
Silivri Belediyesi, 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Günü’nde 

Bekirli Mahallesi Atatürk Çocuk Parkı
ve Atatürk Büstü açılışı gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, “Bugün 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Günü ama bizim
ihtiyacımız olan Atatürk’ü anmaktan
çok onu anlamak, anlamlandırmak ve
sonraki nesillere; gençlere, çocuklara
onu anlatabilmek” diye konuştu. 

Büyükçekmece Belediyesi 
ilçede yaptıracağı Atatürk

Evi'ni Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin
81’inci yıldönümünde Büyükçekme-
celilere tanıttı. Büyükçekmece'ye 
yapılacak Atatürk
Evi için Belediye
Başkanı Akgün
35 bin TL bağışta
bulunurken,
CHP eski 
Milletvekili 
Süleyman 
Çelebi'nin gön-
lünden 10 TL
koptu.  I SAYFA 4

ç

Elbette hüzünlüyüz
ama matem değil

Beylikdüzü Belediyesi, 
Cumhuriyetin kurucusu Gazi

Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının
81. yıldönümünde, ilçede gün boyu
gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle
andı. Yaşam Vadisi 3. Etapta Atatürk
Ormanı oluşturularak 320 ağaç 
toprakla buluşturuldu. Belediye 
Başkanı Çalık, “Bugün elbette
hüzünlüyüz. Ama bugün matem
günü değil” diye konuştu. I SAYFA 9
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Dr. Hasan Akgün

RAKİP FUTBOLCU ÇATALCA
SEYİRCİSİNE HAKARET ETTİ
Çatalca Ziya Altınoğlu Stadı'nda oynanan
Çatalcaspor- 68 Aksarayspor karşılaşmasında

istenmeyen olaylar çıktı. 68 Aksarayporlu futbolcu
Serkan Gürses’in Çatalcaspor taraftarının bulun-
duğu tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrasında
büyük gerginlik yaşandı. Sonrasında çıkan olay-
larda Çatalcaspor taraftarlarına biber gazı ile

müdahale edildi. 3-3 berabere tamamlanan
karşılaşma sonrasında 68 Aksaraysporlu ta-
raftarları ve futbolcuları taşıyan otobüslere
saldırı gerçekleşti. Polis havaya ateş açmak
zorunda kaldı. Tam bu sırada bir polis me-
murunun silahının tetiğinin düşmesi sonucu
topuğundan yaralandı. 

ç

BATAKLIĞIN ÜZERiNE HASTANE YAPTILAR
Türk Tabipleri Birliği ve 
İstanbul Tabip Odası, Şişli

Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve
Sanat Evi’nde “Şehir Hastaneleri:
Yalanlar ve Gerçekler” başlıklı bir
sempozyum düzenlendi. Sempoz-
yuma Türkiye’nin pek çok
şehrinden doktor katıldı. Yapılan
sunumlarda Kayseri Şehir Hasta-
nesi'nin bataklığın üzerinde yapıl-

dığı, Elazığ Şehir Hastanesi’nin ise
şehitlik üzerine yapıldığı kaydedildi.
Mersin Şehir Hastanesi’nde çalışan
Uzman Dr. Ayşe Jini Güneş, ise 
klinikte ciddi sorunlar yaşadıklarını,
personel ve hemşire sayısının 
yetersiz olduğunu belirtti. Eskişehir
Şehir Hastanesi’nde görevli Dr.
Nazan Aksoy da hekimlerin 
esnaflaştırıldığını savundu. 

ç
BAKANLIĞIN BEŞ KURUŞU KALMAYACAK!

“İstanbul’da Şehir Hastanesi
ve Taşınması Beklenen 

Hastaneler Sorunu” başlıklı son
oturumda konuşan CHP İstanbul
Milletvekili Dr. Ali Şeker ise en sert
açıklamayı yapan isim oldu. “Amaç
halkın ihtiyaçlarının çok fahiş fiyat-
larla yandaşlara peşkeş çekilmesi”
diyen Şeker, “Bu Deli Dumrul proje-
lerinden sağlık alanına da şehir 

hastaneleri düştü. Dünyada en 
maliyetli yapılan sekiz projenin üçü
Türkiye'de” diye konuştu. Bugüne
kadar 10 şehir hastanesi açıldığını ve
2021'e kadar 10 hastane daha açıla-
cağını belirten Şeker, “Bakanlığın
ödeyecek beş kuruşu kalmayacak.
Bakanlığın bütçesi bir süre sonra
şehir hastanelerinden ibaret olacak”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 8
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Akgün 35 bin 
Çelebi 10 TL!

Atatürk Çocuk Parkı 
10 Kasım’da açıldı
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Çatalcaspor- 68 Aksarayspor
karşılaşmasında çıkan olayları
yatıştırmakta güçlük çeken polis
havaya ateş açmak zorunda
kaldı. Olaylar sırasında bir polis
memuru kendi silahından çıkan
kurşunla yaralandı

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Herkes sanal,
sahte gazeteci!

SAYFA 5Ümit BARAN

ABD kendi
kendini yiyor

SAYFA 7Onur KARAKOÇ

Zamane 
ilahiyatçılar!

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Yine helal
olsun… 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin

81. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından

Beştepe'de düzenlenen anma töre-
ninde konuştu. Erdoğan, “Ülkemizde
yıllardır en büyük ticaret 'Atatürk' ve

'Cumhuriyet' ticaretidir. Bu kavramlar
önde perde gibi kullanılarak, ülkemizin yıllarca
demokratik ve ekonomik olarak nasıl sömürül-
düğünü en iyi milletimiz biliyor” dedi. I SAYFA 7
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Yıllarca Atatürk’ün
ticaretini yaptılar!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu
Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-

türk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayı-
sıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Vatandaşlar dualar ederek Atatürk'ün mozole-
sine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

Anıtkabir'i ziyarete kundakta kızıyla
gelen Burhan Demirel, “Çok hü-
zünlüyüz. Karmaşık duygular içe-
risindeyiz. Hem sevinçliyiz burada
olmaktan dolayıi hem hüzünlü”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 7

ç

AnITkAbir’DE insAn sEliAnITkAbir’DE insAn sEliAnITkAbir’DE insAn sEliAnITkAbir’DE insAn sEliAnITkAbir’DE insAn sEliAnITkAbir’DE insAn sEliAnITkAbir’DE insAn sEliAnITkAbir’DE insAn sEli

Saat 09:05’te
hayat durdu

Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, ebediyete inti-

kalinin 81’nci yıl dönümünde,
törenlerle anıldı. İstanbul’daki

ilk tören, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun da katılımıyla,

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na 
çelenklerin konulmasıyla başladı. 

Saatler 09:05’i gösterdiğinde tüm
Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da

da hayat durdu, İstanbul protokolü,
Atatürk’ün manevi huzurunda saygı

duruşunda bulundu. I SAYFA 5
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AnITkAbir’DE insAn sEli

DElI DuMrul
prOJEsI

HALKIN 
İHTİYAÇLARI

PEŞKEŞ 
ÇEKİLİYOR

Türk Tabipleri
Birliği ve

İstanbul Tabip
Odası tarafından

düzenlenen 
sempozyumda,

şehir hastaneleri
masaya yatırıldı.

CHP İstanbul 
Milletvekili Dr. 

Ali Şeker, 
“Amaç halkın
ihtiyaçlarının 

çok fahiş 
fiyatlarla

yandaşlara
peşkeş 

çekilmesi. Bu
Deli Dumrul 

projelerinden
sağlık alanına da
şehir hastaneleri

düştü” diye
konuştu

Kendisi de doktor olan
CHP Milletvekili Ali Şeker,
İkitelli Şehir Hastanesi'nin 

sözleşmesinin 2013’te imzalan-
dığını, yapım süresinin 3.5 yıl 

olarak belirlendiğini hatırlatarak,
“Yatak başına en yüksek maliyet

İkitelli Şehir Hastanesi’nin. Bu
tespitler yolsuzluğun da

açık işaretlerinden 
birisi” dedi. 

YOLSUZLUĞUN
AÇIK iŞARETi

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

YESiL SAHADA
AMATOR SiDDET

yOlAÇ, DuAlArlA
uğurlAnDI

Motosikletin
çarpması

sonucu genç yaşta
hayatını kaybeden,
sevilen iş insanı
Hüseyin Yolaç, 
sevenlerinin dua-
ları eşliğinde son
yolculuğuna 
uğurlandı. Yolaç'ın
cenaze törenine,
Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yıl-
maz, MHP İstanbul
Milletvekili Meh-
met Bülent Karataş
ve İBB eski Başkanı
Mevlüt Uysal da
katıldı. I SAYFA 3

ç Bir numaramı
kaybettim...
Hüseyin Yolaç...
Hayat dolu, yaşam, şiir,
şarkı, müzik, sanat, doğa
sevdalısı.
En önemlisi, vatan, bayrak,
Atatürk, Fenerbahçe sevda-
lısı bir adam pisi pisine
diyeceğim bir kaza ile 
daha 52 yaşında yaşama
veda etti. 
Ve biz Hüseyin’i hep 
güzellikleri ile, gülüşü
ile, fedakarlıkları ile,
merhametli davranış-
ları ile hatırlayacağız…

Trump özür dilemezse
ABD’yi ziyaret etme!

Yeniden Refah Partisi Genel
Başkanı Fatih Erbakan, ABD

gezisine çıkmaya hazırlanan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
“Trump, Cumhurbaşkanımızdan ve

milletimizden
özür dilemediği
müddetçe, Cum-
hurbaşkanımızın
ABD’ye ziyaret
yapmasının asla
uygun olmaya-
cağını ifade
etmek isteriz”
çağrısında bu-
lundu. I SAYFA 7

ç

Fatih Erbakan

6.5 kilometrelik
Ata’ya saygı zinciri

Kadıköy’de binlerce kişi
“Ata’ya Saygı Zinciri”nde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü
anmak için el ele verdi. Fenerbahçe
Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş
yolu boyunca oluşturulan 6,5 kilo-
metrelik insan zincirinde saat 9’u 
5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte
saygı duruşuna geçildi. Törene 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı da katıldı. I SAYFA 4
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Düğünde
silahlar

konuştu
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

VAn kAhVAlTIsI 
bEylikDüzü’nDE

AnTEp MuTfAğI 
hErkEsi birlEşTirDi

HABERLERİN
DEVAMI 
SAYFA 
16’DA

DEVAM M I 
TAMAM MI?

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Recep Tayyip Erdoğan

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 3'te 
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Et vE SarkÜtErİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

U zman Klinik Psikolog Melda Ya-
kupoğlu, "Olmayanı oldurmaya
çalışmak mı yoksa toparlamak

mı?" ikilemi üzerine birbirinden sağlıklı
önerilerde bulundu. Kendinizi değiştirmeye
çalıştığınız, ilişkinizi toparlamaya çalıştığı-
nız süreçte dikkat etmeniz gereken bazı al-
gısal hatalar vardır. Bunlar değişmedikçe
siz de değişmezsiniz. İlk düşünce hatası "o
değişsin" düşüncesidir. Bu düşünce sizde
yada partnerinizde olduğu müddetçe to-
parlanmanız zor olacaktır. Çünkü iki ta-
rafta karşı tarafın değişmesini bekleyerek
süreci yavaşlatacak değişime direnç göste-
recek hale gelecektir. Bu sebeple genellikle
önerilen şey, herkesin kendi kişisel değişim
sorumluluğunu üstüne almasıdır. Herkes
kendisini değiştirmeye açık olursa birbiri ile
hak savaşı yapmazsa ilişkinizin toparlana-
cağına dair olumlu sinyaller yaratır.

Ya devam edecek ya da...

Diyelim ki, hak savaşından bir türlü çıka-
mıyorsanız sevdiğiniz kişiye aslında aynı
tarafta olduğunuz bakış açısını göster-
meye çalışın. Toparlamaya çalıştığınız
ilişki açık ve net olarak iyi iletişiminize,
rahatsızlıkları anlamaya, empati kura-
bilme becerinize ve tutkunun yeniden
canlanmasına bağlı olarak ya devam
edecek ya da bitecektir. Olmayanı ol-
durmaya çalışmak aslında küçük
beden bir kıyafeti ısrarla üstünüze
uydurmaya çalışmak gibidir, sür-
meyen bir ilişkiyi devam ettirme
çabanız işler bu noktaya geldi-
ğinde ne yapacağınızı bilmezse-
niz olumsuz sonuçlanacaktır!
Olmayacak bir ilişkiyi oldur-
maya çalışmak aslında ısrarla
ilişkinin toparlanabileceği fik-
rinden ileri gelir. Bir şekilde
karşı tarafın negatif özellik-
lerini görmezden gelerek
yola devam etmeye çalış-
mak demektir.

Sadece çözüme
odaklanın

Görmezden gelmek
sorunlarınızı çözmek
yerine ötelemek an-
lamına geleceği için
yine ilişkiniz bir
zaman sonra bi-
rikmişlikler ve
bastırmışlıklarla
daha yoğun bir
çıkmaza gire-
cektir. Gör-
mezden
gelmek ye-
rine karşı-
lıklı olarak
problem

çözmek üzerine konuşmanız gerekmekte-
dir. Konuşamadığınızı düşündüğünüz,
paylaşım yapamadığınız ilişkiyi yine oldur-
maya çalışıyorsunuz demektir. Oldurmaya
çalışmak yerine vaktinde bitirmek duygusal
olarak yıpranmamanıza neden olur. Bazı
insanlar bunu kolaylıkla yaparken bazıları
da yapamazlar. Bazı insanlar ilişkileri biti-
rirken problem yaşarlar. Bitirememe prob-
lemi deriz biz buna. Sürekli ilişki içerisinde
ellerinden geleni yapıp yapmadıklarını sor-
gularlar. Bir vicdan muhakemesi gibi çoğu
zamanda kendi hatalarını bulup, çıkartıp
yüzde yüz kendileri suçluymuş gibi bütün
suçu kendi üzerlerine alırlar.

Elimden geleni yaptım mı?

Sadece kendileri suçluymuş gibi ilişkile-
rinde kendilerine ait bir suçun ya da hata-
nın bulunmamasını isterler. Bu sebeple
“elimden geleni yaptım mı?” diyerek defa-

larca kendilerini sorgularlar. Bu sorgulama
esnasında aslında kendilerinin
neden o hataları yaptıkları kısım-
ları ile ilgilenmeyip olayın sa-
dece bir yönünü ele alıp suçu
bütünen kendilerinde görür-
ler. Örneğin; bir olay oldu-
ğunda kontrolden çıkan bir
davranışınız olduğunda, si-
nirle istenmeyen sözler
söylediğinizde sadece
kontrolden çıktığınız için
kendinizi suçlarsınız ve
pişman hissedersiniz.
Ancak sizi neyin bu kadar
kontrolden çıkardığı ile ilgi-
lenmezsiniz. Demek ki ilişki-
nin kendisi ve karşınızdaki kişi
sizi kontrolden çıkmanıza
neden olacak şeyler yapmıştır.
Bu kısmı görmezden gelirsiniz.

DEvaM Mı 
taMaM Mı!
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İlişkinizden tatmin olup olmadığınız bir yana terapilerde en çok önem verilen 
noktalardan bir tanesi ilişkinizi toparlamak isteyip istemediğinizdir ve eğer sonuç
olarak toparlamak istiyorsanız kendinizden ne kadar fedakarlık edebileceğinizdir
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Her ilişki lokal
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Önce problemin ne olduğunu
anlamak, bu mevcut durum-
larda kişinin kendisinin ne his-
settiğini ve bu konularla ilgili
ne düşündüğünü anlaması ar-
kasından da aynı basamağı
partneri için yapmasını bekle-
riz. Özetle, her ilişki kendi di-
namiği içerisinde
değerlendirilmelidir. Bu se-
beple evlilik ve çift terapisi uz-
manları olarak her ilişkiyi
detaylı değerlendirmek gere-
kir. Son olarak hala birbirinize
değer gösteriyor ve toparla-
maya çaba gösteriyorsanız
ancak bunu nasıl bir yol ile
yapmanız gerektiğini bilmiyor-
sanız bir uzmandan destek al-
manız ilişkinizin devamlılığı
açısından fayda sağlayacaktır.

BÖBREKLERİN SESSİZ 
DÜŞMANI TANSİYON!

ÜlkEmizdE ve dünyada görülme sıklığı her
geçen gün artan kronik böbrek yetmezliği veya
kronik böbrek hastalığı her yıl milyonlarca kişi-

nin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Gece sık idrara
çıkma, idrarda köpüklenme, ağız kuruluğu, şiddetli baş
ağrıları ile kendini gösteren hastalık ilerlediğinde diyaliz te-
davisi ya da böbrek nakli gerektiren sonuçlara varıyor. Her
diyabet ya da tansiyon hastası böbrek yetmezliği yaşaya-
cak anlamına gelmiyor ancak böbrek yetmezliği açısından
en büyük risk grubunu tansiyon ve diyabet hastalarının
oluşturduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Memorial
Hizmet Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Bilal Görçin,
kronik böbrek yetmezliği ve tedavi yöntemleri hakkında
bilgi verdi.

Hayati fonksiyonu destekliyor

Böbrekler vücutta sadece idrar üretmez. D vitamininin
aktif hale gelmesi, kan üretimi, vücuttaki toksik maddele-
rin dışarı atımı gibi birçok hayati fonksiyonun çalışma-
sında da etkilidir. Böbreklerin bu fonksiyonlardan birini ya
da birkaçını kaybetmesine kronik böbrek yetmezliği adı ve-
rilmektedir.
Kronik böbrek
yetmezliğinin
olası belirtileri
şöyle sıralan-
maktadır: 
Diyabet ve tan-
siyon hastaları
zaten sürekli
doktor kontro-
lünde oldukla-
rından böbrek
yetmezliği baş-
langıcında bu hastaların testlerinde idrarda protein çıkar.
Tansiyonu normalde yüksek olmayan diyabet hastala-
rında birden yüksek tansiyon görülür. Böbrekler fonksi-
yonlarını kaybettiği için kan üretilemez ve kan eksikliği
görülür. Kemik metabolizma bozukluğu görülebilir. İdrar
azalır. Vücut şişkinliği görülür. Ağız kuruması yaşanır.
Gece idrara kalkmada artış olur. Çabuk yorulma görülür.
Köpüklü idrar görülür.  İdrarda kan olabilir. Şiddetli baş
ağrıları yaşanır.

Yetmezlik iki gruba ayrılıyor

Böbrek yetmezliği temelde iki gruba ayrılır. “Akut böbrek
yetmezliği” düzelebilir sebeplerden dolayı böbrek fonksi-
yonlarının geçici olarak bozulmasıdır. Böbreklerde hiçbir
sorun yoktur ancak geçirilen özellikle ishal, zatürre gibi
ciddi bir enfeksiyon sonucu veya kullanılan bazı ilaçlar ya
da ameliyatlar sonrası böbrekler geçici olarak yetmezliğe
girebilir. Kronik böbrek yetmezliği ise böbreklerde fonksi-
yon gören hücrelerin geri dönüşümsüz kaybı sonucu oluş-
maktadır. Fonksiyon kaybının derecesi önemlidir.
Böbreklerdeki fonksiyon kayıpları yüzde 85-90 oranlarına
vardığı zaman hastalar ya diyalize girerler ya da nakil
olurlar. Ancak yüzde 50-90 arasında bozuk olan kronik
böbrek yetmezliği hastaları diyalize ya da nakile gerek kal-
madan polikliniklerde takip edilebilirler. Şuan ülkemizde
yaklaşık 1 milyona yakın kronik böbrek yetmezliği yaşa-
yan hasta bulunmaktadır. Bunlar arasında yaklaşık 60 bin
kişi diyaliz tedavisi almaktadır. Yani her kronik böbrek yet-
mezliği hastası diyalize girmemektedir. Böbrek fonksiyon-
larının yüzde 90’ını geri dönüşümsüz kaybettikleri zaman
artık yaşamaları için bu hastaların ya hemodiyalize girme-
leri ya da böbrek nakli olmaları gerekir.

Doğuma engel teşkil etmez

Böbrek nakli, kronik böbrek yetmezliğinin en uygun teda-
visidir. Böbrek takıldıktan sonra bir uyumsuzluk yaşan-
mazsa hastanın 3-4 ayda bir kontrolleri ve rutin kullandığı
ilaçlar dışında günlük yaşantısına devam edebilir. Kadın-
lar için doğuma engel teşkil etmez. Erkekler için çalışmala-
rına engel teşkil etmez. Ancak hastanın uygun vericisi
yoksa kadavra listelerine yazılırlar ve bu dönem içerisinde
diyalize girerler. Diyaliz de gayet iyi bir tedavi yöntemidir.
Şuan ülkemizde 100 tane kronik böbrek yetmezliği hasta-
sının 90’ına diyaliz tedavisi verilmektedir. Ancak %10’una
canlı veya kadavradan böbrek nakli yapabilmektedir.
Bunun yanında böbrek nakli yapılabilmesi için hastanın
kalbinde enfeksiyon olmamalıdır.

Sıvı Sabunlar 
tırnak kırıyor!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, sık ve kolay kırılan
tırnakların çoğunlukla vücuttaki bir eksikliğin göstergesi olduğunu

söyleyerek, “Sıvı sabunlar tırnak kırılmasına neden oluyor” dedi
EmsEy
Hospi-
tal’den

Dermatoloji Uz-
manı Dr. Serpil Öz-

yılmaz, tırnak
kırılmasının pek çok

nedenin olduğunu
belirterek, bazen

ciddi sağlık sorunla-
rına işaret ettiği ko-

nusunda uyarılarda
bulundu.

Tırnak kırılmalarına en
sık vitamin ve mineral

eksikliğine bağlı olarak
rastlanıldığını belirten Dr.

Serpil Özyılmaz, başlıca
demir, çinko, kalsiyum,

magnezyum ile A ve D vita-
mini eksikliği tırnak kırılma-

sına neden olduğunu
belirterek, “Sağlıklı tırnak

pembe renklidir, saydam ve
bombe görünümlüdür. Soğuk

havaya bağlı olarak özellikle kış

aylarında eller daha çabuk kuruyup
çatlar tırnaklar da bu dönemde daha
hassas olabilir. Burada yapılacak en
önemli önlem her el yıkama sonrası
nemlendirici kullanmak soğuk ha-
vaya çıkarken nemlendirici sürmek
ve eldiven takmak faydalı olacaktır”

diye konuştu.

Soğuk su ile temas etmeyin

Sıvı sabunların tırnak kırılmasına
neden olduğunu söyleyen Dr. Özyıl-
maz, “Genel olarak kalıp sabunların
sıvı olmayan sabunların kullanımı

önerilir, ıslak mendil, kolonya
gibi kimyasalların deri bütünlü-
ğüne zarar verdiği için kulla-
nımı önerilmemektedir. Bunun
haricinde genel anlamda sık el
yıkamalar cilt bölgelerini boza-
cağı için tavsiye edilmez. Kışın
soğuk havalarda çok fazla
soğuk su ile temas etmemeye
çalışın, ev temizliğinde kullanı-
lan deterjanların tırnaklarla
direk temas engellemek için el-
diven de kullanabilirsiniz. Aler-
jen bir yapıya sahipseniz
pamuklu eldiven tercih edebilir-
siniz. Çok sık oje ve aseton kul-
lanımı da tırnakların zarar
görmesine neden olabilir” ifa-
delerini kullandı. DHA

AŞKINIZ
BiTMESiN!
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6 Kasım Çarşamba günüydü.
Saat henüz öğlen sonrası olmasına
rağmen her zaman genellikle akşam

19.00, 20.00 sularında haberleştiğimiz ve
buluştuğumuz arkadaşım, dostum, yoldaşım,
kardeşim Hüseyin Yolaç aradı.

Hep, ’Sayın Basın’ nadiren ise ‘Memedim’
diye hitap ederdi bana.

Aslında keyifli ve enerjik zamanlarda ’Sayın
Basın’, biraz moralsiz zamanlarda ise ‘Meme-
dim’ diye hitap ederdi.

