
Yaşanan gelişmeleri Damga'ya
değerlendiren AK Parti Silivri Bele-
diye Meclis üyesi Rıfat Kutlu ise 

yaşananları büyük bir skandal olarak yorum-
ladı. Belediyenin sözkonusu arsaları geçmiş 
dönemde yargı kararını beklemeden satmasının 
bugünki manzaraya sebebiyet verdiğini ifade eden
Kutlu, “Belediye mahkeme sürerken, ihale yönte-
miyle buraları sattı. Bu satışı yapmasına rağmen de

250 milyon lira borcu bulunan bir belediyeyle
karşı karşıyayız. Şimdi ise o arazileri geri
aldıkları konuşuluyor. Bu halihazırda
borçlu bir belediye için ekstra borç-
lanma demek. Ekonomisi kötü olan 
Silivri Belediyesi'nin iflası ve çökmesi 
demektir” diye konuştu. 

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Hakkari'nin Şemdinli 
ilçesinde şehit düşen 

7 askerden biri olan Melih 
Sancar’ın acı haberi Avcılar’da
büyük bir hüzün yarattı. Baba
Müslüm Sancar, “En güzel
yavrumu kaybettim” dedi.
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İstanbul 10'uncu Asliye 
Ticaret Mahkemesi'nde 

görülen dava sırasında dışarıda
bekleyen taksicilere seslenen İs-
tanbul Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı Eyüp Aksu, "Gelişmeler
tamamen lehimize. Ulaştırma 
Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye-
si'nin 'bunlar taksicilik yapamaz'
diye bir kararı var. İnşallah deva-
mında da yüzde yüz lehimize bir
karar alırız. Buradan kesinlikle bir
üzüntü çıkmasın" dedi.

KARAR LEHİMİZE OLUR

ç Aksu açıklamasının deva-
mında şunları söyledi: 

“İstediğimiz 2 karar bugün lehimize
verildi. Birincisi bilirkişi raporlarının
uygun olmadığı, İkincisi de 2 ayrı
davanın ayrılmasıydı. 20 Şubat'ta
tekrar dava görülecek. İnşallah son
mahkememiz olur. İçişleri Bakanlı-
ğımızın kararıyla UBER arabaları
bağlanıyor. Bugün itibari ile 
otoparklarda 670 tane araçları
bağlandı. Bundan sonra da biz em-
niyetle bu işin takipçisi olacağız.”

SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ
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Beylikdüzü'nde çok önemli
işlere imza atacaklarının

sözünü de veren Küçük,
“2019'da Beylikdüzü'ne AK Parti
bayrağını dikeceğiz. Tabi biz
bugün öbür aday arkadaşlarımız

gibi aday adaylığına müracaat
ettik. Değerli çok aday adayı ar-
kadaşımız da var. Onlarla birlikte
önümüzdeki süreçte Beylikdü-
zü'nde çok güzel işler yapacağı-
mıza inanıyorum” dedi. I SAYFA 8

GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ
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CHP'li Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar'ın göreve gelmesiyle birlikte mülkü
belediyeye ait 94 tarlaya arsa statüsü 

verildi. Bu taşınmazlar o dönem meclis kararıyla
üçüncü kişilere satıldı. 94 arsanın satışından 
60 milyon TL gelir elde edildi. AK Partili meclis
üyeleri belediyenin zarara uğratıldığını gerekçe
göstererek satışların iptali için dava açtı. Danış-
tay, kamunun zarara uğratıldığına hükmederek
satışların iptaline hükmetti. Belediye, 60

milyona sattığı arsaları 200 milyon lira
üzerinde ödemeyle geri aldı. Bu satışlarla

kamunun uğradığı 140 milyon liralık zarara
İçişleri Bakanlığı 'dur' dedi. Kararda imzası
bulunan başta Işıklar olmak üzere meclis
üyelerine yargılanma izni verildi. 

IŞIKLAR YARGILANABİLİR YARGI KARARI BEKLENMELİYDİ
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AK Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan Aday Adayı Celal

Babayiğit, adaylık başvurusunu İlçe
Başkanı Murat Çelik'e yaptı. İlçe
binasında konuşan Babayiğit, “Geçen
dönemden yarım kalan işimizi tamam-
lamak için yola çıktık. Büyükçekmece
Belediyesi'nin zafiyetlerini çok iyi biliy-
oruz. Bu zafiyetleri ortadan kaldırmak
ve Büyükçekmece'yi hak ettiği noktaya
taşımak için yola çıktık. Hedefimiz
Büyükçekmece'de AK Parti'nin
iktidarıdır, partimizin zaferidir” dedi.
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Yarım kalanı
tamamlayacağız

AK Parti Büyükçekmece İlçe
Başkanı Murat Çelik'e, belediye

başkanı aday adaylığı dosyasını teslim
eden İlker Gürbüz, Büyükçekmece'de
önemli bir başarı hedeflediklerini
söyledi. Büyükçekmece'nin AK Parti
saflarına katılması için yoğun bir mü-
cadele vereceklerinin sözünü veren
Gürbüz, “Güçlü ve kararlı bir şekilde
bu yöndeki çalışmamızı sürdürecek ve
Büyükçekmece'yi olması gereken en iyi
yere bizler taşıyacağız” diye konuştu.
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Büyükçekmece
için geliyoruz

SAYFA 3Mehmet MERT

Akgün, tapuya
talip!

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Bu kez de 
ölmedik anne...

SAYFA 6Bahadır SÜGÜR

Artık 
gelenekselleşti!

SAYFA 7Muzaffer MUYAN

Sporda 
şiddet

Silivri Belediyesi sattığı arsaları misliyle ödeme yaparak geri aldı
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ANIL
BODUÇ

hABeR

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Aday Adayı Velittin Küçük,
İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık'a adaylık dosyasını teslim ederek,
Beylikdüzü için hizmete talip olduğunu açıkladı. Küçük, “İnşallah
hep birlikte Beylikdüzü'ne AK Parti bayrağını dikeyeceğiz. 
Hedefimiz Beylikdüzü'nde AK Parti'nin iktidarıdır” dedi

Hedef Beylikdüzü iktidarı Dünyada ilk
üçe gireceğiz

İBB Başkanı Mevlüt Uysal,
bu yıl 40'ıncısı düzenlenen

Vodafone İstanbul Maratonu'nda
'Halk Koşusu'na katıldı. Burada 
konuşan Uysal, “İstanbulluların 
maratona olan ilgisi güzeldi. 
Teşekkür ediyoruz. Şu an dünyada
ilk 17 içersindeyiz. İstediğimiz lk 
5'te, ilk 3'te olmak ya da 1'inci
neden olmayalım.  İstanbul mara-
tonu dünyada ilk 3'e girecek ve
sonrasında da 1'inci olacak. 
Bizim nihai amacımız bu yönde
olmalı” dedi. I SAYFA 7
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Avcılar şehidine

AgLADI

UBER BiTMiSTiR
UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava sonrası Taksiciler Esnaf
Odası Başkanı Eyüp Aksu basın açıklaması yaptı. Aksu açıklamasında, davada artık sona
gelindiğini çıkan kararların lehlerine olduğunu belirtti. Aksu, “UBER, artık bitmiştir” dedi
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Tehlike
çanları
çalıyor!

Olası İstanbul depre-
minde en büyük riskler-

den birinin “zemin sıvılaşması”
olduğunu belirten Jeofizik uz-
manı Dr. Öğretim Üyesi Oğuz
Gündoğdu, “Zemin etüdü ya-
pılmadıysa, buna uygun yapı-
lar yapılmadıysa ister bina,
ister yol olsun buralar son de-
rece tehlike altındadır. İstanbul
için uyarı çanları çalmaktadır.
Bu anlamda hareket geçilmeli-
dir” diye konuştu. I SAYFA 5
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CHP Küçükçekmece Belediye
Başkan Aday Adayı Çetin

Çapan, Kahve Aşkına Kafe isimli
restoranda yerel basın mensuplarıyla 
bir araya geldi. Adaylık sürecine ilişkin
konuşan Çapan, “Partimize ilgi çok
büyük. Benim de aday adayı olduğum
yerde 20'nin üzerinde arkadaşımız var.
Her birine başarılar diliyorum. 
Biz ise Küçükçekmece'de geniş halk
tabanlarıyla görüşmeler yapıyoruz,
olumlu sonuçlar alıyoruz. Küçükçekme-
ce'de partimizin zaferi için büyük bir
güçbirliği hedefliyoruz” dedi.
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Çapan: Halkın
karşılığı olumlu

Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın
konuyla ilgili sessizliği devam ediyor.

AK Partili Rıfat Kutlu, Silivri’de çok kötü
bir belediye yönetimi olduğunu söyledi.

