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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

AVM’ye niyet 
rezidansa kısmet

Beylikdüzü'nde 2008 yı-
lında açılan ve bugüne

kadar istenen canlılığı yakalaya-
mayan Marka City'nin yıkımına
başlandı. AVM'nin yerine okul
yapılacağı iddialarını yalanlayan
işadamı Ümit Kalko, “Marka
City'nin olduğu yer rezidansa
dönüşecek” dedi.  I sAyFA 9

ç

Türkiye’yi 
temsil edecek

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan

Akgün, Güney Kore’de düzen-
lenen 2018 Cheonan Dünya
Dans Festivali’ne katılmak
üzere bu ülkeye gitti. Akgün,
Uzak Asya’da yapılacak festi-
valde Türkiye’yi temsil eden
tek isim olacak. I sAyFA 9

ç

ÖĞRENCİyE
BEdAVA!

İBB Meclisi, 
okulların açılacağı

17 Eylül Pazartesi günü
toplu ulaşım hizmetinin
06.00 ile 14.00 saatleri
arasında ücretsiz veril-
mesini kararlaştırdı. 
Teklif AK Parti ve CHP
Grup Başkan vekillerinin
ortak imzasıyla verildi. 

ç

Emaneti 
geri alacağız

AK Parti Beylikdüzü 
İlçe Teşkilatı, Silivri’de

bir piknik düzenledi. Pikniğe
katılan İl Başkanı Bayram 
Şenocak, yerel seçimlere atıfta
bulunarak, “Beylikdüzü'nde
çok çalışarak, yeniden emaneti
geri alacağız” diye konuştu. 

ç

60 YILLIK TEHLİKE: Şarbonun çok tehlikeli bir virüs olduğunu anlatan uzmanlar,
herhangi bir şarbon virüsünün organizmada 60 yıl yaşayabileceğini söylüyor.

ŞARBONLA İLGİLİ sOsYAL MEDYADA ORTAYA ATıLAN İDDİALAR VATANDAŞıN UYKUsUNU KAÇıRDı

İlk olarak Silivri'de patlak veren şarbon vakası, sosyal
medyada ortaya atılan iddialarla büyük bir tedirginliğe
yol açtı. İnternet üzerinden, et ve süt ürünlerini almayı

durdurmanın yanı sıra dışarıda yemek yenmemesi yönünde 
yapılan uyarılar halkın uykusunu kaçırırken, birçok

kişinin kurbanının etini bile tüketmekten çekindiği
öğrenildi. Halkı korkutan iddialar karşısında 
yetkililerin sessiz kalması ise endişelerin artmasına
neden oldu. Gazetemizin ulaştığı Silivri İlçe Sağlık

Müdürü Hasan İpekoğlu, herhangi bir açıklama
yapmaktan kaçındı. 

HER GÜN BİNLERCE UYARı MEsAJı ATıLıYOR
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Esenyurt'taki okulların te-
mizliklerinin tamamlandığını

ve yeni eğitim dönemine hazır 
olduğunu belirten Belediye Baş-
kanı Ali Murat Alatepe, müjdeli
bir haber de verdi. Alatepe,
“Yarıyıl tatiline kadar ilçe-
mizde 10 tane yeni okul daha
açacağız” dedi.  I sAyFA 5

ç

TZOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ömer Demir ise şar-
bonla ilgili yetkili merciilerin gerekli

çalışmayı yaptığını belirtti. Şarbonun küçüm-
senmeyecek bir virüs olduğunu da ifade eden
Demir, “Halkımız, alışveriş yaptığı yerlere ve
ürünlere dikkat etsin. Etin bir maliyeti vardır.
Kimse malını maliyetinin altında satmaz” uya-
rısında bulundu. Kırmızı etin, özellikle pişiril-
mesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden
Demir, “Bu konuda endişe eden vatandaşları-
mız, kırmızı eti eskiye nazaran biraz daha fazla pişirsinler, 
ızgaradan bir süre uzak dursunlar” diye konuştu. 

ALıŞVERİŞ YAPTıĞıNız YERE VE ÜRÜNE DİKKAT

ç

HALK ENDISELI 
DEVLET SUSKUN

Sosyal medya üzerinde şarbonla ilgili yapılan
paylaşımlar hastalıktan daha korkunç bir hal aldı. 

Ortaya atılan iddialar vatandaşları tedirgin ederken,
yetkililerden hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti
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Avcılar Belediye 
Başkanı Handan

Toprak, Damga'ya
konuştu. Avcılar'ın

nefes alınacak bir ilçe
olduğunu söyleyen

Toprak, “Avcılar, 
İstanbul içinde çok

kıymetli bir 
vahadır” dedi 

Avcılar Belediye Başkanı Han-
dan Toprak, 5 yıla yaklaşan be-

lediye başkanlığı dönemini ve ilçe
gündemini Damga'ya değerlen-
dirdi. Bir tarafı göl diğer bir tarafı
deniz olan Avcılar'ın, İstanbul'un
en gözde ilçeleri arasında oldu-
ğunu kaydeden Toprak, bu coğ-
rafi zenginliğin değerlendirilmesi
ve Avcılar'ın hak etttiği yere gel-
mesi için büyük bir gayret göster-
diklerini belirtti.

AVCıLAR HAK ETTİĞİ YERE GELMELİ DEPREM VE PLANLAMA VURGUsU

ç CHP'li belediyelerin tamamını
“İstanbul'da nefes alınabilecek

yerler” olarak tanımlayan Toprak; 
Avcılar için de “Güzel ve büyük
bir vaha” benzetmesini yaptı.
Toprak, “Avcılar'ın çözülmesi 
gereken en büyük sorunu beni de
belediye başkanı olmaya
iten depreme karşı alınacak 
önlemlerdir. En büyük önlem de
imar planlarının yapılmasıdır ”
diye konuştu. I sAyFA 10

ç

AVCILAR BiR VAHADIRAVCILAR BiR VAHADIRAVCILAR BiR VAHADIRAVCILAR BiR VAHADIRAVCILAR BiR VAHADIRAVCILAR BiR VAHADIRAVCILAR BiR VAHADIRAVCILAR BiR VAHADIR

MEHMET 
MERT

SÖYLEŞİ

Finali Avcı yaptı
Beylikdüzü 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın ka-
panışını Koray Avcı yaptı. Avcı’nın sevenleri etkin-

lik alanını hınca hınç doldururken, Koray
Avcı’da sevenlerine seslendirdiği
şarkılarla keyif dolu anlar 
yaşattı. Avcı’ya plaket
veren Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu,
“Bu yıl çok güzel
geçti. Seneye de
mutlaka vatan-
daşların arzuları,
talepleri doğrultu-
sunda sürprizle-
rim olacaktır”
dedi. I sAyFA 12

ç

BELEDİYE BAŞKANI HANDAN TOPRAK, İLÇE GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ömer Demir

Esenyurt’a 10 yeni okul 

LiSEDE REHiNE KRiZi
22 yaşındaki nişanlısını rehin alan asker Umut K,

yaklaşık 1.5 saat sonra teslim oldu. TSK'dan yapılan
açıklamada Umut K'nın izinli olduğu bildirildi

Bağcılar ve Ataşe-
hir'de Asayiş Şube

Müdürlüğü, Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ve Mobil Okul
Timleri uyum haftası kap-
samında okul önlerinde

öğrencilerin huzur ve gü-
venliğini sağlamak için de-
netim gerçekleştirdi.
Denetim sırasında lüks bir
otomobilde pompalı tüfek
ve ona ait çok sayıda fişek
bulundu.  I sAyFA 3

ç

Olay, Pendik Yenişe-
hir Mahallesi'ndeki

Melek Aknil Çok Programlı
Anadolu Lisesi'nde mey-
dana geldi. 22 yaşındaki
Umut K, okulda stajyer
memur olarak görev yapan

Hümeyra D. (22) isimli ni-
şanlısını bıçakla rehin aldı.
Umut K, nişanlısıyla birlikte
kendisini üçüncü kattaki tu-
valete kilitledi. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda polis
ve sağlık ekibi sevk edildi. 

NİŞANLISINI TUVALETE KİLİTLEDİ

ç

Polis ekipleri, güven-
lik gerekçesiyle okul-

daki görevlileri, öğrenci
velilerini bina dışına çıkar-
tırken, bahçedeki gazeteci-
leri de olay yerinden
uzaklaştırdı. Yaklaşık 1,5
saat süren müzakerenin

ardından silahlı zanlı, po-
lise teslim oldu. Hümeyra
D. ve Umut K, ifadelerinin
alınması için polis tarafın-
dan emniyete götürüldü.
Zanlı ve rehinenin sağlık
durumlarının iyi olduğu
belirtildi.

1 BUÇUK SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
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OKUL TİMLERİ 
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SAYFA 3Mehmet MERT SAYFA 4Bahadır SÜGÜR

Yine ve 
yeniden...

SAYFA 9Fakir YILMAZ

Kağıt yerine konut
yükselince...

I sAyFA 9

MiNiKLERE iLK güN
hEdiyEsi

Silivri’nin doğu 
kökenli adayı...

Handan Toprak

AVCILAR BiR VAHADIR

Bayram Şenocak

Hasan
Akgün
Hasan
Akgün
Hasan
Akgün
Hasan
Akgün
Hasan
Akgün
Hasan
Akgün
Hasan
Akgün
Hasan
Akgün
Hasan
Akgün

Ali
Murat

Alatepe
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S ıcak veya soğuk uygulaması özel-
likle gerilim tipi baş ağrılarından
kurtulma da çok işe yarıyor, gergin

kasları gevşeterek baş ağrısından kurtul-
mada yardımcı oluyor. Sıcak uygulamayı
ılık bir havluyla, soğuk uygulamayı ise bir
beze küçük buz torbalarıyla yapabilirsiniz.
Şakak ya da boyun bölgesi üzerinde bir
süre tutun ardından 20 dakikada bir
olmak üzere uygulamayı 3 kere tekrarla-
yın. Baş ağrısından kurtulmanızda yar-
dımcı olacaktır.

Ilık duş al dinlen

Gün içinde gerilen kasları gevşetmek için
ılık bir duş yapın. Ne çok sıcak ne de çok
soğuk olmalı. Ilık duş kasları gevşeterek
baş ağrısından korunmazında yardımcı
olacaktır. Aşırı yorgunluk da gerilim tipi
baş ağrısına neden oluyor. Bu yüzden din-
lenmek ya da istirahat etmek ağrıyı önle-
mek için çok önemli. Dinlenmeye
geçildiğinde kan dolaşımı düzenlenmeye
başlıyor, böylece tüm organlara, özellikle
de beyne oksijen girişi artıyor. Beyinde
artan oksijen girişi ağrıda koruyucu etki
gösteriyor.

Bol bol su tüketin

Yaşam kaynağımız olan su, kan dolaşımını

kolaylaştırıyor ve vücuda gerekli
olan elektrolit ile mineral-
lerin dengesini sağlıyor
ve baş ağrılarında
koruyucu etki yapı-
yor. Bu nedenle
günde 2 litre su
tüketmek çok
önemli. Alkol,
kafein ve şeker
tüketimini de
azaltmak kan do-
laşımını rahatlatı-
yor ve ağrı yapıcı
maddeleri 
uzaklaştırıyor.

Stresten uzak durun

Günlük yaşam kalitesini bozan depresyon
ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar
baş ağrısını tetikleyen önemli etkenlerden.
Yoğun stres altında olduğumuz dönem-
lerde çok kısa süreliğine de olsa ortamdan
uzaklaşmak, kendimize zaman ayırmak,
stresten ve baş ağrısından korunmamızı
sağlayacaktır.

Gevşeyin

Baş ağrılarını önlemek için stresten uzak
durmak ve mümkünse gevşeyebilmek çok

önemli.
Bunun
için derin

nefes alma,
yoga, davra-

nış terapileri
ile akupunktur

gibi gevşeme terapi-
lerinden faydalanabilirsi-

niz. Gevşemeyi başardığınızda
beyninizdeki serotonin düzeyi
artacak ve baş ağrısından ko-
runacaksınız.

Uyku düzeni çok önemli

Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek
kadar kaliteli büyük önem taşıyor. Özel-
likle uyku sırasında salgılanan melatonin
hormonu, vücudumuz için oldukça fay-
dalı. İyi bir uykunun başlıca ölçüsü ise
sabah dinç uyanmak ve gün içinde zinde

hissetmek. Uyku düzeninizi
günde 6 saatten az, 10 saatten
de fazla olmamak şeklinde dü-
zenleyin.

Duruşunuza dikkat edin

Yanış duruş kasların gerginli-
ğini artırarak sağlık açısından
pek çok probleme yol açabilir.
Kasların gerginliğini azalmak
ve baş ağrılarını önlemek için
doğru duruş çok önemli. Vü-

cudunuzun dik olmasına dikkat 
etmelisiniz.

Öğün atlamayın

Uzun süren açlık baş ağrısını tetikleyebili-
yor. Bu yüzden öğün atlamamak gereki-
yor. Ara öğünlerle birlikte günde 5-6 öğün
beslenmeyi ihmal etmeyin. 
HABER MERKEZİ

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:

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIDLIRIM

YAY-SAT

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

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

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Basınız 
aGrımasın!aGrımasın!aGrımasın!aGrımasın!aGrımasın!aGrımasın!aGrımasın!aGrımasın!
Kimi zaman stresten, kimi zaman uykusuzluktan kimi zaman da az su
içmekten baş ağrısı yaşıyoruz. Baş bölgesinde ağırlık, gerginlik olarak
hissedilen gerilim tipi baş ağrıları pek çoğumuzun yaşam kalitesini
olumsuz etkiliyor. Aslında günlük hayatımızda yapacağımız ufak
değişikliklerle gerilim tipi baş ağrısından korunabileceğimiz söyleyen
Dr. Aylin Öztürk Yavuz alınması gereken önlemleri anlattı

Düzenli egzersiz demek baş ağrıla-
rının azalması demek. Düzenli yapı-

lan egzersiz mutluluk
hormonunun salınmasını sağlı-

yor, kan dolaşımını düzenli-
yor ve kasları

gevşetiyor.

Düzenli 
egzersiz yapın

aGrımasın!

Aç aç spor yapmayınAç aç spor yapmayınAç aç spor yapmayınAç aç spor yapmayınAç aç spor yapmayınAç aç spor yapmayınAç aç spor yapmayınAç aç spor yapmayın
Birçok kişi daha çok yağ yakacağı düşüncesi ile egzersizi aç karnına yapıyor. Bir
bakıma doğru fakat kilo verme çabasında olanlar için de yanlış! Çünkü daha çok
yağ yakılması vücuttaki depo yağların azalacağı anlamına gelmiyor

Aç karnına yapılan egzersizin kilo
vermede etkin bir metot olmadığını
söyleyen Liv HospitalDiyet ve Bes-

lenme Uzmanı Orçun Kürüm “Antrenman ön-
cesi bir öğün ile daha uzun süre ve etkili
antrenman yaparak daha fazla kalori harcaya-
bilirsiniz. Ayrıca aç karna olduğunuzda ve eg-
zersiz uzun sürdüğünde kas yıkımı da
artacaktır ve istenmeyen sonuçlar olacaktır”
diyor.

Egzersiz öncesi beslenmenin amacı:
ÜHipoglisemiyi önler. Yani hissedilen hafif ser-
semlik, enerji düşüklüğü, yorgunluk ve göz ka-
rarması gibi belirtiler düşük kan şekeri ile
alakalıdır!
ÜAçlığınızı giderir ve midede biriken sıvıyı az-
altır.
ÜKaslara enerji verir.
ÜVücudunuzun spora hazır olduğunu bilir
mental olarak da bunun rahatlığıyla daha iyi
egzersiz yaparsınız.

Antrenman öncesi ne yemeli?
ÜAntrenman öncesi ne yenileceği kişiden ki-
şiye, egzersizin türüne, amacına, süreye ve
hatta ortamın ısısına göre bile değişkenlik gös-
terir.
ÜEğer bir saat içinde antrenman yapılacaksa
daha önceden denenip bilinen, sindirimi
kolay olan muz, granola bar, küçük bir kase

müsli gibi karbonhidratı yüksek ama yağ
miktarı az olan gıdalar tercih edilmelidir.
ÜAntrenmana bir saatten daha uzun bir süre
varsa ve öncesinden bir şey yenilmeyecekse ön-
ceki öğünde karbonhidrattan zengin bir yemek
yenilmelidir.