O gün biraz durgun bir ifadeyle ‘Memedim’
nerdesin, durumun nedir, buluşalım mı?' dedi.

Ben de bir iki görüşmem olacağını en geç
saat 18.00’de her zamanki mekanımız olan
Onur Balık Restoran'da buluşabileceğimizi 
söyledim.

***
Mekana var-

dığımda Onur
Balık Sahibi
Aziz Kızıltaş her
zamanki gibi
restoran girişine
müşterilerini
karşılamak için
hazırdı ve bana
‘Hüseyin bey sahile geçti’ dedi.

Ben de Mimarsinan sahiline doğru geçti-
ğimde Hüseyin karşıdan bana doğru geliyordu
ama her zamaki Hüseyin’den farklıydı.

Sessizdi, sakindi, ürkekti…
Her buluştuğumuzda, hadi ne yapıyoruz, ne

yiyoruz, ne içiyoruz, günün nasıl geçti, çocuklar
nasıl, işin nasıl diyerek bana da enerji ve 
heyecan veren Hüseyin gitmiş.

‘Memedim seni beklerken sahilde yürüdüm,
ciddi bir karar aldım, artık daha sakin bir
hayat yaşayacağım, işleri toparlayıp inzivaya
çekileceğim’ diyordu.

***
Masaya oturduk, siparişleri verdik, cebinden

notlar çıkardı.
'Hep sen notla dolaşıyordun, buyur bunlar 

da benim notlarım' dedi.
Ben de ona ‘Müdürüm’ diye hitap ederdim.
'Müdürüm ne oldu sana, bugün her 

zamankinden farklısın' dedim.
Gece vedalaştık eve döndüm, çalışma 

masamda bir kitap vardı.
Gazeteci Asuman Korugan son yazdığı 

kitabı imzalayarak adresime göndermişti.
Yazışmalarımızda en kısa sürede kitabı oku-

yup izlenimlerimi paylaşacağımı söylemiştim.
Kitabın sonunu şöyle tamamlanmıştı; 'sık

görüştüğün bir arkadaş listesi yap.'
Bu listeden kendi arkadaş kıstaslarını 

belirleyerek ilk beşi sırala.
Bu listedeki her 5 kişiye 10 üzerinden 

puan ver.
Toplam puanı beşe böl ve çıkan puan 

senin puanındır.
***

Listeyi yaptım, sıraladım, Hüseyin Yolaç 
tabi ki birinci sıradaydı.

Yanımda eşim Neşe vardı.
Neşe’nin objektifliğine güveniyorum.
Kendi listemi göstermeden bir de ona sor-

dum; benim kimlerle görüştüğümü aşağı 
yukarı biliyorsun.

Bir liste yapsan sıralama yapar mısın?
Neşe de düşünmeden ilk sıraya Hüseyin’i

koydu.
Yaklaşık yarım saat Hüseyin’den bahsettik.
Ailecek tanışıyorduk.
Çok şeyler paylaşmıştık.
Biz; Mehmet, Neşe, Merve, Alp.
Onlar; Hüseyin, Beyhan, Güngör, Ogeday.
Hüseyin’in ne kadar insancıl, vicdanlı, mer-

hametli, iyi yürekli birisi olduğunu ve
her birimizin üzerinde büyük emeği ol-

duğunu söyledik.
Ertesi gece Hüseyin’in sekreteri Burcu

hanım beni saat 05.00 surlarında 12 defa 
aramış.

Telefonumuz akıllı ya, rahatsız etmeme
modu olduğundan sesize geçmiş.

Duymamışım.
Ancak sabah 08.00’de uyandığımda 

geri döndüm.

Oğlum Alp ile Küpe FM
canlı yayınına gidiyoruz.

Bir bakayım Burcu ne diyor diye aradım,
haberi aldım, şoka girdim.

Arabayı sağa çektim.
Radyo yayınına gidemedim tabi.
Derken bu bölümü daha uzun anlatırım.

***
Son 15 - 16 senemizi hep bir arada 

geçirmiştik.
Beraber üzülmüş beraber sevinmiştik.
Nazım’ın şiirlerini okumuş, Fener’in 

gollerine sevinmiş, siyasetin rezaletini defa-
larca masaya yatırmış, yaşamın zorluklarını

her cm karesinde
paylaşmıştık.

O Ülkücü gele-
nekten gelen bi-
riydi. 'Solculuğu
sen sevdirdin
bana’ derdi.

Ben O’na, 
‘Ülkücülük buysa
ve senin gibi ol-
maksa şayet ben

de Ülkücüyüm’ derdim. 
Biz Hüseyin ile sadece kardeş, arkadaş,

dost değildik.
Başka şeydik.
Ne bileyim, bardakla tabak gibi, çatalla

bıçak gibi, çorapla ayakkabı gibi, kağıtla
kalem gibi, etle tırnak gibi işte.

Ve bizim böyle oluşumuzda benim değil
Hüseyin’in emeği, çabası, katkısı, özellikleri
daha etkiliydi.

Yoksa ben bir başkası ile bu kadar 
olamıyorum ne yazık ki.

Hadi beni geçtim, eşim abi derdi, 
çocuklarım amca derdi.

Hüseyin’in iş arkadaşları, ortakları, 
çalıştığı kurum yönetici ve personelleri, 
komuşları, okul arkadaşları.

Ben O’nunla ilgili ne düşünüyorsam onlar
daha fazlasını düşünüyorlar eminim.

***
İşte bu kadar hayat dolu, yaşam sevdalısı,

şiir, şarkı, müzik, sanat, doğa sevdalısı.
En önemlisi, vatan, bayrak, Atatürk, 

Fenerbahçe sevdalısı bir adam pisi pisine 
diyeceğim bir kaza ile daha 52 yaşında, 
arkasında o kadar sevdiği/sevildiği kişileri
gözü yaşlı bırakarak yaşama veda ediyor.

Bir çalışanının yakını Senegal’de kalp 
krizi sonucu vefat ediyor.

Hüseyin ve beraberinde iki araçta 8 kişi
cenazeyi havaalanından alıyor.

Taşıyıcı cenaze aracı Altunzade sevkinde
arızalanıyor.

Başka bir cenaze aracı geliyor ama - ilk
suçlu bu aracın şöförü - diğer aracın arka-
sında değil yanında, yol üzerinde duruyor.

Hüseyin ve beraberindeki 3 kişi tabutu
diğer araca koymak üzereyken, hem aracın
arka ışıkları kapatıldığı için hem de araç yol
üzerinde bulunduğu için sürücüsü alkollü ve
süratlı olduğu anlaşılan bir motosiklet
bunlara arkadan çarpıyor.

Diğer dört kişi cenaze aracına çarparak 
kırıklarla kazayı atlatıyor ama Hüseyin’i o
çarpma fırlatıp kenara attığı için hem 
kırıkları fazla oluyor, hem de kalbi bu
sarsıntıya dayanamıyor.

***
Sonuçta yalan dünyadan bir güzel insan

daha göçüp gidiyor.
Bu gidiş bana bir çok şey daha gösterdi.
Riyakarlığın, vefasızlığın, maddi çıkar ve

beklentinin bu dünyanın en rezil özellikleri 
olduğunu.

Bu hayatın ne kadar yalan olduğunu, 
yaşarken -Tıpkı Hüseyin’in dediği ve 
yaptıkları gibi - hep iyilik yapmak gerektiğini.

Bu yalan dünyada hoş bir seda bırakmak
için yaşamak gerektiğini…

Ve biz Hüseyin’i hep güzellikleri ile, gülüşü
ile, fedakarlıkları ile, merhametli davranışları
ile hatırlayacağız…

Mekanın cennet, ışığın bol olsun kardeşim…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Bir numaramı 
kaybettim

D aha önce Celaliye Kamiloba Bele-
diye Başkan Yardımcılığı ve Bili-
şim Vadisi Genel Müdürlüğü

görevinde de bulunanda Hüseyin Yolaç’ın
cenazesi, 9 Kasım 2019 Cumartesi günü
Mimaroba Piri Reis Cami'nde ikindi na-
mazına müteakip kılınan cenaze namazı-
nın ardından Celaliye Yeni Mezarlığı'ndan
toprağa verildi. Ailesini ve çok sayıda seve-
nini gözyaşına boğan Hüseyin Yolaç’ı son
yolculuğunda; İstanbul Büyükşehir eski be-
lediye başkanı Mevlüt Uysal, Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP
İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Kara-
taş, MHP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı 2009 adayı Ahmet Turgut,

KOSGEP Genel Müdürü Prof. Dr. Ceva-
hir Uzkurt, MHP İstanbul eski Ülkü Ocak-
ları başkanlarından Erdem Karakoç, MHP
Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, MHP
Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Aydın, İstanbul
Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Meh-
met Mert, Celaliye Kamiloba eski Belediye
Başkanı Rıdvan Yavuzbilge, Yıldız Teknik
Üniversitesi’nden okul arkadaşları, komşu-
ları, iş arkadaşları yalnız bırakmadı.

Evli ve 2 çocuk babasıydı

Hüseyin Yolaç ve beraberindeki 3 akraba-
sına 8 Kasım Cuma sabah 05.00 sularında
Altunzade dolaylarında D-100 Karayolu
Ankara istikametinde sürücüsünün alkollü
olduğu belirlenen 41 VZ 662 plakalı moto-
siklet çarpmıştı. Bu sürücünün daha sonra

şarkıcı Berkay’ın gitaristi Görkem Aydın-
han olduğu ve şuanda ağır yaralı olarak
hastanede yattığı anlaşıldıYakınlarının ce-
nazesini havaalanından alıp evlerine götür-
mek üzereyken cenaze aracının bozulması
üzerine başka bir cenaze arabasına nakil 
sırasında tam da tabutu araca koyarken 
süratli olduğu anlaşılan motosikletin dört
kişiye çarpması sonucu 3 kişi kolundan ve
bacağından ağır yaralanırken, daha önce
kalbine stent takılan Hüseyin Yolaç ambu-
lansla hastaneye götürülürken yolda yaşa-
mını yitirdi. Hüseyin Yolaç evli, 2 çocuk
babasıydı. Yıldız Teknik Üniversitesi me-
zunu olan Yolaç daha önce Celaliye 
Kamiloba Belediye Başkan Yardımcılığı ve
Bilişim Vadisi Genel Müdürlüğü görevinde
bulunmuştu.

Motosikletin çarpması sonucu genç yaşta hayatını kaybeden, tanınan ve sevilen
iş insanı Hüseyin Yolaç, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

YOLAC SON YOLCULUGUNA
DUALARLA UGURLANDI

Düğünde silahlar konuştu
Pendik’teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açtı

PENDIK'TE 3 kişi, sokak
düğününe davetli olarak gelen
bir baba ve 2 oğluna, düğün

alanının yakınında silahlı saldırıda bu-
lundu. Baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer
oğul hayatını kaybetti. Olay saat 12.30
sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi
Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi.

Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe
gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında
ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya ola-
rak uzaklaşırken yaralılar ambulansla
Marmara Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırıldı. 

Polis inceleme başlattı 

Silahlı saldırıda başından yara-

lanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybederken, ayaklarından yarala-
nan kardeşi Murat ve babası İlyas
Kara'nın durumlarının iyi olduğu
öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hasta-
nede, hastane personeli ve yaralı yakınları
arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok
sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3
saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Poli-
sin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

KAZA, saat 01.30 sularında Sarıyer
İstinye Mahallesi Katar Caddesi Re-
şitpaşa Işıkları mevkiinde meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak istikame-
tine giden Osman Mat idaresindeki 34 VGF 84
plakalı panelvan araç, kontrolden çıkarak önce
trafik levhasına çarptı ardından Bülent Turan'ın
kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobille çar-
pıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan araç dev-
rilirken, Turan'ın kullandığı otomobil ise karşı
şeride geçerek durabildi. Kazanın haber veril-
mesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk
edildi. Kazada yaralanan sürücüler, vatandaş-
lar tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık
ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, ilk mü-
dahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldı-
rırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı
öğrenildi.

Trafikte aksama oldu

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik tek şeritten
sağlandı. Aksama nedeniyle oluşan yoğunluğu
azaltmak için polis ekipleri, sürücüleri farklı
yollara yönlendirdi. Araçların çekici yardımıyla
kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sarıyer'de 
panelvan araçla

otomobilin
çarpışması

sonucu trafik
kazası mey-
dana geldi.

Kazada 
panelvan araç 
devrilirken iki

sürücü de
yaralandı

Az daha öleceklerdi

Gsm: 0533 211 48 61  
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST.  (Devlet Hastanesi Arkası)

Korkunç kaza 
Avcılar D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği oto-
mobil, yolu ayıran beton bariyere çarparak taklalar
atıp bir restoranın bahçesine uçtu. Kazada sürücü
hafif yaralanırken, yanındaki kişi ağır yaralandı

KAZA, Avcılar, D-100 Karayolu
Ambarlı kavşağı Edirne istika-
metinde saat 05.00 sıralarında

meydana geldi. 34 VM 409 plakalı otomo-
bil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybetmesiyle
kontrolden çıkıp yolu ayıran beton bari-
yere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan
otomobil, taklalar atarak yol kenarında
bulunan bir restoranın bahçesine uçtu.
Kazada, otomobil sürücüsü hafif yarala-
nırken, yanında bulunan bir kişi ise ağır

yaralandı. Restoranın güvenlik kulübesi ve
merdivenleri parçalandı. O anda kulübede
olmayarak kazadan kurtulan güvenlik gö-
revlisi durumu, polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen
sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardın-
dan yaralıları çevredeki hastanelere kal-
dırdı. Polis ekipleri, önlem alarak inceleme
yaptı. Kazaya karışan otomobil çekici yar-
dımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak
otoparka çekildi. Polis ekipleri, kaza ile il-
gili soruşturma başlattı. 

Ayakkabı hırsızları kamerada
KÜÇÜKÇEKMECE'DE, 18 yaşından
küçük 3 kişinin, bina kapısı önünde
duran ayakkabıları çalma anları

güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde

Yeni Mahallede bulunan bir sokakta mey-
dana geldi. Sokağa gelen 13-14 yaşlarındaki
3 çocuk, bir süre binaları kontrol etti. Ardın-
dan biri bina kapısındaki ayakkabıları gözüne
kestirdi. Bir süre etrafı kontrol eden şüpheli
kapüşonuyla yüzünü gizleyerek, bahçe kapı-
sından içeri girdi. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN



B üyükçekmece’ye yapılacak Atatürk
Evi için Büyükçekmece Belediyesi
ile Büyükçekmece İmar ve Eğitim

Vakfı arasında imzalanan protokol imzala-
narak, Atatürk Evi Tanıtım Projesi töreni
gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediyesi
adına protokolü imzalayan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Dün-
yanın en büyük siyasetçi, bilim adamı
Ata’ya biz sahibiz. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk sıradan bir asker olmadığını bize

emanet ettiği Cumhuriyetle ortaya koymuş-
tur. Büyükçekmece ailemizle beraber güzel
bir projeye imza attık. Atamızın doğduğu
evi birebir ölçülerle Atatürk Parkı’nda inşa
ediyoruz. Selanik’teki evin avlusuyla etrafın-
daki rengiyle her şeyini buraya taşıyacağız.
Büyükçekmece Belediyesi’nin cebinden tek
bir kuruş çıkmadan Büyükçekmece İmar ve
Eğitim Vakfı Koordinatörlüğü’nde büyük
Büyükçekmece ailemizin büyük imecesi ile
yapılacaktır. Herkes burada benim de bir
tuğlam var diyebilecektir. İsteyen vatandaşı-
mız Büyükçekmece Belediyesi’nin resmi he-

sabına resmi makbuz ile ben de buna katılı-
yorum diyebilecektir. Bütün büyük Büyük-
çekmece ailemi davet ediyorum" dedi. 

Protokol imzalandı

Başkan Akgün konuşmasının ardından Bü-
yükçekmece İmar ve Eğitim Vakfı adına
Osman Yeşilgül ile birlikte Atatürk Evi Pro-
jesi’nin protokolünü imzaladı. Başkan
Akgün kendisi ve ailesi adına Atatürk Evi
yapımı için 35 bin TL bağışladığını açıkladı.
Osman Yeşilgül’ün de 35 bin TL bağış yap-
tığı törende CHP geçmiş dönem milletvekl-

lerinden Süleyman Çelebi de 10 TL bağışta
bulundu. Vatandaşların talebi doğrultu-
sunda yaptırılacak olan Atatürk Evi, Büyük-
çekmece halkının katkılarıyla imece usulü
olarak hayata geçirilecek. Törene Büyük-
çekmece Garnizon Komutanı Albay Caner
Demirkol, geçmiş dönem milletvekili Süley-
man Çelebi, emekli komutanlar Oramiral
Nusret Güner, Korgeneral Yurdaer Olcan,
Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Tümge-
neral İhsan Balaban, Tuğgeneral Şevket Bü-
yükçuha’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş
katıldı.
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‘ Basın Hürdür Sansür Edilemez' diyen
Büyük lider Atatürk'ün ölüm yıl dönü-
münü anmaya hazırlandığımız şu gün-

lerde günlük bir gazete almayıp, 'Satılık
Basın' diye bağırmayı alışkanlık edinen ve
ülkede, dünyada yaşanan sorunları kendi
özel sanal ortamlarında kısa ve üstü kapalı ,
suya sabuna dokunmadan ele aldıkları anla-
şılmaz sözde tepki satırlarıyla geçiştirip, ra-
hatlayan toplumun hemen hepsi birer
gazeteci kesilmiş sanki...Bir gazete satın
alıp, her gün bir gazete okumayı kendisine
ilke edinmeyen aynı toplumun başta özel fo-
toğraflarını olmak üzere gördükleri manza-
raları cep telefonları aracılığı ile çekip,
paylaştıkları sanal sayfalarında saatlerce
dolaştıkları kadar bir gazetenin ya da bir ki-
tabın sayfasında dolaşmadıkları da bilinen
ülkemde insanlığın övündüğü dijital ortamı
gerektiği gibi ve anlamlı konular için kullan-
madığı da diğer bir gerçek olarak karşı-
mızda durmakta..Ülke, insan, dünya
sorunları ile ilgili paylaşımları görüp, bıra-
kın okumayı, beğenme butonuna 'Ne olur, ne
olmaz' diyerek bile bile basmama kurnazlığı
içinde olması da diğer bir gerçek..Her gün
kendi gazeteleri haline getirdikleri sanal
sayfalarının durumunu, günün fotoğrafını

paylaşarak güncellemeyi kendisine sanat
hatta bilgelik olarak sayan aynı toplumun
aslında bir gaz alma merkezi haline dönüşen
ve toplumsal tepki ve de olayların en büyük
engelleyicisi konumundaki sanal ortamı da
mevcut merkez ve havuz medyasına çevirmiş
durumdalar..Çünkü piyasa da gazeteci geçi-
nip, yine sanal olan resmi kurumların sayfa-
larında 'al yapıştır' ile gazeteci olarak
ortalıkta gezinenler gibi sanal sayfalarında
çok da ciddi konulara girmedikleri ve günü
birlik küçük gülümsemeler olsuna çeviren
aynı toplum derneklerimiz ile resmi kurum-
lar gibi kendi özel gazeteleri haline çevirdik-
leri sanal sayfaları cenazeler, düğünler ve de
amirlerin sözde çalışmalarının yayınlandığı
durumdan öteye geçemedikleri gibi günün
manşetini atma becerisini de başaramamak-
talar.Halbuki her paylaşılan fotoğrafın ya da
sözde bir çok manşet çıktığı ve arşivlendi-
ğinden de bihaber aynı toplumun yer ve ko-
numlarını da birilerine başta CIA gibi
dünyaya yön veren, her gelişmenin toplum-
sal bir tepkiye dönmemesi için takipte olan-
lara kendiliğinden yardımcı olduğunu da
bilmez..Ve sanal ortamı onların parasıyla
onlara hizmet diye sunanların asıl amacının
da bu ortam aracılığı ile yaşanacak olan

tepkilere karşı gaz almak, takip etmek ve
asıl manşeti yani kıpırdayanı anında kontrol
altına almak olduğunu da anlamadan, 'Artık
benimde bir gazetem var, bak bende seni ya-
zarım' diyerek aralarında gerçek gazetecile-
rin de olduğu insanlarla sözüm ona yarışır
ama ne bir haber, ne bir yorum ne de bir
manşet atamaz durumda olduklarını da an-
lamazlar..

Aşıkşenlik, ardından Ardahan gibi!

Bu ülkenin kurucusu Atatürk'ün 81. ölüm
yıl dönümü, 30 yaşına basan oğlumun
doğum günü olan 7 yıl önce 10 Kasım'da ele
aldığım yazım önüme geldi.

Ve o beldeler için ele aldığım yazımın bu
gün o beldenin vilayeti için geçerli bir yazı
olduğunu görmenin üzüntüsü ile yeniden ya-
yınlamam gerekir diye düşünüp, değerli
okurlarımın belki dün beldeler için ele aldı-
ğım bu yazımın bu gün o beldeleri ve yarın il
olma vasfını bile kaybedebilecek derecede
kan kaybı yaşayan kentin halini anlarlar
diye. mİşte 34 yıldır yazdığım ve güncellik-

lerini kaybetmeyen yazılarımdan biri olan ve
7 yıl önce ele aldığım oyazım...

Aşıkşenlikkesin gibi...

Yayın grubumuzda bulunan gazetelerin
günlerdir gündemden düşürmediği ve iki bel-
demizin kapandığı yönündeki haberleri takip
ederken, dikkatimi çeken başta Aşıkşenlik’te
olmak üzere Köprülü’de ve bunların vilayeti
olan Ardahan’dan kimsenin sesinin çıkma-
masıdır. Etkili olmaz ise de İstanbul’da daha
çok ses çıkarken, Çıldır’ın o simgesi olan ve
sesi ile sazı ile bölgenin sorunlarını gündeme
getiren, kurtuluş savaşı günlerinde olduğu
gibi bu gün bile hala o bölgenin sorunlarını,
sıkıntılarını, yaşadıklarını tüm dünyaya du-
yuran Aşıkşenlikten niye hiç ses çıkmaz?.

Bilmiyorum ama bu kentteki sorunlar
karşısında olduğu gibi Göle Köprülü (Gore-
veng), Çıldır Aşıkşenlik (Suğara) dan da ses
çıkmadığını üzülerek görüyor, izliyoruz.

Beldesi kapatılmakla yüz yüze olan
CHP’li Aşıkşenlik Belediye Başkanı başta
olmak üzere kimsenin sesini çıkarmadığı ve
yaşananları uzaktan izlemekle yetindiği Ar-
dahan'ın büyüdüğünü, geliştiğini, umutlandı-
ğını, göçün durduğunu da kimse
söyleyemiyor.

Köprülü Beldesinin kapatılmaması için bu
beldeye bağlanması gerekir denilen Çölpe-
nek köyünden de umut kestiğimiz şu sıra-

larda Köprülü Belediye Başkanının bizi ara-
yıp, ‘Ya o kadar bağırıp, çağıran var, peki o
ben Köprülülüyüm, Gorevengliyim, Beldemi
seviyorum, Köprülü kapanmasın diyenler,
yazanlar niye gelip ikametgahlarını Köprü-
lüye almaz, yakınlarının ikametgahlarını
Köprülüye taşımazlar’ diye sorması ise işin
diğer ilginç ve düşündürücü bir yanı.

Yani İstanbul ve diğer kentlerde bulunan
Köprülülerin tersine göç etmezseler de en
azından ikametgahlarını beldeye taşımala-
rını isteyen DSP’li Köprülü Belediye Başka-
nının bu önerisinde de bazıları tarafından
göz ardı edilip, kulak arkasına atıldığını da
görüyor, izliyoruz.

Ardahan kent merkezindeki siyasiler, ida-
recilerin de bu yönde hiç bir şey söylemeyip,
parmak kıpırdatmamaları da ayrı bir konu.

