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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Okul kantininde
nakit geçmeyecek

Türkiye Kantin İşletmeci-
leri Esnaf Dernekleri 

Federasyonu Başkanı Vahap
Osmanoğlu, velilerin çocukları-
nın harcamalarını takip edebile-
cekleri ve kantinlerde nakit
kullanımını ortadan kaldırmayı
amaçladıkları 'kart’ uygulama-
sına geçtiklerini söyledi. I SAYFA 8

ç

Baskı ortamı
göçe neden oldu

Baskı ortamının beyin 
göçüne neden olduğunu

belirten CHP İstanbul Millet-
vekili Ali Şeker, “Hukukun 
üstünlüğünü, insan hakları ve
özgürlükleri geliştirecek adım-
ların atılması şart” açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 7

ç

Suriyeli çocuklara 
Suriyeli rehber!

Suriyeli çocuklar için Av-
cılar’da açılan iki ‘Geçici

Eğitim Merkezi’ (GEM) kapa-
tılırken, buralardaki çocuklar
çeşitli okullara dağıtıldı. Suri-
yeli çocukların yoğun olduğu
okullarda ücretleri UNI-
CEF’ten karşılanmak üzere
Suriyeli rehber öğretmenler
görev yapacak. I SAYFA 8
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Etkili olan yağmur nede-
niyle Üsküdar'da yollar

göle döndü. Sağanak yağışa
aniden yakalanan vatandaşlar
zor anlar yaşadı. Öte yandan
İstanbul Boğazı'na sağanak
yağmur sonrası çamur aktı.
Beylerbeyi'nden yağmurla bir-

likte gelen çamur, Boğaz'ı kah-
verengi yaptı. Beylikdüzü'nde
yollar adeta göle döndü. Öte
yandan Riyad-İstanbul seferini
yaparken Atatürk Havalima-
nı'na inişi sırasında yıldırım isa-
bet eden tarifeli uçak, kontrol
için hangara alındı.

TARİFELİ UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ
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Aynı ihalede mülkiyeti kendisine ait 4 farklı yeri daha
kiralamaya çıkaran belediye bu alanları ilanda dükkan
olarak belirledi. Bu kapsamda Dursunköy Mahalle-

si'nde iki dükkan, Hadımköy Mahallesi'nde bir yapı
ve Sazlıbosna Mahallesi'nde bir dükkan kiraya 
çıkarıldı. Yine aynı ihalede Ömerli Mahallesi'nde 
bulunan 2 bin 715 metrekarelik 4 parsel sayılı taşın-
maz, yıllık 54 bin muhammen bedelle kiralanmak 
istendi. Toplamda 6 farklı yeri kiralamak için çıkılan
ihalede, sadece bir yerin kahvehane olarak verilmek
istenmesi oldukça garip karşılandı. 

İLANA KAHVEHANE OLMA ŞARTI KONDU
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Arnavutköy 
Belediyesi Yeşilbayır

Mahallesi'nde mülkiyeti
kendisine ait 

88 metrekare yeri 
ve bahçesini kiralamak

için temmuz ayında
ihaleye çıktı. Kiralamak

için de bu yerin 
kahvehane olmasını

şart koştu. İlgili yerde
vatandaşlar tarafından

her gün kağıt oyunu
oynandığı öğrenildi
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SayFa 5bahadır SÜGÜr

Haydi biraz 
siyaset!

SayFa 9mustafa dolu

Facebook 
gazetecileri...

SayFa 4Fakir yılmaz

Dış güçlerin 
oyununu bozmak

Üretime yönelik politikaların teşvik edildiği bir dö-
nemde Arnavutköy Belediyesi temmuz ayında çıktığı
ihalede, kamuya ait bir yeri kahvehane olarak kirala-

maya çıkardı. Belediyenin kiralama ilanı, 'kağıt oyunlarına' teşvik
olarak yorumlanırken ilgili yerin yıllık kira bedeli 22 bin 800 TL
olarak belirlendi. 7 Temmuz 2018 tarihinde 3 yıllığına çıkılan
ihale, kapalı teklif usulü ile yapıldı. Belediyenin kendi mülkünü
kahvehane olarak kiraya vermek istemesi eleştiri oklarının Baş-
kan Ahmet Haşim Baltacı'ya çevrilmesine neden oldu. 
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KAPALI TEKLİF
USULÜ YAPILDI
Arnavutköy Belediyesi
tarafından 7 Temmuz
2018 tarihinde, saat
10:00’da yapılan ihale
Kapalı Teklif Usulü 
artırma suretiyle yapıldı.
İhalenin şartname 
bedeli 50 TL, geçici 
teminat bedeli ise 684
TL olarak belirlendi.

al PaPaZı 
Ver kıZı!

İstanbul Emlak Komisyon-
cuları Odası Başkanı Niza-

meddin Aşa, İstanbul'da kaçak
yapılaşmanın hala önemli bir
sorun olduğuna dikkat çekti. İmar

Barışı'yla birlikte kaçak ve ruhsat-
sız evlerin kayıt altına alınacağını
belirten Aşa, “İstanbul'un hemen
hemen her ilçesinde yapıların ya-
rısı kaçak” dedi.  I SAYFA 9

ç

Seneye de 
buradayız

5. Barış ve Sevgi Bu-
luşmaları’nın sona

ermesinin ardından açık-
lama yapan Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, ilçe halkının
festivali sahiplendiğini
belirterek, “Zaten
maksat geleneği
yaratıp geleceğe
bırakmaktır.
Ama Allah’ın
izniyle seneye
de buradayız”
dedi. I SAYFA 9

ç Yazılı basının temel girdileri kâğıt başta
olmak üzere, kalıp, boya ve diğer sarf

malzemelerinin fiyatlarında meydana gelen
olağanüstü artış ile

döviz kurundan
kaynaklı artış-
ları görüşmek

ve alınabile-
cek tedbirleri
kararlaştır-
mak amacı
ile Basın İlan
Kurumu
(BİK) Genel
Kurulu top-

lantıya çağrıldı. Yazılı
basın sektöründe yaşanmakta olan eko-
nomik ve mali sıkıntıları görüşen BİK
Yönetim Kurulu, döviz kurundaki ha-
reketlilik dışında ekstra artışların 
yaşandığını da göz önünde bulundu-
rarak, bu sıkıntılı günlerin atlatılabil-
mesine dönük hangi adımların
atılacağını tartıştı. Konunun 
çözüme kavuşturulması amacıyla 
20 Eylül 2018 Perşembe günü BİK
Genel Kurulunun olağanüstü top-
lantıya çağrılması kararlaştırıldı.

YaZılı BaSın iÇin
aCil ToPlanTı!
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İstanbul'da bazı bölgelerde
sağanak yağmur etkili oldu.

Üsküdar, Beylikdüzü ve
Hadımköy'de şiddetli yağış 

nedeniyle yollar göle döndü,
araçlar alt geçitlerde 
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kan Ve GÖZYaŞının
38. Yıl dÖnÜmÜ

Bugün 12 Eylül... 1980'deki askeri darbesi-
nin yıl dönümü. 38 yıl önce bugün, Türkiye

güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen
hükümet devrilmiş, sokaklarda postal sesleri yan-
kılanıyordu. İşte o dönem ve sonrası...  

ç

12 EYLüL ANALİZİ sAYfA 7'dE

Baldızına göz kırptı

3 bin 750 TL
ceza yedi!

Eski nişanlısıyla teh-
dit davasının görül-

düğü sırada, eski baldızı
sunucu Eda Pera Küçük’e
öpücük atıp, göz kırpan
Cengiz S.’nin “cinsel taciz”
suçundan yargılandığı da-
vada karar çıktı. Anadolu
57. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde görülen duruşmada,
sanık Cengiz S., 3 bin 750
lira adli para cezasına 
çarptırıldı. I SAYFA 3
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imar için canla 
başla çalışıyoruz

Avcılar Belediye Başkanı
Handan Toprak, Yeşilkent

Mahallesi'nde vatandaşlarla bir
araya geldi. Mahalledeki imar
sorununu çözmek için canla
başla çalıştıklarını anlatan Top-
rak, “İBB’den beklenen 1/5000
ölçekli imar planı yapımı süreci-
nin hızlandırılmasına yönelik
çalışmalara ara vermeden
devam ediyoruz” dedi. I SAYFA 5

ç

Nişanlısını rehin aldı 
TUTUKLANDI

Pendik'te bir okulda
nişanlısı Hümeyra

K.'yı bıçak zoruyla rehin
alan Umut Demirkaya,
savcılık sorgusunun ardın-
dan, “Cebir, tehdit veya hile
kullanarak kişiyi hürriyetin-
den yoksun kılma” suçun-
dan mahkeme tarafından
tutuklandı. I SAYFA 3
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Ekrem 
İmamoğlu

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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Handan
Toprak

Ali Şeker
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YAŞAM

Ç ocukların sağlıklı bir eğitim-öğretim
yılı geçirebilmeleri için bazı önerile-
rin dikkate alınması, küçük öğrenci-

lerin hem okula adaptasyon sürecini
kısaltıyor hem de hastalıklardan korunmaya
yardımcı oluyor. Memorial Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden
Doç. Dr. Ünal Uluca, okula yeni başlayan
çocukların ailelerine önemli tavsiyeler verdi.

Göz muayenesi yaptırın

Çocuğunuz okula başlayacaksa ve yakın
dönemde göz muayenesi olmamışsa, göz
doktorunun kontrolünden geçmesi gerekli-
dir. Özellikle ailede görme bozukluğu varsa
okul öncesinde bu taramanın yaptırılması
daha önemli hale gelir. Çocuklarda görme
bozukluklarına yol açan en sık rahatsızlık;

görme tembelliği ve şaşılıktır.
Bunun ya-

nında diğer görme kusurları da ortaya çıka-
bilir. Hemen her rahatsızlıkta olduğu gibi
görme kusurlarının da erken saptanması te-
davinin olumlu sonuçlanması açısından
önemlidir.

Aşıları tamam mı?

Okul döneminde en sık karşılaşılan rahat-
sızlıklar daha çok virüs kökenli enfeksiyon
hastalıklarıdır. Bunlar arasında; suçiçeği,
kabakulak, kızamık, kızamıkçık yer alır. Bu
hastalıklar düzenli aşılama ile önlenebilir

ya da ortaya çıktığında bile çocukta
çok hafif seyirli olarak geçiri-

lir. Diğer viral enfeksiyon-
larda ise tedavi

sürecinde; çocu-
ğun istirahat

etmesine,
vitamin

ve bol
sıvı

almasına, bulaşma riskini önlemek açısın-
dan çocuğun aktif hastalık döneminde
diğer sağlıklı arkadaşlarından uzak kalma-
sına dikkat etmelidir.

Düzenli uyku alışkanlığı kazandırın

Çocukların okulda uyku problemi yaşama-
ması için uyku alışkanlığı kazanmasına yar-
dımcı olunmalıdır. Mümkünse çocuk ayrı
bir odada ve yatağında uyutulmalı, odanın
sessiz ve loş olması, çocuğun dikkatini çeke-
bilecek ses ile görüntü olmamasına dikkat
edilmeli, uyuma ve uyanma zamanı hafta-
nın yedi günü mümkünse sabit veya bu sa-
atlere yakın olmalıdır. Çocuğun uyku
saatlerinin düzenli olması, uykuya dalmayı
da kolaylaştıracaktır.

Kahvaltısız okula göndermeyin

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür ve ço-
cuğun sabah okula gitmeden önce mutlaka
kahvaltı etmesi sağlanmalıdır. Vücudun ihti-
yaç duyduğu besinler ile kahvaltı sofrası ha-
zırlanmalıdır. Menüde süt, yumurta, peynir
ve zeytin gibi besinlerin olmasına dikkat edil-
melidir. Yağ içeriği yüksek poğaça, simit, tost
gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Çocuğun
beslenme çantasında ise taze sebze ve mey-
veler, ceviz, badem gibi kuru yemişler 
konulabilir.

El yıkama alışkanlığı kazandırın

Çocukların okula başlayacakları za-
manlarda en sık rastlanan bir başka
hastalık grubu da üst solunum yol-
ları olarak nitelendirilen kulak
burun boğaz hastalıklarıdır. Bunlar
çoğunlukla enfeksiyon kaynaklıdır.
Okulların açılmasıyla birlikte ço-
cukların kalabalık ve kapalı or-
tamlarda bir arada bulunması,
sınıflarda havalandırmanın yeter-
siz oluşu ve havaların soğuması-
nın etkisiyle üst solunum yolu
enfeksiyonları oluşur. Hastalık,
damlacık yolu ile çok kolay bir şe-
kilde diğer çocuklara da bulaşabi-
lir. Enfeksiyon hastalıklarının
yayılımını önlemede el yıkama
çok önemli bir yere sahiptir. Dü-
zenli el yıkama alışkanlığının edi-
nilmesi enfeksiyon hastalıklarının
önlenmesinde oldukça etkili ve
basit bir yöntemdir.

Antibiyotik kullanmayın

Virüslere bağlı enfeksiyonlarda anti-
biyotik kullanımının herhangi bir fay-
dası yoktur. Ancak bakteriyel etkenlere

bağlı daha az sayıdaki üst solunum
yolu enfeksiyonlarında bir hekimin

uygun göreceği antibiyotiği kullanmak
yararlı olabilir. Dolayısıyla anne ve baba-

lar, doktor önerisi olmadan çocuklarına
antibiyotik vermemelidir.

Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

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

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIDLIRIM

YAY-SAT

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

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

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

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

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

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :

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

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN
Sedef KABAK

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Silivri Koordinatörü
Fatma Sarıbıyık YILDIRIM

Çocuğum okula 
hazır mı? Okulların 
açılması ile birlikte 
özellikle eğitim hayatına
yeni başlayacak olan
çocukların aileleri en çok
bu endişeyi taşıyor. Doç. 
Dr. Ünal Uluca, okula yeni
başlayan çocukların 
ailelerine uyarılarda
bulundu

Göbek erimiyorsa

SEBEBi VAR!
Kilo verdiniz, inceldiniz ama göbeğiniz hala erimedi. Bunun birçok nedeni var. 
En başta gelen neden ise yağlanma yol açan alışkanlıklardan vazgeçemiyor oluşunuz.
Uzm. Dr. Belma Bayraktar, inatçı yağlardan kurtulmanın formülünü sizin için verdi

Genç ve ince görünme arzusu bir
yana, yakmaya çalıştığımız yağları-
mız aslında sağlığımız için çok

önemli. Vücut ısısını düzenlemeye yardımcı
oluyor, darbelere ve kemik kırıklarına karşı ko-
rumada önemli rol oynuyor, bazı vitaminlerin
depolanmasını sağlıyor. Yani sağlığımız için
yağ dokusu şart ama onun da ölçüsü var!
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Dermatoloji
Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, vücutta yağ
oranının kadınlarda yüzde 30’dan, erkeklerde
yüzde 25’den fazla olmaması gerektiğini aksi
halde ciddi hastalıklara zemin hazırlayabildi-
ğini belirterek “İdeal yağ oranı kadar, yağın
toplandığı vücut bölgesi de önemli. Bel çevre-
sindeki yağlanma risklidir; insülin direnci geli-
şebilir, diyabete eğilim başlar. Karın bölgesi
yağlanmasında reflü sık görülen hastalıklar-
dandır. Basen bölge genişliği olanlarda ise ço-
ğunlukla östrojen dengesizliği görülür, adet
dönemleri bozulabilir” diyor. Kadınlarda
kalça ve basen, erkeklerde ise karın bölgesin-
deki yağları yakmanın daha zor olduğunu
vurgulayan Dr. Belma Bayraktar, yağlanmaya
yol açan nedenleri ve bölgesel incelme yön-
temlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.

Kriyolipoliz

Yağ dokusuna soğuk uygulama ile bunların
parçalanarak dokudan uzaklaştırılması esa-
sına dayanıyor. Hayli popüler, etkili ve güvenli
olan yöntem, 8 haftalık aralıkla yapılıyor,
seans süresi 45-60 dakika sürüyor. Kimlerde
uygulanabilir?: FDA tarafından onaylı olan
Kryolipoliz, erişkin yaşta herkese uygulanabi-
liyor. Yan etkisi yok. Yağ yıkımına bağlı kan

yağlarında yükselme ve karaciğer testlerinde
bozulma saptanmadığı, güvenli olduğu bildi-
riliyor.

Ultrason (HİFU)

Ultrason dalgaları hedeflenen bölgeye yolla-
nıp, yağ dokusunda parçalanma yaparken
ayni zamanda ciltte sıkılaşma da görülüyor.
Kızarıklık, morluk, ağrı olabiliyor. Ayda 1 -3
seans uygulanıyor. Kimlerde uygulanabilir?:
Obez olmayıp bölgesel yağlanması olan kişi-
lerde kullanımı uygun. Düşük ve yüksek fre-
kanslı uygulamaları mevcut olmakla birlikte
yöntemin artık yüksek yoğunluk uygulama-
ları daha çok tercih ediliyor.

Radyofrekans

Yağ hücreleri ısıtılarak yok ediliyor. Sıkılaş-
tırma özelliği de olan bu
yöntemde, uygulama süre-
sinin kısa olması avantaj.
Tüm bu sistemlerde
ılımlı bir düzeyde in-
celme sağlanıyor ancak
beklenti yüksek tutulma-
malı. Zayıflama amaçlı kul-
lanılmamalı. Radyofrekans
uygulamasının dezavantajı ağrılı
olması. Fakat lokal anesteziyle yapıl-
ması da uygun değil. Ağız yoluyla ağrı
kesici alınabilir. Ehil ellerde yapılmalı;
dikkatli olunmazsa yanık, yağ doku-
sunda çökme, yara izi kalabilir.
Kimlerde uygulanabilir?: Lokal yağ
fazlalıklarında öneriliyor. İdeal kiloda,
düzenli egzersiz yapan, sağlıklı besle-
nen, lokal yağ çıkıntıları olan kişilerde

uygulanmalı.

