için harika bir şey! 

Sorunsuz bir gün

Amsterdam Özgür Üniversite öğretim
üyesi Scherder, günlük hayattaki rahatlık
ve konforun insanlar için pek de yararlı bir
durum olmadığını düşünüyor. Scherder'e
göre, sorunsuz, hiçbir şey yapmadan geçi-
rilen bir gün, beyin açısından istenmeyen
ve "heba olmuş" bir süreç.

Sağlıklı beyin

"Beyin sorunlardan faydalanır. Onları ça-
lıştırarak sağlıklı kalır" diyen Hollandalı
uzman, bunun için de sinir bozucu bir iş
arkadaşının büyük katkı sağladığı görü-

şünde: "Sorun yaratmamalısınız ama bir
sorun varsa çözmelisiniz. Berbat, sinir bo-
zucu bir meslektaş tabii ki harika! Toplan-
tılarda şikayet eder, bunu aşmak zorunda

kalırsınız. Can sıkıcı evet ama beyin için
halletmesi gereken bir iş..." Prof. Dr.
Scherder, bunun sonucu ateşlenen sinir
hücrelerinin sınırılarını zorladığını ve bey-

nin daha komplike hale geldiğini söylü-
yor. Hollandalı uzmana göre can sıkıcı bir
iş arkadaşı ile geçinmek için harcanan
çaba, metabolizmanın artmasını sağlıyor.
Beyinde daha fazla temas noktaları oluşu-
yor. Erik Scherder, bunun sonucu "bilişsel
rezerv" inşa edildiğini ve beynin sağlıklı
kaldığını vurguluyor.

Biraz stres iyidir

"Stres bir felaket değil, tabii kronik olanlar
hariç" diyen Hollandalı profesör, stresin
olumlu sonuçlar verdiğine dair çok sayıda
çalışma bulunduğuna işaret ediyor Scher-
der, bunun yanı sıra insanların beyin sağ-
lığı için fiziksel olarak da çaba göstermesi
gerektiğini söylüyor. Bunun için de insan-
ların daha fazla haraket etmesi gerektiği-
nin altını çizen nöropsikolog, şunları
öneriyor; "Her zaman işe aracınızla gitme-
yin. Asansörde takılıp kalmayın. Ben ço-
ğunlukla trenle işe gidiyorum. İnsanlar
oturacak yer için bir birini itiyor. Ayakta
kal, bütün gün oturuyorsun zaten."
HABER MERKEZİ

Hollandalı nöropsikoloji uzmanı Prof.
Dr. Erik Scherder, sinir bozan, sorun
yaratan bir iş arkadaşının ve kronik 

olmayan stresin beyin sağlığı için
faydalı olduğunu savunuyor

Diş temizliğine
engel yok
Engellilerin diş çürümesi veya diğer diş
hastalıklarına yakalanmasının daha kolay
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Işın Ulukapı, özellikle
annelerin veya çocuğa bakan kişinin bu konuda
bilgili olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi

OKAN Üniversitesi Diş Hastanesi Pedo-
donti Uzmanı Prof. Dr. Işın Ulukapı, engelli
hastaların ağız – diş sağlığı ile ilgili önemli

bilgiler verdi. Engellilerin çocukluktan başlayarak
ağız-diş sağlığı konusunda eğitilmesi, özellikle annele-
rin veya çocuğa bakan kişinin bu konuda bilgili olma-
sının çok önemli olduğunu söyleyen Ulukapı,
“Beslenmede dişlere yapışan, unlu ve şekerli besinlerin
az tüketilmesi ve hemen arkasından dişlerin iyi bir şe-
kilde fırçalanması; dişler üzerinde ve aralarında hiçbir
besin artığı kalmamasına özen gösterilmesi gerekir.
Özellikle gece yatmadan önce diş fırçalanması çok
önemlidir, ihmal edilmemelidir. Çünkü gece boyunca
tükürük akımı durduğundan; çürükler çok hızla ilerler.
Ayrıca şurup şeklindeki ilaçların içirilmesinden sonra
da dişlerin fırça ile temizlenmesi gerekir. Çünkü çoğu
şurup şeklindeki ilaç da şeker içermektedir ve diş çürü-
ğüne sebep olabilir. Düzenli diş hekimi muayeneleri ile
birçok hafif engelli hastada, ağız-diş sağlığı problem-
lerinin önlenmesi mümkün olabilir” dedi.

Erken çürük meydana geliyor

“Fakat çoğu kez engelli bireyler ve hasta yakınları
diğer sorunlarla uğraşırken ağız-diş sağlığı arka
planda kalmakta ve ihmale uğramaktadır” diyen Ulu-
kapı, “Hastalar dişlerini fırçalayamamakta, düzenli
beslenememekte ve çoğu kez püre şeklinde dişlere ya-
pışıp kalan ve böylece çürüklerin daha kolay oluşma-
sına yol açan yiyecekler seçilmektedir. Bunun sonucu
olarak da, dişlerde erken yaşlarda çürükler ve dişeti
problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu problemler de; ne
yazık ki ilerleyerek ağrılar, abseler ortaya çıktığında
fark edilmekte ve çare aranmaktadır. Bu kez de çok
önemli başka bir sorunla karşılaşılmaktadır. Engelli
hastalarla (özellikle ağır zihinsel engelliler, ileri dere-
cede spastik hastalar, bazı sendromlar vb.) diş hekimi
arasında normal klinik şartlarda sağlıklı bir iletişim
kurmak çoğunlukla mümkün olamamaktadır” dedi.

Dr. Özlem Kaplan

Uzmanlar 
hastalık
belirtilerinin 
hafife alınmasını
büyük bir tehlike
olarak yorumladı



O lay dün saat
11:00 sırala-
rında yaşandı.

Bebek'ten kiraladıkları
yat ile denize açılan
Yusuf Dörtlemez ve Sel-
çuk Nurdoğan boğaz turu
yapıyordu. İki üvey kardeş
arasında alacak verecek mese-
lesi yüzünden tartışma çıktı. İtişmeler
de başlayınca Nurdoğan üstünde taşıdığı ta-
bancayı çekerek üvey kardeşi Dörtlemez'e
ateş etti. Açık denizde olayı gören diğer tek-
nelerdeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Zanlı kardeşini vurduktan sonra tabancayı
denize attı. Yat kaptanı yatı Bebek iskelesine
yanaştırdı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri cinayet şüphelisi Nurdoğan'ı yat kı-

yıya yanaşır yanaşmaz
gözaltına aldı. 

Soruşturma devam ediyor

Yat kaptanı M.C'de ifadesi için
polis merkezine götürüldü. Olay

yerine gelen sağlık ekipleri vurulan
Dörtlemez'in hayatını kaybettiğini

belirledi. Gözaltına alındıktan sonra ta-
bancanın atıldığı yeri deniz polisine göster-
mesi için tekrar olay yerine getirilen M.C
deniz polisi teknesi ile götürülerek tabancanın
atıldığı yeri gösterdi. Dalış yapan dalgıç polis-
ler çok derinde olan tabancaya ulaşamadı
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 4 saat
süren incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırılırken polisin olay
sonrası başlattığı soruşturma sürüyor. DHA
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Y erel seçim öncesi kritik yapmayı sürdürü-
yoruz.
Bugün günlerden Esenyurt.

Daha doğrusu CHP Esenyurt.
CHP'nin Esenyurt'tan 2014 seçimleri bele-

diye başkan adayı ve daha sonra 2015 genel se-
çimlerinde milletvekili adayı olan Çetin Çapan
dün sosyal medya hesabından bir paylaşım ya-
parak şunu söyledi:

''Bu dönemde çok soran arkadaşım oluyor.
Aylar öncesinden verdiğim sözü hatırlatıyorum.
Esenyurt Belediye Başkanlığı için kesinlikle
aday değilim. Aday olmak isteyen ve öne çıka-
rak aday olan her arkadaşımı da sonuna kadar
destekleyeceğim....''

*
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Çetin

Çapan Esenyurt için bir adaylık beklemediğini
ancak Çapan'ın daha önceden Küçükçekmece
için böyle bir talebi olduğunu da belirtebiliriz.

Peki kardeş Çetin Çapan böyle düşünürken
ağabey Gürbüz Çapan ne düşünüyor dersiniz?

Bu sonuçta Çetin Çapan'ın fikri.
Bir de ağabey Çapan'a sormak gerek ama

ben her iki isime de sormadan kendi yorumla-
rımla devam etmek istiyorum.

Gürbüz Çapan ne yapar?

Şahsen ben Esenyurt Kurucu Belediye Baş-
kanı Dr. Gürbüz Çapan'a bir şans verildiği tak-
tirde Esenyurt'tan başka bir yere talep
açmayacağını düşünüyorum.

Ve seçim sonuçlarına falan bakmaksınızın
olur da CHP'nin Esenyurt'ta Gürbüz Çapan
adaylığında yerel seçimlere gidişini kurgularsak
bu durumun ciddi bir heyecan yaratacağını, her
ne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi aldığı oy
oranı bakımından açık ara önde görünse de bu
adaylığın ilçede seçimleri kritik bir noktaya ta-
şıyacağını söyleyebilirim.

Peki madem bu durum CHP'yi Esenyurt'ta
kritik noktaya taşıyor o halde iki soru gelebilir.

Birincisi kardeş Çapan 2014'de neden bu he-
yecanı yaratmadı?

İkinci soru; kardeş Çapan neden Esenyurt'u
değil de Küçükçekmece'yi istiyor?

Hemen cevaplayalım.
*

Önce birincisi; Çetin Çapan aslında 2014 se-
çimlerinde % 34.6 oranında oy alarak çok değil
bir sene sonra yaşanan genel seçimleride parti-
sinin aldığı 25,6 oranından yaklaşık yüzde 10
daha fazla oy alarak önemli bir başarı yakaladı.
Ancak hem bu başarı seçimleri almaya yetmedi
hem de Çetin Çapan çok daha fazla performans
göstermesine rağmen 15 yıl ilçede belediye baş-
kanlığı yapmış, çok daha fazla bireye dokun-
muş, HDP seçmeninin daha çok sempatisini
kazanmış bir Gürbüz Çapan kabul edelim ki
CHP'nin oyunu daha fazla yukarı taşıyabilirdi.

Bu taşıma seçimi almaya yeter miydi?

Bilemem.
*

Gelelim ikinci sorunuza; Çetin Çapan Esen-
yurt'u değil Küçükçekmece'nin adayı olmak 
istiyor.

Çünkü; CHP Esenyurt denince bu durumun
sadece Çapan ailesi, Çapan kardeşler, kardeş
Çapan, ağabey Çapan üzerinden tartışmalara
mehal vermesin.

Kardeş olsalar bile aslında iki ayrı kişi olduk-
ları, iki ayrı özelliklerde siyaset adamı olduk-
ları, amaçlarının sadece Esenyurt'ta iktidar
olmak, Esenyurt'ta siyaset yapmak olmadığı
amacın, Cumhuriyet Halak Partisi'ne hizmet ol-
duğu, görev verildiği taktirde herhangi bir yerde
de CHP'ye çalışmak olduğu ve hizmet etmek ol-
duğu anlaşılsın.

Kerimoğlu Esenyurt'a gönderilir mi?

Peki madem CHP Esenyurt'u yazıyoruz.
Daha önceki yazılarımızda da ara ara CHP

Esenyurt'un olası adaylarından bahsetmiştik.
CHP İlçe Başkanı Ali Gökmen'in kafasından

böyle bir adaylık geçtiğini.
Eski aday adaylarından Tuncay Marangoz'un

bu konuda kolları sıvadığını.
Eski ilçe başkanlarından Kemal Deniz Boz-

kurt'un son iki yerel seçimde olduğu gibi bu se-
çimlerde de en güçlü aday adaylarından birisi
olduğunu.

Eski il genel meclis üyelerinden ve son ilçe
kongresinde sadece 3 (üç) oy ile Ali Gökmen'e
karşı ilçe başkanlığını kaybeden Abdullah Baş-
pınar'ın aday adayları arasında adının geçtiğini.

Özellikle HDP'li seçmenlerin oyunu almak
için CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tan-
rıkulu'un parti üst yönetimi tarafından CHP
Esenyurt adayı olarak görevlendirileceğini.