Ama şu bir gerçek ki bu gün nüfusu
900’le kadar düşen Aşıkşenlik Beldesinin
kapatılacağı kesin gibi. Haberiniz ola.

Ve yukarıda 7 yıl önce yazdığımız bu yazı
ardından vilayet oldu, gelişecek denen 3
gümrük kapısı, 2 ülkeyle sınır kent ve işsiz-
lik başta olmak üzere sağlık, eğitim ve daha
güzel bir yaşam adına devam eden göç ile
bugün nüfusu 95 bine düşen 75 plakalı Ar-
dahan'ın 3 beldesinden 2'si kapanırken, bir
çok köyü de adeta boşalmış ama birileri
hala bazı şeyleri anlamamış, kaz geceleri ile
Ardahan'ı kurtaracaklar gibi.

Herkes sanal, sahte gazeteci!
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

UFUK ÇOBAN

CELEBI 10 TL!
Büyükçekmece Belediyesi ilçede yaptıracağı

Atatürk Evi'ni Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81’inci 
yıldönümünde Büyükçekmecelilere tanıttı.

Büyükçekmece'ye yapılacak Atatürk Evi için
Belediye Başkanı Akgün 35 bin TL bağışta

bulunurken, CHP eski Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin gönlünden 10 TL koptu

AKGUN 35 BIN AKGUN 35 BIN AKGUN 35 BIN AKGUN 35 BIN AKGUN 35 BIN AKGUN 35 BIN AKGUN 35 BIN AKGUN 35 BIN AKGUN 35 BIN 

Atatürk Anıtı’na çelenk koydular
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. Yılında Bağcılar’da her yaştan ve kesimden vatandaşın
katıldığı etkinlikle anıldı. Düzenlenen anma programı saat 09.05’te saygı duruşu ve Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak başladı

türK Milletinin
büyük önderi
Mustafa Kemal

Atatürk’ün ebediyete intika-
linin 81. yılı dolayısıyla Bağ-
cılar 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda bulunan Ata-
türk anıtı önünde tören dü-
zenlendi. İlçe Kaymakamı
Mustafa Eldivan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, AK Parti İlçe Baş-
kanı İsmet Öztürk, İlçe Milli
Eğiti Müdürü Mustafa Yıl-
maz, İlçe Emniyet Müdürü
Hasan Demirbağ, Askerlik
Şubesi Başkanı Albay Ümit
Koç, gaziler ve sivil toplum
kuruluşu temsilcilerinin işti-
rak ettiği törende saat
09.05’i gösterdiğinde çalan
siren sesiyle saygı duru-
şunda bulunuldu. Ardından
okunun İstiklal Marşı’yla
birlikte Türk Bayrağı gön-
dere çekildikten sonra yarıya
indirildi. Tören, kurumların

Atatürk Anıtı’na çelenk bı-
rakmasıyla sona erdi.

Herkesi duygulandırdı

Anma etkinlikleri Bağcılar
Anadolu Lisesi’nde devam
etti. İlçe protokolünün de
katıldığı programda okul
öğrencileri, yaptıkları göste-
rilerle Atatürk’e olan hasret-
lerini anlattı. Atatürk’ün
sevdiği türküleri söyleyen
öğrenciler, salonu dolduran-
ları duygulandırırken; ulu
öndere hitaben okunan şiir-
ler de dinleyenleri gururlan-
dırdı. Gençlerin bilimden
sanata kadar her alanda
mesaj verdikleri “Atatürk’ün
Hayatı” isimli tiyatro göste-
risi ise büyük beğeni topladı.
Programın sonunda 10
Kasım nedeniyle ilçe gene-
lindeki okullar arasında dü-
zenlenen yarışmada
kompozisyon, şiir ve resim
dalında başarılı olan öğren-
cilere ödülleri verildi.

Saat 9’u 5 geçe 
HAYAT DURDU 
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, 
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk 
törenine katıldı. Saat 9’u 5 geçe 2 dakikalık siren
sesi ile saygı duruşunda bulunuldu

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete
intikalinin 81. yıl dönümü nedeniyle

Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma
töreni düzenlendi. Törende Çatalca Kaymakamı
İnci Sezer Becel, Çatalca Garnizon Komutanı
Albay Gökhan Mayil, Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner ve tüm kurum ve kuruluşların temsil-
cileri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu
yapıldı. Saat 9’u 5 geçe Atatürk'ün anısına 2 daki-
kalık siren sesi ile saygı duruşunda bulunuldu ve
ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla prog-
ram sona erdi. 

Birlikte video izlediler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni
Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
program ile devam etti. 2 dakikalık saygı duruşu ve
ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan
programda günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşma Çatalca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Sosyal Bilimler Öğretmeni Canan Şimşek tarafın-
dan yapıldı.  Atatürk’ün son günlerini anlatan vi-
deonun izlenmesi ardından program; Mehmet
Akif Ersoy öğrencilerinin hazırladığı şiirler, ‘Ata-
türk’ten Mektup’ isimli oratoryo gösterisi, ‘Atatürk
Kimdir’ adlı video gösterimi, ‘Atatürk ve Çoban
Mustafa’ adlı tiyatro oyunu ve yine okul öğrencile-
rinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla
devam etti. Program; ilçede düzenlenen ‘Atatürk’
konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında
dereceye giren öğrencilere Çatalca Kaymakamı
İnci Sezer, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
ve ilçe protokolü tarafından ödüllerinin takdim
edilmesiyle sona erdi. 

Ataşehir tek
yürek oldu

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebedi-
yete intikalinin 81. yıldönümünde tüm

yurtta ve Ataşehir’de saygı ve özlemle anıldı. Ataşe-
hir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma tö-
reni; Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş,
Garnizon Komutanı Kıdemli İkmal Albay Metin
Durmuş ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İl-
gezdi’nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Protokolün ardından siyasi partiler, dernekler, mes-
lek odaları ve gaziler de Ata’nın anıtına çelenk bı-
raktı. Çelenk sunumunun ardından, Ulu Önder
Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5
geçe çalan siren sesiyle 2 dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. Saygı duruşunun ardından da İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla tören son buldu. Törene; İs-
tanbul Anadolu Cumhu-
riyet Başsavcı Vekili
Cengiz Cem Karakaşlı,
Ataşehir İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ertuğrul Bilican,
Ataşehir İlçe Emniyet
Müdürü Mesut Aslan,
Ataşehir Belediye Meclisi
1. Başkan Vekili Sevgi
Uluğ, katıldı.

KadıKöy’de binlerce kişi
“Ata’ya Saygı Zinciri”nde
Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk’ü anmak için el ele verdi. Fener-
bahçe Orduevi ile Bostancı Sahil
yürüyüş yolu boyunca oluşturulan 6,5
kilometrelik insan zincirinde saat 9’u 5
geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı
duruşuna geçildi. Kadıköy Belediye

Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Roj-
van Odabaşı ve çocuklarının da katıl-
dığı tören İstiklal Marşı’nın

söylenmesinin ardından sona erdi.
“Ata’ya Saygı Zinciri” ne katılan Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Kadıköy’ün birlik ve bera-
berlik içerisinde Ata’sının yolunda yü-
rüdüğünü, Ata’sının devrimlerine
sahip çıktığını görüyoruz. Bugün bu-
rada sadece Kadıköylüler yok, bütün
Türkiye var. Kadıköy’de düzenlenen
anma töreni her sene biraz daha kala-
balık oluyor. Çünkü Atatürk’ün her
gün daha iyi anlıyoruz” dedi.

ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ
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G azi Mustafa Kemal Atatürk, ara-
mızdan ayrılışının 81’nci yıl dönü-
münde, tüm Türkiye’de büyük bir

özlem, şükran ve minnetle, törenlerle
anıldı. İstanbul’daki ilk tören, İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avse-
ver’in Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk-
ler sunmasıyla başladı. Daha sonra,
saatler 09:05’i gösterdiğinde sirenler çal-
maya başladı ve tüm Türkiye’de olduğu
gibi İstanbul’da da hayat durdu, İstanbul
protokolü, Atatürk’ün manevi huzurunda
saygı duruşunda bulundu. Taksim Mey-
danı’ndaki yurttaşlar da sirenlerin çalması
ile birlikte saygı duruşuna geçti, meydana
bakan dükkânlardaki esnaf kapı önüne
çıktı ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı
okuyarak Ata’sını özlemle andı. İnşaatı

devam eden Taksim Cami’sinde çalışan
işçiler, işlerini bırakarak iskelelerden
Ata’sını selamladı. Taksim’deki anma tö-
reninde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstan-
bul Barosu, Siyasi Parti İl Başkanlıkları,
Sivil Toplum Kuruluşları ve gazi dernek-
leri de Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Dolmabahçe'de büyük kalabalık

Yine aynı dakikalarda, Ulu Önder’in ha-
yata gözlerini yumduğu Dolmabahçe
Sarayı’nda, TBMM, İstanbul Valiliği,
İBB ve 1. Ordu Komutanlığı’ndan tem-
silcilerin katılımıyla tören düzenlendi.
Törenin ardından Dolmabahçe Sarayı,
Ata’sını anmak için ziyarete gelen vatan-
daşlara açıldı. Vali Yerlikaya, Başkan
İmamoğlu ve Orgeneral Musa Avsever,
Taksim’deki anma töreninin ardından,
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda

(CRR) düzenlenen törene katılmak için
Harbiye’ye hareket etti.

İkinci program CRR'de yapıldı

İstanbul protokolünün Ulu Önder Ata-
türk’ü anmak için ikinci adresi, Cemal
Reşit Rey Konser Salonu (CRR) oldu.
Buradaki tören, saygı duruşu ve ardından

okunan İstiklal Marşı ile başladı. Günün
anlam ve önemini ifade eden konuşmala-
rın ardından, Beylikdüzü Âşık Veysel
Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, şarkılar ve
marşlar seslendirdi. Anma haftası çerçeve-
sinde düzenlenen yarışmaların 1’ncileri
İpek Oğuz şiirini, Zeynep Alara Karagöz
de yazdığı mektubu okudu.

Y aklaşık iki yıl önce, ABD ile tüm seviyelerde
“tek sesle” konuştuklarını söyleyen Avrupa
Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politi-

kası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ABD yö-
netimindeki dağınıklığa atıfta bulunarak “Henry
Kissinger’ın şakasıydı zannedersem. ‘Avrupa’yı ara-
mak istesem kimi arayayım?’ derdi. Şimdi ABD’de
Avrupa’nın numarası var. Sorma sırası bizde: Was-
hington’u aramak istediğimizde kimi arayalım?”

Amerika’nın düştüğü hali çok net bir şekilde özet-
leyen bu ironi, haliyle birçok soruyu da beraberinde
getiriyor. Bunların başında ise şu dört soru geliyor:
ABD’de neler oluyor? ABD’yi aslında kim ya da
kimler yönetiyor? ABD nereye, nasıl bir geleceğe
doğru sürükleniyor? Dünya üzerinde sahip olduğu
gücü Roma ile karşılaştırılan ve bu bağlamda “neo-
Roma” olarak da adlandırılan ABD miadını dol-
durdu mu?

Normal şartlarda ABD’deki güç merkezleri ara-
sında yaşanan görüş ayrılıkları ve bunlar arasındaki
rekabet sistemi daha güçlü kılarken, bugün bu dina-
mikler arasında yaşananlar bir güç mücadelesi/kav-
gası olarak görülüyor ve sistemin çöküş sürecine
geçişiyle eşdeğer bulunuyor.

Bu sorulara verilecek cevap, aynı zamanda dün-
yadaki yeni uluslararası sistemin inşa sürecinin gele-
ceği (ve elbette Türkiye) boyutuyla da önemli. Ne de
olsa ABD’nin yaşadığı her bir kriz, kaçınılmaz ola-
rak (sahip olduğu niteliğe/boyuta göre) bölgesel ya
da küresel bir kriz doğurma kapasitesine sahip.
ABD sonrası dünyanın nasıl bir hal alacağı sorusu-
nun halen cevap bulamamış olması burada önemli.
Zira tarihin kaydettiği en güçlü ve en özgün impara-
torluk olan ABD’nin dağılmasını ya da çökmesini,
Sovyetler örneği ile bir tutmak pek mümkün 
görünmüyor.

Claude Julien’in Amerikan İmparatorluğu kita-
bında yer alan “Amerika, sınırları belli klasik impa-
ratorlukların yerini almış, sınırları belirsiz yeni bir
imparatorluktur” cümlesi, bu bağlamda çok derin
anlamlar ifade ediyor. ABD imparatorluğunun sınır-
larının belirsizliği, kendisinden sonrası nasıl bir dün-
yanın şekillenebileceğiyle ilgili tahminleri de
zorlaştırıyor. Bu belirsizlik, hiç kuşkusuz sadece
Amerika dışındakileri değil, Amerikalıların bizzat
kendisini de derin bir endişeye sevk ediyor. Nitekim
yukarıda zikredilen soruları sadece ABD dışındaki-
ler kendilerine sormuyor; başta bu sürecin müseb-
bibi ya da (en iyimser ifadeyle) hızlandırıcısı
konumunda olan Neo-Conlar ve onların arka pla-
nında yer alan müesses nizam (establishment)
olmak üzere, ABD içindeki farklı dinamikler bu ve
benzeri çok sayıda soruyu kendilerine soruyor ve bir
cevap arıyorlar.

Karşısındaki blok güçlendikçe ve manevra alanı
daraldıkça ABD hem agresifleşiyor hem de buna
nasıl bir tepki vereceğini tam olarak kestiremiyor.
Çünkü böylesi bir olasılığı öngörmediği gibi, kaybet-
meye dair bir tecrübesi de yok.

ABD içindeki sistem çatışması/krizi de zaten
büyük ölçüde bunun bir yansıması olarak karşımıza
çıkıyor. Burada dikkat çeken mevzu, normal şart-
larda ABD’deki güç merkezleri arasında yaşanan
görüş ayrılıkları ve bunlar arasındaki rekabet, sis-
temi daha güçlü kılarken, bugün bu dinamikler ara-
sında yaşananlar bir güç mücadelesi/kavgası olarak
görülüyor ve sistemin çöküş sürecine geçişiyle eşde-
ğer bulunuyor. Beyaz Saray merkezli yaşanan geliş-
melerin uzun bir süredir Bizans saraylarındaki
entrikalarla/komplolarla özdeşleştirilmeye başlan-
mış olması da belki bundan kaynaklanıyor.

Beyaz Saray mı, “Bizans Sarayı” mı?
ABD’nin başlatmış olduğu kontrollü kaos strateji-

sinde yaşanılan olumsuzluklar, ABD iç siyasetini ve
dinamiklerini de derinden etkilemeye başlamış du-
rumda. ABD siyaseti, güvenlik bürokrasisi ve düşü-
nürleri/entelektüelleri arasında yaşanan, Amerikan
demokrasisinin öz denetleme kapasitesine ve karar
alıcıların akılcı yaklaşımlarına güveni derinden sars-
maya başlayan görüş ayrılıkları ve çatışmaların te-
melinde de bu husus yatıyor.

Özellikle Suriye iç savaşı, İran, Rusya ve Türkiye
merkezli yaklaşımlar ile İsrail (Büyük İsrail Projesi-
Evanjelizm) boyutu, hatta AB ve NATO ile ilişki-
lerde yaşanan gerilimler, ABD’deki siyaset ve
kurumlar arasındaki derin yönetim krizini ortaya çı-
karan bir turnusol kâğıdı vazifesi görmüş durumda.
Bu kesimlerden biri ABD’nin 11 Eylül sonrası uygu-
lamaya koyduğu politikaların devam ettirilmesinden
yana tavır koyarken diğer kesim bu politikanın/anla-
yışın ABD’nin sonunu getireceğini düşünüyor ve bir
an önce politika değişikliğine gidilmesini istiyor. Bi-
rincisi askeri güçle her şeyi yapabileceğine ve bu
bağlamda ABD’nin bir küresel imparatorluk oldu-
ğuna inanırken, diğer kesim ABD’nin kendi gücüne
ve yeni dünya gerçeklerine uygun bir politika izleye-
rek hâkim güç statüsünü devam ettirebileceğini 
savunuyor...

[Yazısını alıntıladığım; Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet
Seyfettin Erol aynı zamanda Ankara Kriz ve Siyaset
Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) başkanıdır]

ABD kendi kendini yiyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
ebediyete intikalinin 81’nci yıl
dönümünde, törenlerle anıldı.

İstanbul’daki ilk tören, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun

da katılımıyla, Taksim
Cumhuriyet Anıtı’na çelenklerin

konulmasıyla başladı. Saatler
09:05’i gösterdiğinde tüm

Türkiye’de olduğu gibi 
İstanbul’da da hayat durdu, 

İstanbul protokolü, Atatürk’ün
manevi huzurunda saygı

duruşunda bulundu
MUSTAFA DOLU

ISTANBUL ATATURK ICIN
SAYGI DURUSUNA GECTI

Anma haftası çerçevesinde, il genelindeki okul-
larda düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışma-
larında dereceye giren öğrenciler de
ödüllendirildi. Birincilerin ödüllerini Vali Yerlikaya,
ikincilerin ödüllerini Orgeneral Avsever verdi.
Başkan İmamoğlu, resim yarışması 3’ncüsü Mus-
tafa Pars İlkokulu öğrencisi Elif karadeniz, şiir ya-
rışması 3’ncüsü Özel Çamlıca Doğa Ortaokulu
öğrencisi Yağmur Aktepe, mektup yarışması
3’ncüsü İbrahim turhan Anadolu Lisesi öğrencisi
Ebru kabak’ı ödüllendirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

İmamoğlu bütçe sınavı verecek 
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin çoğunlukta olduğu
İBB Meclisi’nde, 2020 yılına ait ilk bütçe sınavını verecek. Yasa gereği belediye meclisi, başkan
tarafından sunulan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etme yetkisi bulunuyor. Eğer İBB Meclisi
bütçeyi bütünüyle reddederse, meclisin feshini başlatacak olan yasal süreç devreye girecek

İBB Başkanı İmamoğlu’nun
ekibi tarafından hazırlanan
2020 yılına ait İBB Bütçesi,

kasım ayı içinde Mecliste görüşülecek.
11 Kasımda başlayacak olan meclis
toplantılarının ilk haftasında İBB büt-
çesinin gündeme gelmesi beklenmi-
yor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okullarda, 18-22 Kasım tarihleri ara-
sında uygulanacak ilk ara tatil nede-
niyle Meclis görüşmelerine de bir
hafta ara verilecek. 25 Kasımda baş-
layacak olan ikinci hafta Meclis top-
lantısında, İBB ve diğer kuruluşların
2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

AK Parti değişiklik isteyecek

İBB Meclisinin kasım ayı toplantıları,
yeni yönetim tarafından hazırlanan,
2020 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle
oldukça hararetli geçmesi bekleniyor.
İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanve-
kili ve Esenler Belediye Başkanı Meh-
met Tevfik Göksu, Başkan
İmamoğlu’nun ekibi tarafından hazır-
lanan bütçenin, uzman ekip arkadaş-
ları tarafından ayrıntılı bir şekilde
incelendiğini ve incelemenin devam
ettiğini söyledi. İstanbul’un yararına
olacak konularda yönetime destek ve-
receklerini vurgulayan Göksu, “Büt-
çeye nasıl oy vereceğimiz inceleme
sonunda belli olacak. Şimdiden nasıl
oy vereceğimiz konusunda konuşmak
doğru olmaz” dedi. Göksu’nun bu ce-

vabının AK Parti grubunun,  bütçenin
bütününe ret oyu vermeyeceği ancak
bütçenin maddeleri arasında değişik-
lik yapacağı şeklinde değerlendirildi.

Program sekteye uğramaz

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili
Doğan Subaşı ise Mecliste çoğunluğu
elinde bulunduran AK Parti grubu-
nun hatalı bir tutum içine gireceğini
düşünmediğini söyledi. Bütçenin
ciddi bir konu olduğunu vurgulayan

Subaşı şunları söyledi: "AK Parti gru-
bunun bütçenin tamamına ret oyu ve-
receğini düşünmüyorum. Ancak
bütçenin kalemleri arasında aktarma
yapılmasını teklif edebilirler. Meclis
çoğunluğu da ellerinde olduğu için
bunu meclisten geçirebilirler. Ancak
bu değişikliklerin çok fazla olmayaca-
ğını umuyorum. Belediye yönetiminin
yaptığı programı sekteye uğratacak
türde olmayacağını düşünmek 
istiyorum." DHA

Maltepe’de 
unutulmaz etkinlik 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının
81’inci yıldönümünde Küçükyalı
Sahili’nde  yüzlerce Maltepeli vatandaşın
katılımıyla ‘Ata’ya saygı zinciri’
oluşturuldu. Maltepelilere havada 
Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan 
3 paraşütçü ve denizde “Atatürk’ün 
Gözleri” tablosunu su altından çıkaran
dalgıçlar da eşlik etti

UlU Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün vefatının 81’inci yıldönü-
münde saat 9’u 5 geçe ilçede hayat

durdu. Çalan sirenlerin ardından ilçe meyda-
nında düzenlenen resmi törende Atatürk anıtına
çelenk konulurken, ellerine bayraklarını ve Ata-
türk posterlerini alan binlerce Maltepeli de, bele-
diyenin düzenlemiş olduğu etkinlikte Küçükyalı
sahilinde Ata’ya saygı zinciri oluşturdu.

16 dalgıç Atatürk için daldı

Atatürk tişörtleri giyen ve saygı duruşunda bulu-
nan Maltepelilere, Atatürk’ün vefatının 81’inci
yıldönümünde 16 dalgıç da eşlik etti. Ata’ya
Saygı Dalışı etkinliğinde uzun yıllardır İstan-
bul’da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned
Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosu,
Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı sönmeyen
meşaleler eşliğinde denizden çıkarıldı. Vatandaş-
lar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da hazır
bulunduğu anma töreninde 3 paraşütçü de Ata-
türk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Çocuk korosundan konser

Hüzün ve gözyaşları içerisinde anmaya katılan
Maltepelilere, daha sonra Maltepe Belediyesi
Çoksesli Çocuk Korosu tarafından mini bir kon-
ser verildi. Konserde “Atam Sen Rahat Uyu”yu,
“Mustafa Kemal Özgürlük Demek”i ve “10. Yıl
Marşı”nı seslendirdiler. Koro izleyenlerden tam
not alırken, dakikalarca alkışlandı. Etkinliklere ka-
tılan ve mikrofonumuza konuşan vatandaşlar da
duygusal anlar yaşadıklarını söyleyip, “Çocukla-
rımızı onun izinde yetiştiriyoruz” dedi. DHA

Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu Gazi Mustafa

Kemal Atatürk, ebediyete
intikalinin 81.yılında,

hayata gözlerini
yumduğu Dolmabahçe
Sarayı'ndaki odasında
törenle anıldı. Törene

katılan Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat,

Atatürk'ün yatağına çiçek
buketi bıraktı

AtAtürk'ün hayata
gözlerini yumduğu
saat 09.05'te sirenlerin

çalmasıyla saygı duruşunda bulu-
nuldu, İstiklal Marşı okundu. Mus-
tafa kemal Atatürk'ün 10 kasım
1938'de ebediyete intikal ettiği
Dolmabahçe Sarayı'ndaki Harem
bölümündeki 71 numaralı odada
türk bayrağı örtülü yatağının iki
yanında iki polis memuru saygı
nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i
gösterdiği anda duygusal anlar

yaşandı. Anma törenine Beşiktaş
Belediye Başkanı rıza Akpolat da
katıldı. Başkan Akpolat, Atatürk'ün
yatağına çiçek buketi bıraktı. tö-
rene katılmak için alana gelen
küçük bir kız çocuğu ile yakından
ilgilenen Başkan Akpolat, hatıra
fotoğrafları çektirdi.