Enjeksiyon lipoliz

Bir takım yağ yakıcı maddelerin
direk olarak yağ dokusu içine enjeksi-
yonla verilmesi yöntemi. Bölgesel in-
celme yanında sıkılaşma da sağlıyor.
Kızarıklık, ağrı, morluk, ödem oluşsa da
geçici. 10 gün aralıklarla yapılan yöntem
en az 8 seans uygulanmalı, daha da devam
edebilir. Son zamanlarda hızlı iyileşme sü-
resi ve daha az yan etkisi olması nedeniyle
daha sık tercih ediliyor.
Kimlerde uygulanabilir?: Karaciğer, böb-
rek, diyabet, kanser hastalığı olanlarda uygu-
lanmamalı. Eriyen yağlar böbrekler yoluyla
atıldığı için böbrek fonksiyonları normal
olanlara yapılmalı.

kulak sağlığı
ihmale gelmez
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, işitme
konusunda sıkıntı yaşayan çocukların
sorunlarının ciddiye alınması gerektiğini
söyledi. Dizdar, “Böyle bir rahatsızlıkta en
ince ayrıntılar bile göz önüne alınmalı” dedi

KulaK-Burun-Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan
Dizdar, “Bazı anne-babalar çocukları-

nın ilgi çekmek, onları kızdırmak için duymuyor-
muş gibi davrandıklarını söyleyebilir. Bu tarz
davranışların altında bazen gerçekten dikkat bo-
zukluğu veya ilgi isteği gibi durumlar olsa da,
duymama veya ilgilenmeme gibi durumlarda ilk
yapılması gereken çocuğun kulaklarında bir
problem olup olmadığına bakılmasıdır” diyerek
uyardı. Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar,
“Özellikle 4-10 yaş arası çocuklarda duyamama
sorunu okulda büyük sıkıntı yaratabilir. Sorulara
cevap verememe, ilgisizlik, ders başarısında
düşüş, tepkisizlik gibi durumlara yol açabilir.
Okullar açılmadan önce mutlaka bir kulak mua-
yenesi yapılmalı, basit bir müdahale ile çözülebi-
lecek bu sorun gözden kaçırılmamalıdır” diyor.

Psikoloğa götürmeyin

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr.
Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, burun tıkanıklı-
ğının çocuklarda zeka geriliğine kadar varan ciddi
problemler yaratabileceğini söyleyerek aileleri ço-
cuklarını okul öncesi check-up’ına götürmeleri
konusunda özellikle uyardı. Dikkat dağılması, ki-
şilik değişikliği, öğrenme güçlüğü burun tıkanıklı-
ğının yol açtığı sorunlardan sadece birkaçı.
Burun tıkanıklığı nedeniyle yaşanan bu sorunlar
yüzünden çocuk psikoloğa götürülüyor, çocukta
zeka geriliği olduğu bile düşünebiliyor. Ancak
gerçekte çocuğun sadece teşhis edilmemiş ciddi
burun tıkanıklığı olduğu ortaya çıkabiliyor. Dr.
Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Sadece yarım
saatlik bir KBB check-up’ı ile çocuğunuzun okula
sağlıkla başlamasını sağlayabilir ve sonrasında
gelişebilecek sorunların da önüne geçmiş olursu-
nuz” diyor. HABER MERKEZİ
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İ stanbul Anadolu 57. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülen karar duruş-
masına tutuksuz yargılanan sanık

Cengiz S. ile müşteki Eda Küçük ve tarafla-
rın avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı'nın avukatı da katılan sıfatı ile
duruşmada hazır bulundu. Söz alan sanık
Cengiz S., iddiaya konu eylemi yapmadı-
ğını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatine
karar verilmesini istedi. Hakim Rasim
Uhrağ, karar vereceğini belirterek sanığa
son sözlerini sordu. Sanık Cengiz S., "Tak-
diri mahkemeye bırakıyorum" dedi.

3 bin 750 lira ceza aldı

Mahkeme karar için kısa bir ara verdi. Ara-
nın ardından karını açıklayan mahkeme,
"Cinsel taciz" suçundan sanığı 150 gün adli
para cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı 3 bin
750 lira adli para cezasına çeviren mah-
keme, hükmün açıklanmasını da 2 yıl süre
ile geriye bıraktı.

Adalet tecelli ediyor

Eda Küçük ve duruşmaya katılanlar, duruş-
manın ardından basın açıklaması yaptı.

Adaletin er yada geç tecelli ettiğini belirten
Eda Küçük, çıkan karardan memnun oldu-
ğunu söyledi. Eda Küçük şunları söyledi:
"Adalet er ya da geç tecelli ediyor. Davaları-
nızın peşinde olun. Biz kadınlar çok güçlü-
yüz. Kocaman bir aileyiz. Çıkan karardan
mutluyum. Daha iyisi olabilirdi. Ben buna
bile çok mutluyum. Hep beraber mücadele
etmeye devam edeceğiz. "Hükmün açıklan-
masının geri bırakılmasına karar verildi ama
hiç önemli değil. Alınan ceza çok kıymetli,
ben çok önemsiyorum. Kadınlar için de
mücadele etmeye devam edeceğiz." DHA

ÇARŞAMBA 12 EYLÜL 2018 3GÜNCEL

BALDIZINA GÖZ KIRPTI

CEZA ALDI
Bir davanın
duruşması
sırasında eski
nişanlısının kız
kardeşi sunucu 
Eda Küçük'e 
göz kırpan 
sanık Cengiz S., 
"Cinsel taciz" 
suçundan 3 bin 
750 lira adli 
para cezasına
çarptırıldı

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

gÜVEnİn VE gÜlER yÜZÜn ADREsİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDiYORUZ 

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

Nişanlısını rehin aldı 
TUTUKLANDI

Pendik'te bir okulda nişanlısı
Hümeyra K.'yı bıçak zoruyla rehin

alan Umut Demirkaya, savcılık
sorgusunun ardından, "Cebir, tehdit

veya hile kullanarak kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma" 

suçundan sevk edildiği mahkeme
tarafından tutuklandı

PeNDİk'Te dün bir okulda nişan-
lısı Hümeyra K.'yı (19) rehin al-
dıktan sonra teslim olan ve polis

tarafından gözaltına alınan Umut D. (22),
gözaltı işleminin ardından bu sabah adli-
yeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İs-
tanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen
Umut Demirkaya, soruşturmayı yürüten
savcı tarafından sorgulandı. Akrabası olan
Hümeyra K. ile nişanlı olduğunu söyleyen
Umut Demirkaya, nişanlısının kendisinden
gizli sosyal medya hesabı olduğununu öğ-

rendiği için Bayburt'ta askerliğini yaptığı
birliğinden izin alarak İstanbul'a geldiğini
söyledi.

Pişmanım dedi ama

Nişanlısının çalıştığı okula gittiğini, gizli he-
sabı nedeni ile okulun tuvaletinde tartıştık-
larını söyleyen Umut Demirkaya, "Neden
beni aldattığını sordum. Beni suçladı ve si-
nirlendi. Cebimde bıçak vardı, elimi cebime
soktum. Tuvalete bir öğretmen geldi. Far-
kında olmadan bıçağı cebimden çıkardım.

Bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söy-
ledim, çıkmayacağını söyledi. Kapıyı kapat-
tım. Bıçağı da yere atmıştım, amacım
müştekiyi bıçakla korkutmak değildi. Bu sı-
rada polisler geldi, polisler girmesin diye
müşteki silahı var diye bağırdı. Çantanın
askısı ile boğazını sıkmadım. Müştekiyi bı-
raktım polislere teslim oldum. Suçlamayı
bu şekilde kabul ediyorum" dedi.

Cezaevine gönderildi

Umut Demirkaya, savcılık sorgusunun ar-
dından, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçun-
dan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh
Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik
sorgusunda, "Üzerime atılı suçlamayı kabul
ediyorum, pişmanım" diyen Umut Demir-
kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Kartal'da pompalı tüfekli bir kişi, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. İlçenin en
işlek caddesinde onlarca kişinin gözleri önündeki dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SİLAhLı saldırı önceki gün öğlen
saatlerinde Kartal Uğur Mumcu
Mahallesi'nde meydana geldi.

Alper Bircanoğlu, aralarında husumet bulun-
duğu belirtilen Çetin Akbulut'a elindeki pom-
palı tüfekle onlarca kişinin gözleri önünde ateş
açtı. Göğsünden vurulan Akbulut bir markete
sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda
polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine

gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. 

Hayati tehlikesi yok

Yaralı Akbulut ise ambulansla Kartal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbu-
lut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğre-
nildi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik
kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akbulut'un
vurulması ve markete sığınması yer alıyor.

OLAY, 26 A�ustos
Cafera�a Mahalle-
si’nde meydana

geldi. �ddiaya göre alkollü
oldu�u ö�renilen bir ki�i,
taksi dura��n�n önünde
bekleyerek cadde üzerin-
den geçen taksilere sal-

d�rd�. Güvenlik kameras�na
yans�yan görüntülerde,
içinde bulunan yolcusuyla
birlikte hareket eden taksi-
nin yolcu k�sm�ndaki cama
vuran sald�rgan cam� k�rd�.

Soruşturma başlatıldı

Duruma öfkelenen taksi sü-
rücüsü, arac�ndan sopayla
inerek kar��l�k verdi. Taksi
dura��nda bekleyen ki�iler
de kavgaya dahil olunca
kavga büyüdü. ˙evredeki
vatanda�lar�n durumu bil-
dirmesi üzerine olay yerine

Eda
Küçük

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Eda Küçük’e hemcinsleri de destek verdi.

Nişanlısını rehin alan Umut Demirkaya pişman olduğunu söylese de mahkeme 
gözünün yaşına bakmadı. Demirkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal’da saldırıya uğrayan Çetin Akbulut’un yara almaması mucize olarak yorumlandı.

Sen misin camı kıran!
Kadıköy'de alkollü olduğu iddia edilen kişi, içinde yolcu bulunan taksinin
camını kırdı. Taksici ise elinde sopayla araçtan inip saldırgana karşılık verdi

İSTANBUL’DA 39 ilçede Asayiş
Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe
Emniyet Müdürlükleri, Özel Hare-

kat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici
Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstan-
bul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü,
Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sa-
biha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü-
nün katımıyla özellikle de 2018 Eğitim ve
Öğretimin başlaması öncesi huzur ve güven
ortamının devamının sağlanması ve suç işle-

yebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yö-
nelik, başta asayiş ve terör olayları olmak
üzere suç işleme amacındakilerin caydırıl-
ması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç
delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde
eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur De-
netimi adı altında uygulama gerçekleştirildi.
Denetim noktalarından birisi de Şişli Darüla-
ceze Caddesi ve Kadıköy Kuşdili Caddesiydi.
Polis ekipleri şüpheli görülen araçlar tek tek
durdurulup araçlar ve kişiler didik didik ara-
nıp GBT kontrolünden geçirildi. DHA

Helikopter destekli 
huzur denetimi 
Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin 
önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler
ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları noktalarda 81 ilde yapıldı

AFRİN şehitlerinden Piyade Üstça-
vuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze
Mehmethan, eşiyle çekildikleri

düğün fotoğraflarının aynısını, aynı yerde tek
başına çektirdi. Sosyal medyada fotoğrafları
görenler gözyaşlarını tutamadı. Fatih Meh-
methan şehit düştüğünde Gamze Mehmet-
han ile henüz 4 aylık evliydi.

Sosyal medyada paylaştı

Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda
şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmet-
han'ın acı haberi, Ümraniye'deki baba ocağına
düşmüştü. Şehit Gamze Mehmethan, eşinin

cenazesini askeri üniforma ile karşılamıştı. 
Şehidin eşi, düğün albümlerinde yer alan fo-
toğrafları ve ardından aynı yerde çektirdiği tek
başına çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada
paylaştı. Gamze Mehmethan'ın tek başına
çektirdiği fotoğraflardaki ayrıntı yürekleri
burktu. DHA

ADALET ARAMAK GEREK
Eniştesinin tacizine uğrayan Eda Küçük,
böyle bir durumda hiçbir kadının adalet
aramaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

AglAtAn pAylAsım 
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H ep derim şu dış güçler denen oyunu
bozmak çok basit ve bir o kadar da
olması gerek..

Nasıl mı?
Ermenistan Fransa başta olmak üzere

kimim etkisindeyse aç doğu kapısını, kur
ilişkileri al dış güçlerin elinde..

Irak, Suriye’nin dış güçlerin etkisinde
kalmaması için İran ile kurulan ilişkiler gibi
iyi ilişkiler içine gir al dış güçlerin elinde her
iki sorunlu komşumuzu..

Kıbrıs Rum kesimi ile ‘Gel birlikte Akde-

niz’de ki doğalgazı ve diğer konuları ma-
saya yatıralım’ de İngiltere ve diğer dış 
güçlerin işini boz..

Senin gibi muhalefeti susturup, içeri atan
Mısır ile süratle diyalog içine girip, kendi iç
muhalefetinde barışırken Mısır ve diğer so-
runlu olan ülkelerde birer zeytin dalı uzat-
mak dış güçler denen oyunu bozar derim..

Yunanistan’a F/16’ları uçurup, dış güç-
lere şans vermeyelim, Arap’ın benzinin yak-
mayalım der, Bulgaristan, Gürcistan’ın
paralarının neden benim paramdan daha

değerli hale geldiğini düşü-
nür, 60 yıldır kapısında beklediği AB’nin
kriterlerini hızla yerine getiririm..

MHP’nin Af çağrısını dikkate alır, bu
öneriyi genelleştirir iç barışa bir yeni ivme
katar haydi hep birlikte dış güçlere karşı du-
ralım denirse o zaman siz görün dış 
güçlerin halini..

Duralım ki dış güçlerin oyununu 

bozalım..
Sizce var mı bir yanlış? Hepsi birer

komşu olan ülkemi çevreleyenlerin bana dış
güçlerden koruma kalkanı yapmak varken
neden hepsiyle kavga eder, dış güçlere kapı
açarım ki?..

**
--Son sigaramı da bitirirken..
Hep sorarlar bana, ‘bunca yükün altında

nasıl kalkarsın?’ diye..
Bende hep derim ki insan dediğin insan-

lığa, yaşanması gerekenleri yaşamaya prog-
ramlanmış bir varlıktır, bende onlarda
biriyim ve verilen yükü, görevi yapmaya ça-
lışırım.Her ne kadar onca yüke kendimde

zaman zaman eklediğim yükler olsa da al-
tında kalmayıp, gereken direnci biraz daha
harcayarak altında kalmamaya çalışırım.

Ancak bazen öyle yükler oluyor ki;
Bir an teslim olup altında kalmak, hatta

buraya kadar demek gelir..
Ve bazen de tam tersi üstündeki yükü bir

kenara atıp, sana inat ayakta kalmak
gerek..

Bu şahsi duyguların ülke içinde aynı ge-
çerli değil mi?

İşte ekonomi sıkıntı, dış güçler baskısı,
dolar sarması beklide böyle aşılır.

Tabi bunu yaparken de ben değil hepimiz
diyerek..

Dış güçlerin oyununu bozmak

K amu araçlarında tasarruf için düğ-
meye basıldığı şu günlerde ilk haber
Zeytinburnu Belediyesi’nden geldi. 4

ay önce araçları terk edip bisikletlere binmeye
başlayan Zeytinburnu Belediye personeli, 132
günde tam 19 bin 173,1 litre yakıt tasarrufu
sağlandı. 30 Nisan 2018’den bu yana makam
aracı yerine bisiklete binen Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Murat Aydın ise şu ana kadar
320 litre yakıt tasarrufu sağladı. Zeytinburnu
Belediyesi’nin aldığı bu kararla 4 ayda 132 bin
486 TL devletin kasasında kaldı.

Hep bisikiletle geziyorum

Bisikletle ulaşımı belediye personeli için de zo-
runlu kılan Başkan Aydın, “İlçemizde trafik
akış hızı 20 ile 30 kilometreye kadar düşmüştü.
Yaptığımız araştırmalar sonucu trafik proble-
mini ortadan kaldırmak için en gerçekçi çözü-
mün, yolları bisiklet ile araçların ortak
kullanımına açmakla bulduk. Zaten bunun
için önümüzde Hollanda ve Fransa gibi

önemli örnekler vardı. Zeytinburnu arazi yapı-
sını incelediğimizde düz bir arazi yapısına
sahip olduğumuz için bisiklet kullanmanın çok
daha kolay olacağı sonucuna vardık ve bunun
üzerine alt yapımızı oluşturmaya başladık. 1
yıllık süreçte yollara bisiklet işaretleri ve bisik-
letle ilgili uyarı levhaları yerleştirip Zeytinbur-
nu’nun 40’ı aşkın noktasına da hem ZEYBİS
durakları hem de İsbike durakları kurduk. Böy-
lece hemşehrilerimiz artık Zeytinburnu’nda bi-
sikletle bir uçtan bir uca en fazla 15 dakika
içinde rahatlıkla seyahat edebiliyor. Zeytinbur-
nu’nda 4 aydır araçlar ile bisikletler ortak yolu
kullanıyor. Bu süreçte örnek teşkil etmesi ama-
cıyla ben de 4 ay önce makam aracımdan inip
bisiklet kullanmaya başladım. 132 gündür de
sokakları bisiklet üstünde turluyorum” ifadele-
rini kullandı.

Kendini zinde hissediyor

Bisiklete binmeye başladığı günden beri ken-
dini daha zinde hissettiğini söyleyen Başkan

Aydın, varmak istediği her yere araçlardan çok
daha hızlı bir şekilde vardığını belirtiyor. Araç-
ların insanı dar bir odanın içine hapsettiğini ve
etrafı yeterince gözlemlemeyi, yanı başınızda
olup biteni görmeyi engellediğini de belirten
Aydın, bisikletin halkla ilişkiler açısından da
önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Çekiyorum kenara sohbet ediyorum

Daha önce yolda karşılaştığı vatandaşlarla tra-
fik sıkışıklığına sebebiyet vermemek için aracı
durdurup konuşamadığını fakat bisiklet kul-
lanmaya başladığından bu yana vatandaşlarla
daha rahat sohbet etme fırsatı yakaladığını be-
lirten Başkan Aydın, “Eskiden trafiği tıkama-
mak için aracı durdurup hemşehrilerimizle
sohbet edemiyorduk. Şimdi öyle değil artık
yolda hemşehrilerimizle karşılaşınca hemen bi-
sikleti kenara çekiyorum hiç inmeye bile gerek
duymadan sohbet edip yoluma devam ediyo-
rum. Bu sebeple bisiklet aynı zamanda çok iyi
bir halkla ilişkiler aracı.” diye konuştu.