Daha önce de dillendirmiştik.
Peki bu isimler burada durmakla birlikte

daha önce Esenyurt'ta belediye başkan adayı
olup kaybeden, 2014 yerel seçimlerinde CHP
genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından
Bakırköy adayı yapılan Dr. Bülent Kerimoğlu
bu defa Esenyurt adayı yapılır mı dersiniz.

Yine burada da 'Adam Bakırköy'ü bırakıp
Esenyurt'a niye gelsin' diye soru 
yöneltebilirsiniz.

Biz de bu soruyu; 2017 yılında görevden alı-
nan belediye başkanları olduğu günlerde
CHP'de bir çok belediye başkanının ciddi sıkın-
tılar yaşadığını, Kerimoğlu'nun bunlardan birisi
olduğu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'un bu
durumu öğrendiğinde üzüldüğü ve günü geldi-
ğinde gereğini yapacağını yakın çevresine ilet-
tiği bilgisi ile cevaplayabiliriz.

Bir başka değiş ile daha önceki seçimlerde
kaybetmesine rağmen ciddi performans göster-
diği Esenyurt'ta bu seçimde daha fazlasını gös-
ter ve seçimi al gel diye Kılıçdaoğlu'ndan
görevlendirme gelebileceğini de söyleyebiliriz.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Kerimoğlu 
Esenyurt'a, Çapan

Küçükçekmece'ye!

3GÜNCEL

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

GÜvEnİn vE GÜlEr YÜzÜn ADrEsİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDiYORUZ 

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

denızın ortasında 
Beşiktaş'ta 
Bebek'te yatla
denize açılan 
2 üvey kardeş
arasında kavga
çıktı. Silahların
kullanıldığı 
kavgada küçük
kardeş hayatını
kaybetti. Zanlı,
yat kıyıya yanaşır
yanaşmaz
gözaltına alındı

kardes 
cınaYetı

OlayıN görgü tanığı Ümit Sarı-
han ise yaşananlar ilgili şu bilgi-
leri paylaştı; “Gece Beykoz
açıklarına demir atmışlar. Bunlar
üvey kardeşlermiş, aralarında
ise büyük bir mevzu çıkıyor.
Ondan sonra aşağıda adam çı-
kartıyor vuruyor. İlk başta buraya
gelmeyeceklermiş ama kaptanla
tartışmışlar. Sonra annesini ara-
mışlar, asıl annesi bunları polise
söylemiş. Buraya geldiklerinde
itiş kakış haldeydiler, polis
hemen vuran adamı gözaltına
aldı. zaten adam uyuşturucu
madde kullanan tuhaf bir tipti.
Kaptanı falan da aldılar, silahı da
denize atmışlar. Sonra cenaze
aracı geldi, cenazeyi torbayla gö-
türdüler.”

Uyuşturucu
kullanıyordu

Bariyerlere saplanıp

can verdi

TEM Otoyolu Büyükçekmece
mevkiinde meydana gelen
trafik kazasında henüz 
bilinmeyen bir nedenle 
otomobilinin kontrolünü
kaybederek, bariyerlere
çarpan sürücü Müstecep 
Şahin (44), feci şekilde 
can verdi

Kaza, TEM Oto-
yolu Büyükçek-
mece Gölü

mevkiinde saat 13.00 sıra-
larında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34
JNN 65 plakalı otomobi-
liyle Hadımköy yönünde
seyir halinde olan Müste-
cep Şahin isimli sürücü,
henüz bilinmeyen bir ne-
denle otomobilinin kontro-
lünü kaybetti. Sol şeritte

seyreden Şahin, otomobi-
liyle bariyerlere şiddetli
bir şekilde çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle otomobil bari-
yerlere adeta ok gibi
saplandı. 

Otomobil ikiye katlandı

Kazayı gören sürücülerin
ihbarları üzerine olay ye-
rine sağlık, itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. adeta
ikiye katlanmış olan oto-

mobilin içerisinde sıkışan
sürücü itfaiye ekipleri ta-
rafından çıkarılarak, 112
acil Servis ekiplerine tes-
lim edildi. Sağlık ekipleri,
sürücü Müstecep Şahin'in
olay yerinde hayatını kay-
bettiğini belirledi. Öte
yandan, kaza nedeniyle
TEM Otoyolu Büyükçek-
mece Gölü mevkiinde her
iki yönde de trafik yoğun-
luğu oluştu. DHa

Yankesiciler kıskıvrak yakalandı 
Fatih'te alışveriş yapan kadın bir müşterinin cüzdanını çalan Suriyeli 
2 yankesici kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih’te
Ordu Caddesi üzerinde
bir mağazada

meydana geldi. Mağa-
zaya müşteri kılığında
giren C.A.A. ve E.İ
isimli Suriyeli 2
kadın, alışveriş
yapan bir kadın
müşterinin dalgınlı-
ğından yararlanıp
bebek arabasındaki
çantadan cüzdanını
çaldı. Bebek arabasının

çevresinde ellerindeki ürünü inceliyor gibi
davranan 2 kadın, çantadan cüzdanı alarak

hemen uzaklaşmaya çalıştı. 

Tutuklandılar

Müşterinin olayı fark etmesi üzerine
2 yankesici, İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Güven Timleri tarafından
yakalanarak gözaltına alındı. Olay
iş yerinin güvenlik kameralarına da
yansıdı. Emniyetteki sorguları ta-

mamlanan yankesiciler, sevk edildik-
leri adli mercilerce tutuklanarak

cezaevine gönderildi.

KadıKöy'de hırsızlık yapmak
için bir apartmana giren biri
kadın iki hırsız, güvenlik kamera-

sının üzerini örtüyle kapattığını zannedip
dairelerin kapılarını açmaya çalıştı. O anlar
güvenlik kameralarıyla saniye saniye kayde-

dildi. Olay, Göztepe Mahallesi Cavitpaşa
Sokak'ta saat 15:00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre biri kadın iki kişi
beyaz bir araçla hırsızlık yapmak için bir
apartmanın önüne geldi. Güvenlik kamera-
sına yansıyan görüntülerde, apartmanın ka-
pısını ellerindeki bir aletle açarak içeri giren
hırsızlar yüzlerini kapayarak asansörle yu-
karı çıktı. İki hırsız ellerindeki aletlerle apart-

mandaki dairelerin kapılarını açmaya ça-
lıştı. Bu sırada güvenlik kameralarını fark
eden hırsızlardan biri güvenlik kamerasını
üzerini bir örtüyle kapatmaya çalıştı. Gü-
venlik kamerasının onları görmediğini dü-
şünen hırsızlar bir süre daha kapıyı açma
girişimine devam etti. Dairelere giremeyip
amacına ulaşamayan hırsızlar geldikleri
otomobille olay yerinden uzaklaştı.

AvAnAk hırsızlAr!

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavganın asıl sebebinin alacak verecek meselesi olduğu 
öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan görgü tanığı, kardeşlerin uzun süre küs olduğunu söyledi.

Sahipsiz valiz panik yarattı
Kağıthane'de,
yol kenarına bırakı-
lan valiz nedeniyle

polis güvenlik önlemi aldı.
Fünyeyle patlatılan valizden
giysi çıkarken, vatandaşlar
da cep telefonlarıyla görüntü
ve fotoğraf çekme yarışına
girdi. Olay saat 17.00 sırala-
rında Gültepe Talatpaşa
Caddesi üzerinde meydana
geldi. Yol kenarına bırakılmış

bir valiz gören vatandaşlar,
polise haber verdi. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri, yolu
araç ve yaya trafiğine kapa-
tarak çevrede güvenlik ön-
lemi aldı.

Vatandaş yarışa girdi

Polisin çevrede güvenlik ön-
lemi almaya başlamasının
ardından meraklı vatandaş-
lar da olay yerine akın etti.

Polisin çalışmalarını izleyen
vatandaşlar, cep telefonla-
rıyla da görüntü ve fotoğraf
çekme yarışına girdi. Bazı
vatandaşların sosyal med-
yaya canlı yayın yaptığı gö-
rüldü. Bomba imha uzmanı
polis tarafından fünyeyle
patlatılan valizden giysi çıktı.
Kontrollü patlatmanın ar-
dından cadde tekrar araç ve
yaya trafiğine açıldı.
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B en burada doğdum
Annem, babam burada doğdu
Dedelerim de burada doğdu

Gözümüzü bu topraklarda açtık
Bu dağlarda,
Bu yaylalarda geçti çocukluğumuz,
Gençliğimiz...
Burada sevdalandım
Burada evlendim
Çocuklarım burada doğdu
Üç kız bir erkek annesiyim
Hayranlarımız hep oldu
Tarlalarımızda
Eker biçer
Hayatımızı böyle sürdürürüz

Varlıklı değiliz
Ama kendi toprağımız
Kendi köyümüz
Kendi evimiz
Ben hiç şehre gitmedim
Beyim giderdi
Çok az ama
Ömrümüz hep bu köyde geçer
Ve bir gün
Her şey alt-üst oldu
Biz siyasetten hiç anlamayız
Yıllarca açık oy kullandık
Daha doğrusu etkenlerimiz bizim yeri-

mize de oy kullanırdı
Bizim devletle işimiz hiç olmazdı

Herkes zaten korkardı
devletten

Askerden
Ama silahlı birileri geldi
Artık biz varız dediler
Ne yapabilirdik ki?
Devlet ve asker gitmiş onlar gelmişti
Bu 3 yıl sürdü
Tek bir asker bile gelmedi
Görmedik
Sonra bir gece uçaklar her tarafa

bomba yağdırdı
İlk defa askeri uçak görüyorduk
Ama başımıza bomba yağdırıyordu
Evlerimiz yıkıldı
Beyim ve iki kızım öldü
Köyümüzde onlarca kişi öldü
Yollara düştük
Ama nereye gideceğimizi bilmiyorduk
Yolda sayılarımız on binleri buluyordu
Kimi yalın ayak
Aç
Sussuz ve perişan
Yolda ölen yaşlılar
Ve çocuklar oluyordu
Kimini gömme fırsatımız da 

olmuyordu
Bir oğlumu kaybettim
Hala akıbetini bilmiyorum

Hep Dua ediyorum ki yaşıyor olsun
Günlerce yürüdük
Bize Türkiye'ye gidersek kurtuluruz 

dediler
Bizde Türkiye'ye geldik
Bilmiyorum
Köyüm var mı yok mu?
Çocuklarıma mezar yeri bile kazama-

dan kaçtık
Beyim evin kalıntıları arasında kaldı
Bizim bir suçumuz yok ki?
Niye öyle yaptılar?
Bizim kimseye zararımız hiç olmadı
Şimdi Türkiye de kampta yaşıyoruz
İnşallah bir gün savaş biter
Çocuklarıma geri döner
Topraklarını koklarım
Çok özledim onları... 

Ben mülteciyim...

K adıköy Kalamış Parkı’nda ger-
çekleşen eylemde 12-14 Eylül’de
San Francisco’da düzenlenecek

Küresel İklim Eylem Zirvesi öncesinde
denizden ve karadan ‘İklim İçin Ses Ver’
yazılı dev pankartlar açıldı. Kadıköy’le
aynı anda dünyanın dört bir yanında 89
ülkede 748 noktada düzenlenen etkinlik-
lerin bir durağı da Kalamış Parkı oldu.
Çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve

Kadıköy Kent Konseyi’nin yer aldığı et-
kinlikte yetişkinlere ve çocuklara yönelik
farklı atölyeler, perküsyon gösterileri ve
paneller düzenlendi. Çevre dostu ulaşı-
mın bir numaralı anahtarı bisikletliler de
alana bisikletleriyle girdiler. 

Büyük bir pankart açıldı

Etkinliğin sonunda bir araya gelen katı-
lımcılar İklim İçin Ses Ver yazılı yuvar-
lak bir pankartı el birliği ile açtılar. Aynı
anda botlarla kıyıya yanaşan bir grup da

deniz üzerinde ‘Yaşanabilir Kentler Fo-
silsiz Bir Gelecek İçin’ yazılı pankart
açtı.