Cumhuriyetin mimarı

10 kasım'ın Beşiktaş için özel bir
gün olduğunu belirten Başkan Ak-
polat, “ülkemizin kurucusu Gazi

Mustafa kemal Atatürk'ün ölümü-
nün 81. yılı vesilesi ile buradayız.
Hayata gözlerini yumduğu mekan-
dayız. Bu bizim Beşiktaş'taki so-
rumluluğumuzu arttıran bir
durumdur. nasıl ki 16 Mayıs'ta
Atatürk Bandırma Vapuru ile yola
çıkarken Beşiktaş'tan yola çıktı ise
burada hayata gözlerini yummuş
olması da bizim bu sorumluluk
duygumuzu pekiştiriyor. Mustafa
kemal Atatürk iyi bir siyaset
adamı, iyi bir kumandan, türk
devletini dönüştüren bir devrim-
ciydi. Bağımsızlığına düşkün
önemli birisiydi” dedi.

En anlamlı çiçek

Ekrem
İmamoğlu

Ali
Yerlikaya
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C umhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığınca, Kadın Erkek Fırsat
Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme yaklaşı-

mının Program Bütçe reformu kapsamında
hayata geçirilmesiyle, idarelerin yaptığı harca-
malardan kadın ve erkeklerin nasıl etkilendiği
izlenebilecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığınca, 2020 bütçesinde Kadın
Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme ko-
nusunda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonuna sunum yapıldı. Sunuma göre,
Türkiye'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Du-
yarlı Bütçeleme, "Program Bütçe" reformu
doğrultusunda hazırlandı. Söz konusu reform
kapsamında "Kadının Güçlenmesi" programı
belirlendi. Program, "Kadına yönelik ayrımcı-
lık ve şiddetle mücadele edilmesi" ve "Kadının
toplumsal statüsünün geliştirilmesi ve fırsat
eşitliğinin sağlanması" alt başlıklarından oluş-
turuldu.

Öngörülen hedefler yüksek 

Program Bütçe sistemi içerisinde hizmetler-
deki ilerlemeyi ölçen, ulusal veya uluslararası
düzeyde veri üretilmesini sağlayan anahtar
göstergeler yer aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı anahtar göstergeler ola-
rak, "kadınların iş gücüne katılım oranı" ve
"kadınların yükseköğretim okullaşma oranı"nı,
Sağlık Bakanlığı ise "anne ölüm oranı"nı
anahtar gösterge olarak belirledi. 2020 yılı
Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı Bütçele-
me'nin, bütçe döngüsüne bütçenin hazırlan-
ması ve uygulanması sürecinde dahil edilmesi

ve alt program hedeflerinin bir kısmının kadın
erkek fırsat eşitliğinin izlenmesine yönelik gös-
tergelerle takip edilmesi öngörülüyor. Cum-
hurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca,
kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasında et-
kinliğin artırılması için kamu hizmetleri sunu-
lurken kadın ve erkeklerin ihtiyaç ve
önceliklerinin göz önünde tutulması gerektiği,
sunulan kamu hizmetlerinin kadın ve erkekleri
nasıl etkilediğinin tespit edilmesi ve kadınların
güçlenmesi konusunda sağlanan gelişmelerin
ölçülmesi amacıyla göstergeler oluşturulması-
nın önem arz ettiği vurgulanarak, idarelerden
kadın erkek fırsat eşitliğinin izlenmesine yöne-
lik göstergelere mümkün olduğunca yer ver-
meleri talep edildi. Söz konusu göstergeler
aracılığıyla idarelerin yaptığı harcamalardan
kadın ve erkeklerin nasıl etkilendiğinin izlene-
bilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık takip edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
için "Kadının güçlenmesi" programı kapsa-
mında kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle
mücadele edilmesine ilişkin göstergeleri de be-
lirlendi. Buna göre, kadın konukevi sayısı,
kadın konukevlerinde kalan kadın sayısı, şid-
det önleme ve izleme merkezi sayısı, kadına
yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele kapsa-
mında farkındalık etkinliklerine katılan kişi sa-
yısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından takip edilecek ve gelişme-
ler kamuoyuyla paylaşılacak.

Bütçedeki uygulamalar neler?

Türkiye'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Du-

yarlı Bütçeleme kapsamında yapılanlar şöyle
sıralandı; "Kadınlara yönelik uygulama ve po-
litikalara 2016 yılından bu yana Bütçe Gerek-
çesinde yer verilmektedir. Eşi vefat etmiş
kadınlara aylık 275 TL düzenli nakdi yardım
verilmektedir. Bu amaçla ayrılan kaynak 430
milyon TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde kadın
konukevlerinin giderleri için yaklaşık 235 mil-
yon TL, şiddet önleme ve izleme merkezleri-
nin giderleri için 102,3 milyon TL, şiddet
mağduru kadınlara sağlanan barınma imkanı
için 3,6 milyon TL, çocukları için sağlanan
kreş hizmeti için 1,7 milyon TL ödenek öngö-
rülmektedir. Sağlık Bakanlığı Kanser Erken
Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde ka-
dınların kanser taramaları ücretsiz olarak ya-
pılmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından
kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin artı-
rılması için kooperatif çatısı altında örgütlen-
melerine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.
KOSGEB tarafından kadın girişimciliğin artı-
rılması ve yaygınlaştırılması hedefiyle yeni
kadın girişimcilere yönelik ilave yüzde 20 des-
tek sağlanmaktadır. GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığınca, kadın istihdamını ve
kadın girişimciliğini artırmak, kadını güçlendi-
rerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda
bulunmak için yürütülen Çok Amaçlı Toplum
Merkezleri Projesine 8 milyon TL finansman
desteği sağlanması planlanmaktadır. Kız ço-
cuklarının eğitime devam etmeleri ve düzenli
sağlık kontrolünden geçmelerinin sağlanması
için şartlı nakit transferi uygulamasına devam
edilmektedir. Kadın istihdamının artırılması
için işveren prim teşviği uygulanmaktadır."

Türkiye'de mandalina
rekoltesi, iklim şartla-
rından dolayı geçen

seneye göre ortalama yüzde 50
düştü. Geçen yıl 286 milyon dolar
döviz girdisinin sağlandığı man-
dalinada, verimdeki düşüşe rağ-
men ürün kalitesiyle 2018'deki
ihracat rakamlarına ulaşılması

hedefleniyor. Kışın vazgeçilmez
meyvelerinden mandalinada
hasat eylül ayının sonunda baş-
ladı. İlk olarak Akdeniz Bölge-
si'nde toplanan mandalinada
ihracat süreci başladı. Türkiye'nin
önemli mandalina üretim merkez-
lerinden Ege'de ise bahçelere
ekim ayının ortalarında girildi. Çi-

çeklenme döneminde yaşanan
soğuk havaların etkisiyle ülke ge-
nelinde verimi yüzde 50 seviye-
sinde düşen mandalinanın
kalitesinde herhangi bir kayıp ya-
şanmadı. Geçen yıl rekolte rekoru-
nun kırıldığı mandalina 70
kuruştan bahçede alıcı bulurken
bu sene ise fiyatı 2 liraya yükseldi.

Mandalina hala çok kaliteli Taşıt kredisinde
faiz düştü

Merkez Bankası verilerinden der-
lediği bilgiye göre, taşıt kredi faiz
oranları, ilk yarının sonunda aylık

ortalama yüzde 2,5 civarında bulunuyordu.
Yılın ikinci yarısında ekonomi yönetiminin
aldığı tedbir ve kararların etkileri hissedil-
meye başlandı. Enflasyonun tek haneye in-
mesi, ülke risk priminin düşmesi, TL
varlıklara ilginin artması ve Merkez Banka-
sı'nın sert faiz indirimleri taşıt kredi faizle-
rinde de aşağı yönlü hareketin başlamasını
sağladı. Taşıt kredi faizleri, ağustosta aylık
yüzde 2'nin altına gerilerken, 3 kamu banka-
sının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf-
bank) hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime
Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" ve sonra-
sında özel bankaların da buna destek verme-
siyle taşıt kredi faizlerindeki düşüş hızlandı.
Bu yılın eylül ayında yüzde 1,50 sınırına
kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları,
ekimde yüzde 1,30 seviyelerine indi. Taşıt
kredi faizlerindeki düşüş devam ederek
kasım ayı başında yüzde 1,27 ile yaklaşık 2
yılın en düşük seviyesini gördü. Öte yandan,
Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank
da hazırladıkları özel taşıt finansman paket-
leri ile müşterilere 60 ay vade ve 500 bin li-
raya varan tutarlarda aylık yüzde 0,49-0,69
oranla finansman sağlayacak.

Pazar 400 binin üzerine çıkacak

Verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç pazarı, geçen yıl 620 bin 937 adetle bir
önceki yıla göre sert daralmıştı. Taşıt kredi
faiz oranlarındaki düşüş ve şirketlerin banka-
larla yaptığı kampanyalarla yılın ikinci yarı-
sından itibaren satışlarda artış görüldü.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, eylülde
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 büyü-
yerek 41 bin 992 adetlik satış rakamına
ulaştı. Geçen ay da artış devam etti. Ekimde
otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın
aynı ayına kıyasla yüzde 127,5 artarak 49 bin
75 adet oldu. Böylece yılın 10 ayında otomo-
bil ve hafif ticari araç satışı, 330 bin 384'e
yükseldi. Sektör temsilcileri, kasım ve aralık
aylarında hem faiz oranlarındaki düşüşün
sürmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampan-
yaları ile toplam pazarın 400 binin üzerine
çıkabileceği tahmininde bulunuyor.
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı
Bütçeleme yaklaşımının Program Bütçe reformu kapsamında hayata geçirilmesi planlanıyor

Cinsiyete
duyarlı proje
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı'nın ana yararlanıcı
Strateji ve Bütçe Başkanlığının
ise eş yararlanıcı olduğu "Türki-
ye'de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı
Bütçeleme Ve Planlamanın Uy-
gulanması Projesi"nin 2020 yı-
lında başlaması öngörülüyor.
Projeden, Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonu, Strateji ve
Bütçe Başkanlığı, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı, pilot
belediyeler, sivil toplum kuruluş-
ları ve üniversitelerin yararlan-
ması planlanıyor. Bütçede
şeffaflık, hesap verilebilirliğin
artırılması amacıyla hazırlanan
ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine
Duyarlı Bütçeleme yaklaşımının
geliştirilmesini sağlayacak Prog-
ram Bütçe, sistemine geçişin ilk
adımı olarak 2020 yılı perfor-
mans programları, Program Büt-
çe'ye uygun olarak hazırlandı.
2021 yılı merkezi yönetim büt-
çesi ise bütün unsurlarıyla Prog-
ram Bütçe'ye uygun şekilde
hazırlanacak ve uygulanacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) desteklerinden imalat sana-

yisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, önce-
likli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde
50'ye yükseltilecek 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, imalat sana-
yisinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek yük-
sek katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor.
Yeni dönemde imalat sanayisindeki firmalarının
uzun dönemli getiriyi hedefleyerek risk almasını sağ-
layacak, güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana eri-
şimi kolaylaştıran bir yapı oluşturulması
amaçlanıyor. Finansal destek sağlayan kurumların ve
bankacılık sisteminin, imalat sanayisinin ihtiyaçlarına
yönelik uygulamaları da güçlendirilmesi planlanıyor.

Uzun vadeli geri ödeme modeli

Bu kapsamda, KOSGEB destekleri içinde imalat sa-
nayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e çıka-
rılırken, öncelikli imalat sanayisinin payı da yüzde
50'ye yükseltilecek. Bu alanda sağlanacak desteklerin
yalınlaştırılması planlanırken, hibe yerine faizsiz,
uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine geçile-
cek. İmalat sanayisi ve orta yüksek, yüksek teknolojili

imalat sanayisi sektörlerine yönelik KOSGEB des-
teklerindeki önceliklendirme devam edecek. Proje
teklif çağrılarında da 11. Kalkınma Planı'nda yer alan
sektörlere öncelik tanınacak.

Yatırım kredilerine ilave destek

Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektör-
lerde belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik, banka-
lar tarafından kullandırılan yatırım kredilerinde de
ilave destek sağlanacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi

uygulamasına ilişkin çalışmalara devam edilirken,
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile destek
kararı verilen yatırım projeleri için nakit desteği temin
edilecek. Stratejik yatırımlar için faiz ve istihdam des-
tekleri ise avantajlı oran, süre ve tutarlarda uygulana-
cak. Taşınır rehni yoluyla krediye erişime ilişkin
sistem ve süreçler etkinleştirilerek bu yolla imalat sa-
nayisi sektörlerine kredi kullandırma imkanları artırı-
lacak. İmalat sanayisinde hedef alt sektörler
belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın (TCMB) temmuz, eylül
ve ekim aylarındaki Para Politikası
Kurulu (PPK) toplantısında sırasıyla
425, 325 ve 250 baz puan olmak
üzere yapılan toplam 1.000 puanlık
politika faizi indirimi, kredi faiz
oranlarına da yansıdı

Mango çiftçinin
yüzünü güldürdü

Antalya'nın Gazipaşa ve
Alanya ilçelerinde ürün çe-
şitlendirilmesi amacıyla

avokadonun ardından üretimine geçi-
len mango da üreticinin yüzünü gül-
dürmeye başladı. Tropikal meyve
yetiştiriciliğinin son yıllarda arttığı
Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz
ve avokadonun önemli bir ticari de-
ğere ulaşması, çiftçileri bir başka tro-
pikal ürün olan mangoya yönlendirdi.
Tanesi 50 liraya kadar alıcı bulan
mangoya bölgedeki yabancılar kadar
yerli halk da ilgi gösteriyor. Lezzeti ve
aroması daha iyi olduğu için ithaline
göre daha çok tercih edilen yerli man-
gonun üretim alanı da her geçen yıl
artıyor.

Ekonomiye katkı veriyor

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir
Göktepe, ilçelerinde, ekonomik değeri
yüksek mango meyvesine ilginin arttı-
ğını söyledi. Deneme üretimlerinde iyi
sonuçlar alındığını vurgulayan Gök-
tepe, "Alanya'da şu ana kadar 220
üreticiye
fidan desteği
verdik.
Mango üre-
tim alanı da
son iki yılda
150 dekara
ulaştı. Ürün
yeni olduğu
için istenen
değere
henüz 
ulaşmadı.

Çiçeklenme döne-
minde oluşan soğuk
hava nedeniyle ve-

rimi yüzde 50 
seviyesinde düşen

mandalinanın kalite-
sinde herhangi bir
kayıp yaşanmadı

KOSGEB destek-
lerinden imalat

sanayisine
ayrılan pay,

kademeli
olarak yüzde

75'e çıkarılacak.
Destekler

yalınlaştırılırke
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D ünya hızla değişip dönüşürken her şeyde
olduğu gibi dinimiz, alimlerimiz, ilahiyat-
çılarımız, imamlarımız da nasibini aldı,

alıyor...
İslam’ın ilk emri "oku" olmasına rağmen oku-

madan, bilgi sahibi olmadan hiçbir kaynak belirt-
meden sadece eleştiriyoruz!

Hele birde mesele dinse ve bütün toplumu ilgi-
lendiriyorsa her önüne gelen konuşuyor!

Neticede o kadar yalan, yanlış bilgi varki insan
hayret ediyor ! Bunun sebebi de dini okuyarak
değil, dinleyerek öğrenmemizdir.

En ufak bir teknolojik alet, makina , telefon al-
dığımızda hemen kullanım kılavuzuna bakıyoruz.
Nasıl kullanılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Dik-
katle okuyoruz. Fakat Yüce Allah’ın Müslüman-
lara gönderdiği kitabı merak edip açıp
okumuyoruz?

Okuyoruz anlamıyoruz?
Anlıyoruz hayatımıza uygulamıyoruz? Sonra da

sorun dinde diyoruz!
Elhamdülillah Müslümanım diyen kaç kişi

Kur’an’ı baştan sona okumuştur?
Doğru, bizim Kur’an’ı okumaya, anlamaya vak-

timiz yok! Bizim saatlerce dizi seyretmeye vakti-
miz çok!

Futbol maçlarını stadlarda, salonlarda izlemeye
vaktimiz çok!

Sosyalleşme adı altında birçok şeylere vaktimiz
çok!

Bir atasözü vardır; "Yarım hekim candan eder,
yarım hoca dinden eder" gelecekteki nesilleri dini
alanda eğitecek, öğretecek ve aydınlatacak ilahi-
yatçılara bir göz atalım!

İmam Buhari gece uykudan uyanır, lambasını
yakar, hatırına gelen faydalı bir şeyi yazardı.
Hatta bir gecede yaklaşık yirmi defa kalktığı
olurdu. İlahiyat 1. sınıf öğrencisi Gökhan sabah
namazına kalkmadığı halde hadis tenkiti yapıyor.

66 yaşında hapis cezası olarak kuyuya atılan ve
15 senelik bu zamanda ezberden öğrencilerine 30
ciltlik El Mebsut isimli fıkıh usulü kitabını yazdı-
ran İmam Serahsi’ye, sehiv secdesi yapmayı bil-
meyen İlahiyat 2. sınıf öğrencisi Ayşe kafa tutuyor.

İlahiyat 4. Sınıf öğrencisi Rumeysa'nın oku-
maya vakit bulamadığı kitapları 40 yıl süren ilmî
seyahatler esnasında toplayan 600.000 hadisi 16
yılda tasnif ederek 7275 sahih hadisi bize bırakan
İmam Buhari Rumeysa'nın derin tenkitlerinden
kurtulamıyor.

Muhammed İdris er-Razi, hadis için ilk çıktığı
yolculuğu yedi sene sürdü. Yaya olarak yürüdüğü
yollar bin fersah kadardı. İlahiyat 1. sınıf öğrencisi
Zeliha minibüsle gidip geldiği fakülte yollarında
Hadislerin sıhhat durumunu tartışıyor.

Abdullah ibni Mesud hadis rivayet ederken yüz
şekli değiştiği, nefesi kesildiği, titrediği halde, ila-
hiyat 2. sınıf öğrencisi Hüseyin Hadis okurken
veya kendisine okunurken bacak bacak üstüne atı-
yor.

Adını bilmediği ama künyesiyle tanıdığı Ebu
Hanife'nin binlerce talebesi olup, bunların kırk ka-
darı müçtehit mertebesine ulaşmış olduğu halde
bizim ilahiyat hazırlık talebesi Rabia , İmam-ı
Azam’ın içtihatlarına kafa tutuyor.

Hey hat! Oryantalizm adı altında ne durumlara
geldik! Ziya Paşa geçmişten günümüze ne güzel
ışık tutmuş; "Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar;

Katır mühürdar oldu, eşek defterdar!"

SİYASET
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Zamane İlahiyatçılar!
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ANITKABİR’DE İNSAN SELİ
AnıtkAbir, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığındaki devlet erkanının

katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya
gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk
bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini
ziyaret etti. Dualar eden vatandaşlar, Ata-
türk'ün mozolesine çiçek bıraktı.  Askerle-
rin nöbet değişimini ilgiyle izleyen
vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

Ata'mızı ziyarete geldik

Anıtkabir'i ziyarete kundakta kızıyla gelen
Burhan Demirel, "Biz, Ankara'ya Bolu'dan
geldik. Çok hüzünlüyüz. Karmaşık duygu-

lar içerisindeyiz. Hem sevinçliyiz burada
olmaktan dolayı, Ata'mızın ölüm günün-
den dolayı da üzüntülüyüz. Çocukları-
mızla Ata'mızı ziyarete geldik" dedi. Emekli
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komu-
tan Yardımcısı 87 yaşındaki Piyade Albay
Gültekin Alpugan da Harp Okulu'ndan
1953 yılında mezun olduğunu belirterek,
Atatürk'ün naaşının bulunduğu
top arabasını Etnografya Mü-
zesi'nden Anıtkabir'e getiren-
lerden biri olduğunu ifade etti.

Atatürk bizim
vazgeçilmezimiz

İlkokul öğrencisi Ersan İlhan

da "Hüzünlüyüz, Cumhuriyet'imizi
kuran Atatürk bugün vefat etti. Ata-
türk'ü ziyaret için heyecanla geldik"
dedi. Düzce'den gelen Songül Göksu da
"Anıtkabir bizim için büyük anlamı olan
bir yer. Atatürk bizim vazgeçilmez, en
büyük önderimiz.

Onun acısını sanki babamı kaybetmişim
gibi hissediyorum. Üzüntüsü, acısı hala
yüreğimizde, hiçbir zaman çıkmadı, çık-
mayacak. Bize, Türkiye Cumhuriyeti'ni
sunan, kadın haklarımızı özgürce eli-

mize veren en
büyük liderimiz-
dir Atatürk." ifa-

delerini
kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81. yıl
dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizde yıllardır en büyük
ticaret 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' ticaretidir. Bu kavramlar önde perde gibi kullanılarak, arkada ülkemizin
yıllarca demokratik ve ekonomik olarak nasıl sömürüldüğünü en iyi milletimiz biliyor" dedi

C umhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku-
rumu tarafından Beştepe Millet

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen
10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine ka-
tıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tari-
hini binlerce yıllık devamlılığı içinde
kavramak yerine bir asra sıkıştırmaya çalı-
şan bir zihniyetle karşı karşıya olundu-
ğunu söyledi. Erdoğan, "Üstelik bunların
arasında siyasetçilerin de bulunuyor ol-
ması gerçekten üzüntü vericidir. Cumhuri-
yeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok
saymaya kalkanalar, bize göre, kendi
geçmişlerinden utananalardır. Gazi Mus-
tafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için
ondan önceki tarihimize kin kusanlar da
aynı şekilde Atatürk maskesi takarak, bu
millete olan husumetlerini gizlemeye çalı-
şıyorlar. Ne Atatürk’ü ne de Cumhuriyeti
bu istismarcı zihniyetin insafına terk etme-
dik, etmeyeceğiz. Atatürk'ün yaptığı işlerin
de eksikleri, fazlaları olabilir. Bunlar işin
ehli kişiler tarafından konuşulabilir, tartışı-
labilir; ama bu durum tarihi bir şahsiyet
olarak kendisinin milletimizin gönlündeki
yerine asla halel getirmez. Milli mücadele-
nin başlangıcının 100'üncü, Gazi'nin ebe-
diyete irtihalinin 81’inci yıl dönümünde
hala bu konuları konuşmamız üzüntü ve-
ricidir" dedi.

Lafla istismarını yapmadık

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yapılacak en
büyük katkının; birlik, beraberlik ve 2023
hedeflerine sahip çıkmak olduğunu vurgu-
layan Erdoğan, "Sürekli 'Atatürk' denilerek
onun mirasına sahip çıkılamaz. Sürekli
'Cumhuriyet' denilerek cumhuriyet güçlen-
dirilemez. Bu yıl 96'ncı yıl dönümüne
ulaştığımız cumhuriyetimize en büyük

katkıyı, şahsımın başında bulunduğu hü-
kümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla
istismarını yapmadık. Sadece icraatımızla
hakkını vermeye çalıştık. Türkiye'yi cum-
huriyet tarihinin tamamında yapılanların
üç, beş, on katı hizmetlere kavuşturarak,
bilfiil bunun uygulamasını ortaya koyduk.
Hayatları boyunca Türkiye’nin büyümesi,
kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi
çakmamış kişilerin ağzından çıkan 'Cum-
huriyet' ve 'Atatürk' sözü koskoca bir ya-
landan ibarettir. Ülkemizde yıllardır en
büyük ticaret Atatürk ve Cumhuriyet tica-
retidir. Bu kavramlar önde perde gibi kul-
lanılarak, arkada ülkemizin yıllarca
demokratik ve ekonomik olarak nasıl sö-
mürüldüğünü en iyi milletimiz biliyor.
Bize olan düşmanlığın en önemli sebeple-
rinden biri, işte bu kirli ticareti ifşa etmiş
ve önüne geçmiş olmamızdır. Buna rağ-
men hala aynı kafayla kendi tarihine, kül-
türüne, medeniyetine küfretmeyi maharet
sananların ortada dolaşıyor olması henüz
işimizin bitmediğini gösteriyor. Tıpkı son
teröristi imha etmeden, terörle mücadele-
nin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve
kültürümüze husumet besleyen son müs-
tevli kafalıyı da aydınlatmadan bu müca-
delemiz bitmeyecektir" ifadelerini kullandı. 