Makam aracından
inip bisiklete binen

Zeytinburnu
Belediye Başkanı
Murat Aydın, tek

başına 4 ayda 320
litre yakıt tasarrufu

elde etti. Belediyenin
bisikletli ulaşımı

hayata geçirmesiyle
birlikte ise şu ana

kadar 132 bin 486
TL devletin

kasasında kaldı
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Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

BASKAN PEDALLADI
BELEDIYE AZ YAKTI

Avcılar'daki işverenleri ve iş arayanları bir araya getiren etkinlikte
konuşan Belediye Başkanı Handan Toprak, “Biz istiyoruz ki kimse işsiz
kalmasın, herkesin bir işi olsun. Bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi

AVCILAR Firüzköy
Atatürk Stadyumu ve
Spor Kompleksi'nde

gerçekleştirilen buluşmada Genç
Girişimciler ve Liderler Derneği
Belçika Şubesi tarafından kırılan
rekoru egale edilmeye çalışıldı. İş
görüşmeleri Avcılar Belediye Baş-
kanı Dr. Handan Toprak'ın verdiği
startla başladı. Birçok işveren ve
işçi bir araya gelerek görüşmeler
gerçekleşti. İlçedeki işsizlik sayısını
en aza indirmek için belediye ola-
rak her zaman sorumluluk almaya
hazır olduklarını da kaydeden
Toprak, iş arayan gençlere de
umut veren açıklamalar yaptı.

Gün motivasyon günüdür

Herkesin iş konusunda umutlu ol-
ması gerektiğini belirten Avcılar

Belediye Başkanı Handan Toprak,
“Ülkemizde yaşanan döviz eksenli
ekonomik krizin, işçi ve işveren
üzerinde oluşturduğu moral ve
motivasyon bozukluğuna bir
nebze de olsa dur demek için bir
araya geldik. Avcılar’da bir silkiniş
etkisi oluşturmak istiyoruz. Bugün
Avcılar Firüzköy Atatürk Stadyu-
munda iş insanları sahaya indi.
Gün boyu kadın girişimciler, genç
girişimciler, ilk defa iş hayatına atı-
lanlar, iş hayatını geliştirmek iste-
yenler bu konuda tecrübesini
paylaşmak isteyen herkes burada
kartvizit değişimleri yapacaklar.
Birbirleriyle tanışacaklar iş haya-
tına atılacak, geliştirecek ve daha
iyi olmasını sağlayacak. Başkaları-
nın tecrübelerini paylaşarak onla-
rın da daha iyi olmasını

sağlayacak. Buradaki etkinlik bir
toplumun ekonomik yaşamda sil-
kinişidir, moral ve motivasyon gü-
nüdür” dedi.

Birlikte aşacağız

Her türlü sorunu vatandaşla bir-
likte aşacaklarını da anlatan Top-
rak, “Birleşmiş Milletler Genç
İnsanları burada bir rekor dene-
mesi yapacaklar. Gün içinde bin
200 iş insanı burada kartvizit deği-
şimi yapacak. Vatandaşlarımızın
işsizlik sorununa çözüm bulabil-
mek ve şehrimizin ekonomisini
canlandırmak için düzenlediğimiz
dev ekonomi buluşmasında; iş in-
sanları, esnaflarımız ve iş arayan
vatandaşlarımızla bir araya gel-
dik” diye konuştu.
YAKUP TEZCAN

Büyükçekmeceli
umut aradı
Büyükçekmece Belediyesi 5’inci kez
“İşveren – İşgören Buluşması”nı
gerçekleştirdi. 2 bin kişi, eleman arayan
110 firmanın insan kaynakları yetkilileri
ile yüz yüze görüşme fırsatı buldu

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi ve
İŞKUR ortaklığıyla gerçekleşen
buluşmada hedef iş arayan vatan-

daşların yüzde 50’sinin iş sahibi olarak bele-
diye binasından ayrılması. 2009 – 2018 yılları
arasında 18 bin 540 kişiyi is sahibi yapan Bü-
yükçekmece Belediyesi önümüzdeki sene de
İşveren – İşgören buluşmasını gerçekleştire-
rek iş arayan vatandaşların umudu olmaya
devam edecek.

İstidam konusu önemli

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün adına bir konuşma yapan Belediye
Başkan Vekili Hayrettin Altunok, “Bugün bu-
rada çok hayırlı bir iş için toplandık. Bu iş-
lerde gerek mavi yakalı gerek beyaz yakalı,
kendi imkanları ölçüsünde çalışmak arzu-
suyla gelen vatandaşlarımız var. Bir işletme-
nin değeri yarattığı istihdamla da ölçülür.
Ülkemiz ekonomik bir krizden geçiyor. Bunu
aşmanın yolu çok üretmektir. Çok üretmenin
yolu çok çalışmaktır. İşverenimiz de işgöreni-
miz de çok çalışacak. Dolayısıyla ilçemizde
her alanda önem verdiğimiz işlerde olduğu
gibi eğitimde, sağlıkta, kültürde yani kısacası
kalkınmada istihdam konusuna da el atmak-
tayız” dedi.

Esenyurt haşereye
savaş açtı

ESENYURT Belediyesi Ve-
terinerlik Müdürlüğü ekip-
leri, bodrum, sığınak,

apartman boşlukları, çöp konteyner-
leri, ortak alanlar ve haşerelerin ana
üreme noktalarında gece gündüz ilaç-
lama çalışması yapıyor. İlçede, sokak
sokak ilaçlama yapılırken, bu çalışma-
lar 20 personellik bir ekip, 12 araç, 1
elektrikli bisikletle yürütülüyor. Elek-
trikli bisiklet ise araçların giremediği
dar alanlarda ve çöp konteynerlerinin
ilaçlanmasında kullanılıyor. Ayrıca
ekipler, sokak ve apartmanların ya-
nında sitelere, açık ve kapalı otopark-
lara ücretsiz olarak ilaçlama hizmeti
veriyor. Ekipler, ilaçlama sırasında
insan sağlığına zarar vermeyen mad-
deler kullanıyor. 

Taleplere cevap veriliyor

Belediye ekipleri günlük ilaçlama hiz-
metinin yanı sıra vatandaşlardan gelen
talepleri de anında yerine getiriyor.
Ekipler, ayrıca sivrisinek ve karasinek-
leri kökünden temizlemek için ana
üreme noktalarını ilaçlıyor. Veterinerlik
Müdürlüğü yetkilileri amaçlarının
daha temiz ve yaşanılır olduğunu be-
lirterek Vatandaşların hiç yazışma yap-
madan kolaylıkla isteklerini bildirdiğini
ve günde 50 civarında ilaçlama talebi
aldıklarını bildirdi.

Kimse işsiz kalmasın

Başkan Aydın, ilçe
içinde sık sık 
bisiklet sürüyor.

Avcılar Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen etkinliğe katılan Başkan
Toprak, buradaki çocuklarla da yakından ilgilenerek sohbet etti.

ÜcreTsiz 
kurslar veriliyor

İlçede artan trafik problemiyle baş edebilmek adına
başlatılan bisiklet projesi kapsamında ayrıca 15 Tem-

muz Meydanı’nda bisiklet sürmeyi bilmeyen her vatan-
daşa ücretsiz bisiklet kursu veriliyor. 18 Temmuz’dan bu

yana devam eden kursta şu ana kadar 1500 kişi bisiklet
sürmeyi öğrendi. Bisiklet şehri Zeytinburnu’nda, pro-

jeye farkındalık oluşturmak amacıyla her pazar
günü de yüzlerce vatandaşın katılımıyla 10 kilo-

metrelik bisiklet turları düzenleniyor.

Tuzla Belediyesi’nin
geleneksel organizas-
yonları arasında yer

alan Mahalleler Şenleniyor etkin-
liğinin ilki KİPTaŞ 2. Etap Konutla-

rı’nda gerçekleştirildi. Site sakin-
lerinin aileleri ile birlikte katıldığı
etkinlikte 1 tır dolusu etkinlikle eğ-
lenceli saatler yaşandı. İllüzyon,
animasyon, jonglör ve tahta

bacak gösterileri, sokak oyunları
ile eğlenen çocuklar, sahne göste-
rilerini de keyifle izledi. Çocuklar,
şişme oyun gruplarında da doya-
sıya eğlendi.  Mahalleler Şenleni-
yor etkinliği nostaljik açık hava
sinema gösterimi ile sona erdi. 
ZEYNEP VURAL

Tuzla şenlendi

Murat
Aydın



BeylikdÜzÜ Belediyesi
Kültür İşleri Müdürlüğü
bünyesinde kurulan ve

eski adı BEYGEM olan KÜLTÜR-
SEM’de (Sürekli Eğitim Merkezi)
kültür sanat kurs kayıtları başladı. 10
Eylül-10 Ekim tarihleri arasında
devam edecek kayıtlar; Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi, Barış Mahal-
lesi Sosyal Yaşam Merkezi,
Beylicium AVM Kurs Merkezi
(3.kat), Kavaklı Kültür ve Kurs Mer-
kezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi
ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Mer-
kezi’nde yapılacak. Vatandaşlar, bey-
likduzu.istanbul web sitesi üzerindeki
online kayıt formunu doldurarak da
kültür sanat kurslarına kayıt 
olabilecek. 

13 farklı branş var

Katılımın ücretsiz olduğu MEB
onaylı kültür sanat kurslarında, ço-
cuklar; ‘İngilizce, matematik, resim,
bağlama, halk oyunları, bale, mo-
dern dans, yaratıcı drama, tiyatro,
keman, piyano, gitar, robotik eğitim’
branşlarında eğitim alacaklar. 8-13
yaş aralığındaki çocukların katılabile-
ceği Çocuk Kültür Sanat Kursla-
rı’nda, bale branşına ise 5 yaş ve üstü
çocuklar başvurabilecekler. 

Birçok eğitim bir arada

‘Yetişkin’ kategorisinde vatandaşlar,
KÜLTÜR-SEM kurslarından ‘Kültür
Sanat ve El Becerileri Kursları ile Ya-
bancı Dil ve Bilgisayar Kursları’
olmak üzere 2 farklı kategoride ya-
rarlanabilecekler. 14 yaş ve üstü va-
tandaşların katılabileceği Yetişkin

Kültür Sanat Kursları’nda; resim,
bağlama, gitar, tiyatro, modern dans,
halk oyunları, keçe yapımı, dolgu
bebek, nikah şekerleri yapımı, diksi-
yon, hüsn-i hat, örme ve düğümlü
takı, İngilizce, Almanca, Arapça, gra-
fik tasarım ve bilgisayar işletmenliği
branşlarında eğitim alan kursiyerler
hem yeteneklerini keşfedecek hem ya-
bancı dil seviyelerini ilerletecek hem
de bilgisayar konusundaki yetkinlik-
lerini arttıracaklar. Beylikdüzü Bele-
diyesi KÜLTÜR-SEM Kültür Sanat
Kursları hakkında detaylı bilgi almak
isteyen vatandaşlar, 444 09 39 numa-
ralı çağrı hattını arayabilirler.

gercekcatalca@gmail.com

HAYATIN GERÇEKLERİ

Bahadır SÜGÜR
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TOPRAK UMUT VERDİ
Başkan Toprak, Yeşilkent’in imar
sorununun çözülebilmesi adına
büyük bir çaba gösterdiklerini
ve İBB ile bu konuda sık sık
temas kurduklarını söyledi.

Bilen de bilmeyen de yazıyor, çiziyor ve konuşu-
yor. Normal karşılamak lazım. Sosyal payla-
şımlar artık ulusal haberler değeri taşıyor.

Çatalca'da hangi partide kimler aday olur? AK Par-
ti'de Belediye Başkan Aday Adayı sayısı tarihte gö-
rülmediği kadar çok olacak! İlk aday adaylığı
açıklaması Metin Sezer'den geldi! Metin Sezer artık
Çatalca'da bir çok kişinin hafızasında Çatalca Bele-
diye Meclis Üyesi unvanından çok " AK Parti Çatalca
Belediye Başkan Aday Adayı" olarak yer etti. Ça-
talca Belediye Meclisindeki oturduğu sırada yaptığı
konuşmalar ise ( Grup Sözcüsü Olmamasına Rağ-
men" tüm ilçenin dikkatini çeken cinsten. Tek negatif
noktası ise AK Parti'ye iki yıl gibi kısa bir süre önce
CHP'den geçmiş olması olarak yorumlanıyor. Olaya
böyle bakacak olur isek şu an ki İlçe Başkanı Mesut
Üner 2013 yılında partiye üye olduğu gibi 2014 yı-
lında da meclis üyesi olmuştur. Yani partiye nereden,
ne zaman katıldığınızın pek önemi yok gibi... Yada
daha eskilere gidelim isterseniz! Çatalca'dan İL
Genel Meclis Üyeliğine aday olmak için 2008 yılının
son aylarında AK Parti'ye üye olan Selim Güçbilmez,
İl Genel Meclisine girememiş, 2010 yılında da AK
Parti Çatalca İlçe Başkanlığına atanmıştır.

He bana sorar iseniz eğer "Metin Sezer AK Par-
ti'nin Çatalca Belediye Başkan Adayı olabilir mi" diye
yüzde 5 şans veriyorum. Evet yüzde 5!

Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Cem, Cenk,
Selim, Süleyman, Ayşe, Fatma derken 20 aday adayı
çıkar ise yüzde olarak vurduğunuzda her bir aday
adayının, Çatalca Belediye Başkan Adayı olabilmesi
için yüzde 5 şansı oluyor.

Gelelim CHP'ye

CHP'de Belediye Başkan Aday Adaylığı açıklama-
sını ilk olarak yapacak olan kişi Avukat Kerem Gir-
gin kardeşimiz olacak. Bugün Saat 14.00'te
açıklama yapacak. Daha sonrasında ise aday adayla-
rının sayısı tabi ki artacaktır. Bu noktada şu an yaza-
cağım cümle çok önemli. Aday adaylarının sayısının
5'i geçmesi Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın "
Ben tekrar adayım" cümlesine bağlı. Şu ana kadar
imalarda bulunmuş olmasına karşın hala kesin bir
açıklamada bulunmadı. Benim fikrim ise Çatalca
Belediye Başkanı Cem Kara'nın hala kesin bir karar
vermemiş olmasıdır. Eğer Cem Kara " Ben adayım"
der ise aday adayı sayısı 4 olacaktır. Çatalca'da
CHP'nin Belediye Başkan Aday Adayı 4 kişiden 
oluşacaktır.

Lakin “2 dönem bana belediye başkanlığını layık
gören halkıma teşekkür eder, bundan sonra ki sü-
reçte partimizin belediye başkan adayına başarılar
dilerim" der ise en az 6, en fazla 8 aday adayı ola-
caktır. Peki Başkan Cem Kara çekilir mi? Sağlık
problemlerini yendiği konusunda bir resim çıkıyor or-
taya, ancak 2. dönemde oluşan ekibin başarısızlıkla-
rını örtebilmesi bence kendisini bir hayli yoracak.”

Gelelim MHP'ye!

Eğer ki MHP, yerel seçimlerde AK Parti ile bir it-
tifaka gider ise, şu an ki ilçe başkanı Mehmet Tufan
Erçağ ittifakın Belediye Başkan Aday Adayları içeri-
sinde yer alacaktır. Yani ittifak oluşur ise AK Parti
ve MHP adaylarının toplamı 25'i bile bulabilir. Lakin
Eğer Başkan Adayı olamaz ise önümüzdeki dönemde
Erçağ'ı Çatalca Belediye Meclisi sıralarında görece-
ğiz gibi geliyor. 

Ve İYİ Parti!

Bana göre yerel seçimlerin kilit partisi İYİ Parti
olacaktır. Genelde alınan yüzde 15 gibi sağlam bir oy
var. Yani Çatalca seçmeninin yüzde 15.4'ünün oyunu
almış bir parti bu yerel seçimlerde çok daha fazla
söz sahibi olacaktır. Tabi adayına bağlı. Eğer gerçek-
ten zorlayacak bir aday bulunur ise belki kafaya yani
kazanmaya bile oynayabilirler. AK Parti ve CHP
adaylarına da bağlı bu dediklerim. Giden oyların ço-
ğunluğu CHP'nin oyları olunca AK Parti yüzdelik an-
lamında oy kaybetmesine rağmen birinci olmuştu ya
hani Haziran seçimlerinde, işte İYİ Parti bu noktada
çok dikkat edilmesi ve seçim kriterlerinin ve seçim
koordinasyonlarının kurulması noktasında hesaba
katılması gereken bir unsur olacaktır.

Hem AK Parti, hem CHP, İYİ Parti'nin adayını
yok sayamayacaktır.

Ve son olarak şunu kimse unutmasın. Geçtiğimiz
yerel seçimlerde Belediye Başkan Aday Adayı olan
isimleri ne yazık ki meclis üyesi olarak gördük ve 
görüyoruz.

Buradan meclis üyeliğine tav olacak olan arka-
daşlar var ise şimdiden uyarıyorum. Siyasi anlamda
kendinize yazık etmek istemiyor iseniz, sırf meclis
üyesi olmak için Belediye Başkan Aday Adayı 
olmayın...

Böyle olunca siyasi cambaz oluyorsunuz 
gözümüzde...

Önümüzdeki yerel seçim kıran kırana, kafa kafaya
bir seçim olacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Hangi
partinin adayı birinci olur ise olsun aradaki fark bin
oy farkı bile bulmayacak. Onun için tüm partiler ken-
disine çeki düzen vermelidir.

İSTANBUL

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Yeşilkent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya
geldi. Mahalledeki imar sorununu çözmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Toprak, 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden beklenen 1/5000 ölçekli imar planı yapımı
sürecinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz” dedi

Haydi biraz siyaset!