Kahvaltı yapmak şart

Sabah egzersiz yapmadan önce kahvaltıyı es
geçenlerden misiniz? Bu konuda yapılmış araş-
tırmalar, egzersiz öncesi yapılan öğün saye-
sinde daha iyi ve daha uzun süre performans
sergilendiğini gösteriyor. Sporcular üzerinde
yapılmış birçok çalışma bunu destekliyor. Yapı-
lan bir araştırmanın sonucunda kahvaltı ya-
panların, sadece öncesinden su içerek egzersize
başlayanlardan daha uzun süre bisiklet sürdük-
lerini ortaya koymuş. Bunun sebebi gece bo-
yunca kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan
glikojen depolarının boşalması ve düşük kan
şekeri seviyesi ile yapılan egzersizde yorgunluk-
ların daha erken başlamasıdır. Akşam yemeğin-
den sonra bir şey tüketilmediyse egzersiz öncesi
kan şekerini normal seviyeye getirmek gerekir.
Egzersiz öncesi tüketilen ara öğün güne ve saa-
tine göre bile değişkenlik gösterebilir. Fakat
sabah erken saatte spor yapanlar için zaman
da kısıtlı ise bu bazen taze sıkılmış bir meyve-
sebze suyu karışımı bile olabilir. 
HABER MERKEZİ

Güzel gören
takdiri alır
Çocuğunuzun göz sağlığı ilgili ihmalleri ileride hiç
de istenmeyen sonuçlara neden olabilir.
Doğumdan itibaren göz muayenesinin çok önemli
olduğunu söyleyen LivHospital Göz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Altan özellikle okul
zamanı çocuklarda göz ardı edilen göz sağlığının
çocuğun başarısını etkileyebileceğini söylüyor

erken tanı tıbbın tüm diğer alanla-
rında olduğu gibi göz hastalıkla-
rında da büyük önem taşıyor.

Bunların başında miyopi, hipermetropi ve as-
tigmatizma gibi kırma kusurları gelir. Eğer
varsa okul çağı öncesi bu sorunların saptan-
ması çocukluk çağında mümkün olduğu halde
ileri yaşlarda tedavisi mümkün olmayan göz
tembelliğine bağlı kayıpların yaşanmasına
engel olur. Gözlerdeki kaymalar da bazen ebe-
veynler tarafından net olarak anlaşılamayabilir.
Düzeltilmemiş kaymalar da görme fonksiyo-
nunda ileri yaşlarda düzeltilemeyecek kayıp-
lara neden olabilir. En çok bilineni televizyonu
yakından izlemektir. Fakat bu,TV’yi yakından
izleyen tüm çocukların kırma kusuru olduğu
anlamına gelmez. Çocuklar izledikleri şeye
konsantre olabilmek için de yaklaşır. O nedenle
bunun ayırdını doğru yapmak gerekmektedir.

Psikoloji açığa
çıkmak üzere

AmerikAn Hastanesi bünyesinde
bulunan Code Lotus Mindfulness
Merkezi, 19 Eylül 2018 Çarşamba

günü Özel Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet
Salonu’nda dünyaca ünlü konuşmacı ve yazar
Dr. Gabor Maté’yi ağırlıyor. 1 gün sürecek
olan etkinlik, psikologlardan psikiyatristlere,
doktorlardan ebeveynlere, hayatında stres fak-
törü olan tüm kişilere hitap ediyor. Dr. Gabor
Maté, sorunlara kısa ve geçici çözümler bul-
mak yerine bilimsel verilere, geçmiş vakalara ve
kendi deneyimlerine dayanarak, insanların
kendilerini iyileştirmelerine ışık tutuyor. Semi-
nerde, çağımızın yoğun stresiyle mücadele
eden kişiler için faydalı olabilecek öğretiler de
yer alacak. Etkinlikteki ilk oturumda “Biyo-psi-
kososyal Bakış Açısından Sağlık ve Hastalık:
konusu gündeme getirilecek.

Aç aç spor yapmayın

Dr. Aylin Öztürk



M illi Eğitim Bakanlığı'nca
öğrencilerin okul kaygı-
larını gidermek ve öğ-

retmenleri ve arkadaşlarını
tanımalarına yardımcı olmak için
uygulanan uyum haftası bugün
başladı. Uyum haftası kapsa-
mında okul öncesi, ilkokul 1., or-
taokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri
sınıfları doldurdu. İstanbul Asayiş
Şube Müdürlüğü ekipleri , Mobil
Okul Timleri ve Önleyici Hizmet-
ler ekipleri de Bağcılar'da, Narko-
tik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri de Ataşe-
hir'de öğrencilerin huzur ve gü-
venliğini sağlamak için okul
önlerinde denetim başlattı.

Evraklar incelendi

Bağcılar'daki Yıldıztepe İlkokulu
önündeki caddede servis araçları,
otomobiller, sürücüleri üzerinde
denetimler yapıldı. Araçların ev-
rakları incelendi. Polis helikopteri
de denetime havadan destek
verdi. Sürücü ve yolcular Genel
Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçti.
Denetim sırasında durdurulan
lüks bir cipin arka bagajında

pompalı tüfek ve çok sayıda fişek
bulundu. Ruhsatı başkasına ait
olduğu belirlenen tüfek, araçla sü-
rücü birlikte polis eşliğinde işlem
yapılmak üzere polis merkezine
götürüldü.

Emniyete teşekkür

Öğrenci velisi Nurhan Sular, de-
netimlerden çok memnun olduk-
larını dile getirerek, "Her gün
devam etmesini isterim. Çocukla-
rın güvenliği için çok güzel bir
şey." diye konuştu. Sular'ın 5. sı-
nıfa başlayan kızı ise "Öğretmen-
lerimle tanıştım çok güzel geçti"
dedi. Oğlu ana sınıfına başlayan
Senem Gezgin ise uygulamadan
çok memnun olduğunu söyleye-
rek, "Okulun cadde üzerinde ol-
ması, polislerin denetimi altında
olması çok güzel bir şey. En azın-
dan aklımız okulda kalmamış
olacak. Polisin görüp kötülük
yapmak isteyenler bile geri çekil-
miş olacak. O bile büyük bir mut-
luluk. Emniyet güçlerine çok
teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı
sahipsiz bırakmadıkları için" diye
konuştu. DHA
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G eçtiğimiz gün “Silivri'de yerel seçim
kıran kırana geçecek” başlıklı yazımıza
olumlu ve olumsuz anlamda reaksiyon

aldık.
AK Parti ve MHP'nin fire vermeseler bile

yüzde 50'yi bulamayacaklarını, Silivri'de yerel se-
çimlerin en kritik partisinin İYİ Parti olacağını,
AK Parti ve MHP'nin oy oranı toplamı yüzde 42
yaparken, CHP'nin tek başına yüzde 34.56 ora-
nında kaldığını anlattık.

Şayet HDP ve İYİ Parti'den ciddi anlamda
destek alamaz ise (İYİ Parti ve HDP ikisi de
yüzde 10.72 oranında oy almıştı) CHP adayını
ciddi bir sıkıntı yaşayacağını söyledik.

CHP şayet yine Rumeli kökenli bir aday ile ya-
rışa girer ise AK Parti'nin Anadolu kökenli bir
aday ile seçimlere girmesi gerektiğini belirttik.

Bu yöntem ile HDP'li seçmenden daha fazla
destek görebileceğini.... O günkü yazımızda dile
getirmiştik.

Yine bu yazımızda Adalet ve Kalkınma Parti-
si'nin akla gelen bazı aday adaylarının isimlerin-
den bahsettiğimizde; “Bu isimlerden şayet CHP
adayının da Rumelili olduğunu varsayarsak Hüse-
yin Turan veya Metin Karakaş'a biraz fazla şans
tanınabilir” ifadesini de kullanmıştık.

İşte tam bu ifademize birçok okurumuzdan
destek gelirken, bu kişiler AK Parti Silivri'nin
2019 yerel seçimlerde adayının kesinlikle Ana-
dolu kökenli bir iş adamı veya siyasetçi olacağı
bilgisini de paylaşmış oldular.

Kim bu iş adamı?

Peki hem siyasetçi, hem iş adamı, hem doğu
kökenli, hem Silivri'de, MHP seçmeninin çoğun-
luğunun desteğini alacak, İYİ Parti seçmeni ve
HDP seçmeninin çok fazla itiraz edemeyeceği,
CHP adayının zaafiyetinden istifade ederek se-
çimleri AK Parti lehine çevirecek iş adamı kim
olabilir dersiniz?

Şöyle bir hafızamı yokladım.
Ne yalan söyleyeyim aklıma çok fazla isim 

gelmedi.
Daha önceki bir yazımda aday adayları ara-

sında yazdığım isimlerden iş adamı Mustafa
Saral, Rizeli.

Yine geçtiğimiz yıl Silivrispor'u 2.Lig'e çıkar-
masına rağmen, Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar ile ciddi bir kavgaya tutuşan ve Silivrispor
Başkanlığını olaylı bir şekilde bırakan Mektebim
Okulları Sahibi Ümit Kalko'dan da şimdi değil bu
kavga sonrası yazdığım yazıda aday adayı olarak
bahsetmiştim.

Ümit Kalko ne düşünüyor?

Doğrusunu söylemek gerekirse anne tarafı
Ağrı, baba tarafı Kars kökenli olan Ümit Kalko
bu tanımlamaya uymakta.

Yine geçen yıl yazımızda şunlardan bahsetmiş-
tik; 'Mektebim Okulları ile adeta bir imparatorluk
var eden, ülkenin en popüler ailelerinden Sancak
ailesi ile ortaklık kuran, aslında tanıdığım gün-
lerde siyasi görüşü çok belirgin olmazken bugün-
lerde Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkilerini
belli bir boyuta taşıyan bir isim Ümit Kalko.
2016-2017 sezonunun daha başlarında Silivris-
por'un yerlerde sürünmesinden dolayı, Silivri Be-
lediye Başkanı Özcan Işıklar'ın ricası ile kulüp
başlanlığına getiriliyor. Kalko; “Ben Mektebimin
ilk okulunu Silivri'de açtım, bu kente vefa borcum
var” diyerek kendisine yapılan teklifi kabul edi-
yor. Kulüp ligde kötü gidiyor, kulübün borcu 3,5
milyona dayanmış, kulüp yöneticilerinin borç-ala-
cak ilişkileri tapelere düşmüş, yerel siyaset, yerel
esnaf, yerel spor ilişkilerinin laçkalığı kulübe de
yansımış ve kulüp adeta yerlerde sürünüyor.

Daha önce Büyükçekmece'de de spor kulübü
yöneticiliği yapan Ümit Kalko genç yaşına rağ-
men (birazda arkasındaki kendi ekonomik gücüne
güvenerek) bütün bu problelerin üstesinden gel-

meyi başarıyor. Ümit Kalko bir
zoru başararak Silivrispor'u şampiyon yapıyor.

Silivri gibi küçük bir kentte şimdilerde herkes
bu şampiyonluğun tadını çıkartmayı bir tarafa bı-
rakmış ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar
ile Silivrispor Kulüp Başkanı Ümit Kalko'yu
2019 yerel seçimlerinde aday yapmayı başarmış.

Ümit Kalko'nun siyaset hedefleri olduğunu 
biliyorum.

Büyükçekmece, Avcılar, Silivri ve Beylikdüzü
kapsamında yerelden başlayarak genel siyasete
doğru yol alacağını yıllar önce 
konuşmuşluğumuz var.

Silivrispor başkanlığı öncesi “en az 10 sene,
siyasette yüzde 100 yokum” diyen Kalko, son gö-
rüşmemizde bana “o yüzde yüzü, yüzde 50'ye
çektim” dedi. Ancak şu kadarını söyleyelim;
benim tanıdığım Ümit Kalko artık ne Silivrispor'u
kolay kolay bırakır ne de siyaseti....

Anketler karar verecek

O gün, yani geçen yıl siyasete atılmayı yüzde
50 düşünüyorum diye açıklamada bulunan
Ümit Kalko, aradan geçen sürede ne Silivri için
ne başka bir ilçe için resmen adaylık açıklama-
sında bulunmadı.

Her ne kadar resmi açıklama yapmasa da
biz Kalko'nun gönlünde yatan aslanın siyasete
girmek olduğunu ve önce yerelde sonra genelde
başarılı bir siyaset adamı olmak olduğunu 
biliyoruz.

Peki o gün bugün müdür?
Şayet bugün ise Silivri midir?
Yoksa şu anda Mektebim Okulları Merke-

zi'nin yer aldığı Avcılar mıdır?
Gerçi Ümit Kalko Vakfı'nın merkezi Silivri'de

olduğu için şayet Kalko siyaset yapacaksa Siliv-
ri'den başlama ihtimali yüksek gibi geliyor.

Bu soruların cevabını kendisinden beklemekle
birlikte gerek AK Parti'de gerek ise CHP'de aday-
ları belirleme noktasında yapılacak kamuoyu an-
ketlerinin etkili olacağını da hatırlatalım.

Bir başka değiş ile belki Ümit Kalko şu anda
yüzde yüz siyasete girmeye ve Silivri'den bele-
diye başkan adayı olmaya kararlı olmasa da,
olur da anketlerde ismi önde çıkarsa, partiden
de bu yönde teklif gelirse bu duruma kendisinin
çok fazla itiraz edeceğini zannetmiyorum...

Sonuçlar ne diyor?

Bu arada Silivri’de son dört seçimin sonuçları
nasıl gerçekleşmiş diyerek sizlerle bir defa daha
paylaşmak istedim:

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdo-
ğan'a yüzde 40.5, İnce'ye 45, Akşener'e 7.2, De-
mirtaş'a ise 6.1 oranında oy çıktı Silivri'de.

Milletvekilliği seçimlerinde ise CHP 34.56,
AK Parti 32.9, İYİ Parti 10.72, HDP 10.72,
MHP 8.3 ve SP 1.2 oranında oy aldı.

Cumhur İttifakı yüzde 42'de kalırken, Millet it-
tifakı 46.8 oranıyla Silivri'den birinci çıktı.

2015 7 Haziran seçimlerinde şu sonuçlar 
çıkmıştı:

CHP 38.8,
AK Parti 32.4,
MHP 13.4,
HDP 9.3,
Daha sonra hani şu 7 Haziran seçimlerinde

AK Parti'nin oy kaybı yaşaması ve bir türlü hükü-
met kurulamaması sonucu tekrar gidilen erken
seçim olan; 2015 1 Kasım seçimlerinde şu sonuç-
lar çıkmıştı:

CHP 41,
AK Parti 40,
MHP 10,
HDP 7.
2014 yerel seçimlerinde ise; CHP 49, AK

Parti 43, MHP 4, HDP 2, oranında oy almıştı.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1AK Parti'nin Silivri'de
doğu kökenli adayı kim?
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OKUL TIMLERI 
IS BASI YAPTI

Bağcılar ve 
Ataşehir'de İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü

Asayiş Şube Müdürlüğü,
Narkotik Suçlarla 

Mücadele Şube
Müdürlüğü ve Mobil 
Okul Timleri  uyum

haftası kapsamında okul 
önlerinde öğrencilerin

huzur ve güvenliğini
sağlamak için denetim

gerçekleştirdi. Denetim
sırasında lüks bir

otomobilde pompalı
tüfek ve ona ait çok

sayıda fişek bulundu

Öte yandan İstanbul
Emniyet Müdürü Mus-
tafa Çalışkan'ın bizzat
kendi geliştirdiği ve üze-
rinde hassasiyetle durarak
takip ettiği "Çalışkan po-
lisler" projesi kapsamında
görevli Toplum Destekli
Polislik Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı polisler de
okul bahçesinde veli ve
öğrencilere "Anne baba-
lara tavsiyeler" başlıklı bil-
gilendirme broşürü
dağıtıldı. Anne ve baba-

lara tavsiyelerin bulun-
duğu broşürde, acil du-
rumlarda aranması
gereken yerlerin bilgisi ve-
rildi. Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri de Ataşehir
Yavuztürk İlkokulu
önünde ve çevresinde de-
netim yaptı. Okul önlerin-
deki araçlar ve çevredeki
iş yerleri arandı. Şüpheli
görülen kişiler Genel Bilgi
Tespiti (GBT) taramasın-
dan geçirildi.

BROşüR DAğItIlDI

Bağcılar'daki Yıldıztepe İlkokulu önündeki caddede otomobiller ve sürücüleri üzerinde denetimler
yapıldı. Araçların evrakları incelendi. Polis helikopteri de denetime havadan destek verdi. 

Bir kamerayı kırdılar
diğerine yakalandılar
Esenyurt'ta bir kombi dükkanına giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 25 bin TL 
değerinde 7 kombiyi çalarak kayıplara karıştı. işyerinin güvenlik kamerasını kıran 
hırsızlar, çevredeki diğer bir kameraya yakalanmaktan kurtulamadı

Olay geçtiğimiz cuma günü
saat 06.00 sıralarında Pınar
Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokak üzerinde bulunan kombi dükka-
nına bir araçla yüzleri maskeli 4 kişi
geldi. Sokakta araç ve yaya geçişlerinin
olduğunu gören hırsızlar, bir süre araç
içerisinde bekledi. Kisenin olmadığı
anda harakete geçen hırsızlardan biri el-
lerindeki levyeyle dükkan kepengini kı-
rarak içeri girdi. Diğeri hırsız dükkanın
güvenlik kamerasını kırarken biri de çev-
reyi gözetledi.