Bireysel eylemler bile önemli

Kadıköy Belediye Meclisi’nde ‘Kadıköy
İklim Adaptasyon ve Eylem Planı’nı
onaylayarak yerel yönetimlerde bir ilki
gerçekleştiren Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt Nuhoğlu yaptığı konuşmada,
iklim değişikliği ile mücadelede model
ve yönetim anlayışının değiştirilmesi ge-

rektiği mesajını verdi. Nuhoğlu, “Tekno-
lojinin çok hızlı geliştiği bir dünyada ya-
şıyoruz. Çok fazla kirlilik oluyor. İklimle
ilgili sorunların çözümünde model ve
yönetim anlayışını değiştirmek zorunda-
yız. Kamunun bunu tek başına çözme
şansı ve gücü yok. Sivil toplum kuruluş-
ları, meslek örgütleri ve bireylerin katı-
lımı ile bunu çözme şansı var. Paris
İklim Zirvesi gibi evrensel ölçekteki an-
laşmaların da dünyaya yayılması gereki-
yor.” dedi.

ANIL BODUÇ

Kadıköy İklim Elçileri, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere
‘İklim için Ses Ver’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Aykurt
Nuhoğlu, “Çevre için tabiat için her türlü sorumluluğu almaya hazırız” dedi

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

CEVRE ICIN 
SORUMLULUK ALIRIZ

Bagcılarlılar
pikniğe doymadı

SOSYAL Belediyecilik uygu-
lamaları kapsamında Bağcı-
lar Belediyesi tarafından her

yaz geleneksel hale getirilen “Haydi
Pikniğe” etkinliği devam ediyor. Pikniğe
gitmek için Mahalle Konakları’na isim-
lerini yazdıran ilçe sakinleri ücretsiz
servis araçlarıyla Belgrad Ormanı Ki-
razlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Ala-
nı’na götürülüyor. Belediye görevlileri
tarafından temizliği yapılan, kene ve
zararlı haşerelere karşı da ilaçlanan
bölgede oturma yerleri de bulunuyor.

Kimi halayda kimi yürüyüşte

Vatandaşların piknik yapacakları alanın
yanında paintball, voleybol sahası,
mini golf sahası, at binme, ok atma,
palyaço eğlenceleri de yer alıyor. Müzi-
ğin ritmine kendini kaptıran gençler, el
ele verip uzun halay kuyrukları oluştu-

ruyor. Piknik vesilesiyle sohbetler edili-
yor komşuluk ve arkadaşlık ilişkileri
güçlendiriliyor. Kimi de yorgunluklarını
hamakta uyuyarak atıyor. Minikler ise
yüzünü boyayan palyaçolarla eğlenceli
dakikalar geçiriyor.

Torunlarımla vakit geçiriyorum

Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Ala-
nı’nda 2 ay içinde 13 bin Bağcılarlı pik-
nik yaptı. 100 yaşındaki Zerif Arslan da
torunlarıyla piknik yapmak için burayı
tercih edenlerden. Sevdikleriyle keyifli
bir zaman geçirdiğini söyleyen Zerif
Arslan, “Piknik sayesinde temiz hava
aldım. Torunlarımı izlemek de beni din-
lendiriyor. Bize bu imkanları sağlayan
Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman
Çağırıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.
Geleneksel piknik etkinliği 31 Ekim ta-
rihine kadar sürecek. BARIŞ KIŞ

Bağcılar
Belediyesi’nin

“Haydi Pikniğe”
çerçevesinde 

Belgrad Ormanı
Kirazlıbent Piknik

Alanı'nda ilçe 
sakinlerine 

sunduğu hizmetten
2 ay içinde 
13 bin kişi
yararlandı

Gazetecilik
ateşten gömlek
Büyükçekmece'deki kitap günlerine katılan
Gazeteci Ayşenur Arslan, Türkiye'deki
gazeteciliğin ateşten bir gömlek giymekten
farksız olduğunu anlattı

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi 2. Kitap
Günleri’nde sona yaklaşılırken okurları
için kitaplarını imzalayan CHP Millet-

vekili gazeteci ve yazar Mustafa Balbay ile gaze-
teci ve yazar Saygı Öztürk’e ilgi yoğun oldu.
Gazeteci Ayşenur Asrlan’ın katıldığı söyleşide ise
Türkiye’de gazetecilik mesleği ve basın özgürlüğü
konuları konuşuldu.

Okurlarıyla sohbet ettiler

Kitap Günleri’nde sona yaklaşılırken bugün okur-
ları için kitaplarını imzalayan CHP Milletvekili
gazeteci ve yazar Mustafa Balbay, gazeteci ve
yazar Saygı Öztürk yoğun ilgi gördü. Okurlarıyla
sohbet etme fırsatı da bulan Balbay ve Öztürk,
okurlarının kendilerine yönelttiği soruları da ce-
vapladı. Aynı gün içinde kitaplarını imzalayan
diğer isimlerse Kürşat Başar, İlyas Salman, İhsan
Eliaçık, Cemal Canpolat ve Işık Öğütçü’ydü.

Türkiye’de gazeteciliği anlattı

Gazeteci Ayşenur Arslan’ın katıldığı açık hava
söyleşisi yağan yağmura karşın yoğun ilgi gördü.
Kitap Günleri Koordinatörü ve Büyükçekmece
Belediye Başkan Danışmanı tarihçi ve yazar Sa-
cide Bolcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen
söyleşide gazetecilik mesleği ve Türkiye’de basın
özgürlüğü gibi konular konuşuldu. Söyleşinin son
bölümünde ise Arslan, dinleyicilerinden gelen so-
ruları yanıtladı. TÜRKAN ERVAN

Marmaris, İstanbul
Miniatürk’e taşındı

DÜNYANIN en önemli motor sporları
organizasyonlarından biri olan Dünya
Ralli Şampiyonası heyecanı 13-16 Eylül

tarihleri arasında Marmaris’te yaşanacak. Türkiye
Ralli Şampiyonası’nın da gerçekleştirileceği muhte-
şem organizasyon öncesi Red Bull sporcusu Yağız
Avcı, İBB Kültür A.Ş.’nin desteği ile Türkiye’nin
dikkat çeken yapılarının minyatürlerinin sergilendiği
Miniatürk’te mini ralli arabasıyla bir gösteri yaptı.

Şampiyonluğa yakın

Avcı’nın kullandığı mini ralli arabası, tarihi yapıların
önünden geçerken renkli görüntüler oluşturdu.Tür-
kiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyonluğun en
büyük favorisi olan Yağız Avcı, 69.5 puanla lider
durumda yer alıyor. 

Japon Prenses İstanbul’da
JAPONYA Prensesi
Akiko Mikasa, sabah
saatlerinde İstan-

bul’da geldi. Alınan bilgiye göre
Japonya Prensesi Akiko Mikasa,
Türk Hava Yolları’na ait uçakla
03.35’de Tokyo’dan İstanbul’a
geldi. Japonya İmparatorluk Ai-

lesi mensubu Prenses Akiko Mi-
kasa'nın 9-14 Eylül tarihlerinde
Türkiye'de kalacağı, Ankara, Kır-
şehir ve İstanbul'da bazı etkinlik-
lere katılacağı ve çeşitli
ziyaretlerde bulunacağı öğre-
nildi. Öte yandan Japon Prense-
si'nin Türkiye'ye ziyaretinin

ekonomik anlamda da bir hare-
ketlilik yaratabileceği belirtildi.
Akiko'nun İstanbul'da Kapalı-
çarşı ve Mısır Çarşısı gibi çeşitli
yerlerde yüklü miktarda alışveriş
yapacağı iddiaları, bölge esna-
fında da umutlu bir bekleyişe
sebep oldu.

DOĞAYI SEV İNSANI SEV
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,

“Doğayı seven insanı da sever” dedi.
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YAŞAM DOSTLUĞU

D üşünmüyorsunuz, sadece inanıyorsunuz.
İnanç, korku kaynaklıdır ve egoyu; bir
kalıbı, şartlanmayı var eder. Sadece bir

"şeye" tutunuyorsunuz.
Tutunduklarınız gerçekleşmedikçe ya da sizi

mutlu etmedikçe acı duyuyorsunuz.
Bazıları acıyı sorguladıklarında kaynağının adil

ve özgürce düşünmemek olduğunu görüyor ve bazı
tutunduklarını bırakabiliyor fakat bir çoğu 
bırakılamıyor.

Bunun nedeni ise kişinin tutunduklarını bıraktı-
ğında "kişiliğinin de" kalmayacağını düşünüyor 
olmasıdır.

Kişinin tutundukları, inançları kalmadığında o
bir HİÇ olacaktır.

O kişi bundan sonra kendisini en başta kendi-
sine nasıl tanımlayacaktır?

O artık bir karakter değildir! Artık "ben iyi biri-
yim, ben dürüst biriyim, ben Allaha inanıyorum,
ben saygın biriyim, benim ideolojim bu, dinim bu,
kahramanım şu" diyemeyecektir.

Ne diyecektir peki?Hiç bir şey diyemeyecektir.
Bunu diyemediğinde öncelikle akrabalar, arka-

daşlar, toplum onu eleştirmeye başlayacaktır; "sen
bizden değilsin, sen değiştin, seni artık sevmeyece-
ğiz, aramızda işin yok" diyeceklerdir ve o kişi top-
lumdan dışlanacaktır.

Sosyal bir varlık olduğuna inanan insan nasıl
toplumunu, arkadaşlarını reddedebilir ki?

Edemez.
Bundan çok korkar.
Toplum onun için bir güç merkezidir, kişi o

gücün içinde olmayı yeğler her daim.
Kendinden korktuğu kadar toplumdan da kor-

kar, bu korku onlarca şartlanma ve inançlar oluş-
turarak kişinin özgürleşmesine engel olur.

Özgürleşmeye engel olan doğru ve adil düşüne-
memektir, bir anlamda kişi çeşitli egosal çıkarlar
uğruna, yalnız kalmamak adına kendine yalan
söylemektedir.

İnsanın kendi gerçeğine ulaşmasındaki en
büyük engel kendisine korku nedeniyle yalan söy-
lemesidir.Kişi yalanı korku nedeniyle seçmiştir.

Dürüst değildir.
Dürüst olmayan biri şüpheci olamaz.
Şüpheci olmayan biri sorgulayamaz.
Sorgulayamayan birinin düşündüğü 

varsayılamaz.
Düşünemeyen insan gerçeğin peşinde olamaz.
Gerçeğin peşinde olmayan biri de hakikatine

kavuşamaz.
O kişi değersizlik hisleriyle sürekli toplumdan

onay, sevgi saygı bekler.
O kişi köledir. Aslında ailenin, toplumun bir

kimlik inşa etmesine izin vererek kimliksizleştirili-
yorsunuz, farkında mısınız?  

İSTANBUL

Silivri Motosiklet Kulübü tarafından ilçe sahilinde düzenlenen festivale katılan AK Parti İlçe Başkanı Murat
Bozoğlu, “Motosiklet dostu kardeşlerimize kazasız, belasız keyifli sürüşler temenni ediyorum” dedi
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A K Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu

Bozoğlu, Silivri Motosiklet Kulübü
tarafından ilçe sahilinde düzenle-

nen  Motosiklet Festivali'ne, geçtiğimiz yıl-
larda geçirdiği motor kazası ile hayatını
kaybeden önceki dönem AK Parti Silivri
Gençlik Kolları Başkanı Bayram Üstün-
dağ’ın resmini taşıyan tişörtle katıldı.  Ken-
disi de eski bir motorcu olan AK Parti Silivri
İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu Bayram Üstün-
dağ’ın mükemmel bir kişiliğe sahip motor
tutkunu bir insan olduğunu ve bu anlamlı
günde onu unutmadıklarını söyledi.

Silivri için anlamlı

Festivalin Silivri için önemine de değinen
Bozoğlu, “Silivri Motosiklet Kulübü tarafın-
dan düzenlen be Türkiye’nin birçok yerin-

den Silivri’mize gelerek bu güzel organizas-
yona katılan motorcu arkadaşlarımızla bir
araya gelmek için organizasyona katılma ka-
rarı aldık. Öncelikle bu organizasyonda
emeği geçen bütün motor kulüplerini ve
üyelerini tebrik ediyorum.  Bir çoğumuzun
yakından tanıdığı gönül insanı değerli dos-
tumuz Bayram Üstündağ kardeşimizi sizle-
rin bildiği gibi elim bir kaza sonucu
kaybettik. Hem Bayram Başkanımızı unut-
mamak hem de onu onun en sevdiği hobisi,
yaşam tarzı olan motor festivalinde bir kez
daha hatırlatmak adına böyle bir girişimde
bulunduk. Ben şahsım ve teşkilatım adına
bir kez daha kendisine ve ahirete intikal
etmiş bütün motorcu kardeşlerimize yüce
Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Ge-
ride kalan bütün motosiklet dostu kardeşle-
rimize de kazasız, belasız keyifli sürüşler
temenni ediyorum” dedi. 