Tarihimiz bizim yörüngemizdir

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a bir
Osmanlı subayı olarak çıktığını, Anka-
ra’daki Meclis’i yine Osmanlı adına faali-
yete geçirdiğini vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Cumhuriyetin inşası da Osmanlı’dan
devralınan mevcut idari sistem üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Bu hakikatler ortaday-
ken, sürekli olarak Osmanlı’ya hakareti ve
aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getir-

mek ya cehalettir, ya gaflettir, ya da art ni-
yettir. Tarihimiz bizim yörüngemizdir. Yö-
rüngeden çıkan bir gök cismi, nasıl sonsuz
karanlık içinde kaybolmaya, muhtemelen
yok olmaya mahkumsa toplumlar da öy-
ledir. Türk milletini kendi tarih yörünge-
sinden çıkarmak için geçmişiyle bağını
koparmaya çalışanların amacı da budur.
Milletler ve devletler mezarlığı olan tarih,
bunun sayısız örnekleriyle doludur.
Allah’a şükür, bugüne kadar milletimizi
kadim tarih yörüngesinden çıkarmaya
kimse muvaffak olamadı. Kimi dönem-
lerde kısmen de olsa zayıflıklar ortaya
çıktı; ama milletimiz güçlü irfanıyla, il-
miyle her seferinde işi düzeltmeyi başardı."

Hepsi de yalandır, iftiradır

Son günlerde birilerinin Osmanlı’da
okuma-yazma oranının çok düşük oldu-
ğunu, Osmanlı’nın kendi silah sanayii ol-
madığını ve Osmanlı’nın kendi yönetimi
altındaki halklara zulmettiğini ağzına
sakız ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Hepsi de yalandır, iftiradır. Her
ülke ve toplum gibi Osmanlı'nın da eksik-
leri vardır. Bunların tespitini yapmak ve
yerli yerine koymak tarihçilerin ve uzman-
ların işidir. Bize düzen görev, ecdadımızın
güçlü yönlerini, kendi geleceğimizi aydın-
latan bir ışık haline getirmektir. Bugün Af-
rika’nın derinliklerinden, Balkanlar’ın
uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının ne-
resine giderseniz gidin, derin bir muhab-
betle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya
sahiplenilecek bir miras var demektir. Os-
manlı toplumundaki okuma yazma bilme
oranı nüfusun yarısının üzerindedir.
Rusya, İspanya, İtalya başta olmak üzere
pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında yüksek
bir rakamı ifade eder. Osmanlı’daki okur-

yazar nüfusun büyük bir kısmı Balkan Sa-
vaşları, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale
Savaşları ve Kurtuluş Savaşı ile hayatını
kaybetti. Toplam nüfusumuzun bir kısmı
da sınırlarımız dışında kaldı. Bir de buna
cumhuriyetle birlikte gerçekleştirilen harf
devrimiyle adeta her şeyin sıfırlandığını
eklediğimizde, elbette ülkemiz okuma
yazma oranının düştüğü bir dönemi ya-
şadı. Ama bunun suçunu Osmanlı’ya yük-
lemek tam anlamıyla bir bühtandır" dedi.

Böyle saçma iddia olamaz

Osmanlı’nın silah sanayii olmadığı iddia-
sının yalan olduğuna dikkat çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızdaki
600 yıllık hükümranlığı döneminde savaş-
sız tek bir haftası olmayan Osmanlı’nın
silah sanayii olmadığını iddia, etmek
kadar saçma bir iddia olamaz. Burada
asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi
başta olmak üzere silah sanayii ihracatı
yapan bir ülkeden söz ediyorum. Os-
manlı’nın İstanbul’un fethi başta olmak
üzere tüm önemli savaşlarını silah sanayi-
indeki yenilikçilerine, üstünlüğüne bağlı
olduğunu anlamak için ilköğretim düze-
yinde tarih bilgisi yeterdir. Sorun Os-
manlı’nın 18’inci yüzyıldan sonra bu
alandaki üstünlüğünü korumayı başara-
mamış olmasıdır. Dikkat edin hiç olma-
masından değil, üstünlüğün
kaybedilmesinden söz ediyorum. Bu
durum ister istemez daha iyi silahların dı-
şarıdan alınmasını gerektirmiştir. Yaşadığı
tüm sıkıntılara rağmen, Osmanlı son dö-
neminde bu konuda çok önemli hamleler
yapmıştır. İkinci Abdulhamit Han’ın İs-
tanbul’da kurduğu barut, fişek, top fabri-
kaları cumhuriyete miras olarak
kalmıştır” diye konuştu.

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de
ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar dualar ederek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi
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MOTOR PROJEMİZ 
HIZLA İLERLİYOR
Nuri Demirağ’ın ve Nuri Killigil'in uçak ve silah
fabrikalarının soba ve gaz ocağı fabrikalarına
dönüştürüldüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Bunlar bu şekilde ihanet ettiler. Biz ise
17 yılda ülkemiz savunma sanayiinin dışa bağım-
lılığını neredeyse tersine çeviriyoruz. Göreve gel-
diğimizde bizim tamamıyla savunma sanayiinde
yerli 20 milyar dolarlık yapımız vardı. Yüzde 20'si
yerliydi. Şimdi ise yüzde 70'i yerli hale geldi.
Hedef yüzde yüz. 'Hisar füze' sistemiyle bu
alanda kritik eşiği geçtik ve 'Siper' adını verdiğimiz
uzun menzilli hava savunma sistemini geliştirmek
için hazır hale geldik. Kendi üretimimiz olan dör-
düncü korvetimizi hizmete aldık, 5'incisinin inşa-
sına başladık. İnşası süren Anadolu çıkarma
gemimiz kendi alanında dünyada sayılı eserler-
den biridir. 2023 yılında kendi milli savaş uçağı-
mızı göklerde görerek bu alandaki kritik eşiği de
geride bırakmış olacağız. 'Atak'tan sonra çok
maksatlı kullanımlar için 'Gökbey'i üretiyoruz.
Ayrıca ağır sınıf taarruz helikopteri için de çalış-
malara başladık. İnsansız hava araçlarındaki ka-
biliyetimizi ve gücümüzü herkese kabul ettirdik.
'Bayraktar' ve
'Anka'dan
sonra 'Akıncı'
ile bu alandaki
üstünlüğü-
müzü daha da
pekiştiriyoruz.
Savunma sa-
nayii projele-
rinde en çok
zorluğu mo-
torda yaşamış-
tık. Yerli
uçağımız dahil
her alanda ihti-
yacımız olacak
motoru ürete-
cek projemiz de
hızla ilerliyor"
diye konuştu. 
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GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO:2019/01
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri: 
TAPU KAYDI: 
İstanbul İli, Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, 3274 ada 17 parselde kayıtlı B blok, 6. Kat, 26 no.lu “Mesken” 
nitelikli bağımsız bölüm.
İMAR DURUMU:
Ataşehir Belediyesinde yapılan dosya incelemesinde değerleme konusu taşınmaza ait imar arşiv dosyasında
20.10.1986 tarih ve Cilt:15 Sayfa: 1 numaralı Yapı ruhsatı ve 13.08.1993 tarih ve 993-9-42 sayılı tadilat yapı ruh-
satı olduğu, bila tarih ve 96-394 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi olduğu görülmüştür.29.06.1993 tarih ve 93/9038
no.lu onaylı mimari tadilat projesi incelenmiştir.Taşınmaza ait herhangi bir Yapı Tatil Tutanağı bulunmamaktadır.
Taşınmazın bulunduğu parsel, Ayrık nizam, Taks:0,25, Kaks:2,07 Hmaks: Serbest yapılaşma şartlarına sahip
olup ‘’Konut’’ lejantında kalmaktadır. 
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Satışa konusu taşınmaz; tapu kayıtlarında İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, İçerenköy mahallesi, Kurucular sitesi, B
blok, Kat: 6, Daire: 26 numaralı açık adreste yer almaktadır.  Ataşehir Tapu Müdürlüğü’nde 29.06.1993 tarih ve
93/9038 no.lu onaylı mimari tadilat projesi incelenmiştir. Parsel üzerinde 8 adet blok yer almakta olup konu taşın-
mazın yer aldığı B blok kuzey cephede köşede konumludur. Onaylı tadilat projesine göre B blok, bodrum kat +
zemin kat + 7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlıdır. Taşınmazın bodrum katında; sığınak, kazan dairesi, kö-
mürlük, su deposu, hidrofor ve kapıcı dairesi, zemin katta ve 7 normal katın her birinde 4 er daire bulunmaktadır.
Taşınmaz toplamda 32 bağımsız bölümden ibarettir. Taşınmazın bulunduğu site içerisinde açık otopark alanı ve
7/24 güvenlik yer almaktadır. Mahallinde yapılan incelemede konu taşınmazın iç hacimleri görülememiş olup dı-
şarıdan ekspertiz işlemi gerçekleştirilmiştir. Satışa konu olan daire, B blok içerisinde 6. Katta,26 bağımsız bölüm
numaralı bina girişine göre sol arka cephede yer alan dairedir. Taşınmaz mimari projesine göre; salon, 3 adet
oda, mutfak, koridor, antre, banyo, tuvalet, 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 98 m2 alana sahiptir.
K.D.V. Oranı %1 dir.
MUHAMMEN BEDELİ:  
450.000,00-TL.(Dörtyüzellibintürklirası)
SATIŞ ŞARTLARI:
1. açık arttırma:11.12.2019 günü saat:10:10-10:15 arasrası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak  No:10 Pendik/İstanbul adresinde 
2. açık arttırma: 18.12.2019 günü saat: 10:10-10:15   arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli
gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan 337.500,00TL (ÜçyüzotuzyedibinbeşyüzTürkLirası)’sini bulmak
lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bede-
linin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şarttıyla
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 18/12/2019 günü aynı
yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olu-
nur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94.
maddesi uygulanacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise
ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)                   
Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5 u oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanu-
nun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları
tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham
ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul
edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, DV,
KDV, tahliye masrafları,  tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan ver-
giler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır. 
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettik-
leri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden sorumlu olacaklardır. İhale farkı
ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce temi-
nat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname
ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alı-
cıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın
tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılan-
lar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale
anındaki açıklamalar esas alınır.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,  başkaca bilgi almak isteyenlerin
2019/01 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerek-
mektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. 
Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.)  adresine gönderilecek olup, ad-
reste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur. 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
KURTKöY SOSYAL GÜVENLİK MERKEzİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1079566)

Türk Tabipleri Birliği ve 
İstanbul Tabip Odası

tarafından düzenlenen sem-
pozyumda, şehir hastaneleri

gerçeği masaya yatırıldı.
Türkiye'nin pek çok

şehrindeki hastanelerde
çalışan doktorların

anlatıkları yok artık dedirtti.
CHP İstanbul Milletvekili Dr.

Ali Şeker, "Amaç halkın
ihtiyaçlarının çok fahiş fiyat-

larla yandaşlara peşkeş 
çekilmesi" diye konuştu

Zeytin ormanına 
1001 zeytin fidanı
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış”
sözünden yola çıkan Büyükçekmece Belediyesi, “Barışı da İlelebet Yaşatsın
Diye 1001 Zeytin Fidanı Doğaya Hediye” sloganıyla zeytin fidanı dikti

ATATÜRK’ÜN aramızdan
ayrılışının 81’inci yılında
anlamlı bir etkinliğe imza

atan Büyükçekmece Belediyesi, öğ-
rencilerin yoğun katılım gösterdiği tö-
rende 1001 zeytin fidanı toprakla
buluştu. Törende konuşan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, "Bugün 10 Kasım bulundu-
ğumuz yerde zeytin fidanı dikiyoruz.
Bu zeytinliğin adı “Yurtta Barış,
Dünyada Barış” zeytinliğidir. Çünkü
dünyanın en çok barışa ihtiyaç duy-
duğu bir süreçten geçiyor. Atamızın
dünyaya mal olan “Yurtta Barış,
Dünyada Barış” zeytin ağacı dikme
programımızla da Atamızı bir kez
daha andık. Bundan sonraki hedefi-
miz aynı kararlılık ve azimle Atamızı
anlamaya ve onun göstermiş olduğu
aydınlık yolda yürümeye devam ede-
ceğiz. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 81. ölüm yıldönümünde
onun aziz hatırası önünde, silah ar-
kadaşlarının ve bu vatan için toprağa

düşmüş ne kadar şehidimiz varsa
hepsinin aziz hatırası önünde say-
gıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Herkes fidan dikti

Konuşmanın ardından etkinliğe katı-
lan 7’den 70’e yüzlerce Büyükçekme-
celi, Yurtta Barış, Dünyada Barış

Zeytin Ormanı’na 1001 adet zeytin
fidanı dikti. Törene emekli komutan-
lar Oramiral Nusret Güner, Korgene-
ral Yurdaer Olcan, Koramiral
Mehmet Otuzbiroğlu, Tümgeneral
İhsan Balaban, Tuğgeneral Şevket
Büyükçuha’nın yanı sıra çok sa-
yıda vatandaş katıldı.

T ürk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası,
Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat
Evi’nde “Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçek-

ler” başlıklı bir sempozyum düzenlendi. “Türkiye’de
Şehir Hastaneleri Süreci”, “Taşınması Beklenen Hasta-
neler Sorunu”, “Türkiye'de Şehir Hastaneleri Dene-
yimleri” gibi başlıkların yer aldığı sempozyuma
Türkiye’nin pek çok şehrinden doktorlar katıldı.

Çay ocağı gitti kafe geldi

Şehir hastanelerinin maliyetinin yüksek olduğuna, fi-
nansal kiralamayla yaptırıldığına, şehir merkezlerinin
dışında olduğu için ulaşım sorunu yaşandığına dikkat
çekilirken, “Otel işletmeciliği zihniyetiyle yönetilecek
şehir hastanelerinde hastaların, hasta yakınlarının basit
ve temel ihtiyaçları yok sayılmıştır. Hasta yakınları için
bilindik bir çay ocağı kalmamış yerlerini fahiş fiyatlarla
satış yapan kafeler almıştır” denildi.

Bataklık üzerine inşaa ettiler

Şehir hastanelerinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları-
nın ve hastane enfeksiyon kontrol komitesinde çalışan
hemşire sayısının artırılmaması nedeniyle yeterince de-
netim yapılmadığı belirtilirken, bu durumun enfeksiyon
hızında ve hasta ölüm hızında artışa yol açabildiğine
dikkat çekildi. Şehir hastanelerinin yer seçimlerinin
uygun olmadığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nin bataklığın
üzerinde yapıldığı için bahçesinde yılan görüldüğü,
Elazığ Şehir Hastanesi’nin ise şehitlik üzerine yapıldığı
kaydedildi.

Hasta-hekim arasında gerginlik

Mersin Şehir Hastanesi’nde çalışan Uzman Dr. Ayşe
Jini Güneş, klinikte ciddi sorunlar yaşadıklarını, perso-
nel ve hemşire sayısının yetersiz olduğunu kaydederek,
şunları söyledi: “Bu durum hekimler arası da çatış-
maya neden oluyor. Hasta-hekim arasında da sıkıntı
oluyor. Hasta zaten ulaşım sorunu nedeniyle gergin ge-
liyor. Şiddet sorunu artmaya başladı. Nöbet ekibinden 

acil değil rutin vaka bakmaları da isteniyor.”

Hastanın beklentisi artıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Nazan
Aksoy, hastane kurulurken sterilizasyon hizmetinin ol-
duğunu ancak dezenfeksiyon hizmetinin ve çocukların
unutulduğunu söyledi. Dr. Aksoy, “AVM gibi hastane
olunca hasta beklentileri arttı. Bu da şiddete açık or-
tamı doğuruyor. Yatak sıkıntımız var ama kazandıran
bölümlere daha çok yatak açılıyor” diye konuştu. Bursa
Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Candan Coşkun per-
formans sistemine dikkat çekerek, “Hekimler esnaflaştı-
rıldı. Gelirimin 75’ini performanstan alıyorum” dedi.

Yandaşa peşkeş çekiliyor

“İstanbul’da Şehir Hastanesi ve Taşınması Beklenen
Hastaneler Sorunu” başlıklı son oturumda konuşan
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ise "Amaç hal-
kın ihtiyaçlarının çok fahiş fiyatlarla yandaşlara peşkeş
çekilmesi. Bu Deli Dumrul projelerinden sağlık alanına
da şehir hastaneleri düştü. Dünyada en maliyetli yapı-
lan sekiz projenin üçü Türkiye'de. Cumhuriyetin kuru-
luşunda şehrin ulaşılabilir noktalarına numune
hastaneleri yapıldı. Bugün ise şehrin dışına şehir hasta-
neleri yapılıyor" diye konuştu. 

HALKIN IHTIYACLARI
PESKES CEKILIYOR!
HALKIN IHTIYACLARI
PESKES CEKILIYOR!
HALKIN IHTIYACLARI
PESKES CEKILIYOR!
HALKIN IHTIYACLARI
PESKES CEKILIYOR!
HALKIN IHTIYACLARI
PESKES CEKILIYOR!
HALKIN IHTIYACLARI
PESKES CEKILIYOR!

Bakanlığın beş 
kuruşu kalmayacak
"Çocuklarımıza ödenemeyecek
borçlar yükleniyor" diyen Şeker,
"Hastane arsaları devletin arsaları-
dır, ve 25 yıl bu hastaneler kullana-
cak. Bugün alınan cihazlara
teknoloji gelişse bile uzun yıllar
mahkum olunacak. 10 şehir hasta-
nesi açıldı ve 2021'e kadar 10 has-
tane daha açılacak. Bakanlığın
ödeyecek beş kuruşu kalmayacak.
Bakanlığın bütçesi bir süre sonra
şehir hastanelerinden ibaret olacak.
Meclis Plan ve Bütçe görüşmeleri sı-
rasında şehir hastaneleri sözleşmesi-
nin dövizle olduğunu öğrendik.
İkitelli Şehir Hastanesi sözleşmesi
2013’te imzalandı. Yapım süresi 3.5
yıl denildi. Ancak 2020'de açılması
öngörülüyor. Yatak başına en yüksek
maliyet İkitelli Şehir Hastanesi’nin.
Bu tespitler yolsuzluğun da açık işa-
retlerin birisi" ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, şehir hastaneleri açılmasının Sağlık Bakanlığı’nın kasasını boşaltacak bir hamle olduğunu ifade etti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından
yaptırılan Ahmediye Meydanı ve Atatürk
Anıtı 10 Kasım’da düzenlenen anlamlı
bir törenle açıldı. Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Atatürk’ü an-
maktan ziyade Atatürk’ü anlamak esastır.
Ne demek istediği, bize evrensel anlamda
neler ifade ediyor Atatürkçü düşünce
bunları kendimize rehber etmeliyiz. Bu-
lunduğumuz makam neresiyse Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya ba-
kışını hayat tarzımız haline getirdiğimiz

zaman Atatürk’ü anlamış oluruz. Bu
mümtaz insanı kendi fikirleriyle anlamak,
gösterdiği yolla anlamak mühimdir.
Yurtta Barış Dünyada Barış bugün dün-
yanın en çok ihtiyaç duyduğu anlayıştır.
Umudumuzu yitirmiş değiliz. Geleceğe
umutla bakan bir ülkeyiz. Cumhuriyet ve
demokrasi geleneğimizi tekrar yerine
koyup esas hedefe ulaşmış olacağız.
Bizim her meydanda vatandaşımızın
istek ve arzusuyla Atatürk anıtlarını ta-
mamladık. 

Atatürk Anıtı törenle açıldı

Ali
Şeker
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C umhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
vefatının 81. yıldönümünde Beylikdüzü Belediyesi ta-
rafından ilçede gün boyu gerçekleştirilen çeşitli etkin-

liklerle anıldı. Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve
Atatürk Anıtı’nda Çelenk Koyma Töreni ile başlayan ve
7’den 70’e oldukça yoğun bir katılımın gösterildiği Atatürk’ü
Anma Programı, aynı alanda düzenlenen Açık Hava Atatürk
Fotoğrafları Sergisi ile devam etti. Atatürkçü Düşünce Der-
neği (ADD) Beylikdüzü Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Model
Ata ResimSergisi ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi (BAKSM) Galeri Bedri Rahmi B salonunda sanat-
severlerin beğenisine sunuldu. 15 Kasım tarihine kadar açık
olacak serginin açılışına; Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, ADD İstanbul İl Başkanı İlhan Gülek,
ADD Beylikdüzü Şube Başkanı Ulviye Seçkin, ilçe protokolü,
sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Matem değil şükür günü

Açılışta yaptığı konuşmasına, “Bizlere demokratik Cumhuri-
yetimizi armağan eden kurucu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün 81’inci yıl dönü-
münde, onu şükran ve rahmetle anıyoruz.” diyerek başlayan
Mehmet Murat Çalık; “Elbette hüzünlüyüz, elbette özlem
doluyuz.  Ama bugün matem günü değil, ışığının aydınlattığı
yolda izinden yürüyebileceğimiz Büyük Atatürk gibi bir lidere
sahip olduğumuz için şükretme günüdür.” ifadelerini kul-
landı. Konuşmasının devamında sergide emeği geçen tüm
sanatçılara ve ADD’ye teşekkür eden Çalık; “Beylikdüzü her
zaman için farklılıklarıyla iddiasını ortaya koyan ve farklı iş-
lerle anılan bir kent oldu. Biz sanatla iç içe yaşayan ve sanatın
değer gördüğü bir ilçede yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler Beylik-
düzü’ne çok yakışıyor. Tüm komşularımızı sergimizi ziyaret
etmeye davet ediyorum.” dedi.  Atatürk’ü kültür, sanat, akıl ve
bilimle anmak istediklerini belirten İlhan Gülek’in de günün
anlam ve önemine ilişkin konuşmalarının ardından Çalık açı-
lış kurdelesini keserek, Ulviye Seçkin’e çiçek ve plaket takdi-
minde bulundu. 

Bu ağaçlar hepimizindir

Beylikdüzü Belediyesi anma programı kapsamında ayrıca,
Yaşam Vadisi 3. Etapta “Atatürk Ormanı” oluşturarak 320
ağacı toprakla buluşturdu. Ağaç dikim etkinliğine katılan
Başkan Çalık; “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü
bir doğa etkinliğiyle anmanın çok anlamlı olacağını düşün-
dük. Zira Atatürk, doğaya olan sevgisiyle nam salmış, bu top-
raklara hayat vermeyi kendine görev edinmiş, tarım ve
ormancılığın geliştirilmesi için de hayatı boyunca çaba gös-
termiş bir liderdir. Dilerim, ileride çocuklarımızla birlikte Ata-
türk Ormanımızdaki bu ağaçların gölgesinde nefes alırken
Atamızı yine ve yeniden minnetle anarız. Bizler hep birlikte,
Beylikdüzü’nü İstanbul’un nefesi yapmak için bu yola çıktık.
Bu yüzden, Atamızın anısına diktiğimiz bu ağaçlar hepimi-
zindir. Onları ihmal etmeyelim, onlara gözümüz gibi baka-
lım. Sevgimizi onlardan hiç eksik etmeyelim. Büyük
Önderimiz gibi, biz de onlarla anılar biriktirelim.” şeklinde
konuştu ve vatandaşlarla birlite ağaçlara ilk can suyunu verdi.

Ç atalca Belediyesi bu 10 Kasım’da resmen
tarih yazdı. Ve Çatalca halkının müthiş de-
rece takdirini kazandı. Başta Belediye

Başkanı Mesut Üner, Kültür Müdürlüğünden So-
rumlu Meclis Üyesi Tuba Uzun ve tüm Kültür Mü-
dürlüğü Personelini müsaadeniz olur ise ayakta
alkışlamak istiyorum. 