Mustafa
Necati Işık

hakiMDen 
aF DileDi

Fatih'te geçen
yıl bir lokantada

çorba içen amca ve 
yeğenini 4 el ateş ederek
yaralayan tutuklu sanık
Faruk Başçı'nın (27)
yargılanmasına baş-
landı. Sanık Başçı 
"Çok pişmanım beni 
affedin. Kendimde 
değildim" dedi.  I SAYFA 3
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Velittin
Küçük

Mevlüt 
Uysal

SATTIĞINDAN
ÇOK ALDI

ZARAR ETTİ
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Silivri'de arsa statüsü verilen 94 tarlanın geçmiş dönemdeki satışları 
Danıştay tarafından iptal edildi. Belediye ise satışından 60 milyon lira 
gelir elde ettiği arsaları, 200 milyon lira ödemeyle geri aldı. Yaşanan

gelişmeleri değerlendiren AK Parti Silivri Belediye Meclis üyesi Rıfat Kutlu,
“Halihazırda 250 milyon lira borç varken şimdi de arsaları geri almak için 

borçlanıldı. Bu Silivri Belediyesi'nin çöküşü demektir” dedi



A cıbadem Üniversitesi Atakent
Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Ali Evren Tufan,belirtileri 12 ya-
şından önce başlayan, ev ve okul gibi en
az iki farklı ortamda görülen, altı ay ya
da daha uzun süren dikkatsizlik, aşırı ha-
reketlilik ve tez canlılığın Dikkat Eksikliği
ve Hiperaktivite Bozukluğu’na işaret etti-
ğini belirterek “Dünyada ilkokul çağında
her 20 çocuktan birinde görülen bu
sorun, yine her 25 ergenden de birinde
karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bö-
lümlerine bu yakınmalarla başvuranların
sayısı gün geçtikçe artıyor” diyor.

Erkeklerde sık görünüyor

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuk-
luğu (DEHB) iki farklı bozukluk ve her
zaman, bir arada görülmüyor. Ancak bir
arada görülen çocuklarda da bazen hipe-
raktivite bazen de dikkat eksikliği ön
plana çıkabiliyor. Üstelik cinsiyete göre
de değişebiliyor; DEHB tanısı almış ço-
cuklar arasında dikkat eksikliği kızlarda,
hiperaktivite ve dürtüsellik ise daha çok
erkeklerde görülüyor.

Yüksek zekayla ilgisi yok

DEHB’nun toplumda sanılanın aksine
yüksek zeka düzeyinden kaynaklanmadı-
ğını söyleyen Doç. Dr. Ali Evren Tufan
“Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bo-
zukluğu; çocuğun akademik, iş,
sosyal ve özel hayatında sorun-
lara yol açabilirken, ileride
depresif bozukluklar, anksi-
yete bozuklukları, sınıfta
kalma, okulu terk etme, iş
hayatında düşük başarı,
sık iş değiştirme, tehlikeli
araba kullanma ve
madde kullanımı gibi ek
sorunlar da eklenebii-
yor” diyor. Doç. Dr. Ali
Evren Tufan, anne baba-
lara çocuklarına doğru
yaklaşım konusunda
önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu.

Kişiliğini değil hatasını
eleştirin

Bu çocuklar sık düşebilir, evdeki eş-
yalara zarar verebilir ve oyun oynar-
ken yaralanabilir. Böyle bir durumda
kişiliğini değil yaptığı hatayı eleştirin. Ör-

neğin; bir vazoyu kırdığında “Seni doğu-
racağıma taş doğursaydım, elin ayağın
durmuyor” demek kişiliğini yaralar.
Onun yerine “Salondaki vazoyla oynar-
ken kırmışsın. Bu hareketin yanlış ve bu
yüzden seni on dakikalığına odana yolla-
yacağım” diyerek hatasının farkına var-
masını sağlayabilirsiniz.

Kısa ve net yönergeler verin, tekrarlatın

Anlattıklarınızı sonuna kadar dinlemeye-
bilirler. “Anladım” dese de aslında ne an-
lattığınızı ve kendisinden ne istediğinizi
tam olarak anlamamıştır hatta sadece ilk
ve son cümleniz aklında kalacaktır. O ne-
denle, çocuğunuzla göz teması kurup,
net ve kısa mesaj vermeniz, sonra da tek-
rarlatmanız yönergelerinizin etkinliğini
artırır.

Ev kurallarını yapılandırın

Görevlerini düzenleyebilmek için görsel,
somut hatırlatıcılar ve sabit kurallara ihti-
yaç duyarlar. Örneğin; akşam yemeğinin
19:00’da yeneceğini, ardından sofranın
toplanmasına yardım edileceğini, sonra
da ödevlerini yapması gerektiğini söylese-
niz de o sırada başka bir şeyle meşgulse
söylediklerinizi unutacaktır. O nedenle
evin kuralla-
rını

ortak bir kararla belirleyip liste haline ge-
tirin ve çocuğunuzun çalışma masasına
asın. Sürekli göz önünde olacak kurallar,
sözden daha etkili olacaktır.

Övgüden kaçınmayın

Çocuğunuzun beğendiğiniz hareket ve
davranışlarını zaman kaybetmeden,
hemen övün. “Otobüste yer vermeni çok
beğendim” gibi. Sözel pekiştireçler isteni-
len davranışların tekrarlanma olasılığını
artırır. Birkaç kez sözel olarak pekiştirdi-
ğiniz ve övdüğünüz davranışının za-
manla çocuğunuz için bir alışkanlık
haline geldiğini göreceksiniz.

Uzun uzun eleştirmeyin

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalık-
ları Uzmanı Doç. Dr. Ali Evren Tufan
“Çocuğunuzun istemediğiniz davranışla-
rını uzun uzadıya eleştirmeyin. Çok ve sık
eleştirilen davranışlar dikkat çekme ve ile-
tişimin bir yolu haline gelebilir” diyor.

Evde eşyalarının yerini değiştirmeyin

Çocuğunuzun odasında eşyalarının yer-
leri net ve sabit olsun. Oyuncaklar, ço-
raplar, iç çamaşırları, kitaplar ve
defterlerin yerlerini renkli etiketlerle belir-
tebilirsiniz. Zamanla çocuğunuzun eti-
ketlere alışarak, odasını daha düzenli

hale getirmeye başladığını gö-
receksiniz.

Öğretmeniyle iletişimde olun

Öğretmenleriyle iletişimde olun. Onların
gözlemleri tanı ve tedavide çok önemli.
DEHB tanılı çocukların öğretmenleri bu
çocukların yerlerinde kıpır kıpır kıpırdan-
dıklarını veya arkadaşlarına laf yetiştir-
diklerini fark ettiklerinde çocuğun adını
söylemek veya önüne dön vb. şeklinde
uyarılar yapmak yerine çocukla önceden
kararlaştırdıkları bir davranışı yapabilirler
(Örneğin yanından geçerken kalemle sı-
rasına vurmak gibi). Bu davranış hem
çocuk için bir uyarı görevi görür hem de
çocuğun arkadaşları içerisinde öne çık-
masını engeller.

Spor etkinliklerine başlatın

Çocuğunuzu spor etkinliklerine başlatın.
Belli bir düzen içerisinde yapılan sporlar
davranış sorunlarını azaltabiliyor. Antre-
nör/ koç ve benzeri yetişkinler çocuğunuz
için rol modelleri olarak görev yapabilir.
Takım oyunları çocuğunuzun sosyal be-
cerilerini destekler ve arkadaş çevresini
model almasını sağlayabilir.

Kendinize zaman ayırın

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalık-
ları Uzmanı Doç. Dr. Ali Evren
Tufan “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu tanısı almış çocuğunuzla çok
daha fazla ilgilenmeniz gerektiğinden

çoğu zaman kendinizi tükenmiş,
yorgun ve halsiz hissedebi-

lirsiniz. Haftada en az
bir saat kendinize vakit
ayırın. Bunun için
kendinizi suçlu his-
setmeyin. Çünkü
kendinize zaman
ayırarak, günlük ha-
yatınız ve ebeveynlik
becerileriniz için ge-
reken enerjiyi sağla-
mada da büyük fayda
göreceksiniz” diyor.
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Yaramaz diYE tanımlanan Çocukların ortak sorunu

”Koltukların 
üzerinden 

inmiyor, kapılara
tırmanıyor!”, 

“Derslerine 
hiç dikkatini 

vermiyor, okul 
eşyalarını hep

kaybediyor!”...
Çocuklarda 

Dikkat 
Eksikliği ve 

Hiperaktivite
Bozukluğu’na

işaret eden bu tür
davranışlardan 

pek çok anne
baba muzdarip

Çocuğunuz idrar 
kaçırıyosa dikkat!