Y eşilkent Mahallesi'nde yaşanan imar
sorununu çözmek adına vatandaş-
larla buluşan Toprak, önemli açıkla-

malarda bulundu. Mahallenin imar
planının şu an İBB'de olduğunu anlatan
Toprak, “Avcılar Belediyesi olarak İBB'den
beklenen 1/5000 ölçekli imar planı yapımı
sürecinin hızlandırılmasına yönelik çalış-
malarına ara vermeden devam ediyoruz.
İmar konularının çözümünde ortak akıl
kullanarak özellikle halkın taleplerini büyük
titizlikle dikkate alıyoruz. İmar Planı çalış-
malarını, halk ile görüş alışverişi içinde bu-
lunarak katılımcı demokrasi anlayışıyla
şekillendiriceğiz” dedi.

Sorulara cevap verdi

Vatandaşla birebir olarak da yakından ilgi-
lenen Başkan Toprak merak edilen sorulara
cevap verdi. İmar Barışı hakkında da bilgi-
lendirmelerin yapıldığı buluşmaya 3.Bölge
Milletvekili Turan Aydoğan eşlik etti.

Destek verenlere teşekkür etti

İmar planı konusunda vatandaşları bilgi-
lendirmenin önemini ifade eden Avcılar
Belediye Başkanı Handan Toprak, “Yeşil-
kent Mahallemizde, imar planlarına ilişkin
vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve sorula-
rını ilk elden ekibimle birlikte cevaplamak
için bir araya geldik. Toplantımıza katılan
CHP İstanbul milletvekilimiz Turan Aydo-
ğan'a, İlçe Başkanımız Erhan Bozan’a, dü-
zenleyen ve emeği geçen İ-ANAKDEF
Başkanı Mehmet Kaya’ya Meclis Üyeleri-
miz Cafer Çadırardıç ve İsmail Algül’e,
TAÇ Düğün Salonuna, ve tüm vatandaşla-
rımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

ANIL BODUÇ

ımar ıcın canla
Basla calısıyoruz

Gençler mutlu etti
İsveç’te düzenlenen İşitme Engelliler U21 Futbol Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini eleyerek
şampiyon olan Cihan Özkan ve Emirhan Doğan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’yı ziyaret etti. Çağırıcı, “Gençler bize her fırsatta gurur veriyor” dedi

01-12 Ağustos
2018 tarihleri
arasında İsveç’in

stockholm kentinde yapılan
“İşitme Engelliler u21 Futbol
Avrupa Şampiyonası”na katı-

lan u21 Milli takımımız,
büyük başarıya imza attı. Ra-
kiplerini tek tek yenerek
gruptan lider çıkan ay yıldızlı
ekibimiz, yarı finalde Rus-
ya’yı 4-0 gibi bir skorla geçe-

rek finale kaldı. Finalde kar-
şılaştığı ukrayna’yı da aynı
skorla yenen milli takımımız
Avrupa Şampiyonu olarak
adını spor tarihine yazdır-
mıştı.  Şampiyon olan takı-

mın kadrosunda yer alan ve
Bağcılar’da yaşayan Cihan
Özkan ve sporcu arkadaşı
Emirhan Doğan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’yı makamında ziya-
ret etti. 

Gurur duyduk

Ülkemize yaşattıkları gurur-
dan dolayı şampiyon sporcu-
ları tebrik eden Çağırıcı
“Gençlerimizin her plat-
formda göğsümüzü kabart-
ması bizi çok mutlu ediyor.
sizinle gurur duyuyoruz.
Allah yolunuzu açık etsin.
Bundan sonra çıkacağınız
bütün maçlarda da başarılı
olacağınıza inanıyorum”
dedi. Görüşmeden sonra milli
futbolcular, Başkan Çağırı-
cı’yla hatıra fotoğrafı çekildi.

Beylikdüzü kültürlenecek
Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği MEB onaylı kültür sanat kurslarının

yeni dönem kayıtları başladı. Eğitimler, Kültür İşleri Müdürlüğü
bünyesinde kurulan KÜLTÜR-SEM tarafından ‘çocuk ve yetişkin’ olmak

üzere iki farklı kategoride, 23 farklı branşta, ücretsiz olarak verilecek

Kağıtlar dile geldi
Çin Sanat Akademisi’nde yüksek li-
sans eğitimi alan İspanyol sanatçı
Angel Peris, “Kâğıda Nefes Veren An”

isimli sergisini, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi’nde açtı. Eserlerinde,
doğu ve Avrupa sanatını, hassas yüzey olarak ta-
nımladığı kâğıt üzerinden yola çıkarak yeniden
keşfeden sanatçının sergisi, 16 Eylül’e kadar ziya-
rete açık olacak.

İğneyle çizim yapıyor

Sergi öncesi düzenlenen kokteylde konuşan
Angel Peris, “Yapıtlarım, dünyayı anlamaya yö-
nelik alıştırmalarımın sonucu olarak, herhangi bir
yere ait değil ama deneyimlerimde karşılaştığım
her şeyi yansıtıyor ve zamanımın mekânsal bo-

yutlarına yeni sınırlar getiriyor. Şu an sadece kâ-
ğıdı kullanıyorum ama ileride yüzey olarak belki
tekstili de kullanabilirim. Sergimde, akademik an-
lamda yaptığım araştırmalarla, malzemenin do-
ğasını anlamaya yönelik çalışmalar arasında bağ
kurmaya çalışıyorum. Eserlerim, kâğıt, mürekkep
ve doğal pigmentler gibi geleneksel malzemelerle
yürütülen çağdaş kavramların bir yansıması. Ana
malzeme olarak gördüğüm kâğıdı keşfederken,
kendi bulduğum veya üretimini yaptığım pig-
mentleri de kullanıyorum. Kimi zaman kâğıdı
mürekkeple kazıyor veya fırça ile kâğıda hacim
veriyorum. Kimi zamansa çizim için sadece iğne-
leri kullanıyorum. Hatta bazen kırma veya delme
gibi tekniklerle kâğıdı başlı başına bir malzeme
olarak ele alıyorum” diye konuştu.

Ümraniye’de
SOFRALAR
bereketlendi

Ümraniye Belediyesi, ilçede
yaşayan yardıma muhtaç ai-
lelere destek olmaya devam

ediyor. Halil İbrahim Sofrası Aşevi, mo-
dern ve sağlıklı koşullarda yardıma
muhtaç ve kimsesiz 250 aileye her gün
dört adet araçla 3 çeşit sıcak yemek
ulaştırıyor. Konuyla ilgili konuşan Bele-
diye Başkanı Hasan Can, “Şartlar ne
olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine
sıcak aş götüreceğiz. Aşevi ekipleri, kış
mevsiminin zorlu hava koşullarında da
kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın
erken saatlerinde işbaşı yapıyor. Yemek
yapamayacak durumda olduğunu bildi-
ren herkese, gerekli tahkikatları yapmak
kaydıyla yardım eli uzatıyor. Bu konu-
daki kararlığımızı sürdürmeye devam
edeceğiz” dedi.

İki başarılı sporcuyla bir araya gelen Çağırıcı, “Bağcılar’ın umudu işte bu gençler” dedi.

Maltepe’deki
sergisinin ev
sahipliğini

yapan Angel
Peris, 

misafirleriyle
tek tek ilgilendi

Beylikdüzü’ndeki
kurslara katılmak
isteyen küçük bir
çocuk dedesiyle

birlikte form 
doldurdu

Lokman
Çağırıcı
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KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü türkiye ve avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

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

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

ET & MANGAL

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

nilay
uymaZ
nilay

uymaZ
nilay

uymaZ
nilay

uymaZ
nilay

uymaZ
nilay

uymaZ

cemalettin 
kurtoğlu
cemalettin 
kurtoğlu

cemalettin 
kurtoğlu

cemalettin 
kurtoğlu
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EKONOMİ

92.2690,62% 6,48400,32% 7,51800,31% 249,030,21% 0,78%

BIST100 DOLAR EURO ALTIN PETROL
77,97

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, okul alışverişinde ucuza kaçılmamasını belirterek, ''Sadece
fiyatına bakarak aldığımız ürünler çocuklarımızın sağlığında onulmaz yaralar açabilir" dedi

Çınlı Alibaba Grubu ile Rus
şirketleri Megafon, Mail.ru ve
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu

(RDIF), Rusya ve Bağımsız Devletler
Topluluğu'nda (BDT) faaliyet gösterecek en
büyük e-ticaret şirketini kuracak. Rusya’nın
Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu
Ekonomi Forumu’nda Alibaba, Megafon,
Mail.ru ve RDIF yetkilileri tarafından
ortaklık anlaşması imzalandı.

Yüzde 24 hisse karşılığı devrede 

Anlaşma kapsamında başlangıç değeri 2
milyar dolar olması beklenen ortaklıkla,
Rusya ve BDT’te faaliyet gösterecek en
büyük e-ticaret şirketinin kurulması hede-
flenirken, AliExpress şirketinin de Rusya’-
daki mevcut işleri söz konusu ortak girişime
dahil edilecek. AliExpress Rusya’daki hisse
dağılımında Megafon’un yüzde 24,
Mail.ru’nun yüzde 15 ve RDIF’in yüzde
13’lük payları olacak.

OKUL ALISVERISINDE
UCUZA KACMAYIN

Sanal dünyanın
devleri birleşiyor

Döviz kurlarındaki hareketlilik
nedeniyle ithalatı pahalanan
gülde talep yerli üretime yöneldi.

Süs bitkileri yetiştiriciliğinin önemli merkez-
lerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı
Koru beldesindeki gül üreticileri, son dö-
nemde yerli güle artan talep nedeniyle üre-
timlerini yüzde 30-40 artırmaya
hazırlanıyor. Koruköy Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, AA
muhabirine, gülde ithalatın cazibesini kay-
bettiğini ve bunun yerli üretime olumlu yan-
sıdığını söyledi.

400 üretici var

Beldelerinde 400 gül üreticisinin faaliyet
gösterdiğini belirten Kanar, Döviz kurlarının
artışıyla dışarıdan ürün gelmediği için talep
bize yöneldi. Firmalar artık ithal ürün almı-
yor. Biz de bu yüzden üretimi yüzde 30-40
artırıyoruz. Dışarıdan ürün gelmesin, biz
daha kalitelisini üretiriz” diye konuştu.

Yerli gül yüzleri
güldürecek

T üketiciler Birliği Genel Başkanı
Mahmut Şahin, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 2018-2019 eği-

tim-öğretim yılının 17 Eylül'de başlayaca-
ğını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da
okul alışverişlerinde yoğunluk yaşanaca-
ğını belirten Şahin, ''Çocuklarımızın sağlığı
her şeyden önemli. Kalitesiz okul malze-
meleri, kırtasiye ürünler çocuklarımızın
sağlığını direkt etkileyebilir.'' diye konuştu.

kokulu silgilerden uzak durun

Şahin, çocukların cildine temas eden her
türlü malzemeye dikkat edilmesi gerektiği-
nin altını çizerek, şöyle devam etti: ''Aldığı-
mız kırtasiye ürünlerine dikkat edelim.
Markası olmayan ürünlerden kaçınalım.
Aldığımız boyalardan, kalemlere kadar
kadar bütün ürünlere dikkat edelim. Me-
sela sokakta satılan boyalardan kesinlikle
almayalım. Çünkü bunların hangi şart-
larda yapıldığını bilmiyoruz. Okul alışveri-
şinde 'ucuzluk' adı altında satılan
ürünlerde '3-5 kuruş kar edelim' diye ço-
cuklarımızın sağlığıyla oynamayalım,
ucuza kaçmayalım. Sadece fiyatına baka-
rak aldığımız bu ürünler ileride çocukları-
mızın sağlığında onulmaz yaralar açabilir.
İade garantisi olan ve daha sonra muha-
tap bulabileceğimiz yerden alışveriş yap-
mak bizim garantimizdir. Kırtasiye
alımlarını aceleye getirip rastgele yerlerden
almak bilinçli bir tüketici tercihi değildir.''
Şahin, kokulu silgilerden çocukları uzak
tutmak gerektiğini ifade ederek, ''Okula
yeni başlayan çocukların elinden silgi eksik
olmaz. Kokulu silgilerden uzak durun.''
dedi.

merdiven altı ürün almayın

Şahin, markası, modeli belli olmayan
ürünlerin satın alınmaması gerektiğini vur-
gulayarak, ''Aldığımız kırtasiye ürünlerinde
'EN71 standardına uygundur' ibaresinin
bulunup bulmadığına bakalım. Oyuncak
niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise
hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair
ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bu-
lunmadığı kontrol edelim. Oyuncak şek-
linde olan kırtasiye ürünlerinde (CE)
markasının bulunup bulunmadığı kontrol
edilmelidir. Bakanlığın güvensiz ürünler lis-
tesini de kontrol edelim. Bu ürünlerden
uzak duralım.'' ifadelerini kullandı.

Her okulun kendisine özel okul kıyafetinin oldu-
ğunu dile getiren şahin, okul görevlilerinin veli-
lere kıyafet için 'şu mağazadan' alın diye
telkinde bulunduğunu söyledi. şahin, bu duru-
munda da ucuza alınacak kaliteli ürününün ka-
litesiz ve pahalı alınmasına neden olduğunun
altını çizerek, ''Okul aile birlikleri burada dev-
reye girmelidir. Pazarlık yaparak kaliteli ürünleri
toptan alma yoluna girmeleri daha doğrudur.
Kötü niyetli satıcılar 'nasılsa benden ürünü ala-
cak' diye fırsatçılık yapıyorlar. Kalitesiz ürün
çabuk yırtılacağı için ikinci kez velilere ek mali-
yet çıkabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

okulla iletişimde kalın

Büyük projeler yolda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, büyük projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki
günlerde yeni büyük projelere başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyorum" dedi

Ulaştırma ve altyapı Bakanı Cahit turhan,
1915 Çanakkale Köprüsü tam model rüzgar
tüneli testinin ardından düzenlediği basın

toplantısında, Çin'deki Southwest Jiaotong Üniversite-
si'nde rüzgar mühendisliği araştırma merkezi'nde Ça-
nakkale Köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında
yapılan dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünün
rüzgar tüneli testinin yapıldığını anımsattı.
Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı olarak ülkenin ulaşım
altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, daha güvenli,
kaliteli ve ekonomik ulaşım hizmetinin sunulması için
birçok proje yürüttüklerini dile getiren turhan, ülke ge-
nelinde toplam 385 milyar lira tutarında 3 bin 443 pro-
jede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

150 milYAR liRA veRilecek

Söz konusu projelerin önemli bir kısmını yap-işlet-dev-
ret (YİD) modeliyle yürüttüklerini ifade eden turhan,
yaklaşık 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini
YİD modeliyle yaptıklarını söyledi.
Bu projelerin finansmanı için yurt dışından 15 milyar
avro kredi temin edildiğini anlatan turhan, yurt dışından
kredi temin edilen projelerden birinin de Çanakkale
Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu belirtti.

NAkliYe ANlAmıNdA öNemli

turhan, Kuzey ile Güney marmara bölgesi ve Ege bölge-
sini birbirine bağlayacak önemli bir ulaşım arteri olan

projenin, karayolu ulaşımının rahatlatılması, özellikle
Ege, Doğu akdeniz ve Batı anadolu bölgelerindeki ihraç
ürünlerinin doğu ve batı avrupa ülkelerine nakliyesinde
önemli görev icra edeceğini bildirdi. Projenin aynı za-
manda İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin de azaltılmasını
sağlayacağına dikkati çeken turhan, hafta sonu ve tatil
dönemlerinde Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapur-
larda araç kuyruklarını da ortadan kaldıracağını, eko-
nomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti
sunacağını ifade etti. Projenin üstlenici firmasının 2 mil-
yar 265 milyon avroluk dış finansman sağladığını akta-
ran turhan, proje maliyetinin yüzde 70'inin yabancı
kaynaklardan sağlandığını dile getirdi. turhan, 18 mart
2017'de türkiye Cumhurbaşkanı recep tayyip Erdo-
ğan'ın da katıldığı törenle köprünün temelinin atıldığını
anımsatarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TesT bAşARıYlA soNuçlANdı

Köprünün kule ve tabliye rüzgar testlerinin
Kanada ve Danimarka'da yapıldığını ve
başarıyla sonuçlandığını belirten turhan,
şöyle devam etti: "Bugün katıldığımız
(Çin'de) rüzgar tünel testinde köprümüz
yaklaşık saniyede 82 metre, yani saatte
300 kilometre rüzgar hızına tabi tutuldu
ve başarıyla bu testten geçti. Biz bu testin
sadece bir bölümüne iştirak ettik. Bu test-
ler bundan önce de değişik yük sistemlerine

tabi tutuluyor. Bu testler bir
müddet daha devam ede-
cek. Bunun sonucunda
köprünün projesinde her-
hangi bir sorun olmadığı
kanaatine varıldığında,
bu yapıların projelerine
son şekli verilerek ima-
latı yapılacak. Köprünün
kuleleri, tabliyesi, askı
halatları, ana kablosu ye-
rine montaj edilecek."

Büyük projeleri ülke insanına kazandırmada
desteğini esirgemeyen, yol gösteren Cumhur-

başkanı Erdoğan'a teşekkür eden Turhan, "Önü-
müzdeki günlerde yeni büyük projelere

başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyo-
rum." diye konuştu. Turhan, yurt genelinde
büyük projelerin hız kesmeden devam et-

tiğini ve yatırımlarla ilgili hiçbir ke-
sintinin olmadığını da

sözlerine ekledi.

Yatırımlarda
kesinti Yok

27 bin kişi daha
milyoner oldu
Hesabında 1 milyon lira veya
üzeri parası olan mudi sayısı,

ocak-temmuz döneminde 
27 bin 45 kişi artarak 166 bin

25'e ulaştı. Milyonerlerin
bankalardaki toplam
mevduatı ise 1 trilyon 
78 milyar 734 milyon

liraya yükseldi
Bankacılık Dü-
zenleme ve Denet-
leme Kurumu

(BDDK) verilerinden derlenen
bilgilere göre, yurt içinde ve dı-
şında yerleşik milyonerlerin
toplam sayısı temmuz sonu iti-
barıyla 166 bin 25'e ulaştı.
Geçen yıl sonuna göre 27 bin
45 kişi artan milyonerlerin top-
lam mevduatı 1 trilyon 78 mil-
yar 734 milyon liraya çıktı.
2017 sonunda milyonerlerin
toplam mevduatı 909 milyar
979 milyon lira seviyesinde bu-
lunuyordu. Milyoner başına
düşen ortalama mevduat da 6
milyon 497 bin lira olarak he-
saplandı.