Araca yüklediler

Kombi dükkanında yaşanan hırsızlık anı
dükkanın yanında bulunan güvenlik ka-
meralarına saniye saniye yansıdı. Kame-
rada iki hırsızın ellerindeki levyeyle önce
dükkan kepengini kırdığını daha sonra bir
hırsızın kapıyı kırarak içeriye girdiği görü-
lüyor. Hırsızlar, dükkandan çaldıkları

yaklaşık 25 bin TL değerindeki 7 kombiyi
geldikleri araca yüklüyor. Olayın gerçek-
leştiği o anlarda dükkanın üst katından
inen bir kişiyi fark eden hırsızlar, dükkan-
dan hızlıca dışarı çıkarak araca binip hız-
lıca uzaklaşıyor. Öte yandan hırsızlık
anında ana caddeden ve ara sokaktan
araçların, bisiklet kullanan ve yürüyen
bazı vatandaşların geçtiği görülüyor.

10 dakikada bitirdiler

Dükkan sahibi Zafer Özdemir, "On da-
kika sürmeden 7 tane kombimizi alıp gö-
türüyorlar. Bizim gördüğümüz 4 kişiydi.
Şoför yerinde bir kişi olup olmadığını an-
layamadık. 7 kombimiz yaklaşık 25 bin
TL değerindeki kombimiz gitti. Üst katta
kardeşim oturuyor. İşe gitmek için saatini
06.00'a ayarlıyor. O esnada kapının
açılma gıcırtısından uyanıyor.  Yukarıdan
sesleniyor istiflerini hiç bozmuyorlar.
Kardeşimin iniş süresini hesaplıyorlar.

Tam kardeşim iner inmez bagaja üç kişi
binip gidiyorlar. Polise başvurup, tuta-
naklarımızı tuttuk. Bu olaylar sürekli olu-
yor. Devletimizden istediğimiz, bizim
canımız yandı başkasının canı yanmasın.
Bunların bulunup adalete teslim edilme-
sini istiyoruz. Kombilerimizin bulunma-
sını istiyoruz. Bizim için büyük kayıp
oldu" dedi. DHA

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 

Kepengi açamayınca araçla  girdiler 
Sultangazi'de yüzü maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini açamayınca araçla dükkana girdi. 
30 otomobil lastiği çalan hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi
İstiklal Caddesi'nde otomobil lastiği
satan bir iş yerinde meydana geldi.

Beyaz bir minibüsle otomobil lastiği satan iş
yerinin önüne gelen yüzü maskeli hırsızlardan
ikisi araçtan inerek, işyerinin kepengini levye
ile kırmaya çalıştı. Hırsızlar kepengi açama-
yınca araçla geri geri gelerek dükkanın içine
girmeye çalıştı. Kepengi araçla parçalayan hır-
sızlar yaklaşık 2 dakika içinde 30 adet otomo-
bil lastiğini çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan
hırsızlık  anı iş yerinin güvenlik kameraları ta-
rafından kaydedildi. DHA

Sultangazi’deki hırsızların yeni taktiği 
vatandaşları büyük bir hayrete düşürdü.

Üst geçide çarpıp devrildi
Zeytinburnu'nda damperi açı-
lan hafriyat kamyonu üst geçide
çarptıktan sonra devrildi. Sıkışan

sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Zeytin-
burnu Sahilyolu Bakırköy yönünde ilerleyen
hafriyat kamyonu Samatya tüneline yaklaştığı
sırada damperi açıldı. Sürücünün durumu

fark etmemesi üzerine üst geçide çarpar kam-
yon tünel içine devrildi. Dün saat 11.45 sıra-
larında meydana gelen kazada sürücü
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis,
sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık
ekiplerine teslim etti. DHA
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Ç atalca'da geçtiğimiz yıl başlattığı-
mız ve yoğun bir ilgilinin oluştuğu
"Bir çocuk, bir gönül" Kampanya-

mızı bu yıl da gerçekleştireceğiz.
Okul kıyafeti alamayacak durumda olan

aileleri tespit ederek, onların çocuklarını,
yine Çatalca'daki eğitim ve Çatalca sevda-
lısı dostlarımızın katkıları ile giydirmeye
devam ediyoruz.

Çatalca'da okul kıyafeti satan 3 firmamız
var. Okulcu Baba, Coşkun Giyim ve Galeri
Mehmet ile yaptığımız görüşmeler sonra-

sında, mevcut satış fiyatlarının yüzde 25
daha düşük fiyatına bu kıyafetleri alacağız.

Şimdi bu kampanya nasıl oluyor, bizim
sponsorlarımız kimler? Bizim sponsorumuz
vatandaş. Herhangi bir firmanın sahibi,
herhangi bir kurumda müdür, falanca siyasi
partinin seçilmişi, falanca derneğin başkanı,
falanca okulda öğretmen, falanca fabrikada
asgari ücretle çalışan işçi, belediyede temiz-
lik işlerinde çalışan kardeşimiz vs...

Evet, aynen böyle... "Bahadır bende bir
çocuk giydirmek istiyorum" diyen o kadar

çok kişi oluyor ki, belki de
ikinci bir çocuğu olsa ona bile ucu ucuna kı-
yafet alabilmek için maddiyatını anca yetiş-
tirebilecek güce sahip... Ama gel gör ki "Bir
çocuk ta ben giydirmek istiyorum" diyecek
kadar bu ilçeye sevdalı.

Ve asıl açıklama gereği duyduğum konu
ise şu;

Yukarıda isimlerini verdiğim okul kıya-
feti satan firmalara gidip giydirdikleri
çocuk kadar ödemelerini direk oraya 
yapıyorlar.

Ben sadece aracılık yapan bir kişiyim.
Ama bu mekanizmayı harekete geçirmek
gibi bir marifeti sergilemek gerekiyor. Bu
ilçe kendi yağında öylesine bir kavrulabilir
ki, önemli olan bu ilçenin bunu başarabilir-
liğini ortaya koymak.

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayı içeri-
sinde bir çok ailenin yüzünün gülmesini sağ-
layan da yine Çatalca halkıdır. Binlerce
erzak dağıtımı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz
yıl yüzlerce çocuğumuzu giydirdik. Çantalar

dağıttık.
ATA'mızın ebedi istirahatgahına yine 300

kişilik bir kafile ile ziyarette bulunduk. Yeri
geldi kimseye duyurmadan ev eşyaları
temin ettik.

Peki nasıl oldu bunlar?
Nüfusu küçük ama gönlü büyük Çatalca

hep el ele verdi. Bugün de aynı el ele verme
işi devam ediyor.

Ve buradan bir defa daha sesleniyorum.
Çok büyük rakamlar değil arkadaşlar. Hepi-
miz birer okul çocuğu giydirebiliriz.

"Bir çocuk, bir gönül" kampanyamızda
herkesi aramızda görmek dileği ile;

BÜYÜKSÜN ÇATALCA!

Yine ve yeniden...

2 018-2019 eğitim öğretim döneminin
başlamasına az bir zaman kala Tica-
ret Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi

ekipleri, ilçe genelinde kırtasiye denetimleri
yaptı. Denetimlerde ürünlerin sertifikaları
kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde
barındırdığı kimyasal karışımların değerleri
incelendi.
Ticaret Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi iş-
birliğinde okul öncesi yapılan alışverişlerde
velilerin bilinçlendirilmesi için “Güvenilir

Okul Alışverişi Semineri” düzenlendi. Kağıt-
hane Belediyesi Meclis Salonunda düzenle-
nen seminere Kağıthane Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, İTÜ
Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Bülent Özi-
pek ve çok sayıda veli katıldı. Seminerde öğ-
rencilere alınacak ürünlerin sertifikalarına,
üretim yerlerine ve kalite belgelerine bakıl-
ması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sağlık için önemi incelendi

Seminerin ardından 2018-2019 eğitim öğre-

tim döneminin başlamasına az bir süre kala
Ticaret Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi
ekipleri ilçe genelinde bulunan kırtasiyelerde
denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde
ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üre-
tim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal
karışımların değerleri gibi sağlık açısından
önem arz eden kısımlar kontrol edildi.

Velilerimiz bilinçlenmeli

Her eğitim öğretim döneminin başlama-
sında kırtasiye malzemeleri alınırken sağlığın
önemini vurguladıklarını dile getiren Kağıt-

hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Özellikle
okul alışverişlerinde, almış olduğumuz kırta-
siye malzemelerinin, kıyafetlerin sağlığa za-
rarlı olmaması için biz yoğun bir çaba sarf
ediyoruz. 
Belediye olarak dağıttığımız ürünlerde sağ-
lığa zararlı olmamasını şart koşuyoruz. Da-
ğıttığımız ürünlerin kontrollerini de
yapıyoruz. Kağıthane yarınlarını ve çocukla-
rını önemsiyor. Bizim için onların iyiliği
önemlidir. Ayrıca velilerimizin de bu konuda
bilgilenmesi için Ticaret Bakanlığımız ile eği-
tim yapmış olduk” ifadelerini kullandı.

BURAK ZİHNİ

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Ticaret Bakanlığı ve Kağıthane Belediyesi 
ekipleri, ilçe genelinde kırtasiye denetimleri
yaptı. Gerçekleştirilen denetimlere ilişkin
konuşan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Kağıthane
çocuklarını ve yarınlarını önemsiyor. Bizim için
önemli olan onların sağlığı ve iyiliği” dedi

Zabıta gülerse
vatandaş da güler
Zabıta Haftası'nın 192'nci yılında zabıtalarla bir araya gelen
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Sizler belediyenin dışarıda
yüzüsünüz. Siz gülümserseniz vatandaşlar da gülümser” dedi
BayraMpaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,
Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci yılı münasebetiyle
Hasbahçe Davet Evi’nde zabıta memurları ile bir
araya geldi. Zabıtaların onuruna düzenlenen
programda Belediye Başkan Yardımcıları Yalçın
Sırakaya, Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar,
Naser Şimşek, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta
Müdürü Dursun Demirel ile Temizlik İşleri Mü-
dürü Dilber Sarıtaş ve zabıta personeli tam kadro
hazır bulundu. AK Parti Bayrampaşa İlçe Baş-
kanı Ersin Saçlı’nın da katıldığı programda zabı-
talar güzel bir akşam geçirdi.

Büyük bir teşekkür gerek

Zabıtanın oldukça zorlu bir görevi yerine getirdi-
ğini vurgulayan Başkan Atila Aydıner, “Belediye-
mizin en önemli birimlerinden olan ve
halkımızın huzuru için gece gündüz demeden

çalışan zabıta, büyük bir teşekkürü hak ediyor.
Sizler yerel yönetimlerin doğrudan halka açılan
en etkili yüzüsünüz. Biliyorum yaptığınız görev
zor bir görev, zor olduğu kadar da kutsal bir
görev. Rahatınızdan tavizler vererek bir beldenin
rahatı için çalışıyorsunuz. Tebessüm eden bir
yüzle görevinizi yapmanız belediyemizin güler
yüzünü halkımıza yansıtıyor. Zabıta ve diğer
ekiplerimiz ile birlikte yıllardır Bayrampaşa hal-
kımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabilmenin
mücadelesini veriyoruz. Bunu başarabiliyorsak,
ne mutlu bizlere ve ne mutlu sizlere. Bu vesileyle
192 yıllık bu büyük teşkilatın, Zabıta Haftası’nı
en kalbi duygularımla kutluyor, tüm zabıta per-
sonelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Bu
güzel hediyeleri için de zabıta personelime ay-
rıca teşekkür ediyorum” dedi.
ZEYNEP VURAL

Sarıyer Zeytin’i

unutmadı
Sarıyer Çevre ve Sanat Günleri’nde, Sakarya’da patileri ve
kuyruğu kesilerek öldürülen yavru köpek Zeytin’in 
kumdan heykeli yapıldı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan 
Zeytin’in 6,5 metrelik heykeli Kilyos sahilinde sergilendi

Her yıl farklı temalarla
yapılan ve Kilyos sahi-
linde bulunan kumların

sanatla buluşarak hayat bulduğu
5.Kilyos Kumda Sanat Şenliği’nin bu
yılki teması ‘Doğa ile dayanışma’
oldu. Sanatın en doğal halini yansıtan
kumda sanat çalışmalarına uluslar-
arası 70 sanatçı katıldı. yapılan kum-
dan heykellerle güncel olaylara da
vurgu yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Türki-
ye’den yunan Adaları’na geçmek is-
teyen 12 Suriyeli mülteci ile birlikte
yaşamını yitiren ve tüm dünyayı yasa
boğan Aylan bebeğin tasvir edildiği

etkinlikte bu yıl Sakarya’da patileri ve
kuyruğu kesilerek vahşice katledilen
köpeğin heykeli yapıldı. 

Nice canlar var

Zeytin’in hayvanseverleri ayağa kal-
dıran o görüntüsünü görenler Sarı-
yerli Nedim Sarfati’nin yaptığı
heykelle bir kez daha duygusal anlar
yaşadı. Doğayı, kumu ve canlıları çok
sevdiğini söyleyen Sarfati, “İnsa-
noğlu nasıl bunu kabul edebilir diye
düşündüğümüz anlar oluyor. Zeytin
gibi nice bilmediğimiz canlar var”
dedi. SeDeF KABAK

Boğaziçi’nde
gözlem zamanı

Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Ensti-

tüsü, 150. yılı kutlamaları kapsa-
mında halkla buluşmaya devam
ediyor. İstanbul Üniversitesi Amatör
Astronomlar Kulübü iş birliğiyle 13
Eylül 19:00’da düzenlenecek ‘Kandil-
li’de Gözlem Gecesi’nde, katılımcılar
astronomi tarihi ve Güneş Sistemi
hakkındaki seminerlerin ardından te-
leskopla gözlem yapacaklar.

Bilgiler verilecek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasat-
hanesi ve Deprem Araştırma Ensti-
tüsü, 150. yılında astronomi
meraklılarına kapılarını açıyor. Etkin-
likte Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, astro-
nomi tarihi üzerine bir sunum
yapacak. Gölbaşı, sunumda özellikle
Orta Çağ’da İslam bilim adamlarının
astronomiye yaptıkları katkılar, İslam
ülkelerinde Bayram ve Ramazan için
hicri kameri aybaşlarının tespiti;
namaz vakitleri için de Güneş'in do-
ğuşu-batışının bilinmesi amacıyla
batı ülkelerinden 800 yıl kadar önce
kurulan gözlemevleri, Kandilli Rasat-
hanesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlem-
evi’ne kadar uzanan süreç hakkında
bilgiler verecek.

sokak
hayvanları
artık güvende

Mikroçip uygulamasının
ardından Veteriner İşleri
Otomasyon Sistemine

kayıt edilen sevimli dostlarımıza yapı-
lan tüm işlemler kayıt altına alınarak
gerekli uygulamalar güvenli ve sistemli
bir yapıya getirilmiş oldu. Geliştirilen
bu otomasyon sistemiyle veteriner he-
kimlerimiz kliniğimize gelen hayvanla-
rın tıbbi geçmişini hızlıca öğrenerek
gerekli tedaviye ivedi bir şekilde müda-
hale edebilme imkanına sahip oldu.

Otomasyon kolaylık sağladı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü'nde görev alan Veteriner
Ümit Bardakçı, Bilgi İşlem Müdürlü-
ğü'nün geliştirdiği Veteriner İşleri Oto-
masyon Sistemi'nin kliniğe gelen
hayvanların tıbbi geçmişini öğrenerek
gerekli tedavi işlemlerine daha hızlı
başladıklarını belirtti. Geliştirilen oto-
masyon sistemi hakkında bilgi veren
Veteriner Hekim Ümit Bardakçı sözle-
rine şöyle devam etti; “Bize gelen ta-
lepler doğrultusunda yaralı ya da
hasta hayvanlar görevli arkadaşlarımız
tarafından kliniğimize hayvan ambu-
lansıyla getiriliyor. Biz gerekli muayene
işlemlerini yaptıktan sonra tedavi ve
rehabilitasyonlarını yapıyoruz.”