SAğLık Bilimleri Üniversitesi Öğretim
Üyesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr.
Arife Uslu Gökceoğlu çocuklarda gece

idrar kaçırmas hakkında açıklamalarda bulundu.
Gökceoğlu, idrar kaçırma durumunda normal geli-
şim basamaklarının bilinmesinin önemli olduğunu
belirterek, tuvalet eğitimi için en uygun zamanın 2-4
yaş arası dönem olduğunu ifade etti. Çocuklarda 7-
10 yaş arasında idrar kaçırma sıklığının yüzde 7-9, 15
yaş grubunda yüzde 1-2 civarında seyrettiğini anlatan
Gökceoğlu, gece idrar kontrolünün, en geç 5 yaşına
kadar kazanıldığını söyledi. Arife Uslu Gökceoğlu,
"Gece idrar kaçıran 5 yaşını doldurmuş çocukların
mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi ge-
reklidir. Böbrekten şeker hastalığına kadar pek çok
hastalık gece idrar kaçırma olarak belirti verir" diye
konuştu. Gece idrar kaçırma şikayetine gündüz idrar
veya kaka kaçırma da eklenirse daha ileri tetkik ve de-
ğerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

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
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�LKÖ�RET�M öncesinde ve hafif semptomlarda
öncelikle davran��ç� terapiler uygulan�yor, ebeveynler
do�ru yakla��m konusunda bilgilendiriliyor. Orta-a��r

derecede semptomlarda, ilkö�retim ça��ndaki ve daha
büyük çocuklarda ilaç tedavisi birinci seçenek olarak öne-
riliyor. Doç. Dr. Ali Evren Tufan ��laç tedavisi bireysel ve

aile psikoterapisi ile birlikte yürütülmeli ve bir �iki y�ll�k te-
daviden sonra tercihen okul dönemi içerisinde ilaca bir- iki
ay ara verilerek tedavi gerekip gerekmedi�i tekrar de�erlen-
dirilmelidir� diyor. DEHB�nun nöro-geli�imsel bir bozukluk ol-

du�undan belirtilerinin geli�imle ve merkezi sinir
sisteminin olgunla�mas�yla birlikte gerileyebildi�ini be-
lirten Doç. Dr. Ali Evren Tufan �Kullan�lan ilaçlar ve
terapiler ise geçici olarak belirtileri kont-
rol etmekte ve ek bozukluklar
ve sorunlar�n geli�mesini
önlemektedir. Bu yarar-

lar�n gözlenmesi
için ebeveynle-

rin ço-

Tedavide farklı 
yöntemler uygulanıyor

Bazı çocuklar gece idrar kaçırma problemiyle karşı
karşıya... Ebeveynler ise konu hakkında endişelli.
Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Gökceoğlu, 
"Böbrekten şeker hastalığına kadar pek çok hastalık
gece idrar kaçırma olarak belirti verir" dedi

Efor testi şart mı?
Doktor Demet Erciyes, kalp ve damar
hastalıklarıyla ilgili billinmeyenleri anlattı.
Efor testinin gerekli olup olmaması da

bunlardan biri... Erciyes, "Hepimiz günlük yaşantı-
mızda bir yerlere yetişmeye çalışırız, koşarız merdiven
yokuş çıkar yoruluruz veya hiç hareket etmesek de
kimi zaman çok üzülürüz, heyecanlanırız, korkarız ve
bunlarla kalbimizi ne kadar yorduğumuzu bilmeyiz.
Kalbimiz yorulunca neler oluyor nabzımız kaça
kadar çıkıyor tansiyonumuz ne oluyor EKG’de deği-
şiklik oluyor mu, kalp ritmimiz değişiyor mu bileme-
yiz. Halbuki bu bizim için hayati öneme sahip bir
bilgidir" dedi.

EKG mi efor testi mi?

Ntv.com.tr'nin haberine göre, "Kardiyolojik muaye-
nede çekilen EKG sadece o anki durumu yansıtır.
Geçmişte geçirilmiş bir enfarktüs varsa yerini göstere-
bilir" diyen Erciyes, "Çekildiği anda bir şikayet varsa
değeri daha fazladır. Fakat kalbin genel olarak du-
rumu hakkında verdiği bilgi çok sınırlıdır. O nedenle
biz kardiyologlar istirahat halinde çekilen EKG’ye
pek itibar etmeyiz” dedi.



İstanBul Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmada tutuklu sanık
Faruk Başçı ile şikayetçiler Serkan

Yüksel ve Arda Yüksel hazır bulundu. Sanık
Faruk Başçı yaklaşık 2 yıldır dolaylı olarak teh-
ditler aldığını söyleyerek "Kendimi korumak için
silah aldım, sürekli üzerimde taşıdım. Geç saat-
lere kadar işyerimizde çalıştığımızdan ve acıktı-
ğımızdan dolayı yemek yemeye gittik. Yemek
yerken karşıdan iki kişinin geldiğini, mavi mon-
tlu şahsın bana daha dikkatli baktığını gördüm.
İkisi de içeri girdi, mavi montlu olan tekrar çıktı,
ters bir üslupla 'Neye bakıyorsun birine mi ben-
zettin?' dedi. Ben o anda yere doğru iki üç el
ateş ettim, onlara doğru tutmadan yere doğru
iki üç el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Ondan sonra
olay yerinden uzaklaştım. Bu olaydan dolayı

çok pişmanım " dedi.

iddianamede ne var?

İddianamede, Fatih'te 2017 yılının Ekim ayında
meydanda gelen olayda Faruk Başçı'nın sila-
hıyla ateş ederek Serkan Yüksel (36) ve Arda
Yüksel'i (23) ateş ettiği anlatılıyor. Serkan Yük-
sel'in hayati tehlike geçirmeden basit tıbbi mü-
dahale ile giderilemeyecek derecede ateşli
silahla yaralandığını, Arda Yüksel'in basit şe-
kilde yaralandığı kaydedilen iddianamede,
Faruk Başçı'nın öldürmeye elverişli ateşli silahla
hedef gözeterek en az 4 el ateş ettiği kaydedili-
yor. İddianamede şüpheli Faruk Başçı'nın "Kas-
ten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah
taşımak" suçundan 19 yıldan 33 yıla kadar
hapsi isteniyor. 
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2 019 yerel seçimlerine adım adım yakla-
şıyoruz.
Şimdilerde aday adaylığı süreci.

Sonrasında her siyasi partinin ortaya koya-
cağı adaylar.

Listeler.
Kontenjanlar.
Projeler.
Vaadler.
Söylemler.
Artılar, eksiler ve sandık.
Aslında her defasında son sözü sandık söyle-

yecek dediğimizde de bu sözü pek samimi bul-
madığımı söylemeliyim.

Zira sandıkta oyladığımız adaylar çoğu
zaman bizim oy vermemiz gereken kişiler ol-
mamasına rağmen; bazen ‘mecburiyetten’,
bazen ‘alternatifsizlikten’, bazen ‘çaresizlikten’
ve çoğu zamanda adam yokluğundan oy ver-
mek zorunda kaldığımız isimler oluyor…

***
Neyse şimdilerde aday adaylık süreci dedik

ya.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhtemel aday

olacak isimler dosyalarını parti merkezlerine
ulaştırdılar.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin muhtemel
aday olacak isimler ise bugün itibariyle dosya-
larını parti merkezlerine vermiş olacaklar.

Diğer  siyasi partilerimiz de ilerleyen gün-
lerde aday adayları dosyalarını teslim almaya
başlayacaklardır.

Farkındaysanız ben doğal olarak İstanbul’u
ve İstanbul’un gazetemizin hakim olduğu ilçe-
leri yorumlamaya çalışıyorum.

Hak verirsiniz ki, bu ilçelerde yiyip içip gezi-
yoruz, yaşıyoruz, çalışıyoruz, dolaşıyoruz.

Bu ilçe insanları ile daha çok bir arada olu-
yoruz, konuşuyoruz, zaman geçiriyoruz.

Bu ilçelerin sorunlarına daha çok vakıfız.
Bu ilçe halkının ne isteyip ne istemediklerini

çok daha yakından biliyoruz.
Dolayısıyla önce bu ilçeleri ve İstanbul’u yo-

rumlamalı, sonra -sırası gelirse veya gerek gö-
rülürse- başka başka kentlerimizi de
yorumlamaya çalışırız.

'BENDEN SONRA BENİM ADAMIM 
BAYRAĞI DEVRALACAK'

Bu ilçelerimizden ve ilçe aday adaylarımız-
dan bazılarının isimlerini köşemizde fazla oku-
manızın da altında yatan etken az önce
bahsettiğimiz ertkenden başka şey değil.

Örneğin; Büyükçekmece’de yaşayan, Büyük-
çekmece’de evi olan, Beylikdüzü’nde iş yeri
olan, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Avcılar, Küçük-
çekmece’ye en fazla 10-15 km mesafede olan,
haftanın hemen hemen her günü bu ilçelerin bi-
risinde mutlaka yemek yiyen, kahvaltı yapan,
toplantıya katılan, sohbet eden, spor müsaba-
kası izleyen, sinemaya giden v.s. birisi olarak bu
ilçeleri değil de, Kartal, Beykoz, Üsküdar, Tuzla
gibi senede en fazla üç beş defa uğradığım ilçe-
lerden birisini sık sık yorumlarsam veya -tabiri
caizse ahkam kesersem- kusura bakmayın ama
o yorum pek tutarlı olmayabilir.