Rakam sürekli yükseldi

Yurt içinde yerleşik milyonerle-
rin sayısı yılın ocak-temmuz
döneminde 2017'ye kıyasla 22
bin 152 kişi artarak 149 bin
121'e ulaşırken, toplam mev-
duatları da 976 milyar 397 mil-
yon lira oldu. Söz konusu
dönemde milyonerlerin mev-
duatlarının 444 milyar 734 mil-
yon lirası yerel para cinsi, 527
milyar 399 milyon lirası döviz
tevdiat hesabı, 4 milyar 265
milyon lirası da kıymetli
maden depo hesaplarından
oluştu. Yurt içinde yerleşik mil-
yoner başına düşen ortalama
mevduat da 6 milyon 548 bin
lira olarak hesaplandı. Yurt
içinde yerleşik milyonerlerin
sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu
mudilerin bankalardaki toplam
mevduatı da 835 milyar 621
milyon lira düzeyindeydi.

Yurtdışında da 
durum aynı

BDDK verilerine göre, yurt dı-
şında yerleşik mudi sayısı tem-
muz sonu itibarıyla 16 bin
904'e yükseldi. Yurt dışındaki
milyonerlerin sayısı geçen yıl
sonuna göre 4 bin 893 kişi ar-
tarken, hesaplarındaki para
miktarı da 102 milyar 337 mil-
yon lira olarak hesaplandı.
Yurt dışında yerleşik mudilerin
bankadaki mevduatlarının 7
milyar 2 milyon lirası yerel
para, 95 milyar 16 milyon lirası
yabancı para ve 319 milyon li-
rası da kıymetli maden depo
hesaplarından oluştu. AA

Velilerin okul alışverişi öncesinde mutlaka öğrencinin okuluyla iletişim kurması gerekiyor.

Mahmut
Şahin

Cahit
Turhan,

yeni 
projeler

için 
zaman
verdi.
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SİYASET 7

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

ELEMAN ARANIYOR
YEN�DEN YAPILANMAKTA OLAN ASLAN TOPTAN VE

PERAKENDE UNVANLI ��YER�M�Z�N MERKEZ�

Müracaat: 0542 440 06 06 
Sorumlu Müdür İbrahim Çelik

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

1 MAĞAZA SORUMLUSU
Personel özellikleri:

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

3 KASİYER GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

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

3 DEPO GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

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

3 REYON GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

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

İŞYERİMİZİN SAĞLADIĞI İMKANLAR
Ücret +Mesai

İlk Günden itibaren Sigorta
Yemek

Yol Parası
(Kasiyerler için kasa tazminatı)

KAN VE GÖZYAŞININ 38. YIL DÖNÜMÜ
12 EYLÜL - ANALİZ

B ugün 12 Eylül... 1980'deki askeri
darbesinin yıl dönümü. 38 yıl önce
bugün, Türkiye güne tank sesleriyle

uyandı. Seçimle iktidara gelen hükümet dev-
rilmiş, sokaklarda postal sesleri yankılanı-
yordu. İşte o dönem ve sonrası...

Türkiye'yi ve Türk halkını hedef alanlar 12
Eylül'de başarılı oldular ve siyasi iradenin ye-
rine geçtiler.

Darbeler, küresel güçlerin, Türkiye'yi iste-
dikleri kalıba sokmala-
rının en büyük
aracıydı... Sıkıştıkla-
rında darbeye 
sarılıyorlardı.

Bu gelenek en son
15 Temmuz'da yaşandı.
Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihine altın harflerle ya-
zılan bir destanla 15
Temmuz'da halk, dar-
beye direndi ve başarılı
oldu. 

241 demokrasi şehit,
yüzlerce gazi verildi...
15 Temmuz, Türkiye'yi
piyonları aracılığıyla
yönlendirebileceğini dü-
şünenlere büyük bir
dersti...

Artık Türkiye 10 yılda bir asker postalının
altında ezilecek ülke olmadığını gösteriyordu.

Ama 65 yıldır Türkiye sonuca ulaşmış
darbe ve muhtıralarla yüz yüze kaldı.

Meclis lağvedildi

Halkın iradesinin ezildiği darbelerden biri
de 12 Eylül askeri darbesiydi.

Darbecilerin ilk işi siyasi düzeni alaşağı 
etmekti...

Süleyman Demirel'in 'Başbakan'ı olduğu
hükümet görevden alınıyor, meclis lağvedili-
yor, partiler teker teker kapatılıyordu...

Genel başkanlar önce askeri üslerde göze-
tim altında tutuluyor, ardından 

yargılanıyordu...
Liderler endişeliydi... Ne de olsa bu ülke

1960 darbesinde Başbakan Adnan Menderes
ve bakan arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve
Hasan Polatkan'ın idamını yaşamıştı...

70'li yıllarda sokaklara taşan çatışmalar
dursa da öğrenciler artık cezaevlerindeydi,
üniversitelerde değil...

Tek suçları düşünceleriydi...
Sadece öğrenciler değil öğretim üyeleri de

mercek altındaydı...
Solcu olduğu düşünülen 71

akademisyen görevlerinden
uzaklaştırılıyordu...

Darbe sonrası idamlar ekim
ayında başlıyordu...

İlk idam edilenler sol ce-
nahtan Necdet Adalı ile ülkücü
Mustafa Pehlivanoğlu'ydu.

Bir sonraki idam ise darbe-
nin sembol isimlerinden biri
olacaktı: Erdal Eren...

17 yaşındaki Erdal Eren,
yaşı büyütülerek 19 Mart
1980'de idama mahkum 
edilmişti...

Yargıtay kararı iki kere
iptal etse de darbe yönetimi
kararlıydı. Nitekim Milli Gü-
venlik Konseyi kararı onayladı.

Eren, idamı öncesinde kendisinin ibret
olsun diye asılmak istendiğini ve ölümden
korkmadığını söylüyordu...

Asmayalım da besleyelim mi?

Erdal Eren'in idamı 13 Aralık 1980'de
Ankara Merkez Cezaevi'nde infaz edildi.

17 yaşındaki Eren'in idamının ardından
Kenan Evren, kan donduran şu sözleri 
söyleyecekti...

"Bu vatan için kanını akıtan bu Mehmet-
çiklere silah çeken o haini ben senelerce bes-
leyeceğim. Buna siz razı olur musunuz?"

Bu süreçte 1 milyon 683 bin kişi fişlendi,
650.000 kişi göz altına alındı..

Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargı-
landı.. 517 kişiye idam cezası verildi.

En acısı tam 171 kişinin işkenceden öl-
düğü resmen kayıtlara geçti. Bir de kayıtlara
geçmeyenler vardı...

Daha önce 49'lar davası ve Sivas kampını
gören aydınlar ve bölgenin önde gelenleri bir
kez daha hapis yolundaydılar...

Fakat bu kez durum çok farklıydı.
Diyarbakır 5 nolu cezaevi Türkiye'nin ka-

ranlık sayfalarından birini oluşturacaktı...
Bu dönem 1984'te eylemlerine başlayan

PKK'nın da zeminini yaratacaktı...
Evren bu kadar açık bir şekilde arkasında

duruyordu anayasasının...
Halkı evet oyu vermeye çağırıyordu...
Amacına da ulaşacaktı...
7 Kasım 1982'deki referandumda ana-

yasa yüzde 91'lik evet oyuyla kabul
ediliyordu...

Darbeciler kendilerini koruma altına al-
mayı da unutmamışlardı...

Anayasadaki bir hüküm onların yargı
önüne çıkmasını engelliyordu...

Ta ki 2010 yılına kadar...
Darbenin 30. yıldönümünde yapılan

anayasa değişikliği cuntacıların yargılan-
masının önündeki engeli ortadan kaldırıldı.

Evren yargılanması gündeme gelirse "ta-
bancasındaki bir kurşunla kendi işini bitire-
ceğini" söylese de bu sözünü unuttu...

Yargı süreci Nisan 2012'de başladı...

Dava 2 yıl sürdü... Dönemin Genelkurmay
Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya
hakkında müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca
Evren ve Şahinkaya'nın askeri rütbeleri de 
söküldü...

Ve tarihler 10 Mayıs 2015'i gösterdiğinde,
12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren 98
yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı veya eski genelkurmay
başkanı olarak değil rütbeleri sökülmüş iti-
barsız bir darbeci olarak toprağa verildi.

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafın-
dan açıklanan son Uluslararası Göç İsta-
tistikleri’ne göre 2017 yılında ülkeyi terk

edenlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 42
oranında artış göstererek 253 bin 640 kişi oldu-
ğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Ali
Şeker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ce-
vaplaması için artışın sebep ve sonuçlarını de-
ğerlendiren yazılı bir soru önergesi verdi. 

Karanlık tablo

2017 yılında ülkeyi terk edenlerin oranının bir
önceki yıla göre yüzde 42 oranında artış göstere-
rek 253 bin 640 kişi olduğunu hatırlatan Şeker,
"Göç eden bu nüfusa yaş grupları itibariyle bak-
tığımızda, en fazla göç edenlerin yüzde 15,5 ile
25-29 yaş grubu olduğu, bu yaş grubunu sıra-
sıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34
yaş grubunun izlediği görülüyor. Gençlerimiz en
verimli çağlarında geleceklerini ülke dışında kur-
manın yollarını arıyorsa, AKP’nin yarattığı ka-
ranlık tablonun ve ekonomik krizin insanlarımız
üzerinde yarattığı umutsuzluğun da payı büyük”
dedi.

Tersine çevirmeliyiz

Özellikle son yıllarda AK Parti iktidarının otori-
ter, baskıcı ve sert tutumu da göz önüne alındı-
ğında toplumun üretken yaş grubunun ülkeyi
terk etme eğilimi gösterdiği iddiaları bu rapor ile
bir kez daha gündeme geldiğini söyleyen Şeker,
yaşanan bu göçü tersine çevirmek ve üretken nü-
fusu ülke üretimi ve kalkınmasında etken hale
getirebilmek için bir an evvel ciddi adımlar atıl-
ması gerektiğini belirtti. 

OHAL'in etkisi oldu

Artış gösteren bu dışa göç verilerinde 15 Tem-

muz darbe girişimi ardından ilan edilen ve 7 kez
uzatılarak 2 yıl süren OHAL yönetiminin mu-
halif görüşteki yurttaşlar üzerinde oluşturduğu
baskıcı ve dışlayıcı tutumun da etkili olduğunu
savunan Şeker, "2 yıl süren ve geçtiğimiz Tem-
muz ayında kaldırılan OHAL’in ardından AKP
OHAL’i kalıcılaştıran kanunu yürürlüğe sok-
muştur. İlgili kanun ve başkanlık rejiminin otori-
ter yapısı bir arada düşünüldüğünde nitelikli
gençlerimizin ülkeyi terk etme eğiliminde gele-
cek yıllarda da ciddi artışlar olacağı açıktır. Ni-
telikli gençlerimizin ülkeyi terk etmesinin önüne
geçebilmek için ülkedeki baskı ortamının orta-
dan kaldırılması; hukukun üstünlüğünü, insan
hakları ve özgürlükleri geliştirecek adımların
atılması gerekmektedir” dedi.

Baskı ortamının beyin göçüne neden olduğunu belirten CHP İstanbul
Milletvekili Ali Şeker, “Hukukun üstünlüğünü, insan hakları ve 
özgürlükleri geliştirecek adımların atılması şart” açıklamasını yaptı 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin
İBB adaylığının MYK'da gündeme gelip gelmediği soruasuna, "Sayın İnce,
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı. Her yere aday olma hakkı var" yanıtını verdi

Baskı ortamı
göçe neden oldu

Parti genel merkezinde basın top-
lantısı düzenleyen CHP Sözcüsü
Faik Öztrak, gündeme dair açıkla-

malarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çe-
lik'in dün düzenlediği basın toplantısını
hatırlatan CHP'li Öztrak, "36 dakika konuş-
muş. 36 dakikanın 17 dakikası Cumhuriyet
Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu eleştirisine ayrılmış.
'Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları toplantısı
ibretlik' diye başlamış ve hezeyan içinde ağzına
geleni söylemiş. Öyle anlaşılıyor ki bunlar MYK
toplantılarında milletin sıkıntılarını, bugün
içinde bulunduğumuz ekonomik krizi konuşmak
yerine CHP'yi ve genel başkanımız Kılıçdaroğ-
lu'nu çekiştirmişler" diye konuştu.

Aday olma hakkı var

Basın mensubunun kendisine yönelttiği "Mu-
harrem İnce, katıldığı bir televizyon progra-
mında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
adaylığı için kapıyı kapatmadı. Daha önce ken-
disinin yine cumhurbaşkanı adayı olaca-
ğını ifade etmişti. 'Bu kez olmam,
şeklinde ifade kullanmam' dedi. Bu
yönde bir düşünce MYK'da gündeme
geldi mi?" sorusuna ise CHP'li Öztrak,
"Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin cumhurbaşkanı adayı. Her ta-
rafa, her yere aday olma hakkı var.
Dolayısıyla bununla ilgili daha başka
bir şey söyleyemem" diye cevap verdi.

Muharrem ince ne demişti?

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız
Bölge' programında Ahmet Hakan'ın
sorularını yanıtlayan İnce, "İBB'yi

alan bir kişi (Benim üzerimden konuşmayalım)
25 yıllık saltanatı yıkacak bir kişi cumhurbaş-
kanlığını da alır. Şunu görüyorum. O kadar po-
püler olur ki onu alan kişi ne CHP Genel
Başkanı kalır, ne
cumhurbaş-
kanı adayı
Muharrem
İnce kalır.
Kaza-
nırsa
mutlaka
cumhur-
başkanı
adayı o
kişi olur"
demişti. 

İnce her yere aday olabilir!

Ali
Şeker

Faik
Öztrak

Erdal Eren,
17 yaşında
olmasına
rağmen yaşı 
büyültülerek
idam 
edilmişti.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip
Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok
olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan
içine yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz
de�erli dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

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

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

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

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

Rezervasyon 
0212 882 52 53

NEZİH SELVİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

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

Okul kantInInde
nakIt geCmeyeCek
Y eni eğitim, öğretim döneminin baş-

lamasıyla gözler okul kantinlerine
çevrildi. Kantinlerin yeni döneme

hazır olduğunu ve denetimlerin yapıldığını
söyleyen ve öğrencileri kötü alışkanlıklar-
dan uzak tutmayı amaçladıklarını belirten
Osmanoğlu, "Nakit taşımayarak öğrencileri
uyuşturucudan, gasptan, kötü alışkanlıklar-
dan korumak istiyoruz. Kartlar sadece kan-
tinlerde geçecek, veliler kantinlerden
ücretsiz kartları alabilir. Harcama limiti
oluşturabilir, isterlerse dışarıda geçmesi için
de açtırabilirler" dedi.

Kantinler denetim altında

Okul kantinlerinin hijyen denetimlerinin sü-
rekli yapıldığını ve denetimler sonucunda
hiçbir olumsuz vaka ile karşılaşılmadığını
dile getiren Osmanoğlu, “Kantincilikle ilgili
bin 200 saat süren eğitimlerimiz var. Üre-
time dayalı anında üretim anında tüketim
mantığıyla hareket etmeye çalışıyoruz ve
başarılı olacağız. Merdiven altı ürünler
kantinlerde yok. Dışarıda merdiven altı üre-
tim var ve tek amacımız dışarıyla ilişkiyi
kesmektir. Bu ilişkiyi kesersek çocuklarımız
sağlıklı ürünler almış olur” diye konuştu.

Kira artışı sorun

Osmanoğlu, kantin kiralarındaki artışın
hem kendileri hem de öğrenciler için bir
sorun olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle
devam etti: “Kira artışları yüksek gelirse bu

da bizim çocukları-
mıza yansır.
Ürüne zam ya-
pıldığı zaman
öğrenciler ala-
mayacak ve
evlerine aç gi-
decek. Bu
sene yüzde 11

artış yapılarak Türkiye genelinde bu uygu-
lamanın sağlamasını istiyoruz. Kantinlerle
ilgili kira artışı yüzde 10 talep edildi ve tale-
bimizin karşılanacağına inanıyorum. Bizim
çocuklarımız önemli. Bu çocukların kantine
güvenip orada beslenmeleri çok önemli.
Okulları ticari gözle değil de hizmet alanı
olarak görmeliyiz.”

Daha modern olacak

Devlet okulları kapsamında İstanbul’da 3
bin, Türkiye’de 20 ila 22 bin, tümüne bakıl-
dığında 60 ila 70 bin civarında kantin bu-
lunduğunu ifade eden Osmanoğlu,
“Bakanlık bir çalışma daha yaptı. Fiziki

mekanlarla ilgili sıkıntımız vardı. Kantin
alanı çok küçük ve yeterli değildi. Yeni bir
genelge yayınladı. Bu genelge 81 ilde uygu-
lanacak. Kantincinin soyunma odası, de-
posu, üretim belgesi, satış alanı, üretim
alanı proje şeklinde yatırım ve tesisler plan-
lamasına girdi. Bundan sonra son yayınla-
nan genelgeye göre kantinlerimizi modern
yapacağız ki çocuklarımız dışarıda bir şey
aramasın. Alanlar da 100 metrekare ve en
küçüğü 88 metrekare büyüyebilir. Çocukla-
rın oturma yeri, dinlenme yeri, kantincinin
üretim yapabilmesi için bütün imkanlar bu
yönergede sağlanmış oldu. Tabi bunu ha-
yata geçirmesi biraz geç olacak ama inanı-

yorum ki en az 2 yıl içerisinde Türkiye ge-
nelindeki tüm kantinler aynı standartlara
kavuşmuş olur” dedi. DHA

SURİYELİ çocuklar için Avcılar’da açılan
iki ‘Geçici Eğitim Merkezi’ (GEM) ka-
patılırken, buralardaki çocuklar çeşitli

okullara dağıtıldı. Suriyeli çocukların yoğun olduğu
okullarda ücretleri UNICEF’ten karşılanmak üzere
Suriyeli rehber öğretmenler görev yapacak. Avcılar
Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, İl Müdürlü-
ğü’nün süreç içerisinde İstanbul genelinde bulunan
3 yıl önce açılan GEM’lerin kapatılmasına dair
karar aldığını belirterek, "Avcılar’daki iki GEM’i de
kapattık. Kapattığımız bu merkezlerdeki Suriyeli ço-
cukları değişik okullara dağıttık. Avcılar’da
GEM'lerde kayıt altına alınmış okul çağında 2 bin
800 Suriyeli öğrenci var. Suriyeli çocuklar
GEM’lerde Türkçe yerine kendi ana dillerini konu-
şuyorlardı. Şimdi Türk öğrencilerle kaynaştıkları için
Türkçe’yi daha iyi konuşabiliyorlar. Yeni eğitim öğ-
retim yılında Suriyeli çocukların eskisi gibi özel bir
okulları olmayacak. Türkçe'yi iyi konuşamayan öğ-
rencileri yeni öğretim yılına hazırlamak için 11 oku-
lumuzda yaz aylarında Türk öğretmenler tarafından
müzikli, şarkılı- türkülü, oyunlu Türkçe öğretim ver-
dik. Suriyeli çocukların yoğun olduğu okullarımızda
ücretleri UNICEF tarafından karşılanan gönüllü
Suriyeli öğretmenler görev alacak. Bunlar Suriyeli
öğrencilerin yoğun olduğu okullarda bizden ücret
almadan rehberlik yapacaklar" dedi. 