Erler Caddesi, yani yürüyüş yolu… Öylesine
güzel, öylesine güzel olmuş ki! Türkiye Cumhuri-
yeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü Anmak! Evet “Anmak Böyle Olur” de-
dirtti herkese. 

Yıllardır böylesine bir 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü yaşamamıştık. Bırakın gazeteci Ba-
hadır Sügür olarak,  Çatalca halkının bir ferdi
olarak bir defa daha teşekkür ediyorum Mesut
Üner’e… 

Atatürkçü deyince, sadece laf ile olmadığını
herkese göstermiş oldu. Hani tereddüt edenler
vardı ya hani, “ AKP’ye geçerse Atatürkçülük’ten
uzaklaşırız” diyenler… Valla genel anlamdaki
davranışları bilmem ama bizim AKP’li dediğimiz
Belediye Başkanı Mesut Üner bir çok CHP’li Be-
lediyeciye “ Al bak böyle olur Atatürk’ü anmak ve
sahip çıkmak” dedirtti. 

Gelelim söylediğimiz yazıya… 
Hüseyin Aydın! Çatalca Belediye Başkan Yar-

dımcısı… Çatalca Belediye Meclisince onaylan-
mış siyasi başkan yardımcısı. Seçim öncesinde
Mesut Üner ile birlikte yola çıkan bir isim. AK
Partililiği tartışılıyor. Teşkilatçı değilmiş. Valla
bizler de teşkilatçı değil, Çatalca Aşığı olsun isti-
yoruz. Ulusal Egemenlik Parkı işletmeciliğini ya-
pıyordu yıllardır. Simitçi, Kahveci, Gazozcu
cümlelerimdeki “ Kahveci” olarak algılandı hep.
İsteyen istediğini anlasın, umurumda değil ama
bir gerçek var, Mesut Üner Aydın’ı bir ağabeyi
kadar çok seviyor. Göreve geldiği gibi Ufuk
Akın’ın odasını devraldı. Şimdilerde ise 200’ün
üzerinde personeli olan Mesut Üner ile birlikte ta-
dilat edilen ve yenilen, eski itfaiye binasında
makam odası var. 200 personel deyip geçmeyin.
Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız… Ay-
rıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden so-
rumlu başkan yardımcısı resmiyette… Resmi
imzalar ondan geçiyor. Lakin gözü arkada değil-
miş. Kendisi de öyle söylüyor. Çünkü meclis üyesi
Tuba Uzun’un başarılı çalışmaları ve organizeleri
sebebi ile kendisine de çok sayıda takdir ve tebrik
geliyor.

Tuba Uzun… 
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in gö-

reve geldiği gibi Kültür ve Sosyal İşlerden So-
rumlu Meclis Üyesi olarak meclisten resmi karar
ile geçirdiği madde içinde yer alan isimlerden bir
tanesi… Sorumluluğu aldığı günden bu yana yapı-
lan etkinliklere baktığınızda çok fazla eleştirilecek
bir tarafı yok. Bir tek arada sırada müdür ile kav-
gaları konuşuluyor idi… Bugünlerde bu da yok.
Hele ki 10 Kasım’da sergiledikleri başarılı organi-
zasyon sonrası çok fazla bir şey yazmaya da gerek
duymuyorum. 

Diğerlerini de yarına bırakalım. 
Ancak, dün meydana gelen Çatalcaspor-AKsa-

rayspor karşılaşması sonrası olaylar sebebi ile
üzüntümü dile getirmek isterim. Bir polis memu-
runun kazara kendisini topuğundan vurması da
bir hayli üzdü hepimizi. Devlet hastanesi acilinde
kendisini ziyaret ettik. Çok önemi bir durum söz
konusu değil gibi gelse de bir polis memurunun
böylesi bir kaza sonrası psikolojisini sizler düşü-
nün. Evet! Yenilebiliriz, karşılaşma sırasında bizi
gerecek olaylar ile karşılaşabiliriz. Ama biz misa-
firperverliğimizi asla elden bırakmamalıyız. Lakin
misafir de misafirliğini bilecek… Böyle diyen çok-
tur şimdi, hakikaten öyle ama. 60 numaranın yap-
tığı tribünlerimizi çileden çıkartmasa idi, acaba
bu olaylar meydana gelir miydi? Neyse yine de
sakin olmak lazım. Polis Memuru arkadaşımıza
ve tüm Emniyet Müdürlüğü Personellerimize bir
defa daha geçmiş olsun diyorum. 

Yine helal olsun… 

ZAYİ İLANI 
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Alaa Alhshin

SAVAŞ ATAK

FIDANLAR ATATURK
ICIN DIKILDI

Lokma
ikram edildi 
İlçe genelinde ger-
çekleşen Atatürk’ü
anma programı, Fatih
Sultan Mehmet Ca-
mii’nde ve Gürpınar
Cem Evi’nde Beylik-
düzü Belediyesi tara-
fından geleneksel
hale gelen Atatürk,
silah arkadaşları ve
tüm şehitler için
mevlit programı ve
lokma ikramı ile
devam etti.  

Beylikdüzü Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 81. yıldönümünde,
ilçede gün boyu gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle andı.
Yaşam Vadisi 3. Etapta Atatürk Ormanı oluşturularak

320 ağaç toprakla buluşturuldu

İstanbul kar 
yağışı bekliyor
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı
Adil Tek, kasım ayının sonunda İstanbul'a kar yağmasının beklendiğini 
belirtirken kış ayının ise soğuk ancak az yağışlı geçeceğini kaydetti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı
Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu. Tek,

"Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamala-
rın altına düşecek. Bu da Kasım ayı içerisinde özel-
likle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını
artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını
alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağış-
ları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özel-
likle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha
fazla bir kış bekliyor" dedi.

Ay sonu yağabilir

İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgu-
layan Tek, "Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak
kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla geti-
riyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor. Sı-
caklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler
gösteriyor. Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar
ortalamaların altına düşecek. Bu da Kasım ayı içeri-
sinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı ola-
sılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar
yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için
kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmaya-
cak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru,
ayazı daha fazla bir kış bekliyor. Bu da beraberinde
yine yüksek basıncın olduğu günlerin sayısını artıra-
cağından, sisli ve puslu günlerin, deniz trafiğinde ak-

samaların daha çok yaşanacağına işaret ediyor. Tabii
ki bu, bugünden baktığımız verilere göre" dedi.

Soğuk ama az yağışlı olacak

Normalde girilen veriler kar yağışının en yoğun ol-
duğu dönemin Ocak'ın 15'i ile Şubat'ın 15'i olduğunu
ifade eden Tek, "Geçmiş yıllara ait veriler bu şekilde
gösteriyor. Ama bu seneye özgü, Kasım ayının özel-
likle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleye-
biliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar
ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu sadece
bir işaret aslında. Yani sıcaklıkların ortalamaların al-
tında kalmış olması, Kasım ayının sonlarında kar ya-
ğışı olma olasılığına işaret ediyor. Bir kesin hüküm
değil.Kesin kar yağacak anlamına gelmiyor ama öyle
bir olasılık oluyor. Diğer aylar içerisinde de yine sıcak-
lıklar mevsim normali ve altı değerler yani serin bir kış
olacak. Aralarda tabii sıcak günler olabilir ama derin
kuvvetli soğukların olduğu, yani eksi değerlerin fazla
olduğu bir kış bizi bekliyor ama yağış miktarları az ol-
duğundan kar yağışlarının miktarları az olabilir. Ze-
minde tutabilir, bir-iki gün kalabilir. Bununla birlikte
sıcaklık ve yağışı uzun vadeli iklim tahminlerinde de-
ğerlendirirsek, evet İstanbul'da bu sene Kasım ayı so-
nunda bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Kasım
sonuna doğru sıcaklıklar biraz daha düşmüş olacak.
Yağışlar açısından sıkıntılar var. Su tasarrufuna şim-
diden başlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Adil Tek, İstanbul’a Kasım ayının
sonunda kar yağmasının beklenen

bir durum olduğunu ifade etti.

Antika Festivali
final yaptı

BeyoğlU'nUn Kültür-Sanat hayatına Antikanın
kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Antika Festi-
vali sona erdi. Taksim Meydanı’nda düzenlenen

festivalin kapanış programına Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Et-
kinlikte halk müziği korosu ile unutulmaz anlar yaşayan va-
tandaşlar Türk sanat müziklerine hep bir ağızdan eşlik etti.
Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin sonunda Başkan Yıl-
dız festivale katılan antikacılara sertifikalarını takdim etti.

İnsan hayatını anlatıyor

Etkinliğin kapanış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız, "Taksim Meydanı dünyanın göz be-
beği dünyanın Türkiye'yi gördüğü nokta ve bizimde dünyaya
kendimizi ifade ettiğimiz nokta. Bu bakımdan bu festivallerin
kültürümüz, medeniyetimiz bakımından İstanbul'umuz Be-
yoğlu'muz Türkiye bakımından çok anlamlı ve faydalı oldu-
ğunu anladım. Antika eşya aslında insanın hayatını anlatıyor.
Kendi hayatını yaşanmışlıklarını anlatıyor. Bizi bir taraftan
geçmişe götürürken diğer taraftan gelecekle bağlantı kurma-
mıza vesile oluyor. Bir yaşanmışlığın göstergesi ve her bir eşya
antika objenin bir tarihi derinliği var" diye konuştu.

Taksim Meydanı’nda düzenlenen Beyoğlu Antika 
Festivali sona erdi. Birbirinden değerli antika
eşyalarla vatandaşlara zamanda kısa bir yolculuk
yapma imkanı sunan festivalin kapanış programında,
Başkan Yıldız katılımcılara sertifikalarını takdim etti

Atatürk'ün yatağına
karanfiller bırakıldı

UlU Önder Mustafa Kemal Atatürk,
ölümünün 81’inci yılında Avcılar’da
anıldı.  Avcılar Belediye Başkanı Av.

Turan Hançerli, saat 9.05’te Avcılar Kaymakam-
lığı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Han-
çerli, Gazi Mustafa Kemal anısına çelenk
sunduktan sonra siyasi partilerin, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve Avcılarlı vatandaş-
larla birlikte düzenlenen anma programlarına iş-
tirak etti. Saat 13.00’te ise, Avcılar Ambarlı
Sahili’nde bulunan Atatürk Evi’nde Avcılar 
Belediyesi’nin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk için düzenlediği anma töreni 
gerçekleştirildi. 

Mehmet
Murat
Çalık
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İ ran Cumhurbaşkanı Ruhani,
İran’ın Yezd kentinde konuşma
yaptı. İran ekonomisinde

olumlu yönde ilerlemeler olacağını
söyleyen Ruhani, “Merkez bankası
verilerine göre Mayıs ayında yüzde 3,
Haziran ayında yüzde 2.3, Temmuz
ayında yüzde 2.2 ve Ağustos ile Eylül
aylarında yüzde 0.8 oranında enflas-
yon olacağı öngörülmekte” dedi.
ABD yaptırımları karşısında İran
ekonomisinin zor bir dönem geçirdi-
ğini ancak devlet ve millet olarak
büyük bir direnç gösterdiklerini söyle-
yen Ruhani Mayıs ayı ile birlikte İran
ekonomisinde olumlu ilerlemenin ya-
şanacağını aktardı.

İran milletine hediye

İran halkına müjdeli bir haber ver-
mek istediğini söyleyen Ruhani, 53
milyar varil rezerve sahip yeni petrol
sahası tespit ettiklerini belirterek, “İlk
olarak 2016 yılında başlattığımız yeni
petrol sahası araştırmalarında geçti-
ğimiz hafta sonuç aldık. Bugün keş-

fettiğimiz yeni petrol sahasının habe-
rini sizlere vermek istiyorum. Bu dev-
letin, Petrol Bakanlığının ve Ulusal
Petrol Şirketinin İran milletine hedi-
yesidir. 53 milyar varil rezerve sahip
yeni petrol sahası tespit ettik” diye
konuştu.

53 milyar varil değerinde

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Bos-

tan bölgesinden Umidiye kentine
kadar uzanan bir alanda yeni petrol
sahası bulduklarını kaydeden Ru-
hani, “Yeni petrol sahası 2 bin 400 ki-
lometre genişliğe ve 80 metre
derinliğe sahip ve bu petrol sahası 53
milyar varil değerinde” dedi. ABD’ye
seslenen İran Cumhurbaşkanı Ru-
hani İran’ın zengin bir ülke olduğunu
vurgulayarak, “Siz İran milletine
baskı uygularken ve petrol satışını en-
gellerken bizim mühendislerimiz 53
milyar varil rezerve sahip yeni petrol
sahası buldular” şeklinde konuştu.

Teknik altyapı şart

Yeni bulunan petrol sahasından pet-
rolün işlenmesi ve çıkartılmasına iliş-
kin konuşan Ruhani, “Yüzde bir
oranında petrolü kullanılabilir hale
getirdiğimizde bizim petrol gelirimiz
32 milyar dolara çıkacaktır. Bu oranı
yüzde 10’a çıkarttığımızda ise petrol
gelirimiz 320 milyar dolara ulaşacak-
tır. Bu nedenle gerekli olan teknik alt-
yapıya sahip olmalıyız” dedi.

YENI REZERV 
KESFETTIK!

YENI REZERV 
KESFETTIK!

YENI REZERV 
KESFETTIK!

YENI REZERV 
KESFETTIK!

YENI REZERV 
KESFETTIK!

YENI REZERV 
KESFETTIK!

YENI REZERV 
KESFETTIK!

YENI REZERV 
KESFETTIK!

YENI REZERV 
KESFETTIK!

aker ailesi adına 
gaffar aker

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine 
bağlı Atalar köyü sakinleri olarak 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü,
saygı ve minnetle anıyoruz...

Osman tezemir
Beylikdüzü komşuları platformu Başkanı

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 
10 Kasım'da da Atatürk'e olan 

bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve 
duygularla bir kez daha dile getiriyor, 
büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

Dünyaca ünlü şarkıcı
Madonna'nın ABD'li bir

hayranı 20:30'da
başlayacak konserin 

saatinin değişmesine
tepki göstererek ünlü

sanatçıya dava açtı

madameX turnesiyle gündem-
den düşmeyen popun asi yıldızı-
nın bir hayranı olan Nate

Hollander, ünlü şarkıcıya dava açma kararı
aldı. Magazin sitesi TMZ’deki haberde, Ma-
donna’nın 17 Aralık’taki konserinin saatinin
haber verilmeden 20:30’dan 22:30’a ertelen-
mesi üzerine Hollander biletini iade etmek is-

tedi. Toplam 1024 dolarlık 3 adet bileti oldu-
ğunu ve para iadesi istediğini söyleyen Hol-
lander bu talebine yanıt gelmeyince dava
açma yoluna gitti.

Biletlerin değeri düştü

Hollander’in bu saat değişikliği sebebiyle çok
rahatsız olduğu belirtilirken, “Bu erteleme

dolayısıyla satın aldığım biletlerin değeri
düştü” dedi. Fox Business’teki haberde ise
Hollander’in bu durumdan rahatsız olan
diğer Madonna hayranlarına da haber ver-
diği ve toplu bir dava açılması yoluna gidile-
ceği öne sürüldü. Madonna ya da
organizatör konuyla ilgili bir açıklama
yapmadı.

MADONNA’YA DAVA SOKU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,
ülkenin güneyinde 53 milyar varil
rezerve sahip yeni petrol sahası
bulduklarını duyurdu. Ruhani, "Yüzde
bir oranında petrolü kullanılabilir
hale getirdiğimizde bizim petrol
gelirimiz 32 milyar dolara çıkacaktır.
Bu oranı yüzde 10’a çıkarttığımızda
ise petrol gelirimiz 320 milyar 
dolara ulaşacaktır" dedi

İRAN ZENGİN BİR ÜLKEDİR ABD’ye seslenen İran Cumhurbaşkanı Ruhani İran’ın 
zengin bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Siz İran milletine baskı uygularken ve petrol satışını engellerken
bizim mühendislerimiz 53 milyar varil rezerve sahip yeni petrol sahası buldular" dedi. 

AYRILIĞIN RESMi!
İngiltere'de tahtın veliahtları arasında yaşanan gerilim resmen gözler önüne serildi. Meghan Markle ile
evlendikten sonra Buckingham Sarayı'na karşı hamleler yapan Dük Harry'nin katıldığı bir festivalde 
Kraliçe Elizabeth, ağabeyi William ve yengesi Kate'ten bir hayli uzağa oturması dikkat çekti

Geçtiğimiz haftalarda
ITV’de yayınlanan bir
belgeselde İngiliz kraliyet

ailesinin kurallarından bunaldıkla-
rını ve saraydan ayrılmak istedikle-
rini söyleyen ve büyük bir tartışmayı
beraberinde getiren Düşes Meghan
ile Dük Harry uzun bir aranın ar-
dından dün kamuoyunun 
karşısına çıktı.
Belgesel yayınlandıktan sonra ilk
kez kamuoyunun karşısına kraliyet
aile fertleriyle birlikte katılan Meg-
han ve Harry’nin çekilen fotoğraf-
ları, saray içerisindeki gerilimi
gözler önüne serdi.

Basın gündemine taşıdı

Fotoğrafta Kraliçe Elizabeth loca-
nın tam ortasında otururken ya-
nında oğlu Prens Charles ve
Camilla diğer tarafında ise büyük
torunu William ve eşi Kate oturu-
yordu. Meghan Markle ile birlikte
sarayın kurallarından bıktığını söy-
leyen Harry ise Başbakan Boris
Johnson’ın arkasında kendine yer
bulabildi. Başkent Londra’daki
Royal Albert Hall’da gerçekleşen
Royal British Legion Festival of 
Remembrance’a katılan kraliyet 
ailesi fertlerinden uzakta oturan
çift İngiliz tabloid basınının 

gündemine oturdu.

Johnson’ın arkasında oturdu

Kraliçe Elizabeth’in hemen arka-
sında Harry’nin arasının açık ol-
duğu iddia edilen William ve
Kate’in olduğu fotoğrafta Harry ve
William’ın babalarının da Kraliçe’ye
yakın olduğu görülüyor. Fakat
Meghan ve evlendikten sonra Dük

unvanını alan Harry, kraliyet ailesi
üyelerinden bir hayli uzakta oturdu.
Fotoğraflarda Harry ve Meghan’ın
İngiltere Başbakanı Boris John-
son’ın arkasında oturması İngiliz
basınında, “Ayrılığın fotoğrafı” baş-
lıklarıyla paylaşıldı. Sosyal med-
yada birçok kullanıcı da Harry ve
Meghan’ın kraliyet ailesinden uzak-
laşacağını öne sürdü.

Teklife kosullu eveT
Bolivya'da, 20 Ekim'de yapılan seçimlerde yüzde 8,78 oy alan Hristiyan Demokrat Parti (PDC)
Başkanı Chi Hyun Chung, Devlet Başkanı Evo Morales'in diyalog teklifini koşullu olarak kabul etti

Bolivya basınında yer
alan habere göre, PDC
Başkanı, Güney Kore do-

ğumlu Evanjelik papaz Chi Hyun
Chung, Morales’in çağrısıyla kurula-
cak diyalog masasına, anayasa uz-
manlarının, siyasi partilerin ve sivil
toplum kuruluşlarının katılması şar-
tıyla oturacağını açıkladı. Chung, hü-
kümetin diyalog çağrısına ilişkin,
“Halkı dinlemesi adına açık yürekli
olması ve bir diyalog kurabilmemiz
için yanımda bir İncil götürüp, Evo
Morales’in karşısında okuyacağım.
Diyalog kurmakla bir şey kaybedil-
mez, vatana da ihanet etmiyoruz”
ifadesini kullandı. Kurulacak diyalog
masasında, seçimlerin düzenlenme-
sinden sorumlu Yüksek Seçim Mah-

kemesi’nin yenilenmesini isteyeceğini
belirten Chung, hızlıca çıkarılan bir
yasayla yeni devlet başkanlığı seçimi-
nin düzenlenmesi ve 20 Ekim’deki se-
çimlere Morales’in katılımının
meşruluğu hakkında referanduma gi-
dilmesi talebinde buluna-
cağını söyledi.

Bolivya’da 
neler oluyor?

Bolivya’da, 20 Ekim’deki
seçimleri Devlet Başkanı
Morales yüzde 47,8 oyla
ilk turda kazanmış, rakibi
eski Devlet Başkanı Car-
los Mesa ise yüzde
36,51’de kalmıştı.
Chung’un liderliğini yap-

tığı PDC de aldığı yüzde 8,78’lik oyla
seçimlerden üçüncü çıkmıştı. Ülke-
deki muhalefet, seçimlerde hile yapıl-
dığını iddia etmiş ve buna karşı sokak
gösterileri başlatmıştı. Devlet Başkanı
Morales ise bazı polislerin de destek-

lediği protestoları
“darbe girişimi” olarak
değerlendirmiş ve des-
tekçilerinden demokra-
siyi savunmak için
sokağa çıkma çağrı-
sında bulunmuştu. Hü-
kümet yanlılarıyla
muhalefet destekçileri
arasında şiddetlenen
protestolarda 3 kişi
ölmüş, yaklaşık 400 kişi
de yaralanmıştı.

YENI REZERV 
KESFETTIK!

Hasan
Ruhani
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Soldan Sağa:
1. Arınmış, soyutlanmış. - Günah. 2. Madenleri tel du-
rumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta delik-
leri olan çelik araç. - Gözde sarıya çalan kestane rengi. 
3. İdeoloji ile ilgili. 4. Sağlam, kesin bilgi. 5. Boş vakti 
olmayan, meşgul. - Namzet. 6. Sıkıntı, bezginlik, usanç, 
acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz. - İçine 
maya karıştırılmış. 7. Dernekevi. - Tünelden ... Çıkış 
(Hüseyin Rahmi Gürpınar / Öykü, 1934). 8. Gelecek. - 
Bütün, tüm. 9. Ölü. - İşte.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Cömert. - Bir kez dolanacak miktarda olan. 2. Fo-
toğraf, yazı vb. görüntülerin radyo dalgalarıyla uzak-
tan iletilmesini sağlayan sistem. 3. Ülkü. - Herhangi bir 
şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik. 4. 
Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı 
pamuk ipliğinden dokunan bez. 5. Ege, iye. - Viyola. 
6. Uygun bulma, tasdik. 7. Sarıya çalan açık kahveren-
gi. - Her vakit, sürekli olarak. 8. Söylenen bir sözün 
doğruluğuna inandırmak için “en iyisini Allah bilir” 
anlamında kullanılan bir söz. 9. Uzak Doğu’da yetişen 
Amerika elmasından çıkan zamk. - Kurulu bir şeyi par-
çalayarak dağıtma.
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içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Şehir Tiyatrolarında bu
hafta 8'i çocuk olmak üzere, 20

oyun sahnelenecek. Program kapsamında 13
ve 16 Kasım tarihleri arasında Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde John Pat-
rick'in kaleme aldığı "Tatlı Kaçık", Fatih
Reşat Nuri Sahnesi'nde Tuncer Cücenoğ-
lu'nun kaleme aldığı Cem Karakaya ve
Derya Yıldırım'ın sahnelediği "Matruşka",
Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Carlo Gol-
doni'nin kaleme aldığı "İki Efendi'nin Ku-
şağı", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde
1957 yapımı sinema filmi de olan "On İki
Öfkeli Adam" izlenime sunulacak. Yine aynı
tarihlerde Ümraniye Sahnesi'nde Osman-
lı'nın Sherlock Holmes'u diye anılan Komi-
ser Avni'nin maceralarını anlatan
"Amanvermez Avni", Gaziosmanpaşa Sah-
nesi'nde Noel Coward'ın yazdığı "Ben Çağır-
madım", Üsküdar Kerem Yılmazer
Sahnesi'nde Chloe Lambert'in kaleme aldığı
"Uzlaşma" ve Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi'nde Sadık Şendil'in unutulmaz eseri
"Bizim Aile" müzikal olarak sahnelenecek.
Sabahattin Kudret Aksal'ın kaleme aldığı
Murat Ozan'ın yönettiği " Kahvede Şenlik
Var" oyunu ise 14,15 ve 16 Kasım'da Sultan-
gazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde sah-
neye koyulacak. Minik tiyatroseverler ise 17
Kasım'da çocuk oyunlarından Eleanor
H.Porter'in kaleme aldığı "Pollyanna"yı Har-
biye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Nihat
Alpteki'nin yönettiği "Bisküvi Adam"ı Fatih
Reşat Nuri Sahnesi'nde, Gökçe Yaşar'ın yaz-
dığı "Üzgün Ağaçlar Ülkesi"ni Kağıthane Sa-
dabad Sahnesi'nde, ilk kez sahnelenecek
"Rüya"yı Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde
izleyebilecek. Hasan Erkek'in kaleme aldığı
"Yaşasın Barış" adlı oyun da yine aynı tarihte
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde,
Özgür Atkın'ın yazdığı "Karagöz Çiftlik Bek-
çisi" Ümraniye Sahnesi'nde, Çağatay Çakı-
roğlu'nun yazıp yönettiği "Elma Kurdu
Kırtık" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ve

Dersu Yavuz Altun'un kaleme aldığı "Benim
Güzel Pabuçlarım" Sultangazi Hoca Ahmet
Yesevi Sahnesi'nde çocukların beğenisine su-
nulacak.