Beni de yanıltabilir.
Sizleri de aldatabilir.

***

Lafı uzatmadan bölgemiz ilçe-
sini daha sık yazmaya ve bölgemiz ilçe belediye
başkan aday adaylarını daha fazla yorumla-
maya çalışacağız.

İşte onlardan birisi.
Büyükçekmece’nin beş dönemi bitirip altıncı

döneme aday olmaya hazırlanan Hasan Akgün
bir dergiye (Tarafsız Bakış Dergisi) verdiği rö-
portajda kendisine sorulan; ‘Büyükçekmece’ye
yeniden aday adaylığınızı açıkladınız. Sizden
başka aday adayı yok. Bunu nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Hasan Akgün yeni bir siyasetçi yetiş-
tirilmesine izin vermiyor mu?’ şeklindeki
soruya şu cevabı vermiş:

Büyükçekmece ailem beni tanıdığı için, ben
burada olduğum sürece Büyükçekmece içerisin-
den aday çıkmaz. Bunun iki sebebi var. Ben abi
veya baba gözüküyorum. Tabi benimle beraber
olan arkadaşlarım bayrağı benden sonra devra-
lacak. Belediye başkanlığının okulu yoktur. Bu-
raların bana ihtiyacı var…

…
Bu cevabı okuduğumda hem bu ilçenin bir

seçmeni, yurttaşı, olduğum için, hem Cumhuri-
yet Halk Partisi’ne oy veren bir ferdi olarak iki
defa utandım dersem yeridir.

Hem utandım, hem üzüldüm, hem ayıpla-
dım.

Utandım çünkü; demek ki ‘Ben 42 yıllık be-
lediyeci, 25 yıllık belediye başkanıyım’ diyen
Hasan Akgün’ün karşısına 350 bin nüfuslu bu
ilçe başka bir aday/aday adayı veya belediye
başkanı çıkartamıyor.

Utandım çünkü; Cumhuriyet Halk Partisi
gibi ülkeyi kuran yüz yıllık siyasi bir parti, 350
bin nüfuslu bir ilçede başka bir belediye başkanı
adayı çıkartamıyor.

Utandım çünkü, bu ilçeyi beş dönemdir yöne-
tim altıncı belki de yedinci dönemine talip olan
bir belediye başkanı bu ilçenin geleceğini ancak
ve ancak kendisi veya kendisinin yanında yetişe-
cek kişilere bağlı olduğunu görüyor.

Utandım çünkü; Cumhuriyet ülkesinde, cum-
huriyet sevdalısı, adı cumhuriyet olan, ülkeyi
kuran Atatürk’ün kurduğu bir siyasi partinin bir
belediye başkanı adeta padişahlık anlayışı ile
bir düzen kurmuş ve kendisinden sonraki yöne-
timi de dizayn etme güdümüne girmiş.

Utandım, üzüldüm, ayıpladım çünkü; kendisi
dışında 350 bin nüfuslu bir ilçede yaşayanları
yok sayan, hiç sayan, bir anlayış ne yazık ki o il-
çenin belediye başkanlığını beş yıldır yönetiyor.

Utandım, üzüldüm, ayıpladım çünkü; ’…
Benimle beraber olan arkadaşlarım bayrağı
benden sonra devralacak…’ sözü ile bir bele-
diye başkanı o belediyenin yönetimine talip
değil, o belediyenin, o ilçenin tapusuna talip ol-
duğu zihniyetini gözler önüne sermiş oluyor…

Ekipten kopmalar var!

Bu arada hazır Hasan Akgün’ü yazmışken
mevcut belediye meclis üyelerinden bazılarının
(Fahrettin Altuntaş gibi) henüz belediye meclis
üyeliği aday adaylık müracatı yapmadıklarını
da belirtelim.

Bu müracatların yapılmaması akıllara ya
Akgün’ün bu isimlere olur vermediği veya Ak
Parti’nin adayına bağlı olarak karşı listede yer
alacakları ihtimallerini getirmiş oldu…

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Hasan Akgün
Büyükçekmece’nin 

tapusuna talip!

3GÜNCEL

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 için jeneratör,  peyzaj düzen-
lemesi, kapal� otopark, 

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

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri�nin yeni gözdesi...
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O lay Refik Saydam Caddesi'nde
saat 13.00 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre 34 TEP 86

plakalı içerisinde yolcu bulunmayan taksiyi
kullanan Şeref Hamamcı (66),
Fatih istikametinde seyir ha-
lindeyken rahatsızlandı.
Aracı yol kenarına
park eden Ha-
mamcı, otomobilin
arka koltuğuna
uzandı. O sırada
yoldan geçen bir
sürücü otomobi-
lin arka koltu-
ğunda hareketsiz
şekilde bir kişinin
yattığını görerek yar-
dım etmek için oto-
mobilin yanına geldi.
Taksi sürücüsünün ölmüş
olabileceğinden şüphelenen kişi,
durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri arka kol-
tukta hareketsiz şekilde yatan sürücü Ha-
mamcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yoldan geçen bir taksici ise aracın çalıştığı
taksi durağını arayarak arkadaşlarını bilgi-
lendirdi.

Büyük şok yaşadı

Olayı haber alarak gelen taksi sahibi

Ümit Şentürk ise taksinin içerisinde
yatan kişiyi görünce büyük şok yaşadı.
Taksisinin içinde tanımadığı bir kişi ölm-
üştü. Pazar günü çalışan taksi şoförü
Alaattin Öztürk'ü aradı. Öztürk ise uyku-
suz olduğunu ve yerine başka bir arkada-
şının çalıştığını söyledi. Bunun üzerine
sinirlenen Şentürk “Adam arabanın içeri-

sinde yatıyor. Sen bana sormadan nasıl
arabayı başkasına verirsin. Sen şimdi
kime nasıl hesap vereceksin" diyerek Ala-
attin Öztürk'e tepki gösterdi. Kalp has-
tası olduğu öğrenilen Şeref Hamamcı'nın
cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlen-
mesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na
götürüldü. dhA

KIme nasIl hesap
vereceKsIn?

Hem suçlu hem güçlü
EsENYurT'TA bisiklet
sattıkları dükkandan
parasını almaya giden

üç çocuğun dükkanda alıkonularak,
darp edildiği iddia edildi. Çocuklar
yan tarafta bulunan kahvehanede-
kiler tarafından kurtarıldı. Olay,
Merkez Mahallesi 1209 sokak'ta
meydana geldi. İddialara göre su-
riye uyruklu kişilerin işlet-
tiği ikinci el eşya alınıp,
satılan dükkana üç çocuk
bir bisiklet sattı. Dükkan
sahibi bisikletin parasını
sonra vereceğini söyleyip
çocukları yolladı. Üç çocuk,
cuma günü dükkâna gele-
rek bisikletlerini geri
almak istediklerini söy-
ledi. İşyerinde bulunan üç

kişi iddialara göre çocukları darp
etti. Dükkandan yükselen çığlık
seslerini duyan çevredekiler çocuk-
ları içeriden çıkararak yan tarafta
bulunan kahvehaneye aldı. Darp
edilen çocuklara ilk müdahale kah-
vehanede yapılırken dükkan sahibi
yanına aldığı grupla kahvehaneye
geldi. Burada iki grup arasında tar-

tışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra
kavgaya dönüştü.

Polis soruşturma başlattı

Kahvehane sahibi İbrahim Çamlı-
bel çocukları kurtardıkları için ken-
dilerine de saldırıldığını iddia etti.
Çamlıbel, "Çocuklar onlara bir şey-
ler satmış. Çocuklara paralarını

vermemişler. sonra da
dövmüşler. Biz çocukları
koruduğumuz için bize de
saldırdılar" diye konuştu.
Darp edilen çocuklar te-
davileri yapılmak üzere
Esenyurt Devlet Hastane-
sine götürüldü. Çocuklar
tedavilerinin ardından ta-
burcu oldu. Polis olayla il-
gili soruşturma başlattı.

Son pişmanlık
neye yarar?