Eyüpsultan Belediyesi'nin bünyesinde
bulunan Sokak Hayvanları Kliniği'ne
gelen tüm hayvanlar gerekli muayene
ve rehabilite hizmetleri yapıldıktan
sonra deri altına mikroçip yerleştirme
işlemi yapılmaya başlandı

KaGıthane
yarınlarını 
OnemsıyOr

Denetimlere ilişkin yapılan seminerin ardından Kağıthaneli çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç, “Sizler başarılı olacaksınız biz de gelecekten umutlu olacağız. Bol bol çalışın” diye konuştu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki zabıtalarla bir araya gelerek uzun süre
sohbet etti. Aydıner, “Zabıtalar, belediyenin sokaktaki en somut hali ve yansımasıdır” dedi.
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Fazlı
Kılıç

Atila
Aydıner
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Esenyurt'taki okulların temizliklerinin tamamlandığını ve yeni eğitim dönemine hazır
olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, müjdeli bir haber de verdi.
Alatepe, “Yarıyıl tatiline kadar ilçemizde 10 tane yeni okul daha açacağız” dedi

E senyurt Belediyesi Temizlik işleri Müdür-
lüğü ve Veteriner Müdürlüğü ekipleri,
2018-2019 eğitim döneminin ilk ders zili

çalmadan ilçede bulunan 90 okulda kapsamlı
temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.
13 mobil temizlik aracıyla 60 temizlik personeli,
okulların yeni eğitim dönemine mikroplardan
arındırılmış bir şekilde başlaması için canla

başla çalıştı. Anaokulu, ilk ve ortaokul ve lisele-
rin sınıf, koridor, lavabo ve diğer ortak kullanım
alanları dip köşe temizlenerek mikroplardan
arındırıldı. 

Gençlere ihtiyaç var

Yeni Eğitim ve öğretim yılının çocuklar ve öğret-
menler için iyi bir yıl olmasını temenni eden
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de
önemli mesajlar verdi. Alatepe, “Çocuklarımız

ve öğretmenlerimizin kazasız belasız, güzel bir
yıl geçirmelerini diliyorum. Çünkü ülkemizin ye-
tişecek çocuklara, onların gençliğine ve ülkeyi
yönetimine ihtiyacı var. Biz de bu eğitim öğretim
yılı öncesinde özel okul temizlik ekibimizle
bütün okullarımızı buhar sistemiyle temizledik.
Sınıfları, lavaboları ve ortak kullanım alanlarını
dezenfekte ettik. Pazartesi günü ilkokul birinci
sınıf öğrencilerimiz temiz okullarda eğitim haya-
tına merhaba diyecekler.” şeklinde konuştu.

BARIŞ KIŞ
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tamamlandı
BaşKan Alatepe yeni
eğitim yılına 6 okul
daha yetiştirdiklerini
ifade ederek “10 okulu-
muzu da yarıyıl tati-
linde açacağız.
Önümüzde ki yılı yirmi
yeni okulla kapatacağız
inşallah. Veliler ve öğ-
retmenlerime selamla-
rımı gönderiyorum.
Çocuklarımızın da
gözlerinden öpüyo-
rum. Yeni eğitim öğre-
tim yılının hayırlı
olmasını dilerim” dedi. 

EsEnyurt’a 10 yEnı 
oKul gElıyor
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butcesini asti
Kartal Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Altınok Öz, ilçe gündemine
ilişkin önemli mesajlar verdi. Öz, “Belediyenin bütçesini aşan; ama bizim buna rağmen
tamamlayabildiğimiz Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi binamız var. Bu da güzel bir şey” dedi

Kartal Belediyesi tarafından ha-
zırlanan program kapsamında her
ay gerçekleştirilen Mahalle Birim

Başkanları ve Meclis Üyeleri Toplantısı’nın
Eylül ayı oturumu yapıldı. Kartal Belediyesi
Ekolojik Eğitim Çadırı’nda gerçekleştirilen top-
lantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altı-
nok Öz’ün yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi
Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal
Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Beledi-
yesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim
Müdürleri ve Mahalle Birim Başkanları katıldı.

Değerini bilmemiz lazım

Toplantıda mahalle birim başkanları mahalle-

lerinde yapılan çalışmalar ve yapılması gere-
kenler hakkında Kartal Belediye Başkanı Op.
Dr. Altınok Öz’e bilgi verdi. Başkan Altınok
Öz, yaptığı konuşmada “Kartal Belediyesi ola-
rak birçok çalışmayı aynı anda yürütüyoruz.
Kentler, meydanları ile yaşar anlayışıyla Karta-
lımıza ve Kartallı vatandaşlarımıza yeni mey-
danlar kazandırma düşüncesiyle yola
çıktığımız Ceviz Meydanı ve Uğur Mumcu
Kent Meydan’ı çalışmalarımız devam ediyor.
İlçe Belediyelerinin bütçesini aşan; ama bizim
buna rağmen tamamlayabildiğimiz Kartal Be-
lediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi binamız var,
şu an Kartallı vatandaşlarımıza hizmet veriyor.
Değerini bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Belediye 
harçlık verecek
Pendik Belediyesi, ilk kez üniversiteyi kazanarak
İstanbul dışında okuyacak olan ihtiyaç sahibi
Pendikli öğrencilere maddi destekte bulunacak.
Bir defaya mahsus verilecek nakdi yardımdan
faydalanabilmek için başvurular başladı

Kitap günleri final yaptı
İSTanBul’da düzenlenen
kitap günleri arasında en
kapsamlısı olan “Büyükçek-

mece Belediyesi 2’inci kitap Günleri”
bu yıl sona erdi. kapılarını 3’üncü kez
kitapseverlere açacağını belirten Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı dr.
Hasan akgün, “Türkiye’nin en değerli
yazarlarını bu yıl kitap günlerimizde
ağırladık. Okurlarıyla buluşan yazarları-
mızın her biri eşsiz söyleşi-
ler gerçekleştirerek
ufkumuzu aydın-
lattı. kitap
günle-

rinde emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

Birçok yazar ağırlandı

31 yayınevi ve 3 sahafın yer aldığı
kitap günlerinde Emre kongar, Cemal
Canpolat, Mustafa Balbay, Hanefi avcı,
ayşenur arslan, Cem Mumcu, Saygı
Öztürk, İlyas Salman gibi Türkiye’nin
önde gelen yazarları okurlarıyla Bü-
yükçekmece’de bir araya geldi.
9 gün boyunca süren kitap günle-

rinde söyleşi ve imza günleri dı-
şında düzenlenen karikatür ve

yazarlık atölyesi, pando-
mim, salsa, tango, jazz
gecesi ve trio müzik şö-
leni gibi etkinlikler de
her güne ayrı bir renk
kattı. kitap Günleri
koordinatörü ve
Büyükçekmece
Belediye Başkan
danışmanı ta-
rihçi – yazar
Sacide Bol-
can’ın mode-
ratörlüğünde
gerçekleşen
söyleşiler
vatandaş-
lar tarafın-
dan
yoğun

ilgi
gördü.

İl dışındakİ üniversitelerin
ön lisans ve lisans progra-
mını ilk kez bu yıl kazanarak

kayıt yaptıran öğrenciler, başvurularını
belediyenin internet adresi üzerinden
yapacak. 750 Tl tutarındaki yardımı ala-
bilmek için Pendik’te ikamet etmek ve
2018-19 öğretim yılında İstanbul dışında
örgün eğitim veren bir üniversiteyi kaza-
narak kayıt yaptırmış olmak gerekiyor.
açık öğretim, uzaktan eğitim, özel üni-
versite (bursuz) kazanan veya hazırlık

sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler bu
yardımın kapsamına girmiyor.

30 Eylül son gün

Pendik Belediyesine internet üzerinden
başvuruda bulunarak gereken şartları
yerine getiren öğrencilerin müracaatları
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan mağduriyet kriterlerine göre değer-
lendirilecek. Başvuru süresi, süresi, 30
Eylül 2018Pazar günü saat 24:00 'te
sona erecek.

Şişli Çirkin
Kral'ı andı

Sinema oyuncusu,
yönetmen, senarist
ve yazar Yılmaz

Güney için ölümünün 34. yı-
lında Şişli Belediyesi Cemil
Candaş Kültür Merkezi’nde
anma töreni
düzenlendi.Müzik dinletileri ve
tiyatro gösterisinin de eşlik et-
tiği tören, Yılmaz Güney’in

yakın dostları ve sevenlerinin
katılımıyla gerçekleşti.

Türküler söylendi

Şişli Cemil Candaş Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen
anma törenine Yılmaz Gü-
ney’in yardımcı yönetmeni
Ahmet Soner de katıldı.
Hakan Yeşilyurt, Grup Abdal,

Serhad Raş ve Adalılar‘ın Türk
Halk Müziği’nden seçmelerle
sahne aldığı törende Önder
Babat Politik Tiyatro Toplu-
luğu da Yılmaz Güney’in ha-
yatını anlatan "Bir Güzel
Çirkin Kral" adlı oyunun farklı
bölümlerinden bir kolaj sahne-
ledi. Performanslar, izleyiciler-
den büyük beğeni topladı.

Huzurevi belediye

butcesini asti

Alatepe,
her zaman

eğitime 
öncelik

verdiklerini
söyledi.

Belediye
yardımından
faydalanmak

için başvurular
devam ediyor,

30 Eylül ise
son gün.
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30 Eylül ise
son gün.

Kartal’daki huzurevinin maliyetinin belediye bütçesini oldukça zorladığını anlatan Başkan Öz, “Buna rağmen bu hizmeti yapabilmek çok güzel” diye konuştu.

Altınok Öz, Kartal için kararlı bir şekilde
çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Etkinlikler kapsamında; Önder Babat Politik Tiyatro Topluluğu da Yılmaz Güney’in hayatını anlatan "Bir Güzel Çirkin Kral" adlı oyunun farklı 
bölümlerinden bir kolaj sahneledi. Performanslar, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.
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T ürkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), bu yılın ikinci çeyre-
ğine (nisan-haziran) ilişkin

gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) so-
nuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH
tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi
olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde
geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde
5,2 arttı. Üretim yöntemine göre cari
fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın
ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 ar-
tarak 884 milyar 4 milyon 260 lira
olarak gerçekleşti. GSYH'yi oluştu-

ran faaliyetler incelendiğinde, tarım
sektörünün toplam katma değeri,
2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın
aynı dönemine göre, zincirlenmiş
hacim endeksi olarak yüzde 1,5
azaldı. Sanayi sektörünün toplam
katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektö-
rünün yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaş-
tırma, konaklama ve yiyecek hizmeti
faaliyetlerinin toplamından oluşan
hizmetler sektörünün katma değeri
ise yüzde 8 yükseliş gösterdi. Buna
göre, Türkiye ekonomisi 2016 yılında
darbe girişiminin olduğu üçüncü çey-

rekteki gerilemesinin ardından 7 çey-
rek üst üste büyüme başarısı gösterdi.
Yılın ikinci çeyreğinde GSYH, cari fi-
yatlarla yüzde 20,4 artarak 884 mil-
yar 4 milyon 260 bin lira olarak
gerçekleşti.

Tarım sektörü küçüldü

GSYH'yi oluşturan faaliyetler ince-
lendiğinde, tarım sektörünün toplam
katma değeri 2018'in ikinci çeyre-
ğinde geçen yılın aynı dönemine göre
zincirlenmiş hacim endeksi olarak
yüzde 1,5 azaldı. Sanayi sektörünün
toplam katma değeri yüzde 4,3, in-
şaat sektörünün toplam katma değeri
yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, ko-
naklama ve yiyecek hizmeti faaliyetle-
rinin toplamından oluşan hizmetler
sektörünün katma değeri ise yüzde 8
yükseliş gösterdi. Takvim etkisinden
arındırılmış GSYH zincirlenmiş
hacim endeksinde 2018'in ikinci çey-
reğinde 2017'nin aynı dönemine göre
yüzde 5,5, mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış GSYH zincirlen-
miş hacim endeksinde de bir önceki
çeyreğe göre yüzde 0,9 artış 
kaydedildi.

Hanehalkı harcamaları arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları
2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın
aynı çeyreğine göre zincirlenmiş
hacim endeksi olarak yüzde 6,3 arttı.
Devletin nihai tüketim harcamaları
yüzde 7,2, gayrisafi sabit sermaye
oluşumu ise yüzde 3,9 artış gösterdi.
Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının
ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı çeyre-
ğine göre zincirleme hacim endeksi
olarak yüzde 4,5, ithalatı ise yüzde
0,3 artış gösterdi. AA

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

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

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

ET & MANGAL

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

92.897-0,40% 6,46511,35% 7,48841,22% 247,941,07% 0,73%

BIST100 DOLAR EURO ALTIN PETROL
77,39

SAĞLIK Bakanlığı’nın ilaç, sarf
malzemeleri ve tıbbi cihazların
alımı konusunda başlatmaya ha-

zırlandığı ‘sağlık market’ projesinin yaklaşık
2 milyar liralık tasarruf sağlayacağı tahmin
ediliyor. Sağlık Bakanlığı alımlarının Devlet
Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapmayı
planladığı sağlık market uygulaması 100
günlük eylem planında yer alıyor. Bakanlı-
ğın 2017 yılında toplam ilaç sarf ve tıbbi
cihaz için yaptığı harcamanın 6.3 milyar li-
rayı bulduğu dile getirildi. Büyük çoğunluğu
ithal olan ürünlerin alımlarındaki indirimle-
rinin cari açığa olumlu yansıması, ayrıca
yerlilik oranlarını yüzde 20’lere taşıması
bekleniyor. Uygulama hayata geçtiğinde
devlet hastanelerinde 4 binden fazla perso-
nelin hastaneler için malzeme, ilaç ve tıbbi
cihaz alımları sürecinin dışına çıkacağı kay-
dedildi.

Firmalar belli değil

DMO üzerinden gerçekleştireceği alımların
online ihale yöntemi ile olacağı belirtildi.
Firmalar ihalelere bulundukları illerden gire-
bilecekler. İhaleye hangi firmanın girdiği
belli olmayacak. Firmalara kod numarası
verilecek, online bağlantılı olarak fiyat teklif-
lerini iletebilecekler. İhale yöntemiyle ilgili
çalışmalar sürerken, ihaleyi kazanan firma-
nın yükümlülüğünü yerine getirememesi
halinde bir cezai müeyyide ile de karşılaş-
ması üzerinde duruluyor. Ya da ihaleyi ka-
zanan yükümlülüğünü yerine getirmezse
ihalenin ikinciye verilmesi düşünülüyor.

Maliyet düşecek

Yetkililer, online ihale yönteminin hızlı oluşu
sayesinde, bir ürünün stok gün sayısının 60
günden 30 güne kadar inebileceğini söyledi-
ler. Yine stok maliyetinin yarı yarıya düşebi-
leceğini tahmin eden yetkililer, 600 milyon
lira olan stok maliyetinin 300 milyon liraya
kadar gerileyeceğini hesap ettiklerini belirtti-
ler. Uygulama ile yerlilik oranında ise baş-
langıçta yüzde 20, tasarruf oranının ise
yüzde 30’larda olacağı vurgulandı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla
(GSYH) sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü

İş gücü ödemeleri ikinci
çeyrekte geçen yılın
aynı dönemine göre
yüzde 19,4 artarken, net
işletme artığı/karma
gelir de yüzde 19,4 yük-
seldi. İş gücü ödemele-
rinin gayrisafi katma
değer içindeki payı

geçen yılın aynı döne-
minde yüzde 36,5 olur-
ken bu oran 2018'in
ikinci çeyreğinde yüzde
36'ya geriledi. Net iş-
letme artığı/karma geli-
rin payı ise yüzde
46,8'den yüzde 46,1'e
düştü.

İş gücü de yükseldi

YÜZ binlerce çalışanın beklediği
emeklilikte yaş probleminin (EYT) or-
tadan kaldırılması muhalefet parti-

lerinin ortak gündem konusu oldu.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 8
Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20 yıl
sigortalılık; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün
prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliy-
ordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı artırıldı.
Emeklilik yaşı, kademeli olarak kadınlarda 58,
erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ik-

inci değişiklikle de emeklilik yaşı kadın ve erkek-
lerde 2048 yılında 65’e çıkacak şekilde tekrar yük-
seltildi. Emekliliğe hazırlanan pek çok kişi bir gün
farkla 2-3 yıl daha beklemek zorunda kaldı. Yasa
değişikliğinin yapıldığı ilk yıllarda, kademeli yaş
artışı konusunda toplumda bir konsensüs vardı.
Doğrudan etkilenenlerin sesi cılız çıkıyordu. Za-
manla prim gününü dolduranların sayısı arttıkça
yaşı bekleyenlerin sesleri daha gür çıkmaya
başladı. 

Dört parti aynı görüşte

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ilk teklif,
genel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapan ve
hükümet politikalarına geniş destek veren
MHP’den geldi. CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin de  ile İYİ Parti Muğla Milletvekili
Metin Ergun’la, TBMM Başkanlığı’na yasa tek-
lifi sundu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999
tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya
başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl
sigortalılık süresi ve 5.000 gün prim ödeme
koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı bek-
lemeden emekli olmaları yönünde.