Misyonumuzu tamamladık

Atatürk Ortaokulu’nda kapatılan GEM’den so-
rumlu Müdür Rahmi Çakar da Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın AB Desteğinde çocuklara hızla Türkçe
öğreterek Türk okullarına dağıtma projesi kapsa-
mında çalıştıklarını, yaz döneminde 150’ye yakın
öğrenciye Türkçe öğreterek yeni eğitim döneminde
evlerine en yakın okula yönlendirdiklerini söyledi.
Çakar, “GEM’lerde misyonumuzu tamamladık.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu kararla ge-
çici eğitim merkezleri önümüzdeki öğretim yılı iti-
bariyle Türkiye genelinde komple kapatılmış
olacak. Suriyeli çocuklar yeni okullarında Türk ar-
kadaşlarıyla öğretmenleri ile hiçbir sorun yaşama-
dan eğitim hayatlarına devam edecek. Geçici
eğitim merkezlerinin bir amacı da bu çocukları
kayıt altına almaktı. Sokakta gezen, toplum için
tehlike arz eden çocukları kayıt altına aldık, onlara
kimlik imkanları sunuldu. Artık Suriyeli hiçbir
çocuk sokaklarda gezmiyor. Türk akranları gibi
okullu oldular” diye konuştu. DHA

17 Eylül’de İstanbul’da 500 pilot okulda uygulamaya başlanacak olan
dijital ödeme sistemi 'Papara Card' ile hem veli, hem öğrenci hem de
kantincilerin memnun olması hedefleniyor. Önce İstanbul’da ardından
Türkiye genelindeki tüm kantinlerde bu uygulama hayata geçirilecek.

TÜRKİYE’YE YAYILACAK

Yıllardır Parakart projesi üzerine çalıştıklarını ve sistemin Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylı olduğunu söyleyen Osmanoğlu,
“Amacımız öğrencinin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıdır. Çocuklarımızı uyuş-
turucudan gasptan, kötü alışkanlıklardan korumak istiyoruz. Bu kart sadece kan-
tinde geçecek. Aileler 17 Eylül'den itibaren okul kantinlerinden ücretsiz alabilirler.
İsterse kart hem kantinde hem de dışarıda geçerli olur. Aynı zaman da hijyenik

çünkü para da çok mikrop var. Ayrıca çocuğun okula gidip geliş saatini veli
kart sayesinde görebilecek. Çocuğu alışveriş yaparken cep telefonunda kont-

rollü bir şekilde ne yaptığını görecek. İstanbul’da 500 tane pilot okul seçtik.
Türkiye genelinde bu kartı yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

500 pilot okul belirlendi

Kartın limitinin velinin insiyatifinde
olduğunu söyleyen Osmanoğlu,
“Veli isterse 5 lira, 10 lira, 50 lira da
yükleyebilir. Yani çocuğunun ihtiyacı
kadar para yükleyebiliyor. Temassız,
ekrana göstererek alışveriş yapacak-
lar. Kantinciler için de avantajı şu,
işlemler biraz daha seri olmuş olur.
Para üstü, bozuk para derken çok
zaman geçiyor. Zaten 60 dakika ça-
lışıyorsun. 60 dakikada kimse bin ki-
şiye satış yapamaz ancak yüzde
30’una, 20'sine yapabilir. Dışarıda
da çok büyük tehlikeler var en büyük
amacımız bu tehlikelere karşı önlem
almak. Çocuklarımızı elektronik pa-
raya alıştırmalıyız. Avrupa’da da
kimse para taşımıyor. Çocuklarımız
da artık ceplerinde mikrobu taşıma-
sınlar ve kartla alışverişlerini yapsın-
lar" ifadelerini kullandı.

Cepte mikrop 
taşınmayacak

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) Başkanı Vahap
Osmanoğlu, velilerin çocuklarının harcamalarını takip edebilecekleri ve kantinlerde nakit
kullanımını ortadan kaldırmayı amaçladıkları ‘kart’ uygulamasına geçtiklerini söyledi

Suriyeli çocuklara 
Suriyeli rehber!

73 YAŞINDAKİ Necmi Eren 2 yıl
önce memesinde bir kitle fark etti
ve doktora gitti. Birçok yerde

tahliller yapıldı ancak kimsenin aklına
bunun bir meme tümörü olabileceği gel-
medi. Kitle 9 x 9 santimetre büyüklüğüne
ulaşana kadar da teşhis konulamadı. Tanı,
kitle tüm memeyi kapladıktan sonra konula-
bildi. Necmi Eren, İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa'da Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Velidede-
oğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilerek
sağlığına kavuşturuldu. Doç. Dr. Velidede-
oğlu, ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie ile
tüm dünyanın öğrendiği BRCA-1, BRCA-2
geninin erkeklerde de olabildiğini ve bu
genin meme kanserine neden olabildiğini
söyledi. Necmi Eren ise "Kimse 'Ben erke-
ğim, benim başıma gelmez' demesin" diye-
rek tüm erkeklere uyarılarda bulundu.

Erkekler de meme kanseri olabiliyor

Vahap
Osmanoğlu
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İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da kaçak yapılaşmanın hala
önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. İmar Barışı'yla birlikte kaçak ve ruhsatsız evlerin kayıt altına
alınacağını belirten Aşa, "İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde yüzde 50 oranında kaçak yapı var" dedi

5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın sona ermesinin ardından açıklama yapan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe halkının festivali sahiplendiğini belirterek, " Zaten maksat geleneği
yaratıp geleceğe bırakmaktır.  Ama Allah’ın izniyle buradayız" açıklamasında bulundu

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

G ünümüzde gazetecilik öyle bir ayağa düştü
ki, facebook’ta hesap açan herkes kendini
gazeteci saymaya başladı.

Bunca yıldır gazeteci olmamama rağmen, had-
dini bilemeyen bazıları benim yanımda bile, face-
book gazetecisi olduğunu utanmadan söylüyor.

Sosyal medyada haberleşme elbette iyi bir şey.
Çevreniz de olup bitenleri sayfanızdaki insan-

larla paylaşmak onları bilgilendirmek güzel. Güzel
olmayan bilmem nerede çay keyfi, bilmem nerede
kahvaltı faslı falan filan.

Birde başta da belirttiğim gibi burada bazı re-
simleri paylaşanların gazeteci olarak geçinmesi ve
çoğunun da bu yolla o insanlardan menfaat temin
etmeleri.

Bir başka ilginç olay ise, başta belediyelerimiz
olmak üzere bazı kurum ve kuruluşların bu insan-
ları gazeteci olarak etkinliklerine davet etmeleri.

Eee, onlar davet eder önem verirse o kişi de
kendini gazeteci olarak ilan eder ve onlarda bu
paylaşımları için üç-beş alırlarsa, gazetecilik te
böylece ayağa düşeeer..

Şimdi bu medya da yayımlanan geyik ve ger-
çeklere gelince.

Çok ilginç paylaşımlara rastlamak mümkün.
Bunların bazılarını paylaşanlarla birlikte siz

okurlarıma sunacağım.
Uğur Gökçe;
“Hacda şeytan taşlamak için kullanılan 7 taş 5

dolar. 1400 yıldır taşlanan ne şeytan öldü ne de
biz akıllandık.” Diye paylaşmış.

Aysun Görgü;
“1400 yıldır oruç tutarak, namaz kılarak, fa-

kirliğe, savaşlara çare bulacağını düşünen Müslü-
manlar, en sonunda çareyi pis, kötü, kaka,
cenabet, ahlaksız batılıların sınırlarında, ‘Bizi
içeri alın insanlık öldü mü?’ diyerek yalvarmakta
buldu.”

Durmuş Türkmen;
“15 Temmuzda terlikle jet düşüren, tankların

eksozunu fanile, atlet, çorap ve kilotla tıkayarak
durduranlar, şimdi dolarında önünü tıkayın da
durdurun bakalım.”

Gerisi Hikaye;
“Dünya üzerinde en büyük racono, ‘Geldikleri

gibi giderler’ diyen ve sözünü tutan Atatürk 
kesmiştir.”

Atatürk Sevdalıları Sayfası;
“Hiçbir liderin soyu Mustafa Kemal Atatürk

kadar temiz değildir.”
Lütfü Doğan;
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’dan bir

alıntıyı paylaşmış.
“Genelevler ya kapatılsın, ya da islami usullere

uygun hale getirilsin. Her geneleve bir imam ata-
ması ve muta nikahıyla, insanımızı zina yapmak-
tan kurtarmalıyız…”

Mehmet İşbilen;
“Gece saat 10’dan sonra alkol satışı yasak..
Aynı saatlerde banka soymak serbest…” 

(Mikrop)
İlber Ortaylı;
“Dünya çok hırsız gördü ama, devlet bankası-

nın kurlarını gece vakti indirip, para çalan rezil-
likte hırsız görmemişti.”

Şefik Gedikli;
“Halkımızın yoğun isteği üzerine, 1 Eylül 2018

itibariyle doğalgaza %9, elektriğe %15 güncel-
leme yapılmıştır.”

Sinan Ulusinan;
“Cumhuriyet Savcılarının dikkatine.  Dün gece

doların 3.72 den işlim gördüğü Halk Bankasında
asrın soygunu yapılmıştır.”

Şevket Çoruh Hayranları;
“Yol yaptı, köprü yaptı hastane yaptı. İyi de.

100 yıldır yapılan ne varsa sattı.
Onu niye demiyorsunuz.”
Semra Kahraman;
“MHP’li gardaşım. Ülke karma karışık oldu

ses çıkarmadın. Ülke soyulup soğana çevrildi ses
çıkarmadın. Türk’e, Türklüğe sövüldü ses çıkar-
madın. Ata’na küfür edildi ses çıkarmadın. Üstelik
bunları yapanlara oy verdin.

Sonra da….”
Güven Boğa;
“Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gü-

rültülü ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır.
İnsanları bir yalana inandırmanın sırrı yalanı sü-
rekli tekrar etmektir.” ( Joseph Guebbes Hitlerin
Propaganda Bakanı)

Ziya Gülle;
“Dünyanın en fakir 50 ülkesinin 32’si Müslü-

man ve bu 32 ülkenin devlet başkanlarının  ta-
mamı, ‘Dünyanın en zengin ilk 500 kişisi’
arasında!..”

Zafer Okta;
“Örümcek ağda takılı sineğe sormuş, ‘Seni kur-

tarması için yalvardığın tanrı, Benim öğle yemeği
için şükrettiğim tanrı mı?..”

Müjdat Gezen;
“Biz Türkler, 600’lerde Çini, 1071’de Bi-

zans’ı, 1453’te Haçlıları,1915’te Avrupayı,
1922’de yedi düveli yendik. Ama günümüzde ce-
haleti yenemiyoruz” Beğenilirse arada bir derle-
meye devam edeceğim.

Sosyal medya 
geyikleri ve Facebook 

gazetecileri...

ZAYÝ İLANLARI
Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Özgenur YEDİKARDEŞ
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T ürkiye'deki 26 milyon konutun 13 milyo-
nunu ilgilendiren ve 31 Aralık 2017 tari-
hinden önce yapılan binaları kapsayan

İmar Barışı için başvurular sadece e-devlet üze-
rinden yapılabiliyor. Ruhsatsız, ruhsatlı olup ruh-
sata aykırı imalatlar, iskan alamamış ya da iskanlı
fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapıl-
mış yapıları kapsayan İmar Barışı için başvurular
31 Ekim'e kadar ödemeler ise 31 Aralık'a kadar
sürecek. İmar Barışı'nın vatandaşa birçok faydası
olduğunu söyleyen Aşa, "Bu yasadan faydala-
nanlar, bugüne kadar herhangi bir abonelik ala-
mamışlarsa, her türlü alt yapıdan yararlanmaya
başlıyorlar. Haklarında devam eden bir mah-
keme süreci varsa, bu ortadan kalkıyor. Bir yıkım
kararı varsa, iptal oluyor" diye konuştu.

4 buçuk milyon başvuru

01.01.2017 tarihinden önce yapılmış olan kaçak

veya imar dışı yapılmış olan binalardaki sorunları
çözmek için kayıt altına almak için İmar Barı-
şı'nın başlatıldığını bunun af değil 'barış' oldu-
ğunu belirten Aşa, "Şimdiye kadar 4 buçuk
milyon kişi başvurdu, 2 milyar lira gelir elde
edildi" ifadelerini kullandı. İstanbul'da binaların
yüzde 50'ye yakının kaçak olduğunu söyleyen
Aşa,"3 milyona yakın binanın mülkiyet hakları,
bağımsız bölümleri belli değil veya kayıtları hiç
yok. İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde
kaçak yapı var. Ama bu yapıların en yoğun ol-
duğu ilçeler Şişli Gülbağ, Fulya'nın bir kısmı, Ka-
ğıthane'nin birçok mahallesi, Gaziosmanpaşa,
Bayrampaşa, Esenler, Güngören gibi hangi ilçeye
gitsek önümüze bu yapılar çıkıyor" dedi.

Komisyon kurulsun!

Bu sorunu çözmek için komisyon kurulmasını
öneren Aşa, "Emlakçısı, şehir plancısı, hukuk-

çusu yani gayrimenkul ile ilgili kim varsa uzman-
ların oluşturduğu bir komisyon olmalı. Bu süreç
iyi yönetilirse vatandaşa faydası var, kayıt dışı bi-
nası kayıt altına alınacak, cezalar affediliyor, hak-
kında açılan dava varsa mahkemesi devam
ediyorsa düşüyor, hakkında kesilen ve ödenme-
yen ceza varsa bu affediliyor" diye konuştu.

Ekonomi canlanacak

Kayıt dışında olan evler yüzünden kentsel dönü-
şümün de sağlıklı bir şekilde yürütülemediğini
belirten Aşa, "İmar Barışı'yla ekonomi canlana-
cak. Eski evlere bankalar kredi vermiyordu; kayıt
altına alındıktan sonra alabilecekler. Gayrimen-
kul sektöründe 200'den fazla alt ve yan sanayiye
iş sağlayan sektör var, bunların başında bankacı-
lık sektörü geliyor ki bu yasal süreç ilgili sektörle-
rin canlanıp iş yapması anlamına geliyor"
ifadelerini kullandı. DHA

ISTANBUL’UN 
YARISI KACAK

İmar Barışı hesap-
lamasını  anlatan
Aşa, "Binanın bu-
lunduğu bölgenin
Emlak Vergisi'ne
esas bedelini öğre-
niyorsunuz, örne-
ğin 2 bin lira,
binanız veya ba-
ğımsız bölümünüz
100 metrekare, sis-
temden binanın
cinsine bakıyorsu-
nuz, betonarme
mi? yığma mı?
ahşap mı? Bina be-
tonarme ise, sis-
temde birim
fiyatları var. 100
metrekarelik bina-
nın maliyet bedeli
de sistemde var
onu hesaplıyorsu-
nuz, metrekare
birim fiyatı bin 500
lira diyelim. 100 ile
bin 500'ü çarpıyo-
ruz 150 bin lira edi-
yor. Ardından 2 bin
lirayı da 100 metre-
kare olduğu için
100 ile çarpıyoruz
200 bin lira da arsa
değeri yapıyor.
Arsa değeri ile bina
değerini topluyoruz
350 bin lira ediyor.
Bunun yüzde 3'ünü
yani 10 bin 500 li-
rayı İmar Barışı
kapsamında dev-
lete ödüyorsunuz"
diye konuştu.

Süreç 
naSıl 
işliyor?

Konuya çok hakim olmayan vatandaşların ödemeleri mutlaka
kendilerinin yapması gerektiğini ve büyük firmalardan sadece
danışmanlık hizmeti almalarını tavsiye eden Aşa, "Dolandırıcılık
yapılabilir, vatandaşlar araya çok fazla aracı almadan, kurumsal

büyük bir firmaysa danışmanlık alabilir yetkili Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığıdır. Bakanlığın ilgili birimleri destek oluyor. Kendi-
lerinin yapmasında fayda var. Başvurular 31 Ekim'de sona
erecek, ödemeler ise 31 Aralık'ta bitiyor" dedi.