Fatih'te geçen yıl bir
lokantada çorba içen

amca ve yeğenini 4 el 
ateş ederek yaralayan 

tutuklu sanık Faruk
Başçı'nın (27) "Kasten
öldürmeye teşebbüs"

suçundan 19 yıldan 
33 yıla hapsi istemiyle

yargılanmalarına
başlandı. Sanık Başçı 
"Çok pişmanım beni

affedin" dedi

Yapayalnız

öldü!
Beşiktaş'ta yalnız yaşayan
bir kişi, komşuları
tarafından kaldığı evde
ölü olarak bulundu

Olay, Akatlar Mahal-
lesi, Cumhuriyet
Caddesi'nde bulunan

tek katlı bir evde meydana
geldi. İddiaya göre sabah saat
10.00 sıralarında dükkanı
açmak için iş yerine gelen kom-
şusu, dükkanın hemen yanında
bulunan evden duman kokuları
ve penceredeki is lekesinden
şüphelenerek durumu ev sahi-
bine bildirdi. Yanında getirdiği
anahtarla eve giren ev sahibi Ali
Akkaya kapıyı açtığında yerde
hareketsiz şekilde yatan  Nur
Fahri Akman ile karşılaştı. Ev sa-
hibi ve komşuları daha sonra
durumu polis ve sağlık ekiple-
rine haber verdi. İhbar üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri,
yerde hareketsiz şekilde yatan
Akman'ın hayatını kaybettiğini
belirledi. Polis ekipleri evin çev-
resini güvenlik şeridi çekerek
önlem aldı. Olay yeri niceleme
polisleri ise bir süre cesedin üze-
rinde ve evde inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından
Akman'ın kesin ölüm nedeninin
belirlenmesi için Adli Tıp Ku-
rumu Morgu'na götürüldü.

Zehirlendi mi?

Olayı anlatan Ev sahibi Ali Ak-
kaya “ Komşular haber verdi.
Biz de geldik. Penceredeki
duman lekesini görünce kapıyı
açtık içeriye girdik. Yerde hare-
ketsiz şekilde yatıyordu. Bizim
kiracımız oluyor. Dumandan ze-
hirlenmiş olabilir, rahatsızlığı da
vardı. 7-8 senedir burada tek
başına yaşıyordu" dedi. DHA

Otomobiller birbirine girdi
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Çağ-
layan istikametine saat 12.30 sırala-
rından meydana gelen 3 aracın

karıştığı trafik kazasında kaldırımda bekleyen
bir kadın yaralandı. Görgü tanıklarının iddia-
larına göre Berkay Diktepe idaresindeki 17 FS
448 plakalı otomobil caddede makas atarak
ilerliyordu. İstaç Otobüs Durağı yakınındaki
direksiyon hakimiyetini kaybeden Diktepe,
park halindeki biri minibüs üç araca çarparak
durabildi. O sırada araçların yanında oğlu ile

bekleyen Hikmet
Mutlu isimli kadın
araçlardan birinin
kendine çarpması
nedeniyle hafif şe-
kilde yaralandı.
Hikmet Mut-
lu'nun oğlu ise
"Otomobiller bir-
birine girdi biz de
şaşırdık” dedi.

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde taksi şoförü, araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olayı
öğrenerek taksisinin yanına gelen taksi sahibi, araç içerisinde tanımadığı bir kişiyi ölü olarak
görünce şok oldu. Pazar günü çalışması gereken taksiciyi arayan taksi sahibi, “Bana sormadan nasıl
arabayı bir başkasına verirsin. Sen şimdi kime nasıl hesap vereceksin?" diyerek tepki gösterdi
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D oğumu ile ölümü belli olmayan
insan oğlundan biri olan şahsın
tüm engellere rağmen önemli bir

etkinliğe daha imza atmanın gururunu
yaşayalım derken beklenmedik bir anda
bir kazaya rastladık. 

Tüm engellemeler ve yaptırmama ça-
balarına karşı gerçekleştirdiğimiz 2. Ar-
dahan günleri İstanbul’un Maltepe
ilçesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimi-
zin güzelliği ile nazara geldiğinde ortaya

koyan son trafik kazası üzüntüsünü yazı
olarak sizinle paylaşıyorum. “Başta İs-
tanbulun heryeri benimdir”diyerek kendi-
sinden başka 39 belediyenin olduğunu
unutan ve her alana ben izin vermezsem
olamaz diyen İBB olmak üzere İBB den
kaymaklanan sıkıştığı topu İBB atan ve
İBB’e ne olduğunu çokta anlamayan siya-
siler ve ARDAFED’in yapmak istedikle-
rini yapamayıp bu beceriksizliklerinin
ARDAFED’i engellemeye kalkanlar

olmak üzere hemen herkesin
karşı olduğu 2.Ardahan Günleri yine 
ARDAFED’in olağanüstü direnişi ile 
gerçekleşmiştir.

İstanbulun Asya yakasın da bulunan
Maltepe Belediyesi alanında yapılan ve 4
gün 5 gece süren 2. Ardahan Günleri yanı
sıra Maltepe, Üsküdar, Kaynarca, Pen-

dik,Kartal,Ataşehir, Sancaktepe, gibi
çevre ilçeler ve yerleşim alanları da yer
almışlardır. Gerek ulusal basında gerekse
yerel basında geniş yer alan 2. Ardahan
Tanıtma günleri sol orjinini Maltepe Be-
lediyesi’ni sağladığı demokratça tavırları-
nın yanı sıra tanıtım günlerimize ev
sahipliği yapan Maltepe’lilerin yanında
ARDAFED’e sıcak ve samimiyetçe bakan
dernek ve sivil toplum kurumlarının des-
teği ile gerçekleşmiştir. 

Aynı gün aynı alanda etkinliğimize
150 km uzaklıkta yapılan Erzincan’lılar
gününe sol çeken 2. Ardahan Günleri Ar-

dahan yanı sıra İstanbul da ki insanlığı
kaynaşmıştır. Alevî’sinden,kürdüne,tere-
kemesine,ahıskalısına herkesin Türkiye’li
olma çatısı arzusuyla geldiği alanda Mal-
tepe Belediyesi yanı sıra Büyükşehir Mal-
tepe ve Tuzla Belediyesini çabalarında bir
araya gelmiştir. 2. Ardahan Günleri’ni
anlatmaya devam edeceğimiz 2. Ardahan
Günleri’nden hemen sonrasında Erzin-
can’a doğru yol alırken ölümle karşı kar-
şıya geldiğimiz trafik kazasıda bize
gösterdiği tek şey “insanlığa hizmetin
sonu ölümde olsa yapmak zorundayız”
bizim yaptığımızda bu..

Bu kez de ölmedik anne...

M altepe Belediyesi Küçükyalı Süreyya
İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen, "Ata’ya Saygı ve Gençlik Çalış-

tayı"nın moderatörlüğünü gazeteci Özlem Gürses
yaptı. İki oturumda gerçekleşen çalıştayın ilk oturu-
munda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Galatasaray Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Alev Cömert, Halk Tv Genel
Yayın Yönetmeni Serhan Asker ve Avukat Nurhan
Demirhan gençlik, eğitim, teknoloji ve güncel siya-
set üzerine sunumlar yaptı. Maltepe’de yaşayan ve
çeşitli okullarda eğitim gören 500’e yakın öğrenci-
nin katıldığı çalıştayın ikinci oturumunda ise oluştu-
rulan çalıştay gruplarında, “Genç dostu kent
olmanın ilkeleri, yöntemleri”, “Gençlerin yerel yöne-
time katılım mekanizmaları”, “İş arayan, çalışan ve
girişimci gençlere destek”, “Dezavantajlı gençler

için kentsel adalet”, “Gençler için temel ve sürekli
eğitim”, “Gençler arası cinsiyet eşitliği”, “Gençler,
kültür ve yaratıcılık”, “Gençler için spor ve sağlık”
ve “Gençler ve dünyayla bütünleşme” konuları tar-
tışıldı.

Yaratıcı fikirler ortaya çıktı

Çalıştay gruplarının teker teker önerilerini sıraladığı
toplantıya, gençlerin yaratıcı fikirleri damga vurdu.
Kimi öğrenciler her mahalleye kütüphane talebinde
bulunurken, kimi engellilerin yaşamsal ve eğitimsel
koşullarının iyileştirilmesini istedi. Öte yandan bele-
diyede gençleri temsil eden bir birimin kurulması,
gençlik festivali yapılması, bilim ve fuar merkezi
açılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan
kaldırılması, üniversitelere eğitim turları düzenlen-
mesi, uluslararası çalıştaylara katılma, düzenlenen
bu çalıştayın sürekli hale getirilmesi gibi sayısız ya-
ratıcı öneri dile getirildi.