Emeklilikte yaşa takılanlar
(EYT), uzun yıllardır ilk kez,

Meclis’te çoğunluğa sahip
partilerin ortak gündem

konusu haline geldi. 
Milletvekili sayısı 302’ye

ulaşan dört parti, emeklilikte
yaşa takılanların sorununun
çözülmesi için aynı noktada
buluştu. Yüz binlerce kişinin

gözü, 1 Ekim’de açılacak
Meclis’e çevrildi

Emeklilik bekleyenlere müjde

Sağlıkta
tasarruf devri

BORSA İstanbul'da BIST 100 en-
deksi, haftanın ilk işlem gününe
yüzde 0,28 artışla 93.532,90 pu-

andan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi,
258,75 puan ve yüzde 0,28 artışla 93.532,90
puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde
0,07, holding endeksi de yüzde 0,17 değer
kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla
kazandıran yüzde 1,55 ile ticaret, en fazla
gerileyen ise yüzde 0,06 ile gayrimenkul ya-
tırım ortaklığı oldu. Cuma günü, döviz kur-
larındaki düşüş eğiliminden bulduğu
destekle 93.675,91 puana kadar çıkan BIST
100 endeksi, günü önceki kapanışa göre
yüze 0,55 değer kazancıyla 93.274,15 puan-
dan tamamladı. AA

Borsa haftaya
hızlı başladı

Yeni verilere göre ekonomi büyürken tarım sektörü ise ciddi derecede küçüldü.

Ekim ayındaki düzenleme sonrası
emeklilik yaşının düşebileceği söylendi.



T BMM Dışişleri Komisyon Başkanı
Volkan Bozkır, İdlib’de olumsuz se-
naryo gerçekleşmesi durumunda Tür-

kiye'nin kapılarını açmamayı ve göç dalgasını
Suriye topraklarında oluşturulacak kamplara
yerleştirmeyi planlandığını belirtti. Akşam'dan
Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Boz-
kır, İdlib'de terör örgütü militanlarının da
masum insanların da bulunduğunu ve bölgeye
yönelik gerçekleşek bir saldırının büyük bir göç
dalgasına neden olabileceğini söyledi.

çözüm dışarda olacak

Olası göç dalgası için 800 bin 1 milyon raka-
mının ifade edildiğini söyleyen Bozkır, 'Peki ka-
pılarımızı açıyor muyuz?' sorusuna, "Olumsuz
senaryo gerçekleşirse, yeni bir göç dalgası ola-
bilir. Ama kapılarımızı açmamayı ve göç dalga-
sını Suriye topraklarında oluşturulacak
kamplara yerleştirmeyi planlıyoruz. Ülkemize

daha önceki göç dalgasında gelen Suriyeliler
de, İdlib ve Reyhanlı üzerinden Türkiye’ye gel-
diler. Terör örgütü unsurları da Türkiye’ye za-
manında aynı bölgeden girdiler. Bu kez bu riski
almayacağız. Şayet bir göç dalgası olursa da
buna Suriye topraklarında çözüm üretmek için
her türlü tedbiri alıyoruz" cevabını verdi. 

Güvenli bölgede tsk var

Türkiye'nin güvenli bölgede askerlerinin oldu-
ğunu ifade eden Bozkır, "12 gözetleme birimi-
miz var. Onlara yönelik bir tehlike olmaz. Esas
sorun Türkiye hududuna çok büyük sayıda in-
sanın bombardımandan kaçarak gelmesidir.
Onu da Suriye hududu içinde onlarla ilgili ko-
naklayacakları imkânlar sağlayarak Türkiye’de
yapacaklarımızı orada yaparak karşılamayı
düşünüyoruz. Ama inşallah olumsuz senaryo
gerçekleşmeyecek ve bunların hiçbiri ortaya
çıkmayacak" açıklamasını yaptı. 
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TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, "İdlib'de olumsuz senaryo gerçekleşirse
kapılarımızı açmayacağız" dedi. Bozkır, "Şayet bir göç dalgası olursa da buna Suriye
topraklarında çözüm üretmek için her türlü tedbiri alıyoruz" açıklamasını yaptı
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Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta, tazelik 
ve doğallık Hipermarketleri’nde

Dengeleme süreci başladı
Türkiye istatistik kurumu (Tüik) verilerine
göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSyH) zincirlen-
miş hacim endeksi olarak, 2018 yılının ikinci

çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.2
arttı. Albayrak büyüme sonrası yaptığı yazılı açıklamada,
"ikinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı ya-
vaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam et-
miştir. Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm
gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyü-

meye pozitif katkı vermesini sağlamıştır" dedi. 

Pozitif katkı sağlayacak

Açıklamasını, "Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel
hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sü-
recinin başladığını göstermektedir. yine aynı şekilde büyü-
mede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme
istikametinde ilerlendiğini de ortaya koymuştur" şeklinde
sürdüren Albayrak, "Öncü göstergeler, üçüncü çeyrekten iti-

baren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret
etmektedir. yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi;
ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir
ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı
sağlaması beklenmektedir" ifadelerini kullandı. 

Hadef açığı kaPatmak

Son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma
ve piyasalarda yaşanan dalgalanmanın temelde enflas-
yon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha ka-
rarlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme
politika setini oluşturmayı gerektirdiğine de vurgu yapan
Albayrak, "enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın
sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki ön-
celikli hedeflerimizdir. yapısal reformlarla desteklenen
maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik den-
gelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir
patikaya getirecektir" dedi.

ELEMAN ARANIYOR
YEN�DEN YAPILANMAKTA OLAN ASLAN TOPTAN VE

PERAKENDE UNVANLI ��YER�M�Z�N MERKEZ�

Müracaat: 0542 440 06 06 
Sorumlu Müdür İbrahim Çelik

Adres: Kaleiçi Mh. Öncü Sokak No3/1 Çatalca İstanbul

1 MAĞAZA SORUMLUSU
Personel özellikleri:

n 25-35 yaş aralığında
n Çatalca ve yakın köylerinde ikamet eden
n Zincir mağazalar konusunda deneyimli
n Lise veya yüksekokul mezunu
n Prezantabıl ve güler yüzlü

3 KASİYER GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

n 18-30 yaş aralığında
n Çatalca ve yakın köylerinde ikamet eden
n Lise veya Yüksekokul Mezunu
n Prezantabıl ve güler yüzlü
n Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek

3 DEPO GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

n Çatalca ve yakın köylerinde ikamet eden
n Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek
n 20-30 Yaş aralığında (Erkek)

3 REYON GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

n 18-30 yaş aralığında
n Çatalca ve yakın köylerinde ikamet eden
n İlkokul-lise mezunu
n Prezantabıl ve güler yüzlü
n Gerektiğinde vardiyalı çalışabilecek

İŞYERİMİZİN SAĞLADIĞI İMKANLAR
Ücret +Mesai

İlk Günden itibaren Sigorta
Yemek

Yol Parası
(Kasiyerler için kasa tazminatı)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, ikinci çeyrek büyüme 

verilerinin ekonomi politikalarındaki
temel hedeflerin başında geldiğini

söyledi. Albayrak, “Dengeleme
süreci başlamış bulunuyor” dedi

Eş başkanlardan
taziye mektubu

HDP Eş Genel
başkanları Pervin
Buldan ve Sezai

Temelli, İran tarafından 8
Eylül 2018 tarihinde, Erbil’in
Koye ilçesinde bulunan
HDK (Kürdistan Demokrat
Parti) ve KDP-İ (Kürdistan
Demokrat Parti - İran) mer-
kezlerine düzenlenen saldırıyı
kınadı. HDK ve KDP-İ yetki-
lilerine yönelik bir mektup ka-
leme alan Buldan ve Temelli,
“Saldırıda yaşamını yitirenle-
rin ailelerine, HDK ve KDP-İ
ve yoldaşlarına ve tüm Kür-
distan halkına başsağlığı dili-
yor, yaralıların bir an önce
sağlıklarına kavuşmaları için
dua ediyoruz” ifadelerini kul-
landı. Mektupta, Kürtlerin
özgürlük mücadelelerini her
koşulda sürdürdüklerini ha-
tırlatan Buldan ve Temelli,
başta İran olmak üzere, bölge
devletlerini şiddet politikala-
rından vazgeçmeye ve Kürtle-
rin haklı ve demokratik
taleplerinin barış ve diyalog
yoluyla karşılanması için aci-
len adımlar atmaya çağırdı.

16 kişi öldü

İran, Kürdistan Demokrat
Partisi-İran (KDP-İ ya da
İKDP) ve Kürdistan Demo-
krat Partisi (HDK) karargah-
larına, ağır bir saldırı
düzenlemiş, saldırıda 16 kişi
hayatını kaybetmişti. 40 kişi-
nin de yaralandığı saldırıyi
İran kaynakları da 
doğrulamıştı. 

AVCILAR’DA 4,5
yıl onurlu bir mü-
cadele verdiklerini

belirten CHP Küçükçekmece
Belediye Başkan Aday adayı
Burçin Baykal, “Nice zorluk-
larla karşılaştık. Bugün bu
zorlukların üstesinden gele-
bilmiş olmanın sayesinde bu-
radayız Allah'ın izniyle her
daim de olacağız. Bugün var-
sak bunun şeref payesi dü-
rüst siyaset anlayışımızdır.
Bizim Tarafımız Cumhuriyet
Amacımız Hizmettir. Bu iti-
barla Küçükçekmece için
yola çıktık. Gönlümüzde Kü-
çükçekmece sevgisi ile gele-
cekte daha huzurlu gelişmiş
bir Küçükçekmece varlığı ar-
zusundayız. Bu yola çıkarken
milli ve manevi değerleri dü-
şündük. Mücadelemizde kar-
şımızda duranlara sağ
olsunlar dedik. Sükut kadar
sessiz kaldık ama küsmedik.
Unutulsak ta unutmadık, bu
süreç içerisinde Avcılar için
de ne gerekiyorsa yapmaya
hazırım. Avcılar Belediye
Başkanı Dr.Handan Toprak
Benli’ye de birlikte geçirdiği-
miz süreç için teşekkür ediyor
bundan sonra ki süreçte ba-
şarılar diliyorum” dedi. 

Geri almak için yola çıktık

Açıklamasında Küçükçekme-
ce'de CHP'ye zafer vaat eden
Baykal, “Önümüzde yerel se-
çimler bir sonraki Cumhur-
başkanlığı seçiminin provası
olacaktır. İktidar partisi
olmak yerel seçimlerde ki
üstün başarıdan geçmektedir.
Büyükşehirlerin alınması ve
ilçe belediye sayısının arttırıl-
ması ileriye dönük iktidarı ge-
tirecektir. Bu bağlamda
Küçükçekmece için yola çı-
karken aslında emanetimizi
geri almak için yola çıktık”
ifadelerini kullandı. 

KAPILARIMIZI
ACMAYACAGIZ!
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CHP'ye zafer
vaat etti

Burçin Baykal

Berat
Albayrak
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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...

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
İş Merkezi Fatih Mah. No: 44/6-A
BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Rezervasyon 
0212 882 52 53

NEZİH SELVİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

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

2 Bin kişinin baş-
vuru yaptığı İşveren
– İşgören buluşması

11 Eylül Salı günü Büyükçek-
mece Belediyesi hizmet binası
avlusunda gerçekleşecek. Fir-
maların insan kaynakları yöneti-
cileri, belediye binası avlusunda
kurduğu stantlarda iş arayan
vatandaşlarla yüz yüze iletişime
geçerek uygun bulduğu eleman-
ları işe alacak. Büyükçekmece

Belediyesi ve İŞKUR işbirliği
gerçekleşecek olan 5. İşveren –
İşgören Buluşması saat 10:00 –
16:00 arasında gerçekleşecek.

İşsizlik en büyük dert 

İşveren – İşgören buluşmasına
başvuruda bulunanların yüzde
40’ının üniversite mezunu oldu-
ğunu belirten Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Ülkemiz çok zor du-

rumlardan geçiyor. 2000 vatan-
daşımız evine ekmek götürmek
için kapıda bekliyor. Bu süreçte
hepimiz elimizi taşın altına sok-
mak zorundayız” dedi. Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, 2009 – 2018 yıl-
ları arasında iş için müracaat
eden 17 bin 500 kişiden yaklaşık
10 binine iş bulduklarını açıkla-
yarak, “Türkiye’nin en önemli
sorunu işsizliktir. Vatandaş beni

sokakta gördüğü zaman iş isti-
yor. Özellikle üniversite mezunu
genç yavrularımız iş bulma ko-
nusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Büyükçekmece Belediyesi ola-
rak her sene düzenledi-
ğimiz İşveren – İşgören
buluşması sayesinde iş
arayan tüm vatandaş-
larımıza yardımcı ol-
maya çalışıyoruz”
dedi. 

Kadıköy Beşiktaş Bakırköy
OGRencI evI UcGenI:
Emlak şirketi olan RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan
Karahan’ın verdiği bilgilere göre, kiralık ev arayışındaki üniversite
öğrencilerinin radarında İstanbul’un 
üç ilçesi var; Beşiktaş, Kadıköy 
ve Bakırköy

Ü niversite yerleştirme sonuçla-
rının belli olmasının ardın-
dan eğitim öğretimde yeni

dönemin başlamasına sayılı günler
kala, kiralık ev arayışlarını hızlandıran
öğrenciler, piyasayı hareketlendirdi.
RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu
Danışmanı Gökhan Karahan, “İstan-
bul genelindeki ofislerimizden aldığı-
mız bilgilere göre, öğrencilerin kiralık
ev arayışları özellikle Beşiktaş, Kadı-
köy ve Bakırköy ilçelerinde yoğunlaşı-
yor” dedi.

En ucuzu bin iki yüz lira

Genellikle iki ya da üç öğrencinin aynı
evi paylaşmayı tercih ettiğini belirten
Karahan, “Bu doğrultuda, en çok

talep gören daire tipleri de 1+1 ve
2+1’ler oluyor. Kişi sayısının artma-
sına paralel olarak 3+1’lere de talep
olabiliyor. Fiyatlar aynı ilçe sınırla-
rında sokağa göre bile değişiklik gös-
terse de, 1+1 kiralık dairelerin fiyatları
Bakırköy’de 1.200 TL’den başlayıp
1.500 TL’ye kadar çıkarken, Beşiktaş
merkez ve Ortaköy bölgesinde mini-
mum kira bedeli 1.600 TL, Göztepe -
Kadıköy arasında 1.400 TL seviye-
sinde bulunuyor. 2+1’lerde ise Bakır-
köy’de 1.500 ile 2.000 TL arasında
olan ortalama kira bedelleri, Beşik-
taş’ta 2.200 TL’den başlayıp bazı ma-
hallelerde 3.500 TL’ye kadar çıkıyor.
Kadıköy’de ise 3 bin TL’ye kadar olan
evler öğrencilerin talep gösterdiği dai-

reler arasında yer alıyor” dedi.

Beşiktaş yükselişte

Karahan’ın verdiği bilgilere göre öğ-
rencilere kiralanan konutların fiyat ar-
tışlarına ilişkin standart bir
uygulamadan söz etmek mümkün
değil: “Geçen yıl 2.800 TL’ye kiralanan
bir dairenin bu yıl 2.400 TL’ye kiraya
verilmesi örneğinden de görüleceği
gibi, Kadıköy’de fiyatlarda düşüş söz
konusu. Beşiktaş’ta ise geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 10 ile 20 ara-
sında bir artış var. Genel olarak ev sa-
hiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda,
daha yüksek ya da rayiçlerden daha
aşağıda fiyatlarda da anlaşma sağla-
nabildiği söyleyebiliriz.”

Öğrencilerin kiralık evlere yönelik ön-
celikli kriterlerinin okula ve sosyal ortam-
lara yakınlık olduğunu ifade eden
Karahan, “Ayrıca, toplu taşıma ile kolay
ulaşılabiliyor olması da önemli bir kriter.
Binanın yaşı çok önemsenen bir özellik
değil ancak binada fiber internet ve uydu
televizyon altyapısı gibi teknolojik olanak-
lar bulunması aranan nitelikler” dedi.

Okula yakın
olması önemli

Büyükçekmece Belediyesi’nce 5’incisi gerçekleştirilecek olan “İşveren – İşgören Buluşması” ile ilgili konuşan
Belediye Başkanı Hasan Akgün, “İşsizliğe çare bulmak adına herkes elini taşın altına sokmalıdır” dedi

Herkes elini taşın altına sokmalı

53 bin kişiye
iş imkanı

işsizliğiin büyük bir sorun haline
geldiği ve özellikle gençlerin yakınma-
larına sebep olduğu şu ortamda sevin-

diren haber Ankara'dan geldi. Adalet, Sağlık ve
Milli Eğitim Bakanlıkları'nın personel alacağı be-
lirtilirken, Emniyet'in de yeni polis alımları yapa-
cağı belirtildi. Dört kurumun birden toplamda 53
bin kişiyi işe alacağı belirtilirken, konuyla ilgili ge-
lişmeleri takip eden vatandaşlar da bir hayli se-
vinçli olduklarını söyledi. 