ZEYNEP VURAL

Başkan da 
motora bindi
AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı
önünden motosikletle hare-
ket eden Başkan Bozoğlu
festival alanına giderek
orada bulunan motorcularla
sohbet edip stantları gez-
dikten sonra festivalden ay-
rıldı. Festival komitesi
Başkan Bozoğlu’na bu an-
lamlı ziyaretinden ve festi-
vale olan desteklerinden
dolayı teşekkür etti. 

Kazasız
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Ebru sanatı
beykoz'a yakıştı
Beykoz'daki Ebru Günü etkinliklerine katılan Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma
Derneği Başkanı Başkanı Mustafa Babuz, “Ebru sanatı tüm estetiğiyle tüm
güzelliğiyle, nadide bir İstanbul ilçesi olan Beykoz'a çok yakıştı” dedi

EtkinliktE ebru sanatı hocası Ne-
zahat Koptagit ile öğrencileri, Fatih
Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt

ve Atatürk portesini içeren ve kalenin siluetini
gösteren ebru yaptı. Hisarın bahçesinde ger-
çekleşen Beykoz Ebru Günü’ne Beykoz Bele-
diye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören
Tekin, Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma
Derneği Başkanı Mustafa Babuz, hat sanatçı-
ları ile sanatseverler katıldı.

Eski kültürü ifade ediyor

Anadoluhisarı’nın İstanbul’un en eski yerleşim
merkezi olduğunu söyleyen Anadoluhisarı Tu-
rizm Kalkındırma Derneği Başkanı Mustafa
Babuz, “Anadoluhisarı’nda görsel, tarihsel gü-
zelliklerin yanında sanatı da katmak istedik.
Ebru sanatı UNESCO tarafından tescil edil-
miş uluslararası boyutta en eski kültürünü
ifade eden sanat. Bu sanatın icrasında bölge-
mizin en ünlü sanatçısı Nezahat Koptagit ho-
camızı kadromuza dahil ettik. Nezahat
Koptagit hocamız dedi ki, böyle güzel bir me-
kanda en güzle tarihi eserimiz Anadoluhisarı
kalemizin içine Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım
Beyazıt ve Atatürk portesini içeren ve kalenin
siluetini gösteren bir sunun yapalım dedi” şek-
linde konuştu. 
SEDEF KABAK

iBB tiyatroya
hayat veriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gösteri Sanatları Merkezi, yeni
kültür sezonuna merhaba dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden
biri olan orta oyununu yeni nesillerle tanıştırmak için ‘Kavuklu Kahve’
nev-icad orta oyunuyla seyircinin karşısına çıkmaya başladı 

İstanbul büyükşehir
belediyesi Kültür Daire
başkanlığı tarafından yü-

rütülen "Kavuklu Kahve" nev-icad
orta oyunu, sultanahmet’te seyircile-
riyle buluştu. Vatandaşlardan büyük
ilgi gören oyun kahkaha tufanı es-
tirdi. 7’den 70’e herkesin izlediği
gösteriler her hafta Cuma, Cumar-
tesi ve Pazar günleri saat 18.00’de
seyirciyle buluşacak. Eylül ayı so-
nuna kadar devam edecek gösteri-
lere katılım ise ücretsiz. Orta oyunu
geleneğinden alınan değerlere gün-
cel yorum katılarak hazırlanan Ka-
vuklu Kahve, bu nedenle nev-icad bir
orta oyunu olarak nitelendiriliyor.
böylece kadim değerlerimizden olan
orta oyununu unutturmamak ve ge-
lecek nesillere tanıtırarak yaşatıl-
ması hedefleniyor.

Tam not almıştı

Kavuklu Kahve’nin yönetmenliğini

Erdem Erdoğan, dramaturjisini ise
tufan Yılmaz üstlendi. Oyun, “Oyu-
numuz var a dostlar. Dört bir yana
haber salınsın. Duyanlar duymayan-
lara haber uçursunlar. alem-i te-
maşa için sahnelerimiz pur heyecan
hazırlıkta. Dostlar abad, düşmanlar
berbat olsunlar. Dünya döndükçe
perdemiz tüm ruhlara huzur ve surur
ikram etsin” cümleleriyle izleyiciyi
selamlayacak. Yaz neşesi Etkinlikleri
kapsamında da seyirciyle buluşan
oyun izleyenlerden tam not almıştı.
baRIŞ KIŞ

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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Babuz, ebru sanatçısı
isimlere hediyelerini 
takdim ederek, 
teşekkür etti.

Bozoğlu, Silivri’deki motorcularla bir araya gelerek uzun süre sohbet etme fırsatı buldu.
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Web sitemiz artık bir tık ötenizde!
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www.gazetedamga.com.tr

Kısa bir süre önce isim değişikliğine giderek Gazete Damga ismini
alan gazetemiz, yeni web adresi ve bugüne kadar sürdürdüğü

tarafsız haberciliği ile gündemi belirlemeye devam ediyor



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 737. Söğüt Ertuğrul Ga-
zi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdo-
ğan'nın mesajı şu şekilde: "Sultan Alpars-
lan'ın Malazgirt'te açtığı kapıdan akın akın
Anadolu'ya giren, buradaki kardeşleriyle
kucaklaşarak hep "Kızılelma"sını arayan
ecdadımız, Ertuğrul Gazi ile kendisine
yeni bir istikamet belirlemiştir. Bugün bir
kez daha, Söğüt'te, Alperenlerin serdarı
Ertuğrul Gazi'yi anıyoruz. Bir obadan bir
devlet çıkartan, bu devleti de 3 kıta 7 ik-
lime hakim kılan ecdadımızı rahmetle,
minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Ertuğrul
Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir ol-

duğunda, beraber olduğunda, kardeş ol-
duğunda neler başarabileceğinin en
somut ve çarpıcı örneğidir. Bunun için biz,
aradan geçen 7 asrı aşkın zamana rağ-
men, ecdadımızla aynı idealler uğrunda
mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bunun
için tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz,
tek vatan diyoruz, tek devlet diyoruz.”

Gelecek nesillere taşıyacağız

Türkiye'nin mazisinden güç alarak yoluna
devam edeceğinin de altını çizen Erdoğan,
“Türkiye, içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı
kısır gündemlerden uzaklaştıkça, maziden
atiye kurduğu köprüyü güçlendirdikçe bü-
yümekte, gelişmekte, güçlenmektedir. Yeni

yönetim sistemimiz, inşallah bu konuda
bir milat olacaktır. Bizim ecdadımız yıka-
rak, yok ederek değil inşa ederek, yaşata-
rak medeniyetler kurmuştur. Bugün
Türkiye olarak biz de aynı yoldan gidiyo-
ruz. Gerek ülkemizin içinde, gerek bölge-
mizde, gerekse dünyada kendimizle
birlikte tüm kardeşlerimizin güvenliği, hu-
zuru, refahı, geleceği için gece gündüz ça-
lışıyoruz. Bu topraklarda Ertuğrul
Gazi'nin temelini attığı, milletimizin asır-
lardır üzerine titreyerek bugünlere getir-
diği emaneti, Allah'ın izniyle, bizden
sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir
şekilde teslim etmekte kararlıyız” ifadele-
rini kullandı. AA
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Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük
Şenlikleri mesajında, “Türkiye, içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden
uzaklaştıkça, maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdikçe büyümekte, gelişmekte,
güçlenmektedir.Yeni yönetim sistemimiz, inşallah bu konuda bir milat olacaktır” dedi
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Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta, tazelik 
ve doğallık Hipermarketleri’nde

Dünyayı nakış nakış işleyecek-
lerini de kaydeden Erdoğan
açıklmasını şu cümlelerle nok-
taladı; “Bir ayağımızı kendi
topraklarımıza sıkı sıkıya ba-
sarken, diğeriyle bölgemizi ve
dünyayı, siyasetimizle, ekono-
mimizle, kültürümüzle nakış
nakış işlemeyi sürdüreceğiz.
Bu duygularla bir kez daha Er-
tuğrul Gazi'yi ve onun şah-
sında milletimizin- devletimizin
ebet-müddet daim kalmasında
emeği geçen tüm ecdadı bir
kez daha rahmetle, minnetle
yad ediyorum.”

Nakış nakış 
izleyeceğiz

TurkiYe
maziden 

guc alacak

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili gazeteci Ahmet Hakan, çok
konuşulacak iddialarda bulundu. İstanbul'da Kürt oylarını
alması durumunda CHP'nin kazanabileceğini belirten Hakan,
Ankara'da ise AK Parti'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek'in kapısını çalacağını iddia etti

Mart 2019'da yapılacak
yerel seçimler öncesi parti-
ler hazırlıklarına başlarken,

İstanbul ve Ankara'da seçim sonuçları-
nın ne olacağı şimdiden merak edili-
yor. Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet
Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında bu
iki il için dikkat çeken iddialarda 
bulundu.

AK Parti kaybedebilir

İstanbul'da kürt oylarının kilit bir ko-
numda olduğuna dikkat çeken Hakan,
"Kürt oylarını alma kapasitesi yüksek
adayın şansı daha fazla olacak" ifade-
sine yer verdi. Özellikle AK Parti'nin

elindeki tüm avantajlara rağmen bu
noktaya ayrı dikkat etmesi gerektiğini
belirten Hakan, "AK Parti’nin işin bu
kısmını atlamaması şart... Yoksa tüm
dezavantajlarına rağmen İstanbul’u
CHP’ye kaptırabilirler." iddiasında bu-
lundu. 

Ankara'da Gökçek sürprizi

Ankara için ise kilit oyların MHP seç-
meninde olduğunu belirten Hakan,
"Ankara’da MHP oyları belirleyici
MHP oylarını alma kapasitesi yüksek
adayın şansı daha fazla olacak" ifade-
lerine yer verdi. CHP'nin Mansur Ya-
vaş'ı aday olarak göstermesi

durumunda, AK Parti'nin eski Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek'in kapısını çalacağını iddia etti.

İzmir değişmez

CHP'de Muharrem İnce ile Kemal Kı-
lıçdaroğlu arasındaki liderlik tartışma-
larına rağmen İzmir'de AK Parti'nin
işinin zor olacağını söyleyen Hakan şu
ifadeleri kullandı; "CHP seçmenindeki
mevcut küskünlük ve sandığı boykot
etme azmi bile bu şehrin CHP tarafın-
dan kazanılmasına engel olamayacak
gibi... AK Parti açısından oyları arttır-
mak dışında bir hedef pek gerçekçi
değil galiba." 

cHP istanbul’u

kazanabilir

Yeni parti iddiaları

gercek dısı
Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakanlar
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan hakkında 'yeni parti kurmak için kolları sıvadılar'
iddiasına Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Şimşek, “İddialar gerçek dışı” dedi

Yenİçağ gazetesi An-
kara Temsilcisi Ahmet
Takan AKP hükümet-

lerinde üst düzey görevler alan
"Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan,
Mehmet Şimşek"in yeni bir mer-
kez parti kurmak için hazırlık
içinde olduğunu iddia etti. Takan,
"Görüşmeler yapıyorlarmış. Acele
etmiyorlarmış. Partinin resmi ku-

ruluş tarihi olarak yerel seçimler
sonrasını gösteriyorlarmış. Parti
kurulduktan sonra 'ana muhale-
fet olacak' iddiasıyla..." diye yazdı.
"Soranlara, 'Abdullah Gül bu
oluşumun içinde yok' diyorlar-
mış" ifadesini de kullanan Takan,
"Gel de buna inan!.. Abdullah
Gül'ün üçlüsü CHP'deki etkin ve
de her tarafa küskün muhalif

isimlerle de temasa geçmiş. Gö-
rüşmeler devam ediyor" ifadesini
kullandı. 

Şimşek yalanladı

Takan'ın bu iddialarına Mehmet
Şimşek yanıt verdi. Şimşek Twit-
ter üzerinden, "Şahsımla ilgili bu
iddialar hiçbir şekilde gerçeği
yansıtmıyor" diye yazdı.