İmar barışı dolandırıcılığına dikkat

5. barış ve Sevgi Buluşma-
ları’nın sona ermesinin ardın-
dan Beylikdüzü Belediye

Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem festival
hakkında hem de festivalin ana içeriği
olan ‘eğitim’ hakkında konuştu. Yerel
seçimlerin yaklaşmasıyla ilgili sorulan
soru için ise Başkan İmamoğlu açık
kapı bıraktı. Çok keyifli ve huzurlu bir
festivali geride bıraktıklarının altını
çizen İmamoğlu, “Yoğun bir sahaf katı-
lımı oldu. Mezatlarımız inanılmaz ilgi
gördü. Sanatçılarımız ile birlikte çok
güzel elektrik alındı, verildi. Son sürpriz
de Haluk Levent’in burada bir sürpriz
yapmasıydı bence. Bir nevi Beylikdüzü
bestesiyle ışıklar sönsün, ışıklar yansın
diye bir beste ortaya çıktı. Her yönüyle
içerisinde kültürü, söyleşisi, sohbet, bir-
liktelik, huzur burada her akşam on bin-
lerce insan konser izledi. Aslında
milyonları yakalayan bir buluşma anını
Beylikdüzü’nde tertiplenmesi bizim için
gurur vesilesi. 11 gün böyle bir buluş-
mayı tasarlamak ve taşımak kolay bir iş
değil ancak barış ve sevgi içerisinde
olunca her yük kaldırılıyor” diye 
konuştu.

Eğitimde çok eksiğiz

Festivalin Çardak Altı Soh-
betleri’nin ana konusunun
'eğitim' olması sebebiyle,
Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğ-
lu’da eğitim hakkında
görüşlerini ise şöyle
açıkladı: “Bir kere şunu
kabul edelim ki eği-
timde çok eksiğiz.
Bütün tartışmalardan
da bu net olarak or-
taya çıkıyor. Bütün
katılımcıların ortaya
koyduğu tezlerde de

bu çok net tespit edildi. Uzmanların da
‘evet biz çok eksiğiz ve tedbir alınması
gerekiyor’ dedikleri aşikâr. Her yönde
eğitim sıkıntıda. Bu işin topyekün aşıl-
ması lazım. Başında 'Milli' olan bu eği-
tim anlayışının mutlak milli olması
lazım. Herkesin içerisinde ve herkesin
düşüncesiyle
katkısı
ol-
ması

lazım ve de asla siyasallaşmaması
lazım. Bence temelde ortaya çıkan konu
bu. Umarım bu mesaj hem toplumda
karşılık bulacaktır, konuyla ilgili kurum
ve kuruluşlar mutlak ilgi duyacaktır diye
düşünüyorum. Ana sorunumuz olan
eğitimin burada gündeme alınmış ol-
ması da gerçekten burada Barış ve
Sevgi Buluşmaları’nın bir özel tarafı
oldu diyebilirim.”

Halk festivali sahiplenecek

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle
birlikte yine gelecek yıl düzenlenecek
olan Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda,
Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak
Ekrem İmamoğlu’nun yine organizas-

yon içerisinde olup olmayacağının
sorulması üzerine Başkan İma-
moğlu, “Zaten maksat geleneği ya-

ratıp geleceğe bırakmaktır. Bizim de
bu kentte bir gelenek yaratma arzu-

muz vardı. Bunu oluşturduğumuzu dü-
şünüyorum. Beylikdüzü halkının
festivali sahipleneceğini ve biz olsak da

olmasak da bunu mutlak talep ede-
ceğini biliyorum. Ama Allah’ın

izniyle buradayız" şek-
linde cevap verdi.

DHA

Seneye de buradayız

İmamoğlu,
Beylikdüzü’nde

vatandaşla 
bütünleşerek bir
araya gelmenin
çok özel bir şey

olduğunu 
belirttti.

İstanbul Emlak
Komisyoncuları
Odası Başkanı

Nizameddin Aşa

İşimiz düzeni 
muhafaza etmek

Zabıta haftası çerçevesinde
düzenlenen gecede Esenyurt
Belediyesi Zabıta personeli

aileleriyle  biraraya geldi. Başkan Ali
Murat Alatepe, "İşimiz düzeni muha-
faza etmek ama bunu sevgiyle yapıyo-
ruz" dedi. Zabıta Teşkilatı’nın
kuruluşunun 192. yıl dönümü ve Za-
bıta Haftası Esenyurt’ta çeşitli etkinlik-
lerle kutlanıyor. Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat Alatepe, zabıta per-
sonelini  ve ailelerini Zabıta Personeli
ve Kıymetli Aileleri Programı isimli et-
kinlikte bir araya getirdi. Nene Hatun
Kültür Merkezi’nde düzenlenen ye-
mekli geceye zabıta ve ailelerinin yanı
sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe ve eşi Fethiye Alatepe de
katıldı. Belediye zabıta personelinden
oluşan orkestra da gecede konser verdi.  

Önce onları mutlu etmeliyiz

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat
Alatepe yaptığı konuşmada insanı sev-
diklerini belirterek “Mayamız sevgiyle
yoğrulmuştur. İşimiz düzeni muhafaza
etmek ama bunu sevgiyle yapıyoruz.
Sert bir şeyi yapmak durumunda kalsak
da bunu yüzümüz gülerek yapıyoruz"
dedi. Başkan Alatepe, emrinizdeyiz slo-
ganının içini doldurarak yürüyüşlerine
devam ettiklerini vurgulayarak, "Kendi
personelimizin ailelerinin de emrinde-
yiz. Önce onları mutlu etmeliyiz. Bizim
bir amacımız da ailelerimiz birbirleriyle
tanışsın kaynaşsın” diye konuştu.

Ali
Murat
Alatepe

Kayıt dışında olan evler yüzünden kentsel dönüşümün de sağlıklı bir şekilde yürütülemediğini belirten Aşa, "İmar 
Barışı'yla ekonomi canlanacak. Eski evlere bankalar kredi vermiyordu; kayıt altına alındıktan sonra alabilecekler” dedi.
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yıllara meydana okuyor
NURUOSMANIYE
“Osmanlı'nın nuru” olarak adlandırılan Nuruosmaniye Külliyesi, klasik Osmanlı formu ile Batı'nın barok mimari

ve süsleme detaylarının en iyi şekilde sentezlendiği ilk ve tek mimari yapı olarak yıllara meydan okuyor

“ Osmanlı'nın nuru" olarak adlandırılan
Nuruosmaniye Külliyesi, klasik Os-
manlı formu ile Batı'nın Barok mimari

ve süsleme detaylarının en iyi şekilde sentez-
lendiği ilk mimari yapı olarak 263 yıldır ihti-
şamını koruyor. 18. yüzyılda Osmanlı Cihan
Devleti'nin Batı ile artan diplomatik, kültürel
ve ticari ilişkilerinin bir yansıması olarak, Os-
manlı payitahtında Avrupa mimarisinin etki-
sinin görülmeye başladığı dönemde inşa
edilen külliye, mekana hakim ana kubbesi,
hünkar mahfili, münhani (eğrisel) kemerleri
ile Osmanlı'da inşa edilmiş ilk barok mi-
mari olma özelliğini taşıyor. Çevresi
küçük kubbelerle çevrilmiş "U" şeklindeki
avlusuyla farklı bir hava yakalanan Nuru-
osmaniye Külliyesi'nde kullanılan barok
ve rokoko bezemeler, Osmanlı ustalarının
elinde farklılaşarak, eşsiz sanat süslemele-
rine dönüştü.

Yeditede bir

Sultan 1. Mahmud tarafından 1748 yı-
lında yaptırılan Nuruosmaniye Cami-
si'nin inşasıyla başlayan külliyenin
yapımı, 1. Mahmud'un erken vefatı dola-
yısıyla kardeşi 3. Osman zamanında, sad-
razam Mehmet Said Paşa'nın gayretiyle
mimar Simeon Kalfa ve Mustafa Ağa yö-
netiminde 1755 yılında tamamlandı. İs-

tanbul'un önemli ticaret
merkezlerinden Ka-

palıçarşı'nın Nu-

ruosmaniye çıkışında ve İstanbul'un yedi te-
pesinden ikincisinde yer alan, cami, hünkar
kasrı, çeşme, kütüphane, iki sebil, medrese,
türbe, aşevi ve dükkanlardan oluşan külliye,
klasik dönem Selatin külliyelerinden farklıla-
şıyor.

2016'da mirasa girdi

2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesi'ne alınan külliye, 2010-2017 yılları
arasında İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdür-
lüğü tarafından kapsamlı bir restorasyondan
geçirildi. Külliyenin restorasyonu sırasında
2013 yılında Nuruosmaniye Camisi'nin altın-
dan 420 kamyon balçık çıkarılarak, 8,5 metre
derine inilmesiyle tarihi caminin altında,
varlığı bilinen ama yıllarca atık ve çöplerle
dolmuş ve gözden kaybolmuş 825 metre-
kare kullanım alanlı, 2 bin 42 metrekare
büyüklüğünde bir mahzene ulaşıldı.

İkişer şerefeli 2 minareye sahip

8 yapıdan oluşan külliyenin
içinde yer alan Nuruosma-
niye Camisi'nde alışıl-
mış Osmanlı
mimarisindeki
Türk motifleri
kullanılmaz-
ken, sivri
kemer
yerine

yuvarlak bir form kullanılarak, yan duvar re-
vakları dantel gibi şekillendirildi. Renkli vitray
pencereler ve mihrap duvarında yarım daire
şekli ve kiliselere benzeyen mihrap çıkıntısı ile
taş işçiliğindeki Barok oylumlarla büyük bir
devrim yapıldı. Ana mekanı dört büyük ke-
merin taşıdığı 25 metre 50 santim çapındaki
tek kubbeyle örtülen Nuruosmaniye Cami-
si'nin, U biçimindeki son cemaat yeri, beş
kubbeli. Ana kubbenin eteğinde bulunan 174
pencere ile aydınlatıldığı için "Nuruosma-

niye" adı verilen caminin kubbesinde
de "Allah göklerin ve yerin nurudur"
ayeti yazıyor. "S" ve "C" biçiminde
münhani (eğrisel) kemerlerin kulla-
nıldığı caminin duvarlarını çevrele-
yen içbükey kornişlerde de (kuşak
yazısı) Fetih Suresi bulunuyor.
Kuşak yazısının arkasında, caminin
içini dolaşan yürüme yolu da bulu-
nuyor.

Babil'in andırıyor

Büyük kemerin altında, yarım kub-
beli bir mekan içinde bulunan

dışarıya çıkıntılı mihrabı,
Babil'in Asma Bahçe-

lerini andırıyor. Ca-
minin mihrabı,

minberi ve sol
duvara

yas-

lanmış hünkar mahfilinin yanındaki vaaz
kürsüsü mermerden oluşuyor. Osmanlı mi-
marisinde taş külahların ilk kez kullanıldığı
cami, kendisine bitişik kesme taşla örülmüş
yivli gövdeli, ikişer şerefeli, iki minareye
sahip. Caminin minaresinin külahları kurşun
kaplı iken 19. yüzyıl sonlarında taş külahlar
yapıldı. Ali bin Murad, Katipzade Mehmed
Refi, Hoca Mehmed Rasim Efendi, Seyyid
Abdülhalim, Mumcuzade Mehmed bin
Ahmed, Yahya Fahreddin gibi devrin en iyi
hattatları tarafından yazılmış kitabelerin bu-
lunduğu yapının iç süslemeleri de bu usta-
larca işlendi.

Klasik bir Osmanlı mimarisi 

Nuruosmaniye Camisi'nin doğu tarafında
yan cepheleri pencereli, Hünkar Kasrı'na çı-
kışı sağlayan büyük bir rampa bulunuyor.
Yuvarlak kemerli kapıdan sonra başlayan
rampalı üst yol, sola dönüp camiye bağlana-
rak hünkar mahfiline ulaşıyor. Önünde 3 ke-
merli bir revak bulunan, kubbeli ve dörtgen
bir bina olarak dış yüzey işlemeleri İtalyan
Baroku'nu yansıtan türbede ise Sultan III.
Osman'ın annesi Şehsuvar Valide Sultan'ın
sandukası yer alıyor. Külliyenin güneydoğu-
sunda kalan ve giriş kapısı cami avlusuna
bakan orta avluyu çevreleyen odalardan olu-
şan medrese, 12 göz hücresiyle klasik Os-
manlı medrese mimarisini yansıtıyor. İmaret
ise küçük bir avlu, mutfak ve yemekhaneden
oluşuyor. Alt katı bodrum olan ve birkaç ba-
samakla yükseltilmiş bulunan iki platform
üstüne inşa edilen kütüphanede, ana kubbeyi
dört sütunun taşıdığı ve iki yarım kubbeyle
bu ana kubbenin desteklendiği
görülüyor. AA

İstANBUL Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi,
AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, Nuruosmaniye Camisi
ve Külliyesi'nin Osmanlı döne-
minin son büyük külliyesi oldu-
ğunu hatırlattı. Külliyenin
1748-1755 yılları arasında ta-
mamlandığı bilgisini veren
Neftçi, "Devrinin en muhteşem
eserlerinin başındadır. Osmanlı
Cihan Devleti, 250 yılı aşkın kla-
sik devir mimarisi uyguladı. Ba-
yezid Camisi'nden başlayıp da
Nuruosmaniye'ye kadar... Artık
250 sene aynı gömleği giymenin
haceti kalmadığını ve yeni bir
üslup Batı tarzı dediğimiz ama
Batı'nın birebir kopyası olmayan
Barok üsluptur fakat Osman-
lı'ya mahsus. Onun için bunun
adı Osmanlı Baroku'dur." diye
konuştu.

Son büyük
külliye 

DOç Dr. Aras Neftçi, külliye-
nin özelliklerini, şöyle anlattı:
"Nuruosmaniye'nin diğer
önemli özelliği 25 metre 80
santimlik açıklığı kapatarak, İs-
tanbul'un üçüncü büyük kub-
besine sahip olması.
İstanbul'da Osmanlı'nın ikinci
büyük kubbesidir. Benim ve
birçok araştırmacının gözünde
Süleymaniye'nin ikinci bir sil-
kelenişidir. İstanbul'da Süley-
maniye Osmanlı için ne ise
Nuruosmaniye de bunun bir
ikinci ispat-ı vücududur. Os-
manlı ne olursa olsun yeniden
mimari açıdan, medeniyet açı-
sından bir dirilişe vesile oldu."

Süleymaniye
kadar değerli

Operadan Leyla Gencer geçti
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer'i,
vefatının 10. yılında özel etkinliklerle anıyor Bu kapsamda, küratörlüğünü Prof. Yekta Kara'nın üstlendiği
"Leyla Gencer: Primadonna ve Yalnızlık” başlıklı sergi Borusan Müzik Evi'nde sanatseverlerle buluştu

Borusan sanat'ın katkılarıyla düzenlenen ve
ziyaretçileri Leyla Gencer'in yaşamına dahil eden
serginin açılışına, kültür sanat camiasından bir-
çok isim katıldı. sergi, Leyla Gencer’in kişisel eş-
yalarından hazırlanan özel bir seçkiyi, sanatçının
yaşamının farklı kesitlerinden kayıtlarla bir araya
getiriyor. İKsV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Eczacıbaşı, serginin açılışında yaptığı konuş-
mada, Leyla Gencer'in vefat ettiğinde La scala
Tiyatrosu'nda opera sanatçıları için kurulan aka-
deminin sanat yönetmenliğini üstlendiğini ve
opera üzerine dersler verdiğini söyledi.

Daha yakınDan tanınacak
Gencer'in kültür sanat yaşamında benzersiz bir
yeri olduğuna işaret eden Eczacıbaşı, şunları
kaydetti: “Leyla Gencer, geniş repertuvarı, araş-
tırmacı tavrı, titizliği ve üstün yeteneğiyle opera
dünyasında olağanüstü başarılara imza attı ve

uluslararası arenada ülkemizin gurur kaynağı
oldu. Gencer, La scala'da 25 yıl başoyuncu ola-
rak sahne aldı ve Milano'da yaşadığı bu süre bo-
yunca İstanbul'dan hiç kopmadı. İKsV'yi ailesi
olarak gören bu büyük sanatçının hayatına farklı
bir bakış sunan bu serginin, Leyla Gencer'i, yete-
neğini ve başarılarını tekrar hatırlamamıza, onu
daha yakından tanımamıza yardımcı olacağını
umuyorum.” Prof. Yekta Kara da Leyla Gencer'in
sözcüklere veya belgelere sığdırmanın zor oldu-
ğuna dikkati çekerek, Gencer'in Türkiye'nin
müzik alanında yetiştirdiği en büyük sanatçı ol-
duğunu ifade etti.

Dünya baş tacı ettİ
Gencer'in başarısının evrensel boyutta görüldü-
ğünü belirten Kara, "Dünya Leyla Gencer'i baş
tacı etti. La scala'da, napoli'de, san Fransis-
co'da, Viyana'da, Londra'da ve birçok şehirde

başarıları yarım yüzyıl devam etti. Bunun 25 yılı
sahne üstündeydi ama Leyla Hanım kendisini
öyle sanata adamış biriydi ki 25 yıllık sahne kari-
yeri ona yetmedi. o nedenle gençlere el veren
Leyla Gencer yeni yıldızlar yetişsin istedi, ülke-
sini çok sevdi ve sahnenin ardından gelen 25
yılda da elinden gelen her şeyi yaptı." diye ko-
nuştu.

Zoru başarDı
Kara, Leyla Gencer'in eşi benzeri olmadığı de-
ğerlendirmesini yaparak, şöyle devam etti:
"Leyla Gencer, her primadonna gibi yalnızdı. Ku-
liste, evde, sahnede yalnızdı ve hep öğrendi. sa-
nılanın aksine o çok parıltılı, çok görkemli, o
müthiş dünyanın ardında çok büyük bir özveri
ve çalışma vardı. Her bir temsil onun için bir sı-
navdı. Kendini hep geliştirdi. Çünkü zirvede
olmak zordu ve Leyla Gencer zoru başardı." aa

Leyla Gencer'i anma etkinlikleri doğrultusunda ayrıca, İKSV, Borusan
Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlen 9. Leyla Gen-
cer Şan Yarışması'nın final serisi de 23-28 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yarış-
manın üç etaplık final serisinde, Uzak Doğu'dan Amerika'ya 15 ülkeden,
aralarında Türkiye'den de 14 sanatçının bulunduğu toplam 44 şancı yarışa-

cak. Senaryosu Zeynep Oral'a ait olan, Selçuk Metin'in yönetmenliğini üst-
lendiği Leyla Gencer belgeseli de aynı kapsamda yıl sonunda izleyicilerle
buluşacak. Çekimleri Milano ve İstanbul'da yapılan belgeselde, Leyla Gen-
cer'in hiç görülmemiş fotoğraf ve arşiv görüntülerinin yanı sıra onunla ça-
lışma ve tanışma fırsatı bulanlarla yapılmış röportajlara yer verilecek.