Devlet Tiyatroları dolup taşacak

İstanbul Devlet Tiyatrosunda bu hafta 12-17
Kasım arasında Okday Korunan'ın tek kişilik
oyunu Yahya Kemal'in ölümsüz eseri "Kendi
Gök Kubbemiz", 12-16 Kasım arasında Hal-
dun Dormen'in yönettiği "Karmakarışık" iz-
lenebilecek. Üsküdar Stüdyo Sahne'de ise
12-17 Kasım arasında "Filozof Ahmed", Üs-
küdar Tekel Sahnesi'nde bugünden 16 Ka-
sım'a kadar "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı", 14-17
Kasım arasında Küçükçekmece CKSM Sah-
nesi'nde "Fatima'nın Erkekleri" ve 14-16
Kasım arasında ise Garibaldi Salon 2'de
Zafer Algöz'ün yönettiği "Aziz Dostum
Çehov" eseri sunulacak. Ulviye Karaca'nın
yazıp yönettiği "Keloğlan Keleşoğlan" adlı
çocuk oyunu ise Cevahir Sahneleri Salon
1'de bugün ve 17 Kasım'da minik seyircilerle
buluşacak.

Konserler nerede?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde (İDOB)
de bu hafta, Modern Dans Topluluğu İstan-
bul'un (MDTist) sahneleyeceği "Dans Ana-
log " 13 Kasım'da Süleyman Seba Kültür ve
Sanat Merkezi'nde, "Aleko" operası 15 ve 16
Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Ope-
rası'nda sahnelenecek. İBB kültür sanat et-
kinlikleri kapsamında ise Cemal Reşit Rey
Konser Salonu'nda yarın Güney Koreli şar-
kıcı Youn Sun Nah, 13 Kasım'da şefliğini
Gürer Aykal'ın üstlendiği "İstanbul Sınfonı-
etta", 14 Kasım'da İsrailli besteci, udi ve per-
küsyoncu başında olduğu Yinon Muallem
Quintet, 15 Kasım'da da Berlin Nefesli Çal-
gılar Topluluğu konser verecek. Garanti
BBVA Güz konserleri kasım ayında müzik
dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya
devam ediyor. ABD'li şarkıcı Lera Lynn, 12
Kasım'da Zorlu PSM'de ve Cymande adlı

müzik grubu 15 Kasım'da Babylon'da sahne
alacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ger-
çekleştirilen "8. Uluslararası Klarnet Festi-
vali" de 12-18 Kasım'da İstanbul ve
Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. "Three
Letter from Sarajevo" adlı projesi ile festivale
katılacak olan Goran Bregovic'in konseri, 12
Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde ger-
çekleşecek. Festivalde ayrıca şarkılarında
dünyanın farklı coğrafyalarından müzikleri
harmanlayan Yasmin Levy, 16 Kasım'da İs-
tanbul'da Mustafa Kemal Atatürk Kültür
Merkezi (MKM) Atilla İlhan Sahnesi'nde
hayranlarıyla bir araya gelecek. Klarnet sa-
natçısı Serkan Çağrı da rembetiko müziğinin
önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen
Cafe Aman İstanbul Grubu ile 18 Kasım'da
İstanbul'da MKM Atilla İlhan Sahnesi'nde

aynı sahneyi paylaşacak. Cem Yılmaz, yeni
gösterisi "CMYLMZ - Diamond Elite Plati-
num Plus"u Zorlu Performans Sanatları
Merkezi'nde 12 ve 13 Kasım'da seyircilerin
beğenisine sunacak. Caz piyanistlerinden
Kerem Görsev, "Perfect Balance" adlı 19.
stüdyo albümünün lansmanını 13 Kasım'da
Zorlu PSM Touche sahnesinde gerçekleşti-
recek. Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir
adamın hatıra defterinde yazanları konu
alan "Bir Delinin Hatıra Defteri" 14 Ka-
sım'da, dünyanın en sevilen müzikallerinden
biri olan "Damdaki Kemancı" 15 Kasım'da,
Stephen King'in ölümsüz eseri ve sinema ta-
rihinin en iyi filmleri arasında gösterilen
"Esaretin Bedeli" ise Çolpan İlhan ve Sadri
Alışık Tiyatrosu tarafından 17 Kasım'da
Zorlu PSM'de sahneye konulacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "23. İstanbul Tiyatro Festivali", 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak

İtalyan operasına
Türk damgası
İtalya'nın Ravenna kentindeki
tarihi Alighieri Operası'nda tem-
silleri yapılan Aida ve Norma
operalarında rol alan Soprano
Simge Büyükedes ile Mezzoso-
prano Asude Karayavuz,
performanslarıyla İtalyanların
büyük beğenisini kazandı

Alighieri Operası'nın "Son-
bahar Üçlemesi" adını taşı-
yan opera festivalinde bu

sezon, Fransız besteci Georges Bizet'in
"Carmen", İtalyan besteci Vincenzo
Bellini'nin "Norma" ile bir diğer ünlü
İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin
"Aida" operası sahneye kondu. Kariyer-
lerini İtalya'da sürdüren Türk soprano
Simge Büyükedes Aida'da, mezzosop-
rano Asude Karayavuz da Norma'da
rol alırken, iki Türk opera sanatçısı per-
formanslarıyla İtalyan sanatseverlerce
uzun süre alkışlandı. Festivalde, "Son-
bahar Üçlemesi"ni hayata geçiren yö-
netmen Cristina Mazzavillani Muti,
Türk opera sanatçıları Büyükedes ve
Karayavuz ile festival ve performansla-
rını değerlendirdi.

Karakteri çok iyi oynadı

Yönetmen Muti, Büyükedes ve Karaya-
vuz'un performanslarından övgüyle söz
ederek, "Ben, sizin solistlerinizi hariku-
lade buluyorum ve kendilerine büyük
hayranlık duyuyorum." dedi. Norma
operasında "Adalgisa" karakterini can-
landıran mezzosoprano Karayavuz'un
performansına ilişkin Muti, "Asude,
Norma'da Adalgise karakterini çok iyi
oynadı. Üst düzeydi ve harika bir şıklık
içindeydi. Şan ve müziğe çok yakışan
bir ses." ifadesini kullandı. Muti, daha
önce pek çok farklı projede birlikte ça-
lıştıkları Büyükedes'in de çok iyi bir so-
list olduğunu söyledi.

"Makber" sürprizi

Yönetmen Muti, Ravenna'daki festi-
valde Aida'da Türk soprano Simge Bü-
yükedes'e verdiği özel rolle, hem İtalyan
operalarında bir ilke imza attı hem de
Aida'ya farklı bir yorum katmış oldu.
Cristina Muti'nin isteği, Büyükedes'in
önerisiyle, Türk edebiyatının önde gelen
şairlerinden Abdülhak Hamit Tarhan'ın
"Makber" şiirinin bestesi, ünlü operanın
son sahnesinde Radames ve Aida'nın
mezarda ölüme terk edildikleri sahne-
den önce Büyükedes tarafından seslen-
dirildi. Muti, Aida'da "Makber"
sürpriziyle ilgili, "Burada benim en çok
hoşuma giden şeylerden biri de Aida'ya
dua ve ağıt sahnesinde Türkçe parça
yerleştirmek oldu ki; bu genelde Aida
özelinde pek yapılmaz. İlk kez böyle bir
şey yaptık." diye konuştu. Yönetmenlik
yaparken, Aida'nın son sahnesinden
önce cenaze anını anlaştırmaya yönelik
farklı kültürlere ait özel şarkılar koyma-
nın hoşuna gittiğini belirten Muti,
“Makber’i çok güzel söyledi ve herkesin
beğenisini kazandı” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölümünün
81’inci yılına özel anlamlı

bir proje hayata geçirildi. 5 üniversite
öğrencisi Boyner’in desteği ile dün
Metropol İstanbul’da bin 500 rubik
küp kullanarak Atatürk’ün 2mx2m bo-
yutunda büyük bir portresini yaptı.
Portre 8 saatte tamamlandı. Minik zi-
yaretçilerin de destek verdiği etkinlikte
konuşan Boyner Kurumsal İletişim
Müdürü Oya Uzun, “Boyner olarak
Ulu Önderimiz Atatürk’ü ölümünün
81. yılında saygı ve özlemle anmak
amacıyla genç sanatçılarla birlikte dü-
zenlediğimiz etkinliğimiz ile Türkiye’de
bir ilki de hayata geçirmiş oluyoruz.
Resim, heykel, psikoloji ve elektronik
bölümlerinde okuyan 5 genç, kolektif
bir çalışmayla eseri tamamladı.

Atatürk için
portre yaptılar

Tiyatroda festival zamanı

N azım Hikmet ile Ahmet Ümit'in
gerçek hayat hikayelerinden
uyarlanan filmde, Cengiz Özka-

rabekir, yönetmen koltuğuna oturdu. Yet-
kin Dikinciler, Nazım Hikmet'e, Serkan
Altıntaş ise Ahmet Ümit'e hayat verdi. Fil-
min oyuncu kadrosunda ise Berna Laçin,
Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent
Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet
Tokat, Alper Türedi gibi ünlü isimler yer
aldı. Film, Nazım Hikmet'in Moskova'ya
uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in
Moskova'ya gidişi üzerindeki etkisi ve
Ümit'in fırtınalı yaşamına yansımalarını
gözler önüne seriyor. Filmde aynı za-
manda Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'in
zorlu hayat serüvenlerinin edebi kişilikleri-
nin oluşması üzerindeki etkisi anlatılıyor. 

Sanatı gençlerle buluşturuyoruz

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşen özel gösterime Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi de
katıldı. Sanatı ve sanatçıyı Küçükçek-
mecelilerle buluşturmak için çalıştıkla-
rını belirten Kemal Çebi "Biz
Küçükçekmece'de kültür ve sanatı öne
çıkarmak istiyoruz. Küçükçekmece de-
nilince akla birkaç şeyin gelmesini ve
bunların başında da sanatla kültürün
olmasını istiyorum. Çocuklarımızın,
gençlerimizin kültür ve sanatla tanış-
ması benim önceliklerim arasında.
Diğer önceliklerim ise kadınlar ve öğ-
renciler. Sizlerden aldığım destekle tüm
bunları başaracağım" dedi. Filmi izle-
yen Kemal Çebi ayrıca, filmin yönet-
meni Cengiz Özkarabekir' e teşekkür
ederek çiçek takdim etti. 

Şair Nazım Hikmet Ran ile yazar Ahmet Ümit' in hayatını konu alan Merhaba Güzel Vatanım filmi özel gösterimle
Küçükçekmece seyircisiyle buluştu. Küçükçekmeceli sanatseverler filme büyük ilgi gösterdi. Filmin yönetmeni Cengiz
Özkarabekir ise, "Türkiye ile Avrupa'da aynı anda vizyona giren filmimize gösterilen ilgiden çok memnunuz" dedi

KUCUKCEKMECE 
SINEMAYA KOSTU

1 Kasım'da vizyona giren filme gösterilen ilgiden çok
memnun olduklarını belirten Cengiz Özkarabekir,
"Belgesel tadı olan bir drama filmi çektik. Anlattığı-
mız hikaye Türk siyasi tarihinin, sol kesimin hikaye-
sini de anlatıyor. Filmde beni en çok etkileyen Nazım
Hikmet'in hasreti. Aslında hasret ve umut, bu filmin
iki ana teması beni çok etkiledi. Filmimizde kurmaca
yok, yaşanmış hikayelerden yola çıktık. Dolayısıyla
kültür ve sanatın iyileştirici, kurtarıcı etkisini anlatı-
yor.  Hayat kısa sanat uzun mottosuyla yola çıktığı-
mız bir film. Siyaset ne kadar belirleyici olsa da
dünyayı değiştiren şey sanattır. Küçükçekmece Bele-
diyesi kültür ve sanatın, edebiyatın yanında oldu-
ğunu gösterdi. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Hayat kısa sanat uzunHayat kısa sanat uzunHayat kısa sanat uzunHayat kısa sanat uzunHayat kısa sanat uzunHayat kısa sanat uzunHayat kısa sanat uzunHayat kısa sanat uzun

İstanbul’da hafta boyunca sahnelenecek tiyatro oyunlarına
şimdiden ciddi bir talep olduğu ve biletlerin tükendiği

bilgisi verildi.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki sinema salonunu dolduran Küçükçekmeceliler, Merhaba Güzel Vatanım filmini büyük bir beğeniyle izlediklerini ifade etti.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete
intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle BJK
Kabataş Vakfı Okulları Çamlıca Kampü-
sü'nde anma töreni düzenlendi. Anma töre-

nine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur
Çebi, yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol,
Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Baş-
kanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK Kabataş
Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Aydın Us ve

Erşan Ateş katıldı. Tören, Mustafa Kemal
Atatürk için saat 09.05'te yapılan saygı duru-
şuyla başladı. Törende bir konuşma yapan
Başkan Çebi, ardından BJK Kabataş Vakfı
Okulları öğrencilerinin hazırladığı anma
programını izledi. Anma töreni, okulda yer
alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla
sona erdi. 
DHASP  R

F enerbahçe Spor Kulübü Başkanı
Ali Koç, genel sekreter Burak
Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu

üyeleri Sevil Zeynep Becan, Erol Bile-
cik, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin,
Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal
Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki,
Esra Nazlı Ercan ile futbol A takımı
idari menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe
Çocuk ve Gençlik Kulübü (FBÇGK)
Başkanı Ece Beyter ve yürütme kurulu
üyeleri, sporcular, eğitim kurumları, ça-
lışanlar ve üyeler Kadıköy-
Eminönü/Karaköy İskelesi’nden kalkan
vapurla Atatürk’ün hayata gözlerini
yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na
doğru hareket etti. Anma törenine katı-
lan 750 kişi, saat 09.05’te siren sesleri
eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıkla-
rında Ata’ya saygı duruşunda bulundu
ve İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan söy-
ledi.

İlk kez böyle bir şey yaptık

Törenin ardından duygularını paylaşan
Başkan Ali Koç, “Öncelikle Sevil
Hanım ve onun liderliğindeki üye ilişki-
lerindeki arkadaşlarımız bu güzel fikirle
geldiler. Biz de hemen kabul ettik. İlk
defa böyle bir şey yaptık. İnşallah her
sene de yaparız. Bakarsınız ki bugün
bir gemiyle giderken; yarın iki üç ge-

miyle gideriz; UNIFEB Derneği’nin ve
1907 Derneği’nin yaptığı gibi. 2004 yı-
lında ben 1907 Derneği’nin başkanlı-
ğını yaparken Anıtkabir’i 150 kişi
ziyaret etmiştik. Sayılar o kadar arttı ki
artık 10 Kasım’da değil, 9 Kasım’da ya-
pıyoruz. Dün de 5 bin kişi ziyaret etti.
Onları da kutluyorum. Geleneksel hale
geldi. Kulüp olarak da bunu gelenek
haline getirmemizin faydalı olduğunu
düşünüyorum. Bugün burada kongre
üyelerimiz, yüksek divan kurulu üyeleri-
miz var. Çocuklarımız, genç sporcuları-
mız, yönetim kurulu üyelerimiz var. Bir
aile olarak Dolmabahçe’ye gittik.
Ata’mıza olan şükranımız, minnetimizi,
sevgimizi, saygımızı iletmek üzere saat
9’u 5 geçe oradaydık. Katılan herkese,
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Geminin kaptanına, müretteba-
tına hayatımızı kolaylaştırdıkları için
teşekkür ediyorum” dedi.

Sadece söylemde kalmıyor

“Bugün 10 Kasım. 10 Kasım Türkiye
için, her Türk için çok önemli” diye
sözlerini sürdüren Başkan Koç, şunları
kaydetti: “Ata’mızın hangi takımı tut-
tuğu değil; hangi takımın Atatürk’ün
yolundan yürüdüğü önemlidir. Fener-
bahçe her gün Ata’sını yaşar, her gün
Ata’sının ilkelerine ve değerlerine sahip

çıkar. Bu, kulübümüzün DNA’sının bir
parçasıdır, değişmesidir. Biz de bize
emanet edilen bu vatanda Cumhuriyet
değerlerimize sonuna kadar sahip çıka-
cağımızı her zaman söylüyoruz. Sadece
söylemde kalmıyor, eylemlerimizde de
bunu gösteriyoruz. Stadımızda, müze-
mizde, yaşantımızın her yerinde, tüm
şubelerde bunu gösteriyoruz. Bir gün-
lük yapılan bir şey değil, 365 gün bo-
yunca bunu yaşıyoruz. Normalimizi
yaşıyoruz. Çocukların burada olması ki
bugün de en sevindiğim konulardan bir
tanesi onların da katılım
göstermesi, pek çok çocuk var bu-
rada, benim çocuklarım
gelemediler, okuldaki törene katıldılar
ama çocuklarımıza da bu sevgiyi aşıla-
mak lazım. Bu sene 10 Kasım’a baktı-
ğım zaman ülkemizde de tekrar bir
uyanış olduğunu görüyorum. Ne yazık
ki son yıllarda hoşumuza gitmeyen, bu
ülkeye yakıştıramayacağımız olaylara
da tanık olduk. Ama her geçen gün, her
geçen yıl Ata’mıza olan saygımızı, sev-
gimizi, minnetimizi daha fazla haykıra-
rak gösteren bir Türkiye’den
bahsediyoruz. Bu durum beni fazla-
sıyla memnun ediyor. Dolayısıyla bu 10
Kasım’ı da bu şekilde geçirmiş olduk.
Törene katılan ve emeği geçen herkese
de çok teşekkür ediyorum.” DHA

FUTBOL FEDERASYONU

Milletimizin özgürlük müca-
delesi verdiği Kurtuluş Sa-
vaşı'nın önderi ve
Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü sonsuz-
luğa uğurlayışımızın
81'inci yıl dönümünde
sevgi, saygı ve özlemle anı-
yoruz. Atatürk'ün, "Benim
naçiz vücudum elbet bir
gün toprak olacaktır,
ancak Türkiye Cumhuri-
yeti ilelebet payidar kala-
caktır" sözleri ile bize
emanet ettiği Cumhuriyetimizi
sonsuzluğa taşımak için onun izinden aynı inançla yü-
rümeye devam ediyor; topluma spor kültürünü be-
nimsetme, futbolu yayma, uluslararası
organizasyonlarda sürekli var olma hedeflerimizi ka-
rarlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle; Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere,
bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, ha-
tıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.

GALATASARAY: ATA'MIZI ANIYORUZ

Sadece Ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duy-
duğu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, halkımızla
birlikte ülkemizin içinde bulunduğu olanaksızlıklara
boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve diren-
cini bir an bile kaybetmeden Türk halkını bağımsız
Türkiye ülküsüyle zafere ulaştırmış ve çağdaş Türki-
ye'nin temellerini atmıştır. Eşsiz devlet adamı Mustafa
Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak;
düşünceleri, ilke ve inkılâpları ile yolumuzu her zaman
aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşünce-
lerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan
ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle
bir kez daha anıyoruz.

BEŞİKTAŞ: ÖZLEMLE ANIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl
dönümünde özlemle ve minnetle anarken, her daim
izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en
içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş Camiası ola-
rak; Atamız'a duyduğumuz derin; sevgi, saygı ve inan-
çla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda
emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Dünya var
oldukça Atamız'a olan; sevgimiz, saygımız, inancımız
ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir. Ulu Önderimiz
Atatürk'ün en büyük eseri olan ve yüce Türk Milleti'ne
armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar
birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancı-
mızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.

MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değil-
dir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız
ve hissediyorsanız bu kafidir." Fenerbahçe Spor Ku-
lübü olarak ilelebet ilke ve inkılaplarının ışığında yürü-
yeceğimiz, fikirlerini benimseyeceğimiz ve duygularını
anlayacağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu,
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebedi-
yete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem,
saygı ve rahmetle anıyoruz. Devrimlerinin takipçisi ol-
maya, ilkelerine bağlı kalmaya ve fikirlerini yaymaya
bir kez daha and içeriz. DHA

ULU ÖNDER İÇİN SAYGI DURUŞU

FENERBAHcE
ATA’YI ANDI
Fenerbahçe, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 81’inci yıl
dönümünde Dolmabahçe Sarayı açıklarında gerçekleştirilen törenle andı. Başkan Ali Koç, "Bir aile olarak Dolmabahçe’ye
gittik. Ata’mıza olan şükranımız, minnetimizi, sevgimizi, saygımızı iletmek üzere saat 9’u 5 geçe oradaydık" dedi

Türkiye’ye örnek 
olmak istedik
Yönetim kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan
da, “Çok duyguluyum. Böyle bir şeyi
hayal ettik. Üyelerimiz de bize destek ver-
diler. Sporcularımızla, öğrencilerimizle bir
aradayız. Başkanımızla bir aradayız.
Böyle bir şeyi gerçekleştirmenin gururunu
yaşıyoruz. Bütün katılanlara teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı. FBÇGK Baş-
kanı Ece Beyter de, “Dün Anıtkabir’e
Ata’mızı ziyaret etmeye gitmiştik. Tüyleri-
miz diken diken, çok hüzünlüyüz. Gençler
olarak onun ilkelerine sahip çıkmaya
devam edeceğiz. Kulüp olarak Türkiye’ye
örnek olmak istedik. Fenerbahçe, Ata-
türk’ün peşinden giden bir kulüptür”
açıklamasında bulundu. Törene katılanlar
ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü vefatının 81’inci yıl dönümünde
saygı ve rahmetle andıklarını; törende
duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Ertuğrul Erdoğan, 
"Galatasaray basket-

bolunun en büyük
problemi seneye kura-
cağı kadro değil, öde-

meler de değil. En
kronik problem salon,

bence bir salonun 
olması lazım" dedi. "
Şu an gündemimizde

transfer yok" diyen 
Erdoğan, "Çok özel du-

rumlar haricinde sezon
ortası yapılan transfer-

ler genelde takımın
dengesini bozar" dedi

GALATASARAYDoğa Sigorta Erkek Basket-
bol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan,
takımın kadro planlaması, Fenerbahçe gali-
biyeti, EuroCup performansı ve ING Basket-
bol Süper Ligi'ndeki hedefleri hakkında
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu. Geçen seneye göre
takımın iskeletini korudukları için avantajlı
olduklarını dile getiren Ertuğrul Erdoğan,
"Geçen seneye göre takımın iskeletini tuttu-
ğumuz için diğer takımlara oranla bir avan-
tajımız olduğu kesin. EuroCup ve Türkiye
liginde zor bir fikstür ile başladığımız da
kesin fakat sezonun daha çok başındayız.
Geçen seneye göre daha farklı ve bilerek bas-
ketbol oynadığımız doğru ama bana göre
hala olgun olmayan bir basketbol oynuyo-
ruz. Evet, sezona başlangıç olarak çok iyi
başladık ama her zaman söylediğim gibi se-
zona nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiği-
niz önemli. Dolayısıyla bu sene hem
EuroCup'ta hem Türkiye liginde gidebilece-
ğimiz noktayı çok merak ediyorum. Bana
göre kötü olmayan bir ekleme yaptık, Greg
Whittington, Ben Moore, Lazeric Jones ve

Yiğit Arslan'ı düşünürsek. Kadroyu geçen se-
neye göre biraz daha kuvvetlendirdik, tekrar
ediyorum zor bir fikstüre rağmen iyi bir baş-
langıç ama bu zaten oturmuş bir kadronun
avantajını da yaşadık" ifadelerini kullandı.