TÜRKAN ERVAN

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

GenClerin
yanindayim
GenClerin
yanindayim
GenClerin
yanindayim
GenClerin
yanindayim
GenClerin
yanindayim
GenClerin
yanindayim
GenClerin
yanindayim
GenClerin
yanindayim
maltepeli öğrenciler, maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata’ya
Saygı ve Gençlik Çalıştayı"nda buluştu. Gençlik Festivali, toplumsal cinsiyet
eşitliği gibi taleplerin öne çıktığı çalıştayda maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, “Ben sizin yanınızdayım. Sizlerle birlikte daha yaşanılabilir, daha
çağdaş, daha yeşil bir ilçeyi mutlaka inşa edeceğiz” diye konuştu

Çalıştayı başından sonuna kadar takip eden Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç, tüm önerileri dinledikten sonra

kısa bir konuşma yaptı. Gençlerin yanında oldu-
ğunu vurgulayan Kılıç, “Ben Anadolu’nun ücra
bir köyünde büyüyüp, eğitim görüp bugün-
lere geldim. Ben de sizlerden biriyim. Sizlerin
ağabeyiyim. Maltepe’yi toplumun her kesi-
minden vatandaşlarımızla birlikte yönet-
mek için yola çıktık. Sizlerden önce kadın

çalıştayı yaptık. Kentsel dönüşüm çalış-
tayı yaptık. Hayvansever dostlarımızın
önerilerini aldık. Önümüzdeki günler

eğitim çalıştayı da yapacağız. Sizlerden aldığımız talep ve
önerileri dikkate alıyor, bu doğrultuda seçim bildirgemizi ha-
zırlıyoruz. Ben her koşulda sizlerin yanındayım. Tüm talepleri-
nizi not aldım. Kütüphaneleri arttırmak gibi bir projemiz var.
Toplumsal eşitlik açısından verdiğiniz mesajlar beni mutlu
etti. Yine gençlik festivali önerinizi, sizlerden kuracağımız bir
komitenin koordinasyonunda hayata geçireceğiz. Son olarak
bu çalıştayların devam etmesini gerçekten istiyorsanız, bele-
diyemizin kapıları siz gençlerimize sonuna kadar açıktır. Hepi-
nize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte daha yaşanabilir,
daha çağdaş, daha yeşil, daha çevreci, daha güzel bir Malte-
pe’yi inşa edeceğiz” diye konuştu.

Maltepe’yi birlikte inşa edeceğiz

GenClerin
yanindayim

Sarıyer özgürlüğe olta attı
Görme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için Sarıyer Emirgan Sahili’nde ‘Özgürlüğe Olta Atalım’ etkinliği düzenlendi. Sarıyer Belediyesi ve Uluslararası
Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu’nun Altınokta Körler Vakfı üyeleri için bu yıl sekizincisini düzenlediği etkinlikte oltalar farkındalık için atıldı

Sarıyer Belediyesi ve
Uluslararası Lions 118-T
Yönetim Çevresi Federas-

yonu, Altınokta Körler Vakfı üyeleri için
“Özgürlüğe Olta Atalım” sloganıyla
balık tutma şenliği düzenledi. Emirgan
sahilde İstanbul Görme Engelliler Re-
habilitasyon Merkezi kursiyerleriyle bir-
likte gerçekleşen 8.Geleneksel Altı
Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği'ne ilgi
yoğun oldu. Etkinliğe Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra Altı
Nokta Körler Vakfı Direktörü Oya
Sebük, Uluslararası Lions 118-T Yöne-
tim Çevresi Federasyonu Genel Yönet-
meni Nuran Uzlu ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Görme engellilerin so-
runlarına dikkat çekmek için düzenle-
nen etkinlikte amatör balıkçılar görme
engelli vatandaşlara balık tutmasını öğ-
retti. Programın sonunda katılımcılara
balık ekmek ikram edildi.

Yaşam sizle anlam kazanıyor

Etkinlikte konuşan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç, “Yaşam, herkes
içinde olduğunda bir anlam kazanıyor.
Biz herkesle beraber yaşayacağız.
Doğru olan budur. Engelli dostlarımı-
zın bizden bir isteği vardı. Bizim için
özel bir alan yapmayın hep beraber
kullanacağımız alanlar yapın. Bizi dışa-
rıda bırakmayın dediler. Sevgili dostla-
rımız, biz bunu hep birlikte yaptık.
Aslolan bunu yaşamın gereği haline
getirmek. Bizim en büyük amacımız
engelli dostlarımızın sorunlarına dikkat
çekmek. ” dedi. Altı Nokta Körler Vakfı
Direktörü Oya Sebük ise, “Görme en-
gelliler her şeyi yapabilir yeter ki onlara
fırsat verilsin. Özgürlük körler için belki
de ellerindeki beyaz baston. Onlar
bugün bastonlarını bırakıp oltaları elle-
rine aldılar” dedi.  ZEYNEP VURAL

Başakşehir 
İBB Akşemsettin

Ortaokulu,
uyguladığı ‘Hobi
Atölyesi’ faaliyeti
ile dersleri daha

eğlenceli hale
getiriyor. 

El becerilerinin
kazandırıldığı

teknoloji ve
tasarım dersinin

‘hobi’ olarak
işlendiği atölyede

öğrenciler, hem
sosyalleşiyor hem

de öğreniyor

iBB Akşemsettin Ortaokulu,
uzun süredir uyguladığı hobi
atölyesi ile dersleri sıkıcı ve

teorik olmaktan çıkartıp eğlenceli ve
pratik bir hale getiriyor. Atölyede öğren-
ciler; bez çanta boyamadan waffle yapı-
mına, seramik obje üretiminden dikiş
nakışa kadar birçok faaliyeti bizzat ya-
parak hem el becerilerini geliştiriyor
hem de sosyalleşiyor.

Çocuklar tabletten uzaklaşsın

İBB Akşemsettin Ortaokulu Teknoloji
ve Tasarım öğretmeni Yasemin Güler,
eğitmenliğini yaptığı hobi atölyesiyle il-
gili olarak, “Çocukları tabletten ve tele-
fondan uzaklaştırıp sosyalleşmelerini
sağlamak amacıyla başlattığımız bu
atölye sayesinde öğrencilerimizde çok
olumlu değişimler gözlemliyoruz” dedi.

Mutlu olsunlar

Çocukların derslerde bizzat ürettiği ob-
jeleri evlerine götürüp sakladıklarını be-

lirten Güler, “Böylelikle her çocuk bir
ürün tasarlamanın özgüvenini yaşıyor
ve mutlu oluyor” diye konuştu.
Kanaviçe, yemek, dikiş, seramik, yağlı

boya tablo yapımı gibi birbirinden farklı
faaliyetlerin gerçekleştirildiği Hobi Atöl-
yesi’nde her hafta farklı bir sınıf etkinlik
düzenliyor. SEDEF KABAK

Hem eğlen Hem öğren

Veda değil merhaba
Silivri Belediyesi,
10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü ve Ata-

türk Haftası kapsamında Tiyat-
rocu ve Yazar Utku Erişik’i
konuk etti. Silivrililer, Erişik’in
tek kişilik gösterisine yoğun ilgi
gösterdi. Silivri Belediyesi, Si-
livri Rotary Kulübü ortaklı-
ğında düzenlenen 10 Kasım
Atamızı Anma ve Atatürk Haf-
tası özel programı, Önder Yıl-
maz Sahnesinde düzenlendi.
Tiyatrocu ve yazar Utku Eri-
şik’in sahnelediği “Veda Değil
Merhaba” isimli tek kişilik gös-
teri izleyenlerde iz bıraktı.

Delisi olurum

Mustafa Kemal Atatürk’ün,
Çanakkale Savaşından Milli
Mücadele ve Cumhuriyetin ila-
nından sonrasında ülkenin kal-
kınması için spora, sanata,
eğitime, bilime verdiği önemi
anlatan, yaşanmış anılardan
derlemeler aktaran Erişik,
“Mustafa Kemal’in delisi olu-
rum” diyerek, Türkiye’yi Ata-
türk yolundan saptırmaya
çalışan ve ses çıkarmayanlara
karşı yapılması gerekenin O’nu
doğru anlamak ve anlatmak ol-
duğunu dile getirdi.

İstanbul Maratonu’nun
42 kilometrelik teker-
lekli sandalye kategori-

sine Bağcılar Belediyesi Engelliler
Atletizm Takımı 8 sporcuyla katıldı.
Geçen yılın şampiyonu olan Hamide
Doğangün, Zübeyde Süpürgeci,
Zeynep Acet, Ömer Cantay ve Birol
Kamar’ın yanında Nurşah Usta, Ali
Alu ile Ersin Elban da yarışmaya ka-
tılarak birincilik için ter döktü. Zorlu
geçen müsabakanın sonucunda er-
keklerde Ömer Cantay 1.54.29’luk
derecesiyle birinci, Birol
Kamar  2.19.34’lük dere-
cesiyle ikinci, Ali Alu da
üçüncü oldu. Kadınlarda
ise Hamide Doğangün
1.55.18’lik derecesiyle bi-
rinci,  Zübeyde Süpürgeci
2.07.51’lik derecesiyle
ikinci, Zeynep Acet

2.25.05’lik derecesiyle üçüncü oldu. 

Ödülü Uysal verdi

Türkiye’ye büyük gurur yaşatan
Bağcılarlı engelli sporcular ödülle-
rini alırken büyük bir heyecan ya-
şadı. Sporculardan Doğangün
ödülünü Mehmet Baykan’dan, Sü-
pürgeci Fatih Çintimar’dan, Acet ise
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Hasan Suel’den aldı.
Dereceye giren erkek sporcular da
ödüllerini Mevlüt Uysal’ın elinden
aldı. 