Nereye kaç kişi alınacak?

Adalet teşkilatı ve cezaevi personelinin yükünü
azaltmak için 15 bin personel alınacak. Bin adli
hakim ve savcı için Aralık'ta başvurular olacak.
100 idari yargı hakimi alınacak.MEB'de ise 20 bin
sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 19-
23 Kasım'da yapılacak. Ayrıca İŞKUR aracılığıyla
bin 12 engelli işçi ve 528 eski hükümlü işçi olmak
üzere bin 540 sürekli işçi alınacak. Başvuru süreci
başladı. Emniyet ve Sağlık Bakanlığı'nda ise; 3
bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapıla-
cak. Ön başvurular 19 Eylül'e kadar alınacak. Ay-
rıca 7 bin bekçi alımı yapılacak. Sağlık'ta ise
İŞKUR aracılığıyla 5 bin 298 sürekli işçi alacak.. 

Kamu kurumları 53 bin personel alımı
için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı, personel alımı yapacak

Fiyatlar aynı ilçe sınırlarında sokağa göre bile değişiklik gösterse de, 1+1 kiralık dairelerin fiyatları Bakırköy’de 1.200 TL’den başlayıp 1.500 TL’ye kadar çıkarken, 
Beşiktaş merkez ve Ortaköy bölgesinde minimum kira bedeli 1.600 TL, Göztepe - Kadıköy ve Caddebostan gibi yerler arasında ise 1.400 TL seviyesinde bulunuyor.

Hasan
Akgün



Yıkılmakta olan
Marka City AVM,

ilk açıldığı günlerde
Beylikdüzü’nün
gözde AVM’leri

arasında yer
alıyordu. 9 katlı
olan Marka City,
36 bin metrekare
kapalı alana ve 20

bin metrekare
kiralanabilir

alana sahip olan
büyük yapısıyla da
dikkatleri üzerine

çekiyordu.
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AVM’YE NiYEt 
REziDANsA KisMEt
Beylikdüzü'nde 2008 yılında açılan ve açıldığı günden bugüne kadar hiçbir zaman istenen canlılığı
yakalayamayan Marka City'nin yıkımına başlandı. AVM'nin yerine okul yapılacağı iddialarını yalanlayan Mektebim
Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, “Marka City'nin olduğu yer ticari bir rezidansa dönüşecek” dedi

2 008 yılında Beylikdüzü'nde hizmete giren
36 bin metrekare kapalı alanı bulunan 9
katlı Marka City AVM şimdilerde yıkılı-

yor. 20 bin metrekare kiralanabilir
alana sahip olan Marka City, açıl-
dığı günden bu yana istenen canlı-
lığı hiçbir zaman yakalayamadı.
Uzunca bir zamandır atıl bir va-

ziyette olan AVM'nin yeni ka-
derini ise Damga'ya konuşan

Mektebim Okulları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ümit

Kalko açıkladı. Marka
City'nin yerine Mek-

tebim Okulu'nun
inşa edileceği

şeklindeki de-

dikoduları yalanlayan Kalko, “Orada herhangi
bir kolej veya okul yapacağımız söylemleri
gerçek dışıdır. Bu konuda herhangi bir
projemiz yok. Fakat Marka City'nin yıkı-
lan bölümü normal bir şekilde ticari re-
zidansa dönüşecek. Çevresindeki boş
arsa ise aynı şekilde boş kalmaya
devam edecek” diye konuştu.

Yatırımcıların gözdesi olacak

Marka City'nin yerine yapılacak olan
rezidansın ise çok sayıda yatırımcının
daha şimdiden iştahını kabartacağı
iddia edildi. Özellikle Beylikdü-
zü’ndeki önemli konumuyla dikkat
çeken Marka City’nin yerinde yükselecek
rezidansın mimarisinin ise bu konuda
büyük bir örnek teşkil edeceği ve modern bir
şekilde dizayn edileceği söylendi.

ANIL BODUÇ

marka City yıkılarak rezidansa dönüştürü-
lürken, istanbul'un bir başka meşhur

aVm'si olan bayrampaşa'da bulunan Forum
istanbul'da da esnaf kepenk kapatmaya

başladı. Dövizle kira ödeyen esnaf, kira fi-
yatında indireme gitmeyen aVm yöneti-

mini kepenk kapatma eylemi yaparak
protesto etti. Öğle saatlerine kadar ke-

penk kapatan 64 mağazanın yöneti-
cisi söz konusu eylemin uyarı

niteliğinde olduğunu söy-
ledi.

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

B ugün yaşanan gazete kağıdı sıkıntısı
neden meydana gelmekte?Bir bakalım
mı?1936'da Türkiye'de kâğıt sanayiinde

yatırım ve planlamalar yapmak üzere kurulan
SEKA, 1998 yılında özelleştirme kapsamına alı-
nıp anonim şirkete dönüştürüldü. Kuruluş, 2005
yılında Sümer Holding ile birleştirilerek kapa-
tıldı.SEKA'nın kurduğu 3 kağıt fabrikasının akı-
beti ise, bugün yaşanan ve gazete-kitap
basılamaz duruma gelinen krizin nedenini açıkça
ortaya koyuyor.SEKA'nın kurduğu İzmit Kağıt
Fabrikası, Giresun Aksu Kağıt Fabrikası ve Balı-
kesir Kağıt Fabrikası'nın akıbetine bakalım:

SEKA İZMİT FABRİKASI 
'SEKAPARK' OLDU

14 Ağustos 1934 İzmit Kâğıt Fabrikası’nın
temeli atıldı. 18 Nisan 1936 Cumhuriyet Döne-
minin ilk kâğıdı üretildi. 06 Kasım 1936 İzmit
Kâğıt Fabrikası’nın açılışı yapıldı. 10 Mart
2005 SEKA, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine
devredildi. 19 Kasım 2006 SEKAPARK açıldı.
18 Nisan 2015 Kocaeli Bilim Merkezi açıldı. 06
Kasım 2016 SEKA Kâğıt Müzesi açıldı.

SEKA BALIKESİR FABRİKASI

1981 yılında Balıkesir’de bir fabrika daha
inşa edildi. Toplam maliyeti 198 milyon dolardı.
SEKA kağıt fabrikaları 1998 yılında özelleş-
tirme kapsamına alındı ve anonim şirkete dönüş-
türüldü. 198 milyon dolara mal olan Balıkesir
fabrikası 2003 yılında satıldı. Üstelik yalnızca
1.1 milyon dolara.Danıştay bu karara itiraz etti
ve bu rakama özelleştirilemeyeceğini söyledi.
Karar tam 5 defa iptal edildi. Albayraklar ise
fabrikayı iade etmedi. 9 yıl sonunda yapılan bir
yasal düzenlemeyle karar Bakanlar Kurulu’na
bırakıldı. Bakanlar Kurulu fabrikayı Albayrak-
lar’a verdi.Kararın ardından fabrikalar kapa-
tıldı. 2018 yılında tekrar açılacağı söylense de
henüz böyle bir şey gerçekleşmedi.

GİRESUN SEKA'NIN YERİNE 
TOKİ KONUTLARI YÜKSELDİ 

Kağıt yerine konut
yükselince...

Forum İstanbul’da
kepenkler kapandı

5 KITA ve 85 ülkede örgütlü olan Ulus-
lararası Halk Dansları Festivalleri Fede-
rasyonu (FIDAF) Onursal Başkanı

olan Başkan Dr. Hasan Akgün, FIDAF genel ku-
rulu toplantısına katılarak gelecek sene düzenle-
necek etkinlere yönelik yapılan planlar hakkında
konuşacak. 

Açılış konuşmasını yapacak

Başkan Akgün, 12-16 Eylül tarihleri arasında dü-
zenlenecek festivalin açılış konuşmasını gerçekleş-
tirerek Güney Kore’de Türkiye’yi temsil edecek.
Büyükçekmece Belediyesi’nin kardeş şehri olan
Cheonan’a çok sayıda Türk yazarın romanlarını
hediye eden Başkan Akgün, Cheonan’daki Türk

romanların yer aldığı kütüphaneyi gezecek. 

Kardeşliğe katkı sağlar

Bu tür uluslararası organizasyonlarda Türki-
ye’nin adının duyurulmasının çok önemli oldu-
ğunu belirten Başkan Akgün, "Tarihten gelen
kardeşlik bağlarımızın yıllar içinde daha da geliş-
tiği Güney Kore’de böylesine önemli bir organi-
zasyona katılmanın heyecanını içerisindeyiz.
Kardeş şehrimiz Cheonan’da düzenlenen festival
kapsamında dünya barışına ve kardeşliğe katkıda
bulunmayı sürdürüyoruz. Festivaller sadece kül-
tür ve sanata değil ülkeler arasındaki kardeşlik
bağlarının gelişmesine de katkı sağlar. Cheonan
Dünya Dans Festivali bu açıdan önemlidir” dedi. 

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Güney Kore’nin Cheonan kentinde
düzenlenen 2018 Cheonan Dünya Dans Festivali’ne katılmak üzere bu ülkeye gitti

Akgün Türkiye’yi temsil edecek

oKulA uyum haftası uygulaması
nedeniyle ana sınıfı ve 1’inci sınıf
öğrencileri okulların açılacağı ta-

rihten 1 hafta önce ders başı yaptı. 2018-
2019 eğitim öğretim yılına başlayacak
minikler velilerinden ilk kez ayrılırken göz-
yaşlarına boğuldu. Velilerinden ayrılmak is-
temeyen miniklerin bazıları ise aileleri ile el
ele sınıfa kadar geldiler. 

Şişme oyun havuzu

Esenyurt Belediyesi de miniklerin ilk gün
heyecanına ortak oldu. Esenyurt Belediyesi

Kültür İşleri Müdürlüğü, okula uyum hafta-
sında miniklerin heyecanını yenmesi ve
okula kolay adapte olmalarını sağlamak için
okul bahçelerine şişme oyun havuzu yerleş-
tirdi. Sınıflarına çıkıp öğretmenleri ve arka-
daşlarıyla tanışan öğrenciler daha sonra
soluğu şişme oyun parkında aldı. Minikler
bu sayede okulun ilk gününü doyasıya oyun
oynayarak geçirdi. Şişme oyun parkları
uyum haftası boyunca Esenyurt’ta yer alan
bütün ilkokullara kurulacak. Kurulan oyun
parkları, çocuklar üzerinde ilk kez tanıştık-
ları okul hakkında olumlu izlenimler bıraktı.

ÖğRENCİlERE 
İlK gÜN HEDİYEsİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Ala-
tepe, çocukların bir ülkenin geleceği oldu-
ğunu belirterek, “Onlar bize lazım. Biz de
onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Bu
çerçevede okula  başlayacak miniklerimizin

yanında olmak istedik. Okullarına kolay alış-
maları için 1 hafta boyunca okullarına
şişme oyun parkları kurduk. Minik öğrenci-
lerimizin ilk günlerini oyunla geçirerek
okulu daha çok sevecekler“ diye konuştu.

Her şey çocuklarımız için

KAĞITHANE’DE okulların açılma-
sıyla birlikte başlatılan çalışmalar
kapsamında bir depoya yapılan bas-

kında ünlü bir marka taklit edilerek yapılmış
okul çantası ve kalemlikler ele geçirildi. Kam-
yonetlere yüklenen sahte ürünler, imha edilmek
üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün depo-
suna götürüldü.

14 bin sahte çanta 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube
Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amir-
liği'ne bağlı ekipler, okulların açılmasıyla bir-
likte, sahte ürünlere yönelik çalışma başlattı.
Eminönü'nde bir işyerine yapılan baskında
ünlü bir marka taklit edilerek yapılmış sahte
okul çantası ve kalemlikler bulundu. Ekipler,
bugün, işyeri sahibinin sorguda adresini ver-
diği Çağlayan'daki bir depoya baskın yaptı. Ya-
pılan baskın sonunda 14 bin sahte çanta ve
kalemlik ele geçirildi. Çuvallara doldurulan
sahte ürünler, 3 kamyonete konularak imha
edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü
deposuna götürüldü. DHA

Taklitlerinden 
sakının!

BİR AVM DAHA
YENİ BİR PROJEYE

DÖNÜŞECEK

Ümit
Kalko

Esenyurtlu minikler oyun parklarında doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı.
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2 014 yılından bu yana
Avcılar Belediye
Başkanı olarak

görevini sürdüren Han-
dan Toprak'la 5 yıla
yaklaşan belediye
başkanlığı döne-
mini ve ilçe günde-
mini konuştuk.

Sorularımıza samimiyetle yanıt
veren Toprak, Avcılar için yo-
rulmak nedir bilmeden çalış-
maya odaklanmış bir anlayışa
sahip olduğunu anlattı. Bir ta-
rafı göl, diğer bir tarafı deniz
olan Avcılar'ın, İstanbul'un en
gözde ilçeleri arasında olduğunu
kaydeden Handan Toprak, ilçenin
bu coğrafi zenginliğinin değerlendiril-
mesi ve Avcılar'ın hak etttiği yere gelmesi
için büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti.
CHP'li belediyelerin tamamını “İstanbul'da
nefes alınabilecek yerler” olarak tanımla-
yan Toprak; Avcılar için de “Güzel ve
büyük bir vaha” benzetmesini yaptı. İstan-
bul'un ve Marmara Bölgesi'nin tek kadın
Belediye Başkanı olarak da kendisinden
sıkça söz ettiren Toprak'ın açıklamalarını
gelin bir de siz okuyun...

Röportaja başlarken hemen yakın bir tarihten
söz etmek istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı'nın Avcılar'da oldukça coşkulu bir şekilde
kutlandığını gördük. Bunun için özel bir 
çaba sarf ediyor musunuz?
Gerçekten 30 Ağustos Zafer Bayramı inanıl-
maz bir coşkuyla kutlandı. Daha önceki milli
bayramlar da öyle. Çünkü biz Avcılar'da milli
bayramlarımızı kutlamayı gelenekselleştirmi-
şiz. Şöyle ki gündüz çelenk koyma törenleriyle
başlarız diğer etkinliklerimizi sunarız ama Av-
cılar halkı bilir ki akşam dokuzda Atatürk hey-
kelinin orada toplanılacak. Marmara
Caddesi'nden belediye havuz meydanına
kadar bayraklarla ve ellerinde meşalelerle
yürür insanlar. İşte o yürüyüş sonrası meyda-
nımıza geldiğimizde marşlarımızı söyleriz ve o
günün anlamına özel konuşmalarımızı yapa-
rız. Avcılar bu duyguyu çok üst düzeyde yaşı-
yor. Bütün milli bayramlarda bunu yapıyoruz.
Merkeze uzak olan Ispartakule'de de bu heye-
canı başlattık. Gördüğünüz
gibi Avcılar halkı ve bütün
kutlamaları kurumsal-
laştırmış anlayışımı-
zın biraraya
gelmesiyle geniş
kitlelerin cadde-
lerde bayram kut-
laması yapmasını
sağlıyoruz. 

Zaman zaman bu tür kutlamalara konserlerle
birlikte renk verdiğinizi de biliyoruz. Fakat bu
yıl bir konser olmadı sanırım?
Yani insanların gelmesi için sadece bayram
kutlamamız yetiyor. Devletin ve milletin tem-
silcileriyle yürüyoruz. Geçen gün ki yürüyüşü-
müzde ‘Ordu Millet Elele’ dedik. Bu toplum
kutuplaştırılıp bölünmeye çalışılırken biz birlik
içinde bunu kutluyoruz. Avcılar, Cumhuriyete,
Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine, bay-
rağına, milli bayramlara sahip çıkan anlayışla
yönetiliyor. 15 Temmuz'da da bunu yaptık. En
güzel kareler ve karşı duruş Avcılar'da yaşandı.
Biz 10 mahallede 10 gün boyunca demokrasi
mitingleri yaptık. Son yıllarda ülkemizde yaşa-
nanları biliyorsunuz. İzlenen politikalar Türki-
ye’yi bir Ortadoğu ülkesi görünümüne
sürüklerken İstanbul'da metropol kent olan
Avcılar, yüzünü batıya dönmüş ve Mustafa
Kemal Atatürk'ün devrimlerine ve Cumhuri-
yetin kazanımlarına sahip çıkan bir kent. Bu
millet 100 yıl önce tercihini yapmıştır. 

Avcılar'ı nasıl tanımlarsınız peki?
Avcılar bir vahadır. Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin yönettiği ilçeler nefes alınan yerlerdir. İn-
sanlar nefes almak için bizim yaşadığımız ve
yönettiğimiz kentleri tercih etmektedir. 