İYİ Parti ÖSO'yu sordu
İYİ Partİ Genel Başkan Yardımcısı Aytun
Çıray, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militan-
larına Türk vatandaşlığı verildiği iddialarını

Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na verdiği
soru önergesinde Reuters Haber Ajansı'nın Suriye'de
ÖSO militanları ve aileleriyle yaptığı röportajı kaynak
gösteren Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Oktay'a iddiaları sordu. “Meclis günde-
mine taşıdığımız iddialar, Türkiye'yi uluslararası hukuk
önünde zor duruma düşürecek kadar vahimdir" diyen
Çıray, şunları vurguladı: "Bahse konu haberde militanla-
rın ölmesi halinde ailelerine şehit maaşı bağlandığı, va-
tandaşlık verildiği ve Türkiye topraklarında ev hediye
edildiğine yer verilmiştir.”

Suriyeliler
geri dönüyor
İçişleri Bakanı Soylu, "255 bin 300 Suriyeli
kardeşimiz son iki yılda geri döndü. Demek
ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi
topraklarının özlemi içerisindeler" dedi

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Ça-
taklı, Göç İdaresi Genel Müdür Ve-

kili Abdullah Ayaz, Afet ve Acil Durum
Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu,
AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve
eşi Hamidiye Soylu ile Hatay'ın Yayladağı ilçe-
sindeki YİBO konteyner kentinde yaşayan Suri-
yeli Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret etti.
Burada Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yü-
ce'den çalışmalar hakkında brifing alan Bakan
Soylu, daha sonra konteyner kentin yöneticile-
riyle basına kapalı görüşme yaptı. Soylu'nun gö-
rüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme
sırasında Soylu'nun eşi Hamidiye Soylu da kon-
teyner kentteki kütüphanede bulunan çocuklarla
buluştu.

Kendi ülkelerini özlüyorlar

Soylu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı
açıklamada, Suriye'deki yerlerinden ve yurtların-
dan edilen Bayırbucak Türkmenleri ile bir araya
geldiğini hatırlattı. Yayladağı'ndaki bu kampta 4
bin 500 Bayırbucuk Türkmeni'nin kaldığını be-
lirten Soylu, şöyle devam etti:“Yaklaşık 7 yıldır
buradalar. Bir taraftan Türkmen Dağı'na ve top-
raklarına buradan hasretle bakıyorlar. Şu ra-
kamı Türkiye'ye vermek isterim; 255 bin 300
Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndü.
Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi
topraklarının özlemi içerisindeler. Bunun 160
bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin or-
taya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu
anda geri döndü. Demek ki orada eğer huzur
sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisinde-
ler. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde
devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur
hattı içerisine oluştuğu anda geri döndü. 60 bini
geçen yılın hem ramazan hem kurban bayra-
mında geri döndü. 53 bini de bu kurban ve ra-
mazan bayramlarında geri döndü. Gönüllü geri
döndü ve orada kaldılar. Elbetteki Türkiye'de
bugün 3 milyon 550 bin Suriyeli kardeşimiz söz
konusu, yaşıyor”

İstatistik paylaştı

Soylu, istatistiki bilgileri paylaşarak, "2015 yı-
lında Türkiye'den, batı sınırlarımızdan Yunanis-
tan'a geçen, kaçan düzensiz göçmen sayısı
ortalama günde 6 bin 800'dü. Bugün ise 79 ci-
varında. Aslen dünyaya ait görevlerimizi de
komşularımıza ait görevlerimizi de ve aynı mil-
letten olan insanlara ait görevlerimizi de aynı öl-
çüde yerine getiriyoruz." dedi.

Süleyman
Soylu

Erdoğan, Türkiye’nin
geleceğe umutla 
bakan bir ülke
olduğunu söyledi.

Ahmet Hakan,
CHP’nin büyük

bir sürpriz
yapabileceğini

söyledi.

Ali 
Babacan

Ahmet
Davutoğlu

Mehmet
Şimşek
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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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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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B eylikdüzü Tokatlılar Derneği
(BEYTOKDER) yönetimi ve
üyeleriyle bir araya gelen AK

Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa
Necati Işık 24 Haziran seçimlerinde To-
katlılar’ın da ciddi desteğinin olduğunun
altını çizerek, “Sizler, ecdadınız Onbeşliler
gibi her zaman ilk safta şehadete koşan-
larsınız. 15 Temmuz’da verdiğimiz 251
şehitten 6’sı da Tokatlıydı, sizlere şükran-
larımızı sunmak istiyorum dedi.

Beylikdüzü borçlandı

Hedeflerinde 2019 yerel seçimlerinde
AK Parti iktidarıyla Beylikdüzü hal-
kını buluşturmanın olduğuna deği-
nen Başkan Işık, kentin mali
fotoğrafını rakamlarla çekti, gi-
dişatın içler acısı olduğunu be-
lirtti. Beylikdüzü’nün üç belde
birleşimiyle ilçe belediyesi statü-
süne kavuşmasıyla oluşan top-
lam borcun 120 milyon TL.
civarında seyrettiğinden bahse-
den Başkan Mustafa Necati Işık,
“2009-2014 yılları arasında AK Parti
döneminde belediyeye arsa satın alına-

rak kaynak sağlandığı gibi borç da 105
milyon liraya düşürülmüştür. O dönem
hiçbir şekilde kamu arsası satılmamıştır.
Ancak 2014’te görevi devralan zat, 105
milyon liralık borcu son dört yılda 440
milyon liraya çıkarmıştır ayrıca 500 mil-
yon lira da arsa sattılar şeklinde kıyas-
lama yaptı.

Parayı çarçur ettiler

“CHP’li yerel yönetim döneminde çolu-
ğumuzun, çocuğu-

muzun, alınterimizin hakkı olan paralar
savruluyor” diyen Başkan Işık, “Dört se-
nede 500 milyonluk arsa sattılar, borç 440
milyon liraya çıktı. Bu hafta belediye baş-
kanı, meclisten 40 milyon lira daha borç-
lanma yetkisi istedi ve CHP meclis
üyelerinin  çoğunluğundan dolayı kabul
edildi. Ortada olması gereken 1 trilyon
lira yok. ‘Parayı ne yaptınız?’ diye sordu-
ğumuz da Yaşam Vadisi’ne, Kültür Mer-
kezi’ne harcadık diyorlar. Önceki adı Yeşil
Vadi olan Yaşam Vadisini zaten AK Parti,

altyapısını tamamen bitirerek şu an ki ha-
linin yeşil alan düzenlemesini de yüzde 90
oranında tamamlamıştı. Kültür Merkezi
11 milyon lriaya bizim dönemimiz de ya-
pıldı. Maalesef tadilat adı altında 3 ayda
bitecekken 3 sene kapattılar ve 48 milyon
lira civarında para harcadık dediler.
Madem tadilat gerekiyordu, bu iş 500 bin
lira. hadi diyelim 1 milyon lira yeterliydi.
Biz başkan ve yönetimini Beylikdüzü hal-
kımızın vicdanına havale ediyoruz” dedi.
HABER MERKEZİ

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati
Işık, borçlanma yetkisi isteyen Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
Işık, “Dört senede 500 milyonluk arsa sattılar, borç
440 milyon liraya çıktı. Bu hafta belediye başkanı,
meclisten 40 milyon lira daha borçlanma yetkisi
istedi. Ortada olması gereken 1 trilyon lira yok.
Parayı ne yaptınız?” diye sordu 

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

Rezervasyon 
0212 882 52 53

NEZİH SELVİ
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CHP’li yerel yönetimin algı ve makyaj be-
lediyeciliği yaptığını da belirten Başkan
Işık, konuşmasının sonlarına doğru ver-

diği net mesajda, “Beylikdüzü’nü bu
zihniyetten kurtarmak için gere-

kirse tek tek halkımıza an-
latacağız dedi.

Algı yaratmak 
peşindeler

Bütün paramı tL’ye çevirdim
Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, ekonomik gelişmelere ilişkin konuştu. Fatinoğlu,
“Ülkemiz saldırı altında. Bu bir bağımsızlık savaşı. Döviz borcum olmasına rağmen tüm birikimimi Türk Lirası’na
çevirdim. Şirkette de TL’deyiz. Kimse dolar almamalı. Birlik olup, ihracat seferberliği başlatma zamanı” dedi

Fatİnoğlu Holding’in Yö-
netim Kurulu Başkanvekili
Ali Fatinoğlu, yaşanan dolar

krizinde iş dünyasının içinde en hızlı ve
net tavır sergileyen isimlerden. ‘Kara
Cuma’ diye anılan 13 Ağustos günü,
“Bu bir bağımsızlık savaşı” açıklama-
sında bulundu, “kimse dolara koşma-
sın” diye çağrı yaptı.

Bu bir savaş

Türkiye'nin ekonomik bir saldırı altında
olduğunu belirten Fatinoğlu, “Türki-
ye’nin saldırı altında olduğunu, bir eko-
nomik savaş içerisine çekildiğimizi
söyledim. Dövizin yükselmesi için TL
ile döviz alınması gerekir. Bu kadar
dolar alacak kadar Türk lirasını nereden
buluyorlar. Piyasadaki Türk lirasının
miktarı belli. Burada yabancıların planı-
nın Türkiye’yi panikletmek insanları
dolar almaya sevk etmek olduğunu an-

lattım. Ve “birlik olursak bu saldırıyı at-
latırız. Kesinlikle dolar almamalıyız”
dedim. Çünkü bu bir bağımsızlık sa-
vaşı” dedi.

Siyaset yapma zamanı değil

Siyasetten bağımsız olarak herkesin dik
bir duruş sergilemesi gerektiğini de be-
lirten Fatinoğlu, “bugün siyaset yapma
zamanı değil. Vatanımız saldırı altında.
Döviz yükseliyorsa bunun nedeni Türk
parasıyla döviz alınması. İlle de ne ya-
pılması gerektiğini hükümetin bize söy-
lemesine gerek yok. Söylüyorsa de buna
destek vermemiz lazım. Yabancıların is-
tediği herkesin paniğe kapılması. Male-
sef içimizde vatan hainleri var. Ama bazı
vatanseverler de maalesef bilmeden on-
lara fayda sağlıyor. Felaket senaryoları
yaratıp, sosyal medyada dolaştırıyorlar.
Oysa gün birlik olma günü. Ekonomik
savaşı ülkemizin kazanmasını sağlaya-

lım, sonra yine siyaset yapılsın. Ama
bugün o gün değil. Çünkü ülkemiz ol-
mazsa biz de olmayız” diye konuştu.

Asla döviz almam dedim

Fatinoğlu açıklamasının devamında şu
ifadeleri kullandı; “Asla döviz almayaca-
ğım dedim. Kendi bireysel birikmiş pa-
ramı da derhal TL’ye çevirdim. O
zaman dolar 4.65 TL idi. Hala o para
TL olarak duruyor. Şirkette de aynı ka-
rarı aldık. Dolar kredimiz olmasına rağ-
men, döviz kasadaki parayı TL’ye
çevirdik. Ve kesinlikle döviz almadık. Şu
anda şirket tamamen TL’de duruyor.
Çünkü bu ülke bizim. Ben bu süreçte
dolar satarak zarar ettim ama ben bu
zarar beni öldürmez. Bir iki yılın karını
bu krizde kaybetsem, servet olarak ge-
riye düşerim ama bu ülke için bu kardan
vazgeçmek gerekiyorsa, bunu tereddüt
etmeden yapmalıyız.”

Ali Fatinoğlu, Türkiye’nin büyük bir
ekonomik bir savaş verdiğini ifade etti

Yağmur vatandaşı

vuRDu
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur
etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yaka-
lananlar duraklara sığındı.Yağmur ne-

deniyle Zeytinburnu'nda bulunan bir açık
otoparkı su bastı. Anadolu Yakası'nda Kadıköy
ve Üsküdar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle
bazı ana arterlerle birçok cadde ve sokakta su bi-
rikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken sular
nedeniyle zor anlar yaşadı. Avrupa Yakası'nda da
yağış devam ederken, Fatih ve Topkapı civarında
ise dolu yağışı etkili oldu. Bazı sürücüler köprü
altlarına sığınırken bazıları da araçlarının üzerine
battaniye örttü.

Barınaklara koştular

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar
ise ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina sa-
çaklarına ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak,
trafikte de aksamalara neden oluyor. Bazı araçlar,
yoğun su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde
mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk
edildi.  DHA
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BEYLİKDÜZÜ ZARAR ETTİ İmamoğlu yönetiminde ilçenin
çok zarar ettiğini anlatan Işık, “Bu gidişata artık dur demeliyiz” dedi.