Şan yarışması ve belgesel yakında

Kızım ve Ben ödüle doymuyor Fotoğraflar görücüye çıkıyor
BU yılın en dikkat çeken filmleri arasında gösterilen ‘Kızım
ve Ben’ filmi ödüle doymuyor. Gerçek bir yaşam hikaye-
sinden beyaz perdeye aktarılan Burak Film imzalı
yapım, ‘Altın Marka‘, ‘Altın Palmiye Ödülleri’nden sonra
bu yıl 2’ncisi gerçekleşen‘ Datça Altın Badem Ödülleri ‘
nde‘Yılın Polisiye Dram Filmi ‘ödülüne layık görüldü.
Ödülü,filmin yapımcısı Burak Memişoğlu ve başrol oyun-
cuları Cemal Hünal ile Zülal Memişoğlu, Ertem Şener’in

elinden aldı.Bir yılda 3 ödül aldıklarını dile getiren oyuncu
Hünal, “Filmin mimarı ve konseptini hazırlayan Salih
Memişoğlu’na teşekkür ediyorum.Kendileri maddi man-
evi projenin arkasında durarak rolüme güç kattı “ ifadele-
rini kullandı. Sinema, müzik, edebiyat ve sanat
camiasından çok sayıda sanatçı, müzisyen yazar ve gaze-
teciyi buluşturan ‘ Datça Altın Badem Ödülleri’ sahiplerini
buldu. 

ANADOLU Ajansı (AA) tarafından İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA)
sponsorluğunda düzenlenen uluslararası haber fo-
toğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018"de
ödül alan 80 fotoğraftan oluşan seçki, Ankara'da açı-
lacak sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Sergi, Türkiye'nin ilk ulaşım üssü projesi olarak ha-

yata geçirilen Yüksek Hızlı Tren Garı'nı bünyesinde
bulunduran ATG Alışveriş Merkezi'nde 13 Eylül Per-
şembe günü açılacak ve bir ay süreyle gezilebilecek.
Istanbul Photo Awards 2018'de "Yılın Fotoğrafı"
ödülünü Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj'un
Reuters için Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğ-
raf kazanmıştı. Yarışmada 22 ülkeden 27 fotoğrafçıya
ödül verilmişti.



T üm branşlar dallarında farklı kate-
gorilerde mücadelesini sürdüren
Beylikdüzü, çoğunluğu kendi spor-

cularından oluşan erkek basketbol takımı
kurarak 2.ligde mücadele edecek. Beylik-
düzü Basketbol İhtisas Kulübü adıyla fede-
rasyonu kaydını yaptıran Beylikdüzü
Basketbol maçlarını Beylikdüzün’de bulu-
nan Beylikdüzü Spor Kompleksi spor salo-
nunda oynayacak.

Sorumluluk aldık

Kulüp Başkanı Fatih Keleş yaptığı açıkla-
mada, “Ben ve kurucu tüm arkadaşlarımın
basketbola olan sevgisi, bizim gibi bu sporu
seven gençlere gerekli imkânları sağlayabil-
mek adına sorumluluk almamız gerektiğini

düşündürdü. Beylikdüzü ve çevre ilçelerin-
deki genç arkadaşlarımın bu sporda doğru
eğitimi alabilmeleri ve gelişimlerini en yük-
seğe çıkartabilmeleri adına bir ihtisas ku-
lübü olan Beylikdüzü Basketbol İhtisas
kulübünü kurduk. Önümüzdeki sezon
TB2L'de İstanbul’u ve Beylikdüzü’nü en iyi
şekilde temsil etmeye çalışacağız” ifadele-
rini kullandı.

Kadro belirlendi

Kulubün baş antrenörlüğünü Köksal Kezik,
yardımcılığını ise Bilginer Batırer’in yapar-
ken, teknik kadronun başında ise Ali Parlak
menajer olarak bulunuyor.  Türkiye Basket-
bol Erkekler 2. Ligi B grubunda mücadele
edecek olan Kırmızı Laciverliler ilk maçı
Muğla’da Fethiye Belediyesi ile 10 Kasım
2018’de yapacak. 
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İstanbulspor ile anlaşması sona eren Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü kendi kaynaklarıyla mücadele
etme kararı aldı. Başkan Fatih Keleş; 'Beylikdüzü ve İstanbul'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız' dedi
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BURAK ZİHNİ

KAGITHANE’DEN
Saraybosna’da düzenlenen 2018 Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda 92
kiloda mücadele veren Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Murat
Sezmiş 17 yaşında büyük bir başarı elde ederek Balkan şampiyonu oldu

Şampiyon Güreşçi Murat Sezmiş ise
yaptığı açıklamada; ‘’Emeklerimin karşı-
lığını şampiyonluklarla alıyorum. Şimdi
yeni şampiyonluklar için mücadele ede-
ceğim. Başkanımız Fazlı Kılıç’a spora ve
sporcuya verdiği desteklerden ötürü çok
teşekkür ediyorum.’’ dedi. 

Emeklerimin
karşılığını alıyorum

türkiYe Kupası 2. Tur
mücadelesinde bugün
Alibeyköyspor ile karşıla-

şacak olan Silivrispor'da hazırlıklar
tamamlandı. Tüm hesapların galibi-
yet üzerine yapıldığı Silivri temsilci-
sinde oyuncular, teknik kadro ve
yönetim alınacak sonuçla birlikte
ilçe halkının desteğini daha da fazla
hissedecekleri görüşünde birleşti.

Evinde üstün

Silivrispor ile Alibeyköyspor daha

önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu
maçların 3'ünü Alibeyköyspor, 2'sini
Silivrispor kazandı. 1 karşılaşma da
berabere bitti. Silivri'de oynanan
maçlarda ise Silivrispor'un rakibine
karşı 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Duru centilmenlik diledi

Karşılaşma öncesi gazetemize konu-
şan Silivrispor Başkanı Akgün Duru
ligde aldıkları galibiyetin kupa için
moral olduğunu belirterek; 'Türkiye
Kupası serüvenimize bugün oynaya-

cağımız Alibeyköyspor maçı ile baş-
lıyoruz. Öncelikle centilmenlik içeri-
sinde bir mücadele olmasını
diliyorum. Batman Petrolspor ma-
çında elde ettiğimiz 3 puan herkesi
sevindirdi. Teknik heyet ve oyuncu-
larımızın motivasyonunu üst sevi-
yeye çıkardı. Cumartesi günü bizi
yalnız bırakmayan taraftarımızın
bugün de desteğini hissetmemiz bizi
bir adım öne geçirecektir. İnşaallah
kazanan biz oluruz ve üst tura yük-
seliriz' dedi.

Batman Petrolspor'u 1-0 yenerek hem sezonun ilk galibiyetini alan hem de büyük moral bulan
Silivrispor Türkiye Kupası'ndaki ilk maçına  bugün çıkıyor. Kırmızı mavililer saat 15.30'da ağırlayacağı
Alibeyköyspor'u mağlup ederek galibiyet serisinin ilk adımını atmak ve üst tura yükselmek amacında
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ALIBEYKOY

Milli takım 
Esenyurt’u 
coşturdu

rUsYa’Ya yenildikten sonra
İsveç'te kritik bir maça çıkan ve
2-0 geriden gelip yaptığı dö-

nüşle herkesi sevince boğan A Milli Takı-
mımız Esenyurt'ta da coşku ile
desteklendi. Son dakikalarda gelen iki
golle İsveç'ten 3 puanla dönen ay yıldızlı-
lar için Esenyurt halkı adeta nefes alma-
dan karşılaşmayı izledi.

Birlikte sevindiler

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Meyda-
nı’nda vatandaşların maçı bir arada ve
daha keyifli biçimde seyretmesi amacıyla
büyük LED ekrandan yayınladı. Maçın
ulusal kanaldan verilmesine rağmen Esen-
yurtlular meydanı doldurarak maçı bir
arada seyretti. Esenyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe de üzerine giydiği milli
formayla vatandaşlarla birlikte maçı izledi.
Oyunun son bölümlerinde milli takımın
golleri peş peşe gelirken vatandaşlar büyük
bir sevinç yaşadı. Başkan Ali Murat Ala-
tepe de maç sonrası vatandaşların sevin-
cine ortak oldu.

önceki gün İsveç'te 2-0 geri-
den gelip 3-2 kazanan A Milli
Futbol Takımı'nda Mircea Lu-

cescu ile birlikte başlatılan gençleştirme
operasyonu devam ediyor. Yaş ortalaması
sürekli düşen bir oyuncu grubu ile yol
almak için mücadele veriliyor. Rumen tek-
nik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol
Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Av-
rupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve
gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mü-
cadele olan İzlanda karşılaşmasına göre,
UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı maç
olan İsveç mücadelesinde yaş ortalaması
3 yaş düştü. Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım
2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda ma-
çında yaş ortalaması 28,45 iken, dün oy-
nanan İsveç mücadelesinde ise yaş
ortalaması 25,09 oldu. AA

spora çok küçük yaşlarda başlayan
genç güreşçi, Kağıthane Belediyesi’nin
ilçede hizmete açtığı spor tesislerinde

profesyonel sporculardan eğitim aldı. Azmiyle
kısa sürede Milli Takım kadrosuna çağırılan
Murat Sezmiş, 2018 Yıldızlar Balkan Şampiyo-
nası’nda 92 kiloda şampiyon oldu.

Kılıç'tan tebrik

Şampiyon güreşçiyi tebrik eden Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane’nin adının
dünyada artık madalyalarla duyulduğunu ifade
ederek; ‘’ Gençlerimizin sokakta zamanlarını ve
enerjilerini boşa geçirmelerindense; ringlerde, be-
ceri atölyelerinde, kütüphanelerde kendilerini ye-
tiştirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Sadece bu yaz
ayında 24 farklı branşta 15 bine yakın çocuğu-
muza ücretsiz sportif eğitim verdik. Alanında
uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuk ve gençle-
rimize sporu sevdirdik. Kağıthaneli çocuk ve
gençlerimize Murat Sezmiş abilerini örnek alma-
larını tavsiye ediyorum. Bizlere bu gururu yaşat-
tıkları için de sporcumuzu tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyorum.’’ diye konuştu.
BURAK ZİHNİ

Balkan şampiyonu 

Kulubün baş 
antrenörlüğünü
Köksal Kezik,
yardımcılığını
ise Bilginer 

Batırer 
yaparken, 

teknik kadronun
başında ise Ali
Parlak menajer

olarak 
bulunuyor. 

Gençleştirme
devam ediyor

Başkan Keleş, kulüpteki birlik beraberlik duygusunun da üst seviyede olduğunu söyledi.
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İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) tarafından son üç yıldır düzenlenerek büyük ilgi gören
'İGD Yılın Zirvedekiler Ödülleri’ne başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 12 Ekim 2018

ADAy olAcAk
GAzetecileR ziRveye 

İ stanbul Gazeteciler Derneği;
Haber, Fotoğraf, Sayfa Düzeni,
Röportaj, Köşe Yazısı, İnternet

Haber Sitesi, Gelecek Vaad Eden Ga-
zeteci Adayı, Yaşam Boyu Onur
Ödülü,  adı altında, sekiz dalda dağıta-
cağı ödüllerle yine adından söz ettire-
cek. Gazetecilikte Zirvedekiler
Ödülü'nün, yerel gazetelerde çalışan
gazetecileri kapsadığını belirten İGD
Başkanı Mehmet Mert, “Yerel medya
ödüllerinin yerel konuları en iyi değer-
lendiren, mesleğe en çok değer veren,
mesleğin evrensel boyutlarda değerlen-
diren ve mesleki kurallara uygun haber
üreten gazetecilere verilmesini hedefli-
yoruz” dedi.

Juride kimler olacak?

İGD 2017 Yerel Gazetecilik Ödülleri'ni
belirleyecek jüri üyeleri ise, İGD Baş-
kanı Mehmet Mert, Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto,
İGD Başkan Yardımcısı Mustafa Dolu,

Milliyet Gazetesi Editörü Ercan Arslan,
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi'nden bir akademisyenden oluşan
beş kişiden 
oluşacak.

Kimler başvurabilir?

Ödüllere İGD üyesi gazeteciler başvura-
bilir veya önerilebilinir. Her aday, bir
dalda ve bir eserle katılabiliyor ya da
önerebiliyor. Ödüllere adaylık kişisel
başvuruyla, çalıştığı kuruluş ve kurumun
yayın sorumluların önerisiyle gerçekleşi-
yor. Yönetmeliğe uygun olmayan başvu-
rular değerlendirmeye alınmayacak.

Nasıl başvuruluyor?

Başvurunun; adayların öz geçmişlerini
ve çalışmalarını belirten 3 adet bilgi ya-
zısı, 2 adet fotoğraf, 1 asıl 2 yedek foto-
kopisiyle, ödüle aday eserlerin en geç 12
Ekim 2018 tarihine kadar İGD Sekreter-
liği’ne elden iletilmesi gerekiyor.
HABER MERKEZİ

Oldu da bitti maşallah
CHP Beylikdüzü Belediye Mec-
lis üyesi Durmuş Şahin'in to-
runu Bora Ali, geçtiğimiz hafta
sonu gerçekleşen sünnet düğü-
nüyle birlikte erkekliğe ilk adı-
mını attı. Beylikdüzü Maya
Restoran'da gerçekleşen sünnet
düğünü renkli görüntülere
sahne olurken, düğüne Beylik-
düzü Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, CHP Beylikdüzü
İlçe Başkanı Turan Taşkın

Özer, CHP Beylikdüzü Bele-
diye Meclis Üyeleri; Doğan
Subaşı, Erkan Erdoğan, Figen
Karahan, Ebru Çevik, İlyas
Yılmaz, Gülüzar Kaya Bektaş
ve Aziz Gökdeniz'in yanı sıra
çok sayıda davetli katıldı. Ha-
layların çekilip, oyunların oy-
nandığı düğünde minik Bora
Ali'yi tebrik eden davetliler,
sağlık dolu bir hayat temenni-
sinde bulundu. BARIŞ KIŞ

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, 2'nci yaşını
Instagram’da düzenlediği fotoğraf yarışması
ile kutluyor. 30 Eylül tarihine kadar başvuru-
ların devam edeceği yarışmada birinci olan
fotoğrafın sahibi akıllı telefon kazanacak. İs-
tanbul Boğazı’nı üçüncü kez birleştiren ve 26
Ağustos’ta 2'nci yaşını kutlayan Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, açılışının yıldönümü kapsa-
mında “#YSSile2yıl”isimli bir fotoğraf yarış-
ması düzenliyor. 

Twitter'da paylaşmak yeterli

Fotoğraf meraklıları Yavuz Sultan Selim
Köprüsü manzarasında çektikleri fotoğrafları
‘#YSSile2yıl’ etiketi ile paylaşarak yarışmaya
katılabiliyor. 30 Eylül Pazar akşamına kadar
başvuruların devam edeceği yarışmada kaza-
nan fotoğraf, seçici kurulun yapacağı değer-
lendirme ile belirlenecek. 5 Ekim Cuma günü
sonuçların açıklanacağı #YSSile2yıl fotoğraf
yarışmasında birinci olan fotoğrafın sahibi,
akıllı telefon ile ödüllendirilecek.

KöpRÜDE 
kadraj savaşları

Sevgili torunum Bora Ali'nin sünnet 
düğününe katılarak, mutluluğumuza ortak olan;

Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na,
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Sayın Turan Taşkın Özer'e,
CHP Beylikdüzü İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'na,

Beylikdüzü Belediyesi CHP Meclis Üyeleri;
Sayın Doğan Subaşı'na,
Sayın Erkan Erdoğan'a,
Sayın Serdar Çakmak'a,

Sayın Ebru Çevik'e,
Sayın Figen Karahan'a,
Sayın Aziz Gökdeniz'e,

Sayın Gülüzar Kaya Bektaş'a,
Sayın İlyas Yılmaz'a,

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Sayın Seyhan Topaloğlu'na,
telefonla arayarak tebriklerini ileten 

CHP Meclis Üyesi Sayın Deniz Çakıroğlu'na,
Sayın Müslüm Akülker'e,

Değerli partili arkadaşlarım, dostlarım ve kısacası bizi tüm sevenlere

TEŞEKKÜR EDERİM

DURMUŞ ŞAHİN

TESEKKUR

CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

1) Adaylar doğrudan başvurabileceği gibi,
yerel gazete sahipleri, yerel gazetelerin yazı
işleri müdürleri; yerel meslek kuruluşları ve
sivil toplum örgütleri aday gösterebilir. Her
aday tek bir çalışma ile katılabilir veya 
önerilebilir.

2) Adayların T.C. vatandaşı, geçimini sa-

dece gazetecilikten sağlayan kişiler olması
ve yazı dilinin Türkçe olması zorunludur.

3) Yarışmaya katılan kişinin adının çalış-
mada açıkça belirtilmiş olması ya da imzasız
eserlerin yetkili yöneticilerce onaylanmış ol-
ması gerekmektedir.

4) Sahibi vefat etmiş çalışmalar aday

gösterilemez. Başvuru süresince aday göste-
rilen çalışma sahibi vefateder ve çalışması
ödül kazanırsa, ödül vefat eden kişinin yasal
varislerine verilir.

5) Çalışmaların 01.01.2017 - 31.12.2017
tarihleri arasında yayınlanmış olması gerek-
lidir. Çalışmaların çalışma sahibinin nüfus

cüzdanı örneği ve kısa bir özgeçmişi ile bir-
likte, İSTANBUL GAZETECİLER DERNEĞİ,
KAYA MİLENYUM AVM NO:5 BÜYÜKÇEK-
MECE Adresine 12 Ekim 2018 tarihine kadar
1'i asıl 3 nüsha halinde taahhütlü olarak
ulaştırılması ya da elden teslim edilmesi ge-
rekiyor. Gönderilen çalışmalar geri verilmi-
yor. İstenen belge veya bilgiler eksik olduğu
takdirde katılımcı katılmamış sayılıyor. 

Ayrıntılı bilgi ''www.iygad.org'' internet ad-
resinden alınabilir. 

Gazeteciler nasıl katılacak?