İBB sahİlİ Bİze Bırakmalı
Avcılar'ın sahilinden de söz etmek lazım sanı-

rım. Çokça bilinen ve sevilen bir yer sahil...
Avcılar'da deniz sahili İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin yönetiminde. İnsanlar sahili
gezerken bizlere mangal kokularından, ya-
bancı uyruklu insanların denize girmemesi
gereken yerlerde denize girmesinden, asa-

yiş güvenlik ve temizlikle
ilgili birçok şikayette
bulunuyor.  Biz onla-
rın şikayetlerini tabi ki
İBB’ye iletiyoruz
ama bizim yöneti-
mimizde olmadı-
ğını da belirtiyoruz.
Bir sivil toplum ör-

gütü İBB'ye sahille-
rin yönetimini

artık ilçelere
bırakın, ya-
pamıyorsu-
nuz diye
yazı yazdı.
Paşaeli

Park'ına gelin farkı göreceksiniz. Parkın kapı-
sında güvenlik var, alan tertemiz ve mangal ya-
pılmıyor. İçeri de barbeküler var, insanlar
kamelyalarda oturuyor. Namaz kılabileceği

abdest alabileceği yer var. Anne bebek odası
var. Orada bir gününüzü keyifle huzurla
geçirebilirsiniz. Bizim kendi yönettiğimiz
yerlerde böyle bir anlayış var. Yaşam
alanlarını, yöneten insanlar belirler. Biz
halkımızın dokusuna göre belirliyoruz.
İnsanı merkez alan bir anlayışımız var.
Bizim park alanlarımızda oturma yerleri
güvenlik açısından tek kişilik. Lalelerimiz

ömürlük. 

İmar planına İhtıyaç var
İlçenin en önemli meselelerinden birinin de
deprem olduğunu biliyoruz. Bu konuda alınan
önlemlerden söz edebilir misiniz?
Avcılar'ın en büyük ve çözülmesi gereken
sorunu deprem riski ve buna karşı alacağı-
mız önlemler. Yani beni belediye başkanı
yapan şey bu. Ben, Avcılarlıyım dep-
remi de Avcılar'da yaşadım. Ve çözü-
münde kesinlikle köklü olması
gerektiğini düşünüyorum. Köklü
çözüm de imar planıyla olur. Benim
en önce Avcılar'ı imar planına kavuş-
turmakla ilgili birinci ayımda kurdu-
ğum müdürlük, plan proje
müdürlüğüydü. Avcılar'ın imar planına
ihtiyacı var. Sebebi de şu; binalar 1982
planına göre yapılmıştı. 1999'da deprem
oldu. Depremden sonra 2008'de plan deği-
şikliği yapılmış, kat yüksekliği düşürülüyor.
Şimdi yüksek katlılar yıkılıyor diye kat yüksek-
liği düşürülüyor. İyi niyetle yapıldığını düşünü-
yorum. Ama gerek Avcılar'dan gerek
Büyükşehir'den geçmiş kat yüksekliği ama ger-
çekliğe baktığınızda yenilenme oranının yüzde
7 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü kat yüksek-
liği düşürülmüş. Deprem yaşamış bir bina 4
kata düşürülmüş. O yüzden güçlendirme ya-
pılmış ya da yapılmamış insanlar o evlerde
oturmak zorunda kalmış. Benim ilk yaptığım
hareket 1982 planlarını iade etmek oldu. Şu
anda insanlar evlerini yıktığında eski kat yük-
sekliğinde yapabiliyor. Bunu Avcılar meclisin-
den de Büyükşehir Meclisinden de geçirdik.
Ama bu da yeterli değil çünkü mütaahhide ve-
recek parası olmayan insanlar bunu nasıl ya-
pabilir? Bununla ilgili biz plan notları çalışma
yaptık. Avcılar Meclisi'nden de çok uzun bir
sürede geçirdik. Şimdi İstanbul Büyükşehir
Meclisi'nde bekliyor. 

Peki bu planın Avcılar'a katkısı ne olacak?
Planımızda şu var, eski olup yenilenmek iste-
nen birden fazla bina yan komşularla tevhi edi-
lip yani biraraya getirilip, en az 2000 metreye
tamamlandığı taktirde altına otopark, çekme
mesafelerini koyup yeşil alan da kazanımı ola-
cak ve yükseklik katı da verilecek. Hakkı korun-
muş olacak,  otopark sorunu çözülmüş olacak.
İnsanlar evlerini komşu binalarla birlikte yeni-
lemiş olacaklar. İkincisi de Avcılar'da siteler var.
Şimdi bu binalar yıkılınca ne olacak? Onlara
da eski haklarını tekrar takdim ediyoruz. 

Vatandaşı da biliçlendiriyorsunuz 
tabii değil mi?
Elbette. İstanbul birinci derecede deprem böl-
gesi. Avcılar depreme duyarlı bir yer. Biz dep-
rem toplantıları yapıyoruz. Danışmanlarımızla
beraber burada eğitim veriliyor. Evlere gidip eş-
yaların monte edilmesinden, afet bilincine
kadar eğitimler veriyoruz. Çocuklara da eğitim 

veriyoruz. Afete hazırlık yapıyoruz. O yüzden
iki ana koldan gidiyoruz. Bir, binaları yenile-
mek ve imar planıyla sağlam binalara kavuş-
turmak, diğer taraftan da afet bilinciyle
hazırlıklı olmak. Benim en çok yaptığım ça-
lışma budur. 

yeşİlkent İçİn kasım krİtİk
Bir de Yeşilkent Mahallesi'ndeki 
imar sorunu var...
Evet, imar planı olmayan Yeşilkent var, ben
kurduğum ekiple taslak planı oluşturdum. Ye-
şilkent imar planının kasım ayına kadar İBB
Meclisi’ne gelmesini istiyoruz. Yeşilkent halkı
imar planını istiyor. İmar planını biz hazırladık
getirsinler meclise versinler. Şayet imar soru-
nunu çözersek deprem sorununu da çözmüş
olacağız. 

Bir de Arkeopark Projesi'nden söz ediliyor.
Biraz bahsedebilir misiniz?
Bizim kent planlarımız 100 yıllık. Avcılar'ın
1/4'ü arkeolojik ve doğa sit alanı. Biz Bathonea
Arkeoparkı yaptık. Koruma amaçlı imar planı.
Ve açık hava müzesi gibi bir park alanı.  Ameri-
ka'daki Central Park gibi. Bu turistik ve ekono-
mik bir atılım. Avcılar bir turizm kenti olacak.
Ekonomik gelir sağlanacak. Bunu ekonomiye
kazandırdık. Projeyi bize bilim insanları tavsiye
etti. Küçükçekmece Göl'ünün orda bir Arkeo-
park'ımız olacak. Burası gözde bir yer. Bütün
yollar Avcılar'dan geçer diyoruz.

Avcılar sık sık işçi maaşları ve eylemlerle 
gündeme geldi...
İşçi eylemleri asla maaşla alakalı değildi. Bu
kamuoyunda yanlış biliniyor. Bunu açığa ka

vuş-
turmak

lazım. Biz
demokrat ol-

masak işçiler eylem
yapamaz. Biz demokra-

siye inanan insanlarız. Herkes özgürce de-
mokratik hakkını kullanabilir. İlk önce
eylemlerle ilgili olan kısmı anlatayım. Önce iki
kişi işten çıkarılmıştı o da kişisel suçlarla alaka-
lıydı. Sonra arkadaşlarımızı alın dediler sen-
dika üyesi bir grup. Biz de böyle bir suçtan
alınamazlardı derken; 4 kişi oldular sonra 24
kişi oldular arkadaşlarımızı alın diye örgüt-
lenme çalışması yaptılar. 

Maaş olayının aslı nedir peki?
Şimdi şöyle bir durum var, bu taşeron yasa-
sıyla birlikte taşeron işçileri belediyemizin kad-
rolu işçileri oldu. Ama taşeron yasasına
girmeyen ve Avcılar Belediyesi'ne hizmetler
veren firmalar var. Bunların işçisini alamıyor-
sunuz. Onların da geçmişten beri alacakları
belediyede oluşmuş. Gönderdiğiniz zaman da
işçinin maaşına yansımıyor. Bunu sağlayamı-
yorsunuz çünkü, onun maaşını siz yatıramı-
yorsunuz firma yatırıyor. Firma da onun
maaşını ödemek yerine diğer ödemelerini ger-
çekleştirmiş oluyor. Sonra bankaya gönderi-
yorsun bloke oluyor. Bunun gib dolaylı olarak
sorunlar çıkabiliyor.

Bütçe de bu arada önmeli bir ayrıntı galiba?
2017 yılında iller bankası üzerinden belediye-
lere genel bütçeden aktarma yapılır. Bütçenin
yüzde 4 veya yüzde 5'i göderilir bunlar çalı-
şanlara dağıtılır. Kesinti yüzde 42'ye çıktı.
Ödemede aksaklıkları meydana geldi. Mülkle-
rin birçoğu teslim edilmemiş. Mülkler aktarıl-
madığı, imar gelirleri sağlanamadığı için
sorun yaşanıyor. Emekliler emlak vergisi ver-
miyor. İmardan gelen gelirlerin düşük olması,
Avcılar'ın bütçeden gelen paraya bağımlı hale
gelmiş olması olumsuz etki ediyor. Biz de bu-
nunla ilgili bir imar planı yapıp imar gelirlerini
arttırıyoruz. Ben alternatif gelir kaynakları ko-
yarak, mülklerle ilgili davaları pekiştirerek Av-
cılar'ı geliştiriyoruz. 

GAZETE DAMGA SORDU, HANDAN TOPRAK YANITLADI

AVCILAR BIR AVCILAR BIR AVCILAR BIR AVCILAR BIR AVCILAR BIR AVCILAR BIR 
VAHADIR

AVCILAR'IN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN EN
BÜYÜK SORUNU, BENİ DE BELEDİYE

BAŞKANI OLMAYA İTEN DEPREME
KARŞI ALINACAK ÖNLEMLERDİR

BEN SİYASETİN İÇİNDE DOĞDUM BÜYÜDÜM. SEBEBİ
DE SÜLALEMİN CUMHURİYET'İN KURULMASINDA
YER ALMASIDIR. ATATÜRK'ÜN BİZE İKİ EMANETİ 

VAR; TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE CHP

AVCILAR HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL. COĞRAFİ
KONUMU BU KADAR GÜZEL BİR KENTİN 
GERÇEKTEN HAKLARINI TESLİM ETMEK 

GEREKİYORDU. BUNU DA BEN YAPABİLİRİM

Aklımdan hiç geçmedi. 2006 yılında devlet memurluğun-
dan istifa ettim.Ben ilk önce partiyi merkeze alırım. İlk bana

Bahçeşehir'i teklif ettiler.  Belde sekreterliği görevi ve-
rildi.Gürsel Tekin  döneminde beni  Büyükçek-

mece yönetimine gönderdiler. Ben
partimin neferiyim diyerek gittim.  Bü-

yülçekmece'de Hasan Akgün'ün seçi-
leceğini düşündük ve o seçildi. Ben

Avcılar'da da benden bir oy bile
fazla alacak biri olsaydı seçime

girmezdim. Çünkü Avcılar'ı
benimle kazanabileceğimizi

biliyordum. 25 yıl sağlık
hizmeti vermiş halkın

sevdiği birisiyim. Ben
yüzde 44 oy ile se-

çildim. 

Ben siyasetin içine doğdum ve büyüdüm.
Sebebi de sülalemin Cumhuriyet'in kurul-
masında yer almasıdır. Biz de Mustafa

Kemal Atatürk'ün iki emaneti vardır. Tür-
kiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk

Partisi. Bu bizde aile geleneği. Bu bizim
için sosyal sorumluluk. 1992 yılında Avcı-
lar’da sağlık ocağında işe başladım.
1994’te seçim oldu. Cumhuriyet Halk Par-
tisi beni aday olarak göstermek istedi.

Ben oyların bölünmemesi için istemedim.
Ben de az yoktur sonuna kadar yaparım
ondan olmadı. DSP olmasın diyerek ikinci
kez girmedim. 20 yıl sonra gerçekleşti.
Partimin verdiği her görevi yaptım. 

Partimin verdiği her görevi yaptım

Avcılar’da 
kazanacağımı biliyordum

SÖYLEŞİ
MEHMET

MERT

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Damga'ya konuştu. İlçe gündeminden,
belediye başkanlığına ve Avcılar halkının taleplerine kadar birçok konuda gündem
yaratacak açıklamalar yapan Toprak, Avcılar'ın nefes alınacak bir ilçe olduğunu
söylüyor ve ekliyor; “Burası insanların gelip güzel vakit geçirebileceği, iyi ki
gelmişiz diyebileceği bir yerdir. İstanbul içinde çok kıymetli bir vahadır...” Handan Toprak, 

gelecek yıl yapılacak
yerel seçimlerde

yeniden başkanlığa
talip olduğunu da
ilk kez Damga’ya 

açıkladı.

Handan Toprak,
ilçede katıldığı birçok
etkinlikte çocuklarla
vakit geçirmeyi de
ihmal etmiyor. 
Toprak, “Çocuklar
için sanat ve spor
anlamında birçok
hizmetimiz var”
diyor



T araftarın gözünde oynadığı sol
bek mevkiinde yetersiz olarak
görülen ancak hocalarının vaz-

geçilmezleri arasında yer alan Hasan
Ali Kaldırım, hem Fenerbahçe Teknik
Direktörü Phillip Cocu hem de milli
takım hocası Mircea Lucescu'nun vaz-
geçilmezleri arasında yer aldı. Daha
önce Pereira, Advocaat ve Aykut Koca-
man'ın sürekli forma verdiği tecrübeli
futbolcu bu sezon da Cocu'nun sol
beke yazdığı ilk isim. 11 transfer yapan
Fenerbahçe'de sağ ve sol beke oyuncu
alınmamasından da Hollandalı teknik
adamın Hasan Ali Kaldırım'a güvendiği
gözler önüne seriliyor.

Destek de var protesto da

Taraftarların zaman zaman protesto et-
tiği zaman zaman ise tribünlere çağıra-
rak büyük destek verdiği Hasan Ali
Kaldırım, oynanan ve kaybedilen son
maç olan Kayseri maçı öncesinde yine
taraftarlar tarafından büyük bir sevgi
gösterisi ile karşı karşıya kalmış ve mo-

rali yerine gelmişti. Maç sonrası ise Co-
cu'nun soyunma odasında tüm takıma
konuşma yaptığı gibi Hasan Ali ile de
kısa bir diyalog kurduğu ve eleştirilere
takılmamasını söylediği ayrıca kendisin-
den memnun olduğunu ifade ettiği 
öğrenildi.

Rakamlara göre Hasan Ali haklı

2015/16 sezonunda 38 maçta sarı-laci-
vertlilerin formasını terleten Hasan Ali
Kaldırım takımına 1 gol, 7 asistlik katkı
sağladı. 2016/17 sezonunda inişli çıkışlı
bir performans gösteren oyuncu 43
maçta golü bulunmazken 3 asistlik bir
katkıda bulundu. İkinci Aykut Koca-
man dönemi olan 2017/18 sezonunda
toplamda 36 maçta oynayan sol bek bu
maçlarda 2 gole imza atıp 7 asist yaptı.
Yeni sezonda Aziz Yıldırım'ın yerine
başkan olan Ali Koç ilk olarak teknik
direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'yu
getirdi. Phillip Cocu'nun da Fenerbah-
çe'de vazgeçmediği oyuncu sol bek
mevkiindeki Hasan Ali Kaldırım oldu.

Bu sezon şu anda kadar 6 resmi karşı-
laşma yapan sarı lacivertlilerde Hasan
Ali Kaldırım bu maçların hepsinde 90
dakika sahada kalırken Şampiyonlar
Ligi rövanş mücadelesinde Benfica kar-
şısındaki golün ve Spor Toto Süper
Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Kay-
serispor maçındaki ilk golün asistini
yaptı.