Mustafa
Necati
Işık

Ekrem İmamoğlu
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YERLİ TURİST TATİL YAPAMAYACAK MI? Yüksek fiyatları 
değerlendiren yerli turistler, kendilerinin ikinci sınıf vatandaş muamelesi 
gördüğünü belirterek, “Yerli turistlerin tatil yapma hakkı yok mu?” diye sordu.

İSTANBUL 9

T uristik bölgelerdeki müze ve ören-
yerlerindeki satış büfeleriyle mağa-
zaların etiket fiyatları can yakıyor.

Türkiye Sehayat Acenteleri Birliği (TÜR-
SAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya’nın
10 yıllığına kiraladığı işletmelerde su fiyatı-
nın 8, bir adet neskafenin ise 18 lirayı bul-
ması yerli turisti isyan ettirdi. Müze giriş
bilet fiyatlarını da pahalı bulan yerli turistler,
“Kendi ülkemizdeki milli ve manevi değerle-
rin sergilendiği tarihi mekanları gezmek cep
yakıyor. Kişi başı en düşük 35 TL. olan
müze giriş fiyatlarının dört kişilik bir aileye

maliyeti 140 TL. Müzeler sadece parası
olan yabancı turistlerin girebileceği bir me-
kana mı dönüştürülmek isteniyor” sorusu-
nun yanıtlanmasını bekliyor. Gelişmelerden
olumsuz etkilenen en önemli sektör ise yine
turizmin kılcal damarı sayılan seyahat
acenteleri.

Havuza girmek 50 TL

Bir dönem TÜRSAB’ın işlettiği, ancak o sı-
ralar birlik ikinci başkanlığını yapan Firuz
Bağlıkaya’nın gündeme düşürdüğü “Müze
ve örenyerlerindeki mağazaları TÜRSAB’ın
işletmesini doğru bulmuyorum” görüşünün
perde arkası, Bağlıkaya’nın kiralama ihale-

sini kazanmasıyla aralandı. Turizm Bakanlı-
ğı’nın çıktığı dev ihaleyi kazanarak 10 yıllık
işletme hakkını elde eden TÜRSAB Başkanı
Firuz Bağlıkaya, müze ve örenyerlerinde su
fiyatlarına tavan yaptırdı. Suyun 8 TL. nes-
kafenin 19 TL. olduğu işletmelerde, 1 top
dondurma ise 19 TL. Tarihi yerlerde konuş-
landırılan havuz giriş fiyatı ise kişi başı 50
TL. Sektördeki acente temsilciliklerine ula-
şan DAMGA, bir dokundu bin işitti. Tu-
rizm acenteleri, “Ranta ve menfaate dayalı
çarpık turizm politikaları toplum vicdanını
yaraladığı gibi turizmin şah damarına da
bıçak vurmak anlamına geliyor. Bindiğimiz
dalı kesiyoruz” diye konuştu.

TURİSTLER

DERTLİ!
Türk turizmini

canlandırmak ve
gelir kaynaklarını
arttırıcı çözümler

bulmakla sorumlu
TÜRSAB Başkanı

Bağlıkaya’nın
suya 8 TL 

dondurmaya 
19 TL etiket 

fiyatı koyması 
acenteleri ve

vatandaşı çileden
çıkardı 

CENGİZ ALÇAYIR

O KAFA BU KAFA
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

A şağıda okuyacağınız eski bir yazımın
geçtiğimiz günlerde İran’da yapılan ve
canlı ayın ekranları önünde sergilenen

İran-Rusya ve Türkiye Liderlerinin yaptığı top-
lantı dolaysıyla yeninden yayınlanmasına neden
olmuştur.

Çünkü bugün yaşanan manzara dünü aynen
özetler gibiyid..

Çünkü dost diye sırtımızı verdiğimiz Rusya’nın
asıl hesabının bizim üzerimizden ABD’ye diş gös-
termek ve ‘Bölge de ben varım’ dyordu..

Çünkü Rusların Putin’in camlı yayında Türki-
ye’nin ateşkes önerisini ‘Masada onlar mı var ki
bunları konuşuyoruz’ diyerek uçak kazası gibi
Ardahan-Kars’ın acısını hala yaşadığını bir kez
daha ortaya koyuyordu..

Evet şimdi gelelim bugünü anlatan dünkü 
yazıma;

Başta batı ile olmak üzere dünyanın bir çok
ülkesi ile arayı açtığı öne sürülen Başkan Erdo-
ğan dün kendisi gibi batı ile arası olmadığını bil-
diğimiz Rusya Başkanı Putin ile görüştü..

Yaşanan uçak krizi ve 15 Temmuz dolaysıyla
çok önemsenen bu görüşmeyi bir çoklarınız gibi
bende yakından izledim..

Ve her iki lideri izlerken yüz mimiklerine
kadar bakıp, karşılama, oturup, kalkmalarına
kadar hareketlerinin ne anlama geldiğini ve nasıl
bir mesaj vereceğini merakla izledim..

Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaşananları darbe
bile saymayıp, kendisine geçmiş olsun telefonu
bile açmayan batı liderlerine kızgın olduğu ve bu
kızgınlıkla üst üste yapılan özürler dâhil bedeli
ne olursa olsun diyerek dünyanın önemli liderle-
rinden olan Putin'e doğru yürürken Putin’nde
kendisini kapıda değil de görüşmenin yapıldığı
salonun ortasında beklemesiyle uçak krizi dolay-
sıyla ülkesine komşu Türkiye’ye değil, Erdoğan’a
kızgın olduğunu anlatmak istiyordu.

Uzun adamın, Gülen’i kendisine vermeyen,
Irak’tan sonra Suriye’de ki Kürtlere tam destek
veren ABD dahil, batıya inat ‘Siz olmazsanız da
olur’ mesajı vermeye çalıştığı görüşme de, Kısa
adamında batı ve ezelden rekabet ettiği ABD’ye,
yaşanan irili, ufaklı sorunlara bölge ülkelerini
size yedirmem’ demeye çalıştığı dünkü görüş-
mede benim anladığı diğer önemli bir konu da bu
görüşmede ekonomiyi etkileyecek imzalar atıl-
mazsa da biri uzun, diğeri kısa olan ve en önemli
gün geçtikçe Tek Adam olma rollerini perçinle-
yen iki liderin verdiği bu psikolojik savaşla ülke-
lerinde ki iç gerginliği gidermeye çalıştıkları ve
kısa sürede de olsa borsalarını rahatlattıklarıdır.

Yani suni de olsa bana göre dünkü görüşme
ülke için hayırlı olmuştur..

**
***Yeni öğretmenlere sesleniş ..
Bu yıl okula merhaba diyecek olan torunum

Ezel ile birlikte 4 öğrenci velisi olarak ilimize
yeni atanan ve bir çoğu genç, idealist olan öğret-
menlere buradan bir şeyler anlatmak istiyorum.

Sevgili öğretmenim ..
Öncelikle belki de bugüne kadar hiç adı aklı-

nıza gelmeyen, hatta yıllardır vilayet olmasına
karşın halen Kars'ın ilçesi sanılan, Gürcistan ve
Ermenistan'a komşu olan, 5 ilçesi, 3 beldesi,
264 köyü, 7 mahallesi olan Türkiye'nin 75 pla-
kalı Ardahan'ıma hoş geldiniz..

Sevgili öğretmenim öncelikle sizden önemli
bir ricam var.. Ki o rica bu memlekete ilk geldi-
ğiniz günkü şaşkınlığını hemen üzerinizden atıp,
olsun burası da benim ülkemin şirin bir toprak
parçası ve burada yaşayan insanlara ben nasıl
katkı sunabilirim diyerek işe başlamanızı 
istiyorum..

Çünkü biliyorum ilk geldiğiniz gün kent bekle-
diğiniz Ardahan'ın Kent ile Kasaba arsında sıkış-
mış, vilayet mi, belde mi olduğunu
düşündüğünüzü kendim gibi biliyorum ..

Öncelikle kalacak yer bulmaktan sıkıntı çekti-
niz, bir iki yeni lokanta olsa da, servis konu-
sunda kızdınız ..

Bunlar moralinizi bozmasa da kayıtlarınızı
yapmak için düştüğünüz kent içi yolların bozuk
olması dolaysıyla ayağınız taşa takıldı, çorabı-
nız, toza bulandı ..Olsun dediniz ve yine morali-
nizi bozup, sinirlenmediniz ve burası benim
memleketim, buranın da diğer sorunları en aza
inmiş kentlere yetişmesi için benimde hizmet
etmem, omuz vermem gerekir dediniz ..

Ve kayıt işlemlerinizi yapmak için tamda yeni
eğitim döneminin başladığı bir zaman da vilaye-
tin İl Milli Eğitim Müdürünün görevden el çekti-
rildiğini duyup, şok olduysanız da, evraklarınızı
tamamlamak için daire, daire gezip çok 
yoruldunuz.

Kendiniz yetmemiş gibi sizinle birlikte gelen
anneniz, babanız da sizin kadar yoruldu, morali
bozuldu, hatta nerede düştük buraya dediniz ..

Ama sizden bir Ardahanlı, bir veli, bir kadın,
bir anne olarak rica ediyor ve diyorum ki;Sayın
öğretmenim..

Bu memleket 1992 yılından vilayet oldu ve
odur budur 81 vilayet içinde eğitim/öğretim de
hep sonuncu oldu ..

Bunun için var olan tüm eksiklik, aksaklıklara
karşın sizlere bu kentin, bu şehrin, bu beldenin,
bu kasabanın, bu köyün ve en önemlisi bu mem-
leketin insanlarının sizlere büyük bir ihtiyacı var
haberiniz ola ..

Uzun adam kısa adam

ZAYÝ İLANI
Şahsıma ait motorumun 34 VZ 4401 nolu plakasını 

kaybettim. Hükümsüzdür. Meter Sadık

TURİZMİ CANLANDIRMAYI ÇOK YANLIŞ ANLADI, TURİSTLERE FAHİŞ FİYATLAR ÇEKTİ!

Üsküdar'da gündüz vakti kapısını levye ile kırarak girdikleri bir daireden elektronik
eşyalar çalan hırsızlar ellerini kollarını sallayarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlardan biri
çaldığı televizyonu taşıyamayınca sokakta bulunan bir esnaftan yardım aldı

ÜSKÜDAR Fıstıkağacı’nda
31 Ağustos’ta meydana
gelen olayda üç hırsız gü-

pegündüz Yazmacı Sokağa gelerek
keşif yaptı. Hırsızlardan biri sokakta
gözüne kestirdiği Güneş Apartmanın
önüne oturdu. İkinci hırsız ise apart-
man kapısının açık penceresinde elini
içeri uzatıp kilidi açtı. Kapının açıl-
masının ardından üç hırsız binanın
içerisine girdi. Hırsızlar önce 10 dai-
renin bulunduğu apartmanda gözüne
kestirdikleri evlerin zillerine bastı. Ka-
pıyı açan kimse olmayınca binanın
boş olduğunu anlayan hırsızlar levye

ile Batur Uçar’ın evinin kapısını kırdı.
İçeri giren üç hırsız evdeki dizüstü bil-
gisayar, fotoğraf makinası ve televiz-
yonu çaldı.

Esnaf bilmeden yardım etmiş

Televizyonu yatak çarşafına sararak
binadan çıkaran hırsızın zorlandığını
gören bir esnaf ise bilmeden hırsıza
yardım etti. Hırsız televizyonun camı-
nın kırıldığı söyleyerek esnafa yakın-
larda televizyon tamircisinin olup
olmadığı sordu. Hırsızlardan bir di-
ğeri ise evden aldığı sırt çantasıyla ve
elindeki bez çantayla apartmandan

ayrıldı. Binaya tekrar giren hırsızlar
yeni evli bir çiftin tuttuğu eve girerek
henüz kutusunda duran televizyonu
aldı. Hırsızlar binaya birilerinin gir-
mesi üzerine televizyonu apartmanda
bırakıp kaçtı. Binanın altında bulunan
bir dükkanın güvenlik kamerası hır-
sızların binaya giriş ve çıkışlarını sa-
niye saniye kaydetti. Güpegündüz
hırsızlık yapan üç kişinin yüzlerinin
açık, tavırlarının ise çok rahat olduğu
gözlendi. İhbar üzerine olay yerine
gelen polis, kamerada yüzleri net bir
şekilde gözüken üç hırsızın peşine
düştü. DHA
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Taksim’e
giden uçacak
Taksim Meydanı'na vatandaşlara havada
serbest uçuş deneyimini yaşatacak dikey
rüzgar tüneli platformu kuruluyor. Dikey
rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle 
Taksim Meydanı'nda kalacak

20-23 Eylül tarihlerinde, İstanbul Yeni
Havalimanı'nda gerçekleştirilecek  TEK-
NOFEST etkinliğine için Letonya'dan

getirilen dikey rüzgar tüneli platformu etkinlik ön-
cesi Taksim Meydanı'nda kuruluyor. Çelik platform
üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla
yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak ha-
vada serbest uçuş deneyimi yaşatacak Dikey rüzgar
Tüneli platformunun montajı tamamlandığında
yüksekliği 8 metre, çapı ise 25 metre olacak.