BİRLİKTE MÜCADELE
Ali Kılıç, Maltepe ve İstanbul için her
zaman gençlerle birlikte mücadele
edeceğinin sözünü verdi.

Ali
Kılıç

Bağcılar gururlandı

Şükrü
Genç



“ Zemin sıvılaşması" suya doygun ze-
minlerde düzenli aralıklarla gerçekle-
şen sarsıntılar sırasında, zeminin

taşıma kapasitesini kaybederek üzerindeki
binaların toprağa gömülmesine ya da yan
yatmasına deniliyor. Türkiye zemin sıvılaş-
masının örnekleri 1999 İzmit depreminde
Gölcük'te yaşanmıştı. Jeofizik uzmanı Dr.
Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu, "Zemin
etüdünü gereken koşullarda yapmayan,
jeofizik metotlarını kullanmayan, önlem al-
madan yapılan binalar risk altındadır"
dedi. "Yer altı su seviyesi yüksek olan yani
dolgu alanlar zemin sıvılaşmasına çok
açıktır" diyen Oğuz Gündoğdu, "Bina ya-
pılmadan önce yapılması gereken etütlerde,
önlem alınıp zemin iyileştirmesi yapılıp
daha sonra bina yapılması lazım" diye ko-
nuştu. Gündoğdu, yüksek katlı binaların
nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair yönet-
meliğin yeni çıktığını belirterek, "Türkiye bu
konuda epey geride" diye konuştu. Zemin
etütlerinde, zemin sıvılaşmasının çok
önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Gün-
doğdu, İstanbul'un sahil şeridinin tama-
mında risk olduğunu belirtti. Gündoğdu,
"Zemin etüdü yapılmadıysa, buna uygun

yapılar yapılmadıysa ister bina, ister yol
olsun son derece tehlike altında" dedi.

tarih tekerrür edebilir

Oğuz Gündoğdu, olası bir İstanbul dep-
remi konusunda, "Yıkıcılığı çok daha fazla
olacak. Şiddeti 7.5'a yakın olacak ve yüksek
hızda geleceğini düşünüyoruz. Silivri civa-
rında kırılmasını bekliyoruz. Marmara De-
nizi'nin son 3 senedir aktivitesi değişti.
Bütün bunlara baktığımızda Silivri'den İs-
tanbul'a doğru kırılacak olan 1766 depre-
minin tekrarı olacak. Bunu da hesapladık,
7.5 artı-eksi 2 diye söylüyoruz. Depremin
şiddeti 7.5 büyüklüğünde olacaksa Endo-
nezya depremindeki gibi her şey olabilir"
şeklinde konuştu.

Projelendirme şart

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube
Başkanı Nusret Suna ise, "Deprem anın-
dan suya doygun zeminlerde, tekrarlı titre-
şim hareketlerinde zemin taşıma
kapasitesini sıfırlar. Sıfırladığı anda, üzerin-
deki yapı da oturma ya da yana doğru yı-
kılma söz konusu olabilir. İstanbul
ölçeğinde genelde sahil bantlarımızda sıvı-

laşma riski olan bölgelerimiz var. Bura-
larda da yapılarımızı buna göre projelen-
dirmemiz gerekiyor" dedi.

Zemin sıvılaşmasına dikkat

Nusret Suna, zemin sıvılaşmasının 1995
yılındaki yaşanan Kobe depremiyle ilk kez
incelenmeye başlandığını belirtti. Suna,"Sı-
vılaşma çok dikkate alınması gereken bir
olay. Zemin değerlendirme raporlarında
eğer o parselde bir sıvılaşma riski varsa ona
göre önlem alınarak inşaatın yapılması is-
teniliyor. Kurumlar da zaten buna göre
projelerini kontrol ederler. Ama eski yapı
stokumuzun buna göre yapılıp yapılmadı-
ğının incelenmesi gerekiyor. Bizlerin ısrarla
söylediğimiz İstanbul'daki yapı stokunun
zemin durumlarının ve zemin üstündeki
yapı durumlarının incelenmesi gerekiyor"
şeklinde konuştu. Suna, zemin sıvılaşması-
nın ise şöyle özetliyor, "Zemin taşıma kap-
asitesini sıfırlar. Tekrarlı titreşim
hareketinde yani bir deprem hareketinde
zemin jöleye döner. Jölenin bir taşıma kap-
asitesi yoktur. Bu çok kısa bir süre içeri-
sinde oluşur. Sarsıntı hareketi bittiği zaman
tekrardan eski haline döner" dedi. Dha
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Olası İstanbul depreminde en
büyük risklerden birinin “zemin

sıvılaşması” olduğunu belirten
uzmanlar dolgu alanlara dikkat

çekti. Uzmanlar, “Dolgu
alanlarını doğa tekrar geriye

alır” uyarısında bulunuyor

tehlıke Canları
Calıyor!

Çöpler için
yeniden hayat
Çöplerin geri dönüşüm hikayesi üniversite öğrencisi Ezgi Kaya’nın yazdığı, “Yeniden Hayat” adlı kitap, 
İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Kaya, “Velilerin bu
kitabı çocuklarına okutması önemli. Çünkü, bu kitapta geri dönüşüm ve çevreci olma bilgisi veriliyor” dedi

altınbaşÜniversitesi Grafik Bölümü 2’inci
sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki genç yazar,
bu yıl 37’incisi düzenlenen TÜYAP Uluslar-

arası İstanbul Kitap Fuarı’nda okuyucularına kitabını
imzaladı. Kaya, Kopernik Çocuk yayınevinden çıkan
geri dönüşüm temalı kitabı yazma fikrini DHA’ya an-
lattı. Ortaokuldan beri sürekli yazdığını kaydeden Kaya,
“Kendime dedim ki 'şayet bir çocuk kitabı yazacaksam
bu bir çocuklara bir şeyler öğretme amaçlı olsun'. Bu
yüzden ana tema olarak geri dönüşümü tercih ettim.
Çocuklar burada çöplerin geri dönüşüm maceralarını
okuyacaklar. Son zamanlarda zaten gündemde olan bir
konu geri dönüşüm. Özellikle İstanbul’da geri dönüşüm
ve çevre kirliliği konusunda ciddi sorunlar var. Şu ana
kadar hep olumlu tepkiler aldım.”şeklinde konuştu.

veliler okutmalı

Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Kaya, “Burada
velilere dikkat çekmek istiyorum. Velilerin bu kitabı ço-
cuklarına okutması önemli. Çünkü, bu kitapta geri dö-
nüşüm ve çevreci olma bilgisi veriliyor. Ayrıca kitapta
çöplerle birlikte samimiyet kurabilmeyi öğreniyorlar.”
İfadelerini kullandı.Çöplerin hayali var
Kitabı yazma sürecinde ailesinin kendisine büyük destek
sağladığını belirten genç yazar, “Bu kitapta çöpler, yeni-
den hayata gelmelerinin kendileri açısından ne kadar
önemli olduğundan bahsediyor. Bir çöpün 400 yıl hatta
daha fazla yılda kaybolduğunu söylüyorlar. Çöplerin tek
bir hayali var, o da sokakta çürümek yerine yeniden ha-
yata faydalı bir şekilde dönebilmek.” dedi.

Ekin Teknoloji Yönetim ku-
rulu Başkanı Akif Ekin, trafikte
denetlemenin önemine kuzey

Marmara Otoyolu’nda bütün şeritleri kul-
lanan kamyonları örnek vererek dikkat
çekti. Ekin, “Trafiği rahatlatıcı önemli bir
hizmet ve yatırım oldu, dört şerit var.
Büyük vasıtaların dört şeridin, dördünü
de kullandığı sıkça görülüyor. kamyon-
lara karşı şerit denetimi yapılmalı. Trafik
yönetimi ve güvenli şehir çözümleri ile
araçların, hangi şeritte gittiğini bilebiliriz.
kuzey Marmara Otoyolu’nda bu denetim
yapılmalı” diye konuştu.