Lucescu da vazgeçmiyor

A Milli Futbol Takımı'na ilk kez Ab-
dullah Avcı döneminde 29 Şubat
2012 tarihinde Slovakya ile oyna-
nan hazırlık maçında davet edilen
Hasan Ali Kaldırım toplamda 26
kez milli takım kadrosuna dahil
olurken 3 asistlik katkıda bulundu.
Mircea Lucescu'nun milli takımın
başında olduğu Dünya Kupası
elemelerinde forma giyemeyen sol
bek, elemeler sonrası ilk resmi
turnuva olan UEFA Uluslar Ligi
mücadelesinde Rusya'ya karşı 90
dakika sahada kaldı.
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Kayserispor'dan transfer edilen ve Fenerbahçe'de 7. sezonunu
geçiren Hasan Ali Kaldırım'ın son 3 sezondur sol bek mevkisine
en çok katkı veren isim olması kendisini eleştiren isimlere sahada
yanıt vermesi şeklinde yorumlandı. Tecrübeli futbolcu mevcut hocası
Cocu'nun yanısıra Lucescu'nun da vazgeçilmezi durumunda

DHA'nın haberine göre Phillip Cocu'nun "Türki-
ye'nin en iyi sol bekinin neden sürekli eleştirildiğini anla-
mıyorum" sözleri üzerine bir kez daha gündeme gelen

Hasan Ali Kaldırım, saha içinde ve antrenmanlarda göster-
diği istikrarlı performansı ve azmiyle hem Fenerbahçe ho-
cası hem de milli takım hocasının vazgeçilmezleri arasında
yer aldı. Hasan Ali'yi ön plana çıkaran özellikleri ise çalışma

azmi, maç içerisinde çok koşması ve en çok kilometre
yapan oyunculardan olması, özel hayatına dikkat et-

mesi ve antrenmanlar dışında da tatilde bile
ekstra çalışmalar ya-

pıyor ol-
ması.

Çalışkanlığı
ön plana çıkıyor

Trabzonspor maçını tarihi skorla kaybeden Galatasaray'da gözler cuma günü oynanacak Kasımpaşa ve hafta içindeki Lokomotiv
Moskova mücadelesine çevrildi. Teknik Direktör Fatih Terim performanslarını yukarı çekmeye çalıştığı Emre, Serdar, Rodrigues
ve Ndiaye için hesap kitap yapıyor. Dört oyuncu lig maçında sahaya çıkıp Rus ekibine karşı daha hazır hale gelecek

galatasaray için Lokomotiv Moskova
galibiyetinin provası Kasımpaşa maçında
yapılacak. Teknik direktör Fatih Terim, önce

lider Kasımpaşa, ardından da Şampiyonlar Ligi’nde
Lokomotiv Moskova ile oynanacak karşılaşmalar

için kolları sıvadı. Florya’da yoğun mesai harca-
yan Terim, her iki maçın oyun planlarını ve

kadroları üzerine yardımcıları ile çalışı-
yor. İmparator’un hem özgüven hem

de değişim için bu 180 dakikada düğ-
meye basacağı öğrenildi.

Sakatlansa da oynayacak

Terim, Devler Ligi’nde forma

vermeyi düşündüğü yıldızları ilk olarak Kasımpa-
şa’ya karşı sahaya sürecek. A Milli Takım’ın Rusya
maçında attığı gol sonrası sakatlanan Serdar Aziz,
ligde 3 haftadır ilk 11’de forma giymese de, Kasım-
paşa karşısında sahaya sürülecek. Tecrübeli teknik
adamın, Rusya maçındaki performansı sonrası iki
maçta Serdar’a görev vereceği ifade edildi.

Terim'in golcüsü Eren

Transfer döneminin sona ermesi ile her gün forvet
transferinin gerçekleşmemesi gündem olurken Fatih
Terim, elindeki en önemli gol silahından vazgeçme-
yecek. Başarılı hoca, Eren’i takımdan kesmeyecek.
Golcü oyuncu ile idmanlarda sürekli görüşen Terim,

Eren’in ilk olarak eski takımı Kasımpaşa karşısında
form tutmasını, sonrasında da Lokomotiv karşılaş-
masına rahat çıkmasını hedefliyor

Orta saha ve kanat takviyesi

Hürriyet'in haberine göre Fatih Terim, Kasımpaşa
maçıyla birlikte Ndiaye ve Garry Rodrigues’e e ilk
11’de görev verecek. 18 Eylül Salı günü oynanacak
Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde iki futbol-
cusunun da maç eksiği handikabını ortadan kaldır-
mak için Terim’in, orta sahada Fernando ile birlikte
Ndiaye’ye, kanatlarda ise Sinan Gümüş’ün yerine
Garry Rodrigues’e forma verme hazırlığı içinde bu-
lunduğu öğrenildi.

Her şey Şampiyonlar Ligi için

Kartal’ın zor kararı
Beklentileri bir türlü karşılayamamasının yanısıra yüksek yıllık ücreti ile
de dikkat çeken Alvaro Negredo için Beşiktaş'ın kapısına son bir teklif
geldi :Transfer döneminin kapanmadığı Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde
Al-Nasr golcü futbolcu için atağa geçti. Siyah beyazlılar ise kadrosuna
takviye yapamayacağı için teklifi reddedecek gibi görünüyor

BeşİKTaş’Ta yaz boyu takımdan
gönderileceği konuşulan futbolcu-
lardan alvaro Negredo’ya Birleşik

arap emirlikleri ekibi al Nasr’dan teklif geldi.
Daha önce de İspanyol forveti transfer etmek
isteyen takım, yeniden siyah beyazlılarla te-
masa geçti. Birçok ülkede transfer dönemi ka-
panmış olmasına rağmen Birleşik arap
emirlikleri’nde transfer dönemi 2 ekim’e kadar
devam ediyor. Negredo’nun menajerinin hafta
içi Beşiktaş’a resmi teklifi ilettiği ortaya çıktı.

al Nasr, 1 milyon euro bonservis bedeli öneri-
sinde bulundu.

3 mİlyon kar
Transfer gerçekleşirse Negredo’nun içerideki
alacaklarından vazgeçmesi de gündeme ge-
leceği için Beşiktaş’ın toplamda 3 milyon
euro kâr etme durumu ortaya çıktı. ancak
bu transfer için son kararı, Beşiktaş Ku-
lübü Başkanı Fikret Orman’ın vereceği
öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göreBaşkan Fikret
Orman’ın da, golcü oyuncunun menaje-
rine, “Türkiye’de transfer dönemi kapandı.
Biz bu saatten sonra kadroya golcü takvi-
yesi yapamayız. Negredo’yu isteyenler

ocak ayında gelsin”
cevabını vermesi
bekleniyor. Alvaro Neg-
redo bu sezon şu ana dek çıktığı 5 karşılaş-
mada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Golcü alamayız

Can ve
Demircan

Bayrampaşa’da
İstanbul Balkans-
por’un altyapı ta-
kımlarında yetişen

Can Canşen ile kaleci Demir-
can Demir TFF 2.Lig takımla-
rından Bayrampaşaspor
altyapısına transfer oldu. 2004
doğumlu Can Canşen ve kaleci
Demircan Demir TFF 2.Lig Kır-
mız grubun iddialı ekiplerinden
Bayrampaşaspor’un altyapı-
sına transfer oldu. İstanbul
Balkanspor’un altyapısından
yetişen genç oyuncuları geçti-
ğimiz sezon oynanan maç-
larda takip eden
Bayrampaşaspor Scot hocaları
raporları doğrultusunda iki
genç oyuncuları transfer etti.
Genç oyuncuların bu başarısı
İstanbul Balkanspor için de
gurur kaynağı oldu. Konu hak-
kında açıklama yapan İstanbul
Balkanspor Başkanı Rıdvan
Vatansever altyapı verdikleri
çalışmaların meyvalarını top-
lamaya başladıklarını belirte-
rek Can ve Demircan'ın
başarılarından dolayı kutladı.
Vatansever sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bugün çok farklı bir
gurur yaşıyoruz.  Bu nedenle
de oldukça mutluyuz nice ben-
zer başarılar elde etmek istiyo-
ruz, bu konuda kararlıyız.”

Fenerbahçe’de 
son haftalarda gösterdiği 

performansla 
birlikte taraftarların yoğun

tepkisini çeken ve spor 
yorumcuları tarafından da ağır
eleştirilere maruz kalan Hasan
Ali Kaldırım, her şeye rağmen
başarılı bir istatistik sağladı.

Takımın sol bek mevkindeki en
önemli isim olarak dikkat

çeken Hasan Ali, sarı laciverli
takımın hocası Cocu’nun da 

vazgeçilmez oyuncuları
arasında yer alıyor.

Beşiktaş’ın İspanyol
gol silahı Negredo’nun 
durumu her geçen gün 

daha da karmaşık bir 
hale geliyor. Kulüp, 

yüksek ücreti nedeniyle
oyuncunun gitmesini 
istese de elde başka 
forvet olmadığı için 

teknik heyet Negredo’yu
bırakmak istemiyor.

En son Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi alan 
Cimom yara sarmak peşinde. Sarı Kırmızılı takımın 
Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ve Lokomotiv
Moskova maçlarını kazanarak taraftarın gönlünü
almak ve camiayı yeniden kenetlemek istiyor.



B eylikdüzü Belediyesi’nin bu sene
5’ncisini düzenlediği Barış ve
Sevgi Buluşmalarının finali ya-

pıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, önceki günlerde yapı-
lan Streetball Turnuvası’nın 1’inci, 2’nci
ve 3’üncülerinin kupalarını takdim etti. Ar-
dından gelenekselleşen Çardak Altı soh-
betleriyle devam etti. Çardak Altı
sohbetlerinde eğitim ve beslenme gibi
konulara değinildi. Çardak Altı sohbetle-
rinin ardından Koray Avcı kapanış gü-
nünde sahne aldı. Beylikdüzülüler için en
sevilen parçalarını seslendirdi. Binlerce
kişinin konser alanını doldurduğu ak-
şamda vatandaşlar Koray Avcı’nın şarkı-
larına eşlik etti. Koray Avcı’nın muhteşem
konseriyle Barış ve Sevgi Buluşmaları
final yaptı.

Zabıta motoruyla geldİ
Beylikdüzü’nde olacak olan
konsere trafik sebebiyle 15
dakika geç kalan Koray Avcı,
zabıtadan yardım aldı. Kon-
ser alanına zabıtayla giden
Koray Avcı, o anları sosyal
medyada paylaştı. Konserde

ise vatandaşlara trafikten dolayı geç kal-
dığını ve zabıta motoruyla konser alanına
geldiğini anlattı.

Keyıflİ günler geçİrdİK
Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın son gü-
nünde konuşan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “5’incisini
yaptığımız Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın
her yönüyle son günü. Huzurlu geçme-
sinden, amacına varmış olmasından
ötürü; eğitimi tartıştık, eğitimle ilgili me-
sajların dolu dolu olması, sohbetlerin kar-
şılık bulması konserlerin on binlerce
insan tarafından takip edilmesi, hatta
öyle bir etkileşim ki buraya gelen sanatçı-
nın sahnede 60-70 bin insana karşı beste

yapıyor olması, bun-
ların hepsi ke-

yifli
anlardı”

dedi.

ANIL BODUÇ

Ekrem
İmamoğlu
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Beylikdüzü Belediyesi’nin bu sene 5’ncisini düzenlediği Barış ve Sevgi
Buluşmaları'nın finali ünlü isim Koray Avcı'nın verdiği konserle yapıldı. Konserde
konuşan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu yıl çok güzel geçti. Seneye de 
mutlaka vatandaşların arzuları, talepleri doğrultusunda sürprizlerim olacaktır” dedi

SUrprizlere
hazir olUn

Etkinliklerin her geçen yıl daha da güzel-
leştiğini kaydeden İmamoğlu, “Her yıl üs-

tüne çok şey kattık. Seneye mutlak
vatandaşların da arzuları, talepleri doğrultu-
sunda 6’ncı Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın
mutlak sürprizleri olacaktır. Gelenekselle-

şen köşeleri devam edecek, artı pozis-
yonlarına tahminimce toplumun

katılımıyla karar vereceğiz”
diye konuştu.

Her yıl üstüne
çok şey kattık
Her yıl üstüne
çok şey kattık
Her yıl üstüne
çok şey kattık
Her yıl üstüne
çok şey kattık
Her yıl üstüne
çok şey kattık
Her yıl üstüne
çok şey kattık
Her yıl üstüne
çok şey kattık

OKUl öncesi anasınıf ve ilkokul bi-
rinci sınıf öğrencileri 2018-2019 eği-
tim ve öğretim yılına bir hafta erken
başladı. Miniklerin okula, öğretmen-
lere ve arkadaşlarına uyum sağlaması
için okullarda çeşitli etkinlikler ger-
çekleştirildi. Bağcılar Belediyesi de
çocuklar için okulların bahçesine
şişme oyun parkları kurdu.

Anne babalar heyecanlıydı

Sabahın erken saatlerinden itibaren
okullarına koşan mini mini birler,
yeni arkadaşlarıyla tanışıp kısa sü-
rede kaynaştı. Eskiden annesinin elini
bırakmayıp ağlayan çocukların yerini
ailesinden uzakta arkadaşlarıyla
oyunlar oynayan minikler aldı.  Mi-
niklerden bazıları oyun parklarında
eğlenirken bazıları da palyaçolara
yüzlerini boyatıp doyasıya eğlendi.
Çocuklarını izleyen anne-babaların

çocuklarından daha heyecanı olduğu
dikkat çekti.

Yavrularımızı yalnız
bırakmadık

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz da moral vermek
için öğrencileri ziyaret etti. Çocuk-
larla sohbet edip onlara balon veren
ziyaretçiler, daha sonra öğrencilerle
hatıra fotoğraf çekildi. Öğrencilere
kırtasiye ve çanta hediye eden Başkan
Çağırıcı, “Eğitim hayatının daha ba-
şında bulunan yavrularımızı bu
mutlu günlerinde yalnız bırakmadık.
Onların sağlıklı ve huzurlu bir or-
tamda eğitim görebilmesi amacıyla
tüm okullarımızın bakımı, temizliği
ve tadilatı yapıldı. Yeni eğitim ve öğ-
retim dönemde tüm öğrencilerimize
başarılar diliyorum” dedi.

Bağcılar’da 2018-2019 eğitim öğretim yılı okula uyum çerçevesinde
anasınıfına ve ilkokula ilk adımı atan minikler, güle oynaya okula başladı. 
Eskiden yaşanan ailesinden ayrılmakta zorlanıp ağlayan çocukların görüntüsü
yerini tanıştığı yeni arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklara bıraktı

Bağcılarlı minikler
okullu oldu

TÜRKİYE’DE ilk kez bir
arada gerçekleştirilecek
müzikli ebeveyn çocuk
oyunu ‘Çinyo ile Mar-
konyo’ ve ‘Ebeveyn
Çocuk İlişkilerine Derin
Bakış’ 6 Ekim’den itiba-
ren dönüşümlü olarak
her cumartesi ve pazar İs-
tanbul UNIQ Hall Loun-
ge’ta çocuklar ve
ebeveynleri için sıra dışı
bir deneyim sunuyor.
Kuklacı Markonyo’nun
çocuğu gibi sevdiği kuk-
lası Çinyo adına, Çin-
yo’nun da iplerinden
kurtulmak adına kurduğu
hayallerin, ebeveyn-çocuk
ilişkileri perspektifinden
anlatıldığı oyun ve deva-
mındaki interaktif semi-
ner ebeveynler için yol
gösterici nitelikte.

Ebeyevnler için
önemli

Çocukların kendini tanı-
yabilme, bireysel hedefle-
rini belirleyebilme ve
yeteneklerini geliştire-
bilme gibi konularda geli-
şimlerine destek sağlayan
‘Çinyo ile Markonyo’
aynı zamanda ebeveynler
için doğru ve yanlış tu-
tumlara yönelik örnekler
sunarak sağlıklı ebeveyn-
lik yaklaşımlarına dair
farkındalık yaratmaktadır.

Çinyo çok şey
öğretecek

YürüYüşe engel Yok
BUGÜNE kadar 30 bine yakın Cerebral
Palsy’li çocuk ve erişkinin sosyal hayatta
daha fazla yer edinebilmeleri amacıyla,
eğitim ve rehabilitasyon desteği veren
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cad-
debostan’da“Cerebral Palsy Farkında-
lık Yürüyüşü” düzenledi.  Etkinlikle
ilgili konuşan Türkiye Spastik Çocuk-
lar Vakfı Genel Direktörü Nigar

Evgin;“Vakıf olarak, Cerebral Palsy engeli
hakkında farkındalığı artırmak için birçok
proje yürütüyoruz. Bununla birlikte Ce-
rebral Palsy’li çocuk ve ailelerinedestek
olabilmek, hizmet sunabilmek için var
gücümüzle çalışıyoruz.Türkiye’de her 8
saatte bir Cerebral Palsy’li bir bebek do-
ğuyor, bu çok önemli bir rakam. Buna
dikkat çektik” dedi.

Koray Avcı’nın muhteşem şarkılarına
eşlik eden Beylikdüzü halkına Başkan
İmamoğlu da tempo tutarak uzun süre

katıldı. İmamoğlu, Avcı’yla birlikte 
sahneden vatandaşları selamladı.

Koray
Avcı

Başkan Lokman Çağırıcı, miniklerin okul heyecanına ortak oldu.
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