Serbest uçuş deneyimi yaşanılacak

Dikey rüzgar tüneli hakkında bilgi veren Levent
Kartal "Bu aslında serbest paraşütle atlama yapan-
ların simülatörü diyebiliriz. Yani paraşütçülük eğiti-
minde kullanılıyor. Bunun yanında eğlence amaçlı
da kullanılıyor. Rüzgar tüneli çeşitli ülkelerde farklı
şekillerde değerlendiriliyor. Bu rüzgar tünelinde aynı
anda 3 kişi gösteri yapabiliyor. Saatte yaklaşık 20
kişi, 3'er dakika eğlence amaçlı uçabilecek. Bu nor-

malde eğitim ve eğlence
amaçlı 5-6 metre yüksekli-
ğine kadar insanları havada
tutuyor ama 15 metreye
kadar da akrobaside yüksel-
tilebiliyor. Yarından itibaren
test çalışmasının ardından
hizmete sokacağız" dedi.
Daha önceden internet üze-
rinden kayıt yaptırmış kişile-
rin yararlanacağı dikey
rüzgar tüneli platformu 5
gün süreyle Taksim Meyda-
nı'nda hizmet verecek. DHALevent Kartal 

Doğa için pedalladılar
SARIYER Çevre ve Sanat Gün-
leri’nde “Doğa İçin Pedal Çevir"
sloganıyla bir bisiklet turu düzen-
lendi.  Çevrenin ve doğanın korun-
masına farkındalık oluşturmak
amacıyla Sarıyer’de bir araya
gelen 250 bisikletçi, 26 kilometre
yolu doğa için pedalladı.

250 kişi katıldı 

Festivalin 2. gününde doğanın ko-
runmasının yanı sıra sağlıklı bir
yaşam için bisiklet kullanımını teş-
vik etmek amacıyla “Doğa için
Pedal Çevir” etkinliği
düzenlendi. Sabah saat 10.00’da

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Bi-
nası önünde toplanan 250 bisik-
letçi Maslak’tan Kilyos’a kadar 3
saat boyunca pedal çevirdi. 26 ki-
lometre yolu orman yolundan gi-
derek tamamlayan sporcuların
oluşturduğu konvoy Sarıyerliler-
den büyük ilgi gördü. İstanbul’un
en büyük doğa hareketinde çevre
kirliliğine dikkat çekmek için zorlu
bir parkuru geride bırakan sporcu-
lar arasında bir çekiliş düzenlendi.
Tüm katılımcılara çeşitli hediyeler
verilirken çekilişin kazananı 11 ya-
şındaki Efe Mutlu’ya bisiklet he-
diye edildi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’ya
turizm acenteleri de tepki gösterdi.

Böyle
pişkinlik
görülmedi



10 BULMACA
PAZARTESİ 10 EYLÜL 2018

Hazırlayan: Hakan KAYAR



S enegal'in başkenti Dakar'da
dünyaya gelen ve futbola
da başlayan Zargo Toure

pek çok vatandaşı gibi kariyerini
Fransa'da şekillendirdi. US Bou-
logne, Le Havre ve Lorient derken
de kendini bir anda Trabzons-
por'da buldu. Daha önce pek çok
Afrikalı oyuncunun bulunduğu, şu

anda da futbol oynadığı Trabzon'da insanların
kendsine yakınlık göstermesinden çok mutlu
olduğunu anlatıyor.

Her şey hızlı gelişti

Trabzonspor'a geliş hikayesini anlatan Toure,
“Her şey çok hızlı gelişti. Bana iyi bir porje
sundular. Geleceğim için bir fırsat olduğunu
düşündüm. Şampiyonluk hedefi olan ve
bunun için mücadele eden bir takımlarda bu-
lunmanın psikolojisi çok farklıdır. Bunu yaşa-
mak istediğim için imzayı attım” dedi.

özel bir bilgiye gerek yok

Trabzonspor'un Avrupa'da tanınan bir ekip ol-
duğunu belirten Toure, “Dürüst olmak gere-
kirse Trabzonspor için bilgi almanıza gerek
yok. Avrupa'nın çoğu ülkesinde bilinen ve Tür-
kiye'nin en iyi takımlarından biri olduğu herkes
tarafından doğrulanan bir kulüpteyim. Issiar
Dia ile kısa bir sohbetim oldu o kadar” diye
konuştu.

Şampiyonlar ligi hayalim

Geçmiş takımı Lorient'teki
macerasını da anlatan yıl-
dız isim, “Bir yerde kalma
süreniz uzun olduğunda
ayrılıklar zor yaşanır.
Ben de bunu yaşadım.
Ancak bizler profesyo-
nel futbolcularız. Eğer
geleceğinize dair bir fır-
sat sunulursa gitmek sizin
için kaçınılmaz olur. Niha-
yetinde hayatımız için müca-
dele ediyoruz. Hep bir adım daha

ilerisi adına. Trabzonspor'un serüveninde rol
almak benim için harika bir duygu. Kulüp
bana güvendi, antrenörler ve yöneticiler beni
destekledi. Ben de onları mahcup etmemek
için elmden gelenin en iyisini verebilmek için
sahada gücümü ortaya koymak için sabırsı-
zım. Ayrıca gelecek sezon alacağımız sonuç-
lara göre Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayalim
var” dedi.

Saha da olmak isterim

Yaşadığı sakatlığa ilişkin de konuşan ünlü isim,
“Bunlar futbolda olan şeyler. İyi bir başlangıç
yaparak moralli bir şekilde ilerlemeyi biz de is-
terdik ancak bazen acı çekmek sizi daha güçlü
kılıyor. Ünal Hoca eğer forma şansı verirse
benim hazır olmama gibi bir durumum
yok. Sahada olmayı isterim” şeklinde
konuştu.

en iyisini vereceğim

İyi bir performans sergileyeceğini
berliten Toure, “Elbette. Çünkü ben
Senegalliyim. Ülkem ve bayrağım
her şeyim. Orada sahne almak çok
güzel olur. Ama şu anda Trabzons-
por'a odaklanmış durumdayım. Sene-
gal'e gidecek olan bilet buradaki
performansımdan geçiyor ve ben burada en
iyisini ortaya koyabilmek için mücadele edece-
ğim. Ülkemiz önemli yıldızlara sahip ancak ne

yazıkki Rusya'da büyük bir
şans kaçırdığımızı söyleye-
bilirim. Futbol bazen
şanstır, Rusya'da bize uğ-
ramadı. Tüm Afrika Sene-

gal'i kıtayı temsil ettiği için
destekledi. Bizim için büyük
gurur” dedi.

müslüman ülke önemli

Türkiye'nin müslüman bir
ülke olmasından dolayı mutlu

olduğunu da belirten Toure, “Bu-
raya gelmeden önce Türkiye'de oy-

nayan birçok futbolcu arkadaşım hem

lig hem de yaşam konusunda bilgi verdi.
Çok fazla eğlenceli hayatı seven bir insan
değilim ve adaptem kolay oldu. Türk ye-
mekleri harika. Fransa ile Türkiye arasında
karşılaştırma yapmam zor. Orada uzun yıl-
lar geçirdim ve şimdi farklı hedefler peşinde-
yim. Futbol yönünden sorarsanız Fransa
Ligi daha teknik, Süper Lig daha mücade-
leci. Burada daha çok hücum düşünüyoruz”
ifadelerini kullandı. 

Burası benim ikinci evim

Türkiye için ikinci evim diyebilir misiniz şeklin-
deki sorumuza da yanıt veren ünlü isim şöyle

konuştu; “Evet
doğru. Burası
benim ikinci
evim. Müslü-
manların yaşa-

dığı bir ülkede
nefes alabilmek in-
sana huzur veri-

yor. Bizler müslümanız ve imkanlarımız ol-
dukça camilere gidip dua etmeliyiz. İşimden
kalan vakitlerde namazlarımı aksatmamaya
gayret ediyorum. Ezan sesi Allah'ın çağrısı ol-
duğu için bir Müslüman için vazgeçilmezdir.
Sabah onunla uyanmanın tarifi yok.”

oyunu sürdürmek önemli

Galatasaray maçındaki performansı devam et-
tirmeleri gerektiğini de berliten Toure, “Takımı-
mız son şampiyona karşı nasıl oynaması
gerekiyorsa öyle oynadı. Muhteşem bir galibi-
yet aldık ve ülke gündemine oturduk. Şu anda
rüzgarı arkamızda hissediyoruz ve devamının
gelmesi her şeyden önemli. Tek maç size şam-

piyonluk vermiyor. İnşallah bu oyunu sürdüre-
biliriz” şeklinde konuştu. 

Bizim için avantaj

Toure kendisi için bir adaptosyon sorunu ol-
madığını da belirten şöyle konuştu; “Futbol
oynanan hemen hemen her yerde Afrikalı
oyunculara rastlamanız mümkün. Bu bizim
için her yerde avantaj. Kendinizden insanları
gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz ve hemen
tanışmak, kaynaşmak istiyorsunuz. Trabzons-
por'da Afrikalılardan ziyade herkes bizim bu-
raya alışmamız konusunda gayretli ve bu çok
güzel. Beni en çok etkileyen konuların başında
da bu geliyor.”
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BUrAK
ZiHni

HABEr

Trabzonspor'un sezon başında Lorient'ten tansfer ettiği ve kısa sürede hem
takıma hem de şehre ayak uyduran Senegalli futbolcu Zargo Toure,
Türkiye'deki ilk kez Damga'ya konuştu. Toure, “Trabzonspor'un serüveninde rol
almak benim için harika bir duygu. Bu serüvene şimdiden hazırım” dedi

harika bir
SerUvene

Çin ziyareti-
nin ardından ül-

kesine dönen
Senegal Cumhurbaş-
kanı Macky Sall'yi taşıyan
özel uçak yakıt ikmali için
Trabzon'a indi. Sall'yi ülke-
sine uğurlayanlar ara-

sında Zargo Toure
de yer aldı.

1

hazırım
Trabzonspor’un
büyük bir kulüp

olduğunu anlatan
Toure, “Burada  
olmaktan dolayı
çok mutluyum”

dedi.

Silivri nihayet kazandı 
Geçen hafta Hekimoğlu Trabzon deplasmanından son dakika golü ile 2-1 yenik dönen Silivrispor bugün
sahasında ağırladığı Batman Petrol'ü 1-0 mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı

Ligin ilk haftasında aldığı mağlu-
biyetle sezona kötü bir başlangıç
yapan Silivrispor taraftarının

önündeki ilk maçını kazandı. Evinde konuk et-
tiği Batman Petrolspor'u 6. dakikada Eray Ka-
rataş'ın attığı gol ile yenen kırmızı beyazlılar
böylece ilk 3 puanını da hanesine yazdırdı.

TeK çİçeKle BAHAR gelmeZ

Yeni sezona yeni hedeflerle başlayan
ancak Trabzon'daki son dakika
golü ile ligi yenilgye razı olan Si-
livrispor ilk 3 puanı hanesine
yazdırdı. Batman Petrols-
por'u karşılaşmanın ilk da-
kikalarında bulduğu golle
yenen kırmızı mavililerde
Başkan Akgün Duru gaze-
temize konuştu.

ZoR döNemleR
geçİRİRİZ

Akgün şunları söyledi;
“geçen hafta hiç bekleme-
diğimiz şok bir mağlubiyet
aldık. Ancak bu tür sonuçlar
maalesef futbolda var. Belki de
yarın aynı şekilde biz kazanaca-
ğız. Bilemiyorsunuz. Bugün konuk
ettiğimiz Batman Petrolspor'u yenmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Sezona şimdi 'başla-

dık' diyebiliriz. Tarafta-
rımız çok iyi destek

verdi. Bunun daimi olma-
sını temenni ediyoruz.