Ciddi bir ekip çalışması var

Bu sezon öncesi yapılan transfer politikasına
yönelik gelen bir soruya yanıt veren Erdo-
ğan, şöyle konuştu: "Yapılan seçimler, takı-
mın kimyasıyla ilgili. Neye ihtiyaç varsa ona
göre oyuncu seçmeye çalışıyoruz. Hem
scouting hem de yaz dönemi asistan koçlarla
yaptığımız çalışmalara bakılırsa, bu işin ar-
kasında ciddi bir ekip çalışması var. Bu işlere
zaten sezon bitmeden başlamıştık, şu anda
da hala takip ettiğimiz oyuncular var. Eldeki
ihtiyaçlara göre şekilleniyor fakat şunu söyle-
yebilirim ki hemen hemen her pozisyonda 4-
5 tane önemli gördüğümüz, takip ettiğimiz,
Avrupa'dan ve Avrupa'ya hiç gelmemiş
oyuncular var. Uzun oyuncu konusunda
daha avantajlı ve şanslı olduğumuz bir yaz
geçirdik, kısa oyuncular için aynısını söyleye-
meyeceğim." Ertuğrul Erdoğan, "Transfer

yapmayı düşünüyor musunuz" sorusuna,
"Ben çok oyuncu değiştiren bir antrenör de-
ğilim. Çalıştığım takımlara bakılırsa ben,
seçtiği oyuncuları sonuna kadar inceleyen bir
antrenörüm. Ekibimden de bunu talep edi-
yorum, her tür bilgiyi toplamaya çalışıyoruz.
Bazen bize oyuncular hakkında çok entere-
san şeyler söyleniyor, bunları biliyoruz. Biz o
oyuncu hakkında dünyanın dört bir tarafın-
dan bilgi alıyoruz. Kadro mühendisliği, se-
zonun en başında yapılması gerekilen bir iş,
sene ortasında yapılan pansumanların çok
yarar getirdiğini düşünmüyorum. Çok özel
durumlar haricinde sezon ortası yapılan
transferler genelde takımın dengesini bozar.
O yüzden şu an bizim gündemimizde ne bir
transfer, ne bir oyuncu değişikliği, ne böyle
bir bütçemiz var, ne de işlerin bu kadar iyi
gittiği bir yere çomak sokma niyetimiz var.
İşler kötü gider de sakatlık olur veya işleme-
yen bir parça olur, oturur bunun analizini
yaparız ama şu anda sezona iyi başlamış bir
takımın ilk maçtan itibaren oyuncu araması
veya bunun konuşulması bana biraz abest-i
iştigal geliyor" yanıtını verdi.

GÜNDEMİMİZDE TRANSFER YOK!

Spor camiasından 
10 Kasım mesajları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle
spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya
hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Av-
rupa Şampiyonası (EURO
2020) Elemeleri'nde 14 Kasım

Perşembe günü İstanbul'da İzlanda,
17 Kasım Pazar günü de deplas-
manda Andorra ile yapacağı H Gru-
bu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına
yarın İstanbul'da başlayacak. A Milli
Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş,
saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eği-
tim Tesisleri'nde basın toplantısı dü-
zenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk
antrenmanını akşam saatlerinde aynı
tesislerde gerçekleştirecek. Türkiye-İz-
landa karşılaşması Türk Telekom Sta-

dı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mil-
liler, Andorra ile deplasmanda oyna-
yacağı karşılaşma için 15 Kasım
Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın
Barselona kentine gidecek ve buradan
Andorra'ya geçecek. Andorra ile Tür-
kiye arasındaki mücadele Andorra La
Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ
22.45'te oynanacak. H Grubu'nda oy-
nadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer bera-
berlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan
A Milli Takım, averajla Fransa'nın
önünde lider durumda bulunuyor.
Milliler, İzlanda maçında beraberlik
halinde bile, Andorra ile yapılacak
son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa

Şampiyonası'na katılmayı
garantileyecek.

Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş'in belir-
lediği A Milli Takım aday kadrosunda
şu futbolcular yer alıyor: Kaleci:
Fehmi Mert Günok (Medipol Başak-
şehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizes-
por), Sinan Bolat (Royal Antwerp),
Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Sa-
vunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),
Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağ-
lar Söyüncü (Leicester City), Kaan
Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih
Demiral (Juventus), Ozan Muham-

med Kabak (Schalke 04), Yıldırım
Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut
Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldı-
rım (Fenerbahçe) Orta saha: Cengiz
Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre
Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe),
Efecan Karaca (Aytemiz Alanyas-
por), İrfan Can Kahveci, Mahmut
Tekdemir (Medipol Başakşehir),
Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf
Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir
Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu
(Milan), Ömer Bayram (Galatasa-
ray) Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),
Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal
(Real Valladolid)

FUTBOLDA MILLI
MESAI BASLIYOR
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile
oynayacağı maçlar öncesi ilk antrenmanını bugün yapacak

Dubai’de gerçekleşen
Dünya Para Atletizm

Şampiyonası’nda
Türkiye’yi temsil eden

Bağcılar Belediyesi 
Bedensel Engelliler 

Atletizm milli sporcusu
Hamide Doğangün,

dünya üçüncüsü oldu. 
T53 kategorisi 400 metre

finalinde piste çıkan “Altın
Kızlar” olarak tanınan
sporculardan Hamide,
58.002’lik derecesiyle

bronz madalyayı 
kazanarak 2020 Tokyo

Paralimpik Oyunları’na
katılma hakkı elde etti

7 KaSıM 2019 günü birleşik
arap emirlikleri’nin Dubai
kentinde başlayan Dünya
Para atletizm Şampiyonası
büyük bir heyecanla devam
ediyor. 120 ülkeden bin 400
sporcunun mücadele ettiği
turnuvada Türkiye’yi temsil
eden 14 sporcunun arasında
bağcılar belediyesi beden-
sel engelliler atletizm milli
sporcularından aralarında
hamide Doğangün’ün de bu-
lunduğu 4 sporcu yer alıyor
başarılarından dolayı “altın
Kızlar” lakabını alan kızlar-
dan hamide Doğangün, dün
akşam T53 kategorisi 400
metre kadınlarda piste çıktı.
Zorlu rakiplerine karşı ter
döken milli atlet, 58.002’lik
derecesiyle yarışmayı

üçüncü sırada bitirdi. ha-
mide bu başarısıyla 2020
Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı’na katılma hakkı elde etti.
bağcılarlı diğer sporculardan
Zübeyde Süpürgeci T54 ka-
tegorisi 100-400 metre koşu,
Zeynep acet T53 kategorisi
100-400 metre koşu,
hamza Doğan ise F46 kate-
gorisi gülle atma kategori-
sinde yarışacak. 

Hamide bizi yine
şaşırtmadı

bağcılar belediye başkanı
Lokman çağırıcı da kazan-
dığı bronz madalyasıyla mil-
letimize büyük bir gurur
yaşatan hamide’yi tebrik
etti. Maddi ve manevi olarak
her zaman sporcuların ya-

nında olduğunu belirten ça-
ğırıcı, “hamide’nin başarılı
olacağına inanıyordum.
bizi yine şaşırtmadı.
hamide’ye Tokyo’da
katılacağı olimpi-
yatlarda da ba-
şarılar
diliyorum”
dedi.

Altın kız HAmide 

Bu sezon Sarı-Lacivertliler’e
transfer olan Vedat Muriç,
Kasımpaşa karşısında rakip
fileleri 2 kez havalandırdı ve
kariyerindeki en iyi 
sezon başlangıcına
imzasını attı. 
Kosovalı golcü,
ligde 11 maçta 
7 kez gol
sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin Kosovalı santr-
foru Vedat Muriç'in gösterdiği etkili
performansla kariyerinin en golcü
başlangıcına imza attı. Fenerbah-
çe’ye, çaykur rizespor’dan trans-
fer olan 25 yaşındaki santrfor,
Süper Lig’de bu sezon sahaya çık-
tığı 11 maçta 7 gol kaydetti. bu
rakam Muriç’in kariyerinin en iyi
başlangıcı olarak kayıtlara geçti.
arnavutluk’ta besa Kavaje ve
Teuta Durres, Türkiye’de Giresuns-
por, Gençlerbirliği ile çaykur ri-
zespor’da forma giyen Muriç,
hiçbir takımında bu kadar golcü bir
başlangıç yapmadı. Kosovalı
santrfor, bu sezondan önce en iyi
başlangıcı 2015- 2016’da TFF 1.
Lig’de Giresunspor formasıyla
yaptı. Muriç, söz konusu sezonun
ilk 11 maçında 6 kez fileleri hava-
landırmış, sezonu da 17 golle 
tamamlamıştı.

O atarsa Kanarya
kazanıyor

Muric, bu sezon 11 maçta da
forma giydiği Süper Lig’de attığı 

7 golle Ka-
narya’nın en
skorer ismi oldu. Gaziantep FK,
başakşehir, ankaragücü, Denizlis-
por ve Konyaspor ağlarını birer kez
havalandıran Muriç, Kasımpaşa
karşısında da 2 penaltı golüyle ta-
kımına galibiyeti getiren isimler-
den biri oldu. Kosovalı golcünün
sessiz kaldığı 5 maçta Kanarya, 2
beraberlik ve 3 yenilgi alırken,
onun gol attığı 6 karşılaşmada ise
sahadadan 3 puanla ayrıldı.

Bu yıl 34 maçta 
23 gol attı

Vedat Muriç, 2019 yılında şu ana
kadar gösterdiği golcü performan-
sıyla dikkatleri üzerine çekti. Koso-
valı futbolcu bu yıl 34 resmi
karşılaşmada 23 kez gol sevinci
yaşadı. çaykur rizespor’la 17
maçta 12 kez fileleri havalandıran
Muriç, Fenerbahçe’yle de 11 kar-
şılaşmada 7 gol kaydetti. Yıldız
oyuncu, Kosova adına da eUrO
2020 elemelerinde 6 mücadelede
4 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Muriç

AslAn kendine geldi
Real Madrid faciasının ardından dün Antep’te bambaşka bir Galatasaray
sahadaydı. Fatih Terim, ilk 11’de bu kez 4 yerliyi oynattı; Sarı-Kırmızılılar 
özellikle ilk yarıda beklenen futbolu sergileyip galibiyete ulaştı
Çarşamba günü Santiago
Bernabeu’da Real Madrid'e 6-
0 yenilen, farklı sonuçtan çok
oynadığı ruhsuz futbolla ta-
raftarını kahreden Galatasa-
ray Gaziantep’te ayağa kalktı.
Zorlu maçtan sadece 3 gün
sonra bir başka deplasmana
giden Sarı- Kırmızılılar’da, bu
kez farklı bir 11 sahadaydı.
Fatih hoca, Emre Taşdemir,

Ahmet Çalık, Ömer Bayram,
Adem Büyük gibi yerlilere for-
mayı teslim etti. Nzonzi, Seri,
Nagatomo ve Ryan Babel’i
kesti. Kadrodaki değişim, kar-
şılaşmanın ilk dakikasından
itibaren meyvelerini verdi.

Tempo ve mücadele 

Bu sezon belki de ilk kez bek-
lenen mücadeleyi ortaya

koyup, tempo yapan Sarı-
Kırmızılılar, çok iyi oynadığı
devreyi 2-0 önde kapattı.
İkinci devrede oyunu biraz
daha rölantiye alan Galatasa-
ray, yine de rakip kalede
önemli pozisyonlar yakaladı.
Kritik deplasmandan önemli
bir galibiyet çıkaran Aslan,
milli araya biraz olsun rahat-
layarak girdi.

Falcao sahaya çıkıyor
İspanya’daki tedavisi süren Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı,

bugün İstanbul’a dönecek. Hedef; yıldız forveti milli aranın
ardından oynanacak Başakşehir maçında sahaya sürmek
Sarı-Kırmızılılar’da sa-
katlığı sebebiyle uzun süredir
takımdan ayrı kalan
Radamel Falcao, te-
davisi için bir süredir
İspanya’daydı. Son
olarak Galatasaray
formasını Şampi-
yonlar Ligi’nde 1-0
kaybedilen PSG
mücadelesinde
giyen ve aşil tendo-
nundan sakatlık ya-
şayan Falcao’nun,
bugün İstanbul’a
döneceği öğrenildi.
Tecrübeli oyuncu-
nun tedavisine Sarı-

Kırmızılılar’ın sağlık heyeti ta-
rafından devam edileceği, milli

aradan da fay-
dalanılarak, yıl-
dız forvetin bir
an önce takıma
kazandırılması
hedefleniyor. Bir
aksilik olmaması
durumunda Ko-
lombiyalı forve-
tin, milli ara
sonrasında ligde
oynanacak Ba-
şakşehir müca-
delesinde sahada
olması 
bekleniyor.
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Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

B eylikdüzü Kavaklı
Mahallesi'nde bulu-
nan Van Kahvaltı Sa-

lonu'nun açılışı Beylikdüzü
Belediye Başkanvekili Serdal
Mumcu, Bizim Beylikdüzü
Vakfı Başkanı Halis Kahri-
man ve çok sayıda ismin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Van
Kahvaltı Salonu'nun ortak-
ları İlhami Orak ve Rıdvan
Kahriman, açılış dolayısıyla
oldukça mutlu olduklarını
belirterek, “Beylikdüzü'ne
değer katacak kaliteli bir hiz-
met anlayışıyla hareket ede-
ceğiz” dedi. Açılış sonrası
konuşan Serdal Mumcu ise
“Özellikle ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik zor ko-
şullar içerisinde para kazan-
manın bir hayli zorlaştığı
günlerde böyle bir mekan
açarak cesaret gösteren arka-
daşlarımızı tebrik etmek isti-
yorum. Bu bir cesaret işidir.
Ayrıca Van Kahvaltı Sofra-
sı'nın lezzeti ve kalitesiyle
Beylikdüzü'ne değer kataca-
ğına inanıyoruz. İşletme sa-
hiplerine bol kazançlar
diliyorum” dedi.

Van deyince akıllara
dünya gelir

Açılış sebebiyle yeğeni Rıd-
van Kahriman ve ortağı İl-
hami Orak'ı tebrik eden
Bizim Beylikdüzü Vakfı Baş-
kanı Kahriman ise “Van de-
yince insanların aklına dünya
geliyor. Bunun sebebi de;
2014 yılında Van Kahvaltı
Sofrası Guinnes Rekor Ki-
taplarına girmiştir. Hem Van'ı
hem Türkiye'yi bütün dünya
tanıdı. Van'a has olan o güzel
ürünlerin ve kahvaltı sofra-
sını marka yapan tüm arka-

daşlarımızı yürekten kutluyo-
rum. Değerli dostlarımızın
Beylikdüzü'ne böyle güzel bir
mekan kazandırmalarından
dolayı ekndilerini kutluyo-
rum. Ülkemizin ekonomik
anlamda zor bir dönemden
geçtiğini biliyoruz. Buna rağ-
men cesaret göstererek yüre-
ğini ortaya koyan kıymetli
yeğenim ve değerli İlhami
Bey'i kutluyorum. Başarıları-
nın devamını diliyorum. İn-
şallah bu mekanı İlhami
hocamın bilgisi tecrübesi
Rıdvan'ın da katkısıyla çok
daha ileri taşıyacaklar” ifade-
lerini kullandı.

Bütün ürünler organik

Açılışın ardından gazetemi-
zin sorularını yanıtlayan Rıd-
van Kahriman ise Van
Kahvaltı Salonu'ndaki tüm
ürünlerin organik olduğunu
söyledi. Kahriman, “Bundan
2 yıl önce Altın Ekmek Fabri-
kaları'nın süregelen başarı-
sına bir katkıda bulunmak
için Yakuplu'da bir şube
açtık.  Daha sonra bölge ihti-
yacı olan kahvaltı sektöründe
Van kahvaltısını bölgemizin
hizmetine sunmak için
bugün bir açılış yaptık. Van
Kahvaltısını İstanbul'a tanı-
tan değerli ortağım İlhami
Orak abimle bu yola girdik.
Beraber Beylikdüzü'ne nezih
bir mekan kattık. Tabii kahv-
altı artık çok önemli. Yüzde
yüz organik ve yöresel ürün-
ler kullanıyoruz. Ürünlerimi-
zin çoğunu dağ köylerinden
getirdik. İnşallah Beylikdüzü
halkımızın beğenilerini kaza-
nırız. Nasip olursa bunun
devamını ülkemiz adına
devam ettireceğiz. Yeni 
şubelerimizi açmayı 
düşünüyoruz” dedi.

Facebook'ta anlaştılar
sofrada buluştular

İlhami Orak ve Rıdvan Kahriman tarafından açılan Van Kahvaltı Salonu, Beylikdüzü
Kavaklı Mahallesi'nde hizmete girdi. Restoranın açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye
Başkanvekili Serdal Mumcu, “Van Kahvaltı Salonu'nun lezzeti ve kalitesiyle Beylikdüzü'ne
değer katacağına inanıyoruz.İlhami Bey ve Rıdvan Bey'e bol kazançlar diliyoruz” dedi

Van kahValtısı
BeylıkdUzU’nde

Beylikdüzü'nün her şeyin en iyisini
hak ettiğini de kaydeden Kahri-
man, “Mekanımızda yaklaşık 150-
180 kişi arasında bir talebi
karşılayabiliriz. Özellikle toplu
kahvaltılarımızda da dışarıya da
kahvaltı götürme olanağımız var.
Özellikle şirket kahvaltılarında dı-
şarıya burada nasıl sunuyorsak şir-
ketlerde de sunabiliyoruz. Sabah
6'da başlıyoruz. Sadece kahvaltı
olarak değil. Bizim bölge kültürü-
müzde pide, lahmacun da meş-
hurdur. Biz bu serüveni devam
ettiriyor, pide ve lahmacun hizmeti
sunuyoruz. Yaklaşık olarak 7 arka-
daşımızla bu yolda ilerliyoruz.
Günün her saatinde kahvaltımız
var.  Beylikdüzü halkı her şeyin en
iyisini hak ediyor. GDO'lu ve kim-
yasal ürünlerin uzağında sağlıklı
ürünlerle hizmet veriyoruz. Van
Otlu Peynirimiz, Van çöreğimiz
gibi kavuk denilen ürünlerimiz
dünya genelinde üne sahip ürünle-
rimiz. Tamamı organik olarak 30
çeşit ürünümüz var. Salam, sosis
gibi insan sağlığına zarar verebile-
cek ürünlerden uzak duruyoruz.
Beylikdüzü 2002 yılından beri
Altın Ekmek'te gördüğü kaliteyi
Van Kahvaltı Salonu'nda da göre-
cektir” diye konuştu.

Beylikdüzü her şeyin
iyisini hak ediyor

Facebook'ta kurulan ve aktif bir şe-
kilde yayınlarını sürdüren Beylikdüzü
Komşuları Platformu, düzenlenen
kahvaltı organizasyonuyla bir araya
geldi. GönlüBol Restoran'da bir
araya gelen platform üyeleri, sosyal
medyada başlayan birlikteliklerini bu
şekilde somutlaştırmaktan dolayı
mutlu olduklarını belirterek, grup yö-
neticilerine teşekkür etti. Kahvaltıya
ilişkin konuşan Platform Başkanı
Osman Tezemir ise “Güzel ve değerli
bir organizasyona imza atmış olduk.
Sosyal medyada bir araya gelip bulu-
şup da bugün burada olmak oldukça
anlamlı bir hareket oldu. İlerleyen za-
manlarda sık sık bu etkinliklerimizi
artıracağız” ifadelerini kullandı.

Gaziantep mutfağı 
herkesi birleştirdi
BeylikdüzüGaziantepliler Dernek Başkanı Fahri Öztü-
tüncü, dernek binasında verilen kahvaltıya ilişkin Dam-
ga'ya konuştu. 2010 yılında bu yana dernek başkanlığı
görevini sürdürdüğünü ve Gaziantep kültürünü yaşatmak
için birçok çalışmaya imza attıklarını anlatan Öztütüncü,
“Gaziantep'imizin kültürünü tanıtmak buradaki Gazian-
tepli vatandaşlarımızı bir araya getirmek için çeşitli etkin-
likler yapıyoruz. Yılda 1 defa Eylül de ulusal bir şenlik
yapıyoruz. Bunun sebebi fıstığın hasadının o zaman olma-
sıdır. Yılın 8 ayı her ayın 2'inci pazarı yöresel kahvaltı veri-
yoruz. Kahvaltımız ücretsizdir. Üyelerimize bir şart koştuk.
Yanında Gaziantepli olmayan birisiyle gelmeleri için.
Bunun sebebi de kültürümüzü tanıtmak arzumuzdur.
Bütün Beylikdüzü halkını bekliyoruz. Her yıl bastığımız
dergilerimiz var. 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş yıldö-
nümü. Etkinleirmiz olacak. Bunun dışında gezilerimiz ve
yardımlaşma faaliyetlerimiz var. Ramazan'da ciddi iftar
programları düzenliyoruz. Dernek olarak hemşehrileri-
mize ve Gaziantepli olmayanlar için herkese iftar veriyoruz
ama aynı zamanda herkesin kendi yemeğini getirdiği or-
taklaşa düzenlediğimiz bir iftar programımız da var” diye
konuştu.

Dualar Atatürk için

Kahvaltının 10 Kasım'a denk gelmesi sebebiyle Atatürk
için mevlit okuttuklarını da kaydeden Öztütüncü, “10 Ka-
sım'a denk gelen bir etkinlik oldu. Bunun vesilesiyle bir
Kur'an okutalım dedik mevlit yaptıralım dedik bu da güzel
oldu. Kültürümüzde helva var ama yakında daha çok in-
sana hizmet verebilmek adına lokma verdik. Okulda tören-
den çıkan aileler bundan faydalandı. Bu bizi çok mutlu
etti. İnşallah böyle etkinliklere herkesi bekliyoruz” dedi.

Antep Malatya kardeşliği

Etkinliğe katılan Beylikdüzü Malatyalılar Dernek Başkanı
Yılmaz Gökhan ise “Gazianteplilere çok teşekkür ediyo-
ruz. Davetleri için de teşekkür ediyoruz. Kahvaltıda o
kadar güzel bir lezzet oluştu ki Antep ile Malatya özdeş-
leşti. Çünkü yörelerimiz aynıdır. Yiyen bir tane daha yedi.
Bundan sonra birlik beraberlik içinde yol alacağız” dedi.

İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani MAG Genel Yayın Yö-
netmeni Beril Çavuşoğlu’nun sorularını yanıtladı. Türki-
ye’nin tarihi ve kültürel açıdan çok büyüleyici ülke olduğunu
belirten büyükelçi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilere de
değiniyor. İki ülke arasında yüzyıllardan günümüze gelen
ortak tarih ve kültürden doğan güçlü ilişkiler sebebiyle Türk
halkının İtalya’ya olan ilgisinden çok etkilendiğini belirten
Gaiani, Türkiye’de kendisinin Antalya sahillerini gezebildi-
ğini ilk fırsatta tüm yerleri gezeceğini iletiyor.

Büyükelçi Türkiye hayranı

Açılışa Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serdal Mumcu ve Bizim Beylikdüzü Vakfı Başkanı Halis Kahriman da katıldı.
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