Güvenli şehir için şart

Ekin, Transist 2018 istanbul Ulaşım kon-
gresi ve Fuarı sırasında düzenlenen
‘Mega Şehirlerde Ulaşım Planlama Trafik
Sıkışıklığı ve Talep Yönetimi’ başlıklı otu-
rumda konuştu. karayolları Genel Mü-
dürü Abdülkadir Uraloğlu ve istanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Adil karaismailoğlu’nun ko-
nuşmacılar arasında yer aldığı oturumda
konuşan Ekin, “Trafik denetimi ve güvenli
şehir çözümleri ile araçların, hangi şe-

ritte gittiğini bilebili-
riz. kuzey Marmara
Otoyolu’nda bu de-
netim yapılmalı”
şeklinde konuştu.
Ekin, oturum sonra-
sında Ekin Micro Spotter tarafından 9
kasım Cuma günü çekilen kuzey Mar-
mara Otoyolu’ndan bir fotoğrafı paylaştı.

ikitelli sorunlu

kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğinin
rahat olmakla birlikte özellikle bağlantı
yollarından ulaşımında trafik sorununa
değinen Ekin, ikitelli’de yönetilmesi gere-
ken bir kavşak sorunu olduğuna dikkat
çekti. Denetim ve sonucunda uygulana-
cak cezanın önemine dikkat çelen Ekin,
“Ben, Almanya ve isviçre’de yaşadım. Bu
ülkelerde trafik kurallarına uyup, Tür-
kiye’ye gelince önemsemeyenler oldu-
ğunu gördüm. Almanya’da yaya geçidine
bir kişinin yaklaştığını gördüğünde araç-
ların durması gerektiği sıkça Türkiye’de
örnek gösterilir. Bu sıkı denetim ve ceza-
ların uygulanmasıyla yerleşen bir kural
oldu” dedi.

Şerit denetimi
artmalı

Akif Ekin, özellikle İkitelli yolunda yaşanan
şerit ihlallerinin hızlıca giderilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Enflasyona
karşı et döner

KadıKöy'deEnflasyonla Topyekün
Mücadele programına destek veren işlet-
meci yarım ton et döneri vatandaşlara

ücretsiz dağıttı. Ücretsiz döner almak isteyen vatan-
daşlar metrelerce kuyruk oluştururken, bedava
döner en çok öğrencileri sevindirdi. Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Enflasyonla Topye-
kün Mücadele Programı'nı açıklamasının ardından
çok sayıda işletme ve mağaza sahibi fiyatlarda indi-
rime giderek kampanyayı destekledi. Devam eden
süreçte Kadıkköy'de şubesi bulunan Ağababa Ekp-
ress Döner Restoran'ın sahibi Himmet Polat, kam-
panyaya farklı bir yöntemle destek oldu. Aldığı
kararla vatandaşlara yüzlerce kilo et döneri ücretsiz
ikram eden Polat, gün boyunca restoranda bulunan
tüm ürünleri vatandaşlara dağıtacaklarını söyledi.
Öte yandan bedava döner en çok öğrencilerin yü-
zünü güldürdü. Döner alabilmek için uzun kuyruk-
lar oluşturan vatandaşlar, dakikalarca sıra bekledi.

1 ton birden dağıtılacak

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsa-
mında böyle bir karar aldıklarını belirten işletme sa-
hibi Himmet Polat, "Devletimizin aldığı yüzde 10
indirim kararını destekliyoruz. Bunu destekler nite-
likte Kadıköy şubemizde tüm ürünleri bedava yap-
tık bugün. Bugün yaklaşık 500 kilogram döner
dağıtık akşama kadar 1 ton olacak dağıttığımız
döner" dedi

Oğuz Gündoğdu,
acilen önlem alınması
gerektiğini söyledi.

Himmet
Polat

Kitap Fuarı’ndaki çevre standına yoğun ilgi gösteren çocuklar uzun süre
çevreyle ilgili kitapları inceleyerek, yazarlarla sohbet etme fırsatı yakaladı.

Suna, 17 Ağustos depremini hatırlatarak,
"Gölcük Değirmendere'de dolgu alanın-
daki binaların hepsi Sapanca Gölü'ne,
Marmara Denizi'ne doğru gitti. Demek ki
deniz kenarındaki dolgu alanları her
zaman risklidir. Maltepe ve Yenikapı
dolgu alanlarının yeri, olası bir depremde
fay hattına oldukça yakın. Bilim adamla-
rının söylemlerine baktığımız zaman
küçük ölçekli de olsa bir tsunami olacak.
Bu kaçınılmaz. Olası bir Marmara depre-
minde bu dolgu alanlarını doğa tekrar
geriye alır diye düşünüyoruz. Onun için bu
bölgelerin toplanma alanı olarak ilan
edilmesi çok çok yanlış" diye konuştu.
Suna, "Olası bir depremde tsunami olursa
sahil bandındaki yollarımız riskli. Bun-
larda bir takım göçmeler, yarılmalar ola-
cak tabii ki. Bunlara karşı, deprem
bittikten sonra bizim yan kaçış yollarına
ihtiyacımız var. Toplanma alanı kadar İs-
tanbul içinde deprem sonrasında acil
kaçış yollarına ihtiyaç var" dedi.

Doğa
cezalandırır
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Ç atalca halkının "Anıtkabir
ziyareti" artik geleneksel
hale geldi diyebiliriz! Hi-

kayesini merak edenlere anlatayım
isterseniz...

Geçtiğimiz yıl arkadaşlarımız
ile beraber otururken " Diğer ilçe-
ler Anıtkabir ziyareti yapıyor, Ata-
türk' ün ebedi istirahatgahına
gidiyor. Biz de neden olmuyor? Sa-
dece okullar düzenliyor bu gezileri"
cümleleri alıp başını gitmişti.

"Ne yapabiliriz? Halk olarak
bunu kendimiz nasıl başarırız" dü-
şüncesi ile bir kaç arkadaşımı, dostumu ve
hatta şöyle söyleyeyim " Çatalca Sevdalısı"
dostlarımızı aradım ve ziyaret ettim.

Tek başına bir organizasyona giriştim. Ça-

talca sevdalısı o dostlarımız Çatalca'nın sevda-
lısı insanlar, hiç bir beklenti içerisinde olma-
dan otobüslerin gidiş ve dönüş masraflarını

karşılamayı kabul ettiler.
Geçen sene tam 7 otobüs ile yola

çıktık. Anıtkabir'e , ATA-
TÜRK'ümüzün huzuruna 300 kişi
gittik. Hiç bir devlet kuruluşu yada
siyasi kuruluştan bir beklenti içinde
olmadan bunu Çatalca Halkı olarak
başardık.

Ve bu yıl yine gitmeye karar ver-
diğimizde eşimiz, dostumuz kim
varsa kapısını çaldık. 10 Kasım'da
ATATÜRK'üm ölümünün yıl dönü-
münde Anıtkabir'de biz de olmalıy-
dık. Iki gün gibi kısa bir sürece 3

otobüs ayarladık ve yine bu otobüslerin mas-
raflarını Çatalca Sevdalısı dostlarımız karşıla-
dılar. Otobüslerin paralarını bizzat otobüs
firmasına verdiler.

Anlayacağınız yine Çatalca
Dostları harekete geçtiler.

Cuma akşamı saat 23.00'te Cumhuriyet
Meydanında buluşarak yola çıktığımız vatan-
daşlarımız ile Sabah 07.30'da Anıtkabir yo-
luna ulaştık. Lâkin 5 km'lik çevre cadde ve
sokaklara yönlendirilerek güvenlik önlemleri-
nin alındığı kapıya 300 metre kala kalabalığa
karıştık. Yüz binlerce kişinin içerisine girdiği-
miz 150 Çatalcalı saat 12.00 ila 14.00 ara-
sında ancak Anıtkabir'e giriş yapabildik .

Milyonlarca kişi vardı, açık havada nefes
almanın bile zorlaştığı bir ortam düşünün. İşte
böyle bir sevgi selinin içerisinde küçücük bir
dalga idik 150 kişilik Çatalca halkı...

O an ki duygularımızı sorarsanız eğer anla-
tamam. Kimse anlatamaz. Yaşanması gereken
bir atmosfer.

Yolda gidiş ve dönüşte, girdiğimiz tüm din-
lenme tesislerinde muhteşem kalabalıklar
vardı. Tuvalet ihtiyaçlarını bile gideremeyen in-
sanlar oldu ama herkes halinden hep mem-
nundu. Kimse şikayetçi olmadı.

Çünkü gittikleri yer, önünde saygı duru-
şunda bulundukları kişi, 80 Yıl önce ölmesine
rağmen milyonların en büyük sevgilisi Ulu

Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'tü...
Allah bir daha, bir daha, her sene gitmeyi,

bizlere nasıl etsin.
TEŞEKKÜRLER ÇATALCA!
TEŞEKKÜRLER ÇATALCA 

SEVDALILARI!
Not: Geziye katılan herkesten 20 lira gibi

sembolik bir ücret toplanmıştır. Bu toplanan
paralar da kuruşuna dokunulmadan üniversite
öğrencilerine burs olarak verilecektir.

Bizim en büyük sevdamız ÇATALCA!

Artık gelenekselleşti!

REZERVASYON

0212 882 52 53

S ilivri Belediyesi, din ve kültür turiz-
minin gelişmesi adına önemli
adımlar atarak, İstanbul Rum Or-

todoks Patriği I. Bartholomeos, Silivri
Metropoliti Maksimos, Yunanistan İs-
tanbul Başkonsolosu Bn.GeorgiaSulta-
nopulu, Dimis Belediye Başkanı Hristo