Sezon içerisinde inişli çıkışlı
grafiğimiz olabilir. Zor dönemler

de geçirebiliriz ancak bu takım için
mücadele ediyoruz.Oyuncular sahada, biz de

işin mutfağında. Bugünkü maçtan galibiyetle
ayrılmamız sezonu bitirdik anlamı taşımıyor.
Sadece bir engeli aştık. nasıl ki bir çiçekle
bahar gelmiyorsa bugünkü durum da o. Çok
çalışacağız. Üstüne koyarak ilerleyeceğiz ve
her zaman ligde en iyi bitirebildiğimiz yer ne-
resiyse orayı hedefleyeceğiz. Oyuncularımıza
ve taraftarımıza teşekkür ediyorum.”

Zargo Toure
transfer olduğu

Trabzonspor'a kısa
sürede uyum sağlarken
Senegal'de bulunan kardeşi
Ibrahima'ya da formasını
göndermiş. Senegal so-

kakları da artık bordo
mavi.
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SilivriSpor:
Burak, Aytek, vahit, 
Sertaç, Halil, Yunus, 
Eray, Selçuk, Emre, 

Taner, Muhammed (Kadir,
Metin, Gökhan)

BATMAn pETrolSpor:
Süleyman, Bedri, Evren, Erhan,
Celal, nurullah, Halil, Mehmet,
Mertcan, Burak, Samed, Emrah

(Mustafa Emre, Mustafa 
Bedirhan, Burak)

Kırmız Kart: 90’
Halil (Batman 

petrolspor)

B.ÇEKMECE EKİBİ MAĞLUBİYETTEN KAÇAMADI

Tepecik yine kayıp: 4-2
Sezonun ilk maçında evinde Tire 1922'ye mağlup olan Büyükçekmece Tepecikspor
bugün de deplasmanda 13 yıl sonra ilk kez 3. Lig'de iç saha maçına çıkan Nevşehir
Belediyespor'a 4-2 yenildi ve 0 puanla son sıralara demir attı

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mü-
cadele eden Büyükçekmece Te-
pecikspor ikinci maçından da

yenik ayrıldı. Tire 1922 karşısındaki sonucu
şanssızlık olarak değerlendiren yeşil turun-
culular kendilerini affetirme maçı olarak
gördükleri Nevşehir Belediyespr'u yenmek
için sahaya çıktı. 29'da Tunç Murat Beh-
ram, 43'te de Doğancan Aycan'ın golüne
45'te Aykut Sevim cevap verdi ve ilk yarı 2-1
ev sahibi üstünlüğü ile geçildi.

Yine hüsran

64'te sahneye bir kez daha çıkan Tunç
Murat Behram skoru 3-1'e taşıdı. Büyük-
çekmece Tepecikspor'un santraforu Aykut

Sevim takımını umutlandıran golü 73'te
kaydetti. Maçın 83. dakikasında Metehan
Andaş Özlü'nün fileleri havalandırmasına
engel olamayan yeşil beyazlı ekip maçtan
yenik ayrıldı.

Nevşehir Belediyespor: Onur, Muham-
med, Naci, Can, Metehan, Tita, Bilal, Do-
ğancan, Ömer, Tunç Murat, Uğur (Raif,
Ahmet, Ertan)

Büyükçekmece Tepecikspor: 
İbrahim, Mert, Onur, Emrah, Veli, Hakan,
Yusuf, Fırat, GÜney, Semih, Aykut (Alihan,
Hasan, Onur Erdem)
BURAK ZİHNİ



B eylikdüzü Belediyesi tarafından
düzenlenen 5. Barış ve Sevgi
Buluşmaları, söyleşilerle ve kon-

serlerle devam ediyor. Ümit Nar mo-
deratörlüğünde düzenlenen Sahaf
Söyleşileri’nin dün akşamki konukları
Galip Dursun, Işın Beril Tetik ve De-
mokan Atasoy’du. Konuklar, vampir
kelimesinin etimolojisinden, korku ede-
biyatında vampir ögesinin kullanımına
kadar uzanan geniş bir yelpazede ke-
yifli bir sohbet gerçekleştirdi. 5. Barış
ve Sevgi Buluşmaları kapsamında dü-
zenlenen ve bu yılki teması “Eğitim”
olan Çardak Altı Sohbetleri’nin ko-
nuğu ise ünlü tiyatro oyuncusu Ali
Poyrazoğlu oldu.  Poyrazoğlu “Sa-
natta Eğitim, Eğitimde Başarıya Giden
Yol Nereden Geçiyor?” konusundaki
fikirlerini, tiyatral bir anlatımla izleyici-
lerle paylaştı. 

Kararları ertelemeyin

“Sanatta Eğitim, Eğitimde Başarıya
Giden Yol Nereden Geçiyor?” konulu
söyleşide, Shakespeare'in Hamlet adlı
oyunundan ‘Olmak Ya da Olmamak,
İşte Bütün Mesele Bu’ tiradını okuyan

Ali Poyrazoğlu, “Var olmak mı, sahip
olup yok olmak mı? Karar vermen
lazım. Var olacaksan eğer, sesini yük-
seltmeyi, direnmeyi, yeniden öğren-
meyi, kendine yeniden başlamayı,
ömür boyu kendini baştan eğitmeyi de
bir yaşam biçimine dönüştüreceksin.”
dedi. 

Çıraklığa geri dönün

Eğitimin sırrının öğretilenleri özümse-
yip uygulamak, birbirimizden öğrene-
bilmek, öğrenilen bilgiyle de yaşamı ve
kendini yeniden kurgulayabilmeyi öğ-
renebilmek olduğunu söyleyen Poyra-
zoğlu, “Doğru dürüst okuyan,

okuduğunun altındakini de okuyabi-
len, kendilerini eğitebilen, kendi usta-
lıklarını yaratan insanlar, doğru dürüst
eğitim istiyorlarsa o noktaya geldikleri
anda geriye dönecekler, Usta oldu-

ğunu hissettiğin anda, çıraklığa geri
döneceksin. Bilgini, görgünü, öğrendi-
ğini yeniden gözden geçireceksin, Yeni
baştan, bildiklerinin ışığında kendini
eğiteceksin” şeklinde konuştu.  

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 5.
Barış Ve Sevgi Buluşmaları'nda sahne alan
ziynet Sali, şarkılarıyla sevenlerine unu-
tulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Birbirin-
den güzel şarkılarıyla birlikte Beylikdüzü
halkına keyifli bir gün yaşatan ziynet
Sali'ye konser sonunda Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı ekrem imamoğlu da
plaket takdim etti. Beylikdüzü'nde ol-

duğu için çok mutlu olduğunu kaydeden
Sali, “Bugün burada çok güzel bir enerji
vardı. Tüm katılıcımlara ve herkese çok te-
şekkür ediyorum. Umarım en kısa sürede
tekrar bir araya gelir ve bu harika atmos-
ferde yeniden buluşuruz” dedi. imamoğlu
da konuşması sebebiyle Sali'ye teşekkür
ederek, Beylikdüzü'nde benzer etkinliklerin
devam edeceğini söyledi. 

ANIL BODUÇ

BEyliKdüzü ziynET SAli’ylE coŞTU

ogREnmEK yASAm
Bicimi olSUn
Beylikdüzü'ndeki Çardak 
Altı Sohbetleri'ne katılan
ünlü tiyatro oyuncusu 
Ali Poyrazoğlu, gençlere
tavsiyelerde bulundu.
Poyrazoğlu, “Öğrenmek
yaşam biçiminiz olsun” dedi

Bir ömür
mutlu olun
Gazetemiz İstihbarat Şefi Barış Kış'ın kız kardeşi Çiğdem Kış,
Erhan Yıldırgan'la birlikte dünyaevine girdi. Avcılar Orkide
Düğün Davet Salonu'nda gerçekleşen genç çiftin nikahını ise
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak kıydı. Toprak, çiçeği
burnunda çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi
AVCILAR Ordike Düğün
Davet Salonu'nda gerçekleşen
genç çiftin nikahı renkli gö-
rüntülere sahne oldu. Gazete-
miz İstihbarat Şefi Barış Kış'ın
kız kardeşi Çiğdem Kış ve
Erhan Yıldırgan'ın hayatlarını
birleştirdikleri düğüne; Avcılar
Belediye Başkanı Handan
Toprak, Avcılar Malatyalılar
Dernek Başkanı Adnan
Çoban, İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı ve
Yayın Kurulu Başkanı Meh-
met Mert ile gazetemiz Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali
Tarakcı ve çok sayıda isim 
katıldı.

Aile kutsal bir kurumdur

Genç çiftin nikah törenini
kıyan Belediye Başkanı Top-
rak burada yaptığı konuş-
mada şu ifadeleri kullandı;
“Aile kutsal bir kurumdur. Yeni
evli çiftimize aile cüzdanını ve-
rirken bunu da belirtelim. 
Aileyi çok önemsiyoruz, çok
değer veriyoruz. Aile toplu-

mumzun temel taşıdır. Diliyo-
rum ki bu genç arkadaşlarımız
bir ömür boyunca mutlu 
olsunlar.”

Bir çatı daha kuruldu

Düğünde konuşan İGD Baş-
kanı Mehmet Mert de genç
çifte mutluluklar dilerken,
“Bugün bir çatı daha kuruldu.
Bir çift güzel insan sonsuz-
luğa varmak için hayatlarını
birleştirdi. Diliyorum ki çok
güzel çocuklar yetiştirecekler,
çok güzel günler geçirecekler.
Aile olarak hep bir olun,
mutlu olun” ifadelerini 
kullandı. YAKUP TEZCAN

TESEKKUR 

BARIŞ KIŞ

Poyrazoğlu, sözlerini “Bize verilen
ham bilgiyi, kendi beynimizin süzgecin-
den geçirip kullanılabilir bilgiye dönüştür-
meyi öğrenirsek eğitimin en büyük sırrını
keşfetmiş oluruz. Dilerim, o sırrı keşfeder, bir-
birinizden öğrenirsiniz ve kendinizden muhteşem
eğitimciler çıkarırsınız. Dilerim, içinizdeki ışık, hiçbir
zaman sönmez.” diyerek sözlerini noktaladı. Söyleşinin so-
nunda, Beylikdüzü Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ömer
Şatır ve Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, ali Poyra-
zoğlu’na plaket ve çiçek takdiminde bulundu. 

Ali Poyrazoğlu’na plaket takdim
eden Belediye Başkanvekili Şatır,
güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

KEŞFETMEKTEn VAZGEÇMEYİn

Ömer
Şatır

Ali
Poyrazoğlu
Ali
Poyrazoğlu
Ali
Poyrazoğlu
Ali
Poyrazoğlu
Ali
Poyrazoğlu
Ali
Poyrazoğlu
Ali
Poyrazoğlu
Ali
Poyrazoğlu
Ali
Poyrazoğlu
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Kız kardeşim Çiğdem KIŞ'ın nikah törenine katılan, çelenk gönderen, bu mutlu günümüzü telefonla arayarak
kutlayan, bizleri yalnız bırakmayan ve tebessümlerimize ortak olan;

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'a, 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye, 
CHP Avcılar İlçe Başkanı Erhan Bozan'a, 

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer'e, 
CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen'e, 

CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Durmuş Şahin'e, 
CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi İlyas Yılmaz'a, 

Çatalca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gürhan Bilgiç'e, 
Beylikdüzü Belediyesi eski Başkanı Vehbi Orakçı’ya,
Mumcular Şirketler Grubu Sahibi Serdal Mumcu'ya, 

İGD Başkanı Mehmet Mert'e, İş Adamı Burak Yüzbaşıoğlu'na, Akın Karting Sahibi Zekai Baytöre'ye, 
Kayseri İstanbul İli İlçeleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Fikret Şahin'e  Avcılar Engel Sizsiniz Vakfı Başkanı

Bahattin Demir'e,  Beylikdüzü Erzurumlular Dernek Başkanı Bülent Kuzulugil'e, 
Delta Plaza Başkanı Erol Çakır'a, Avcılar Malatyalılar Dernek Başkanı Adnan Çoban'a,  

Murat İnşaat Elektronik'in Sahibi Murat Kürklü'ye, Gazete Damga Ailesi'ne, Renk Gümrük Müşavirliği
Ailesi'ne, Bilgiç Ailesi'ne, Akpen Plastik Firması'na, Derya Grup Firması'na  teşekkürlerimizi sunarız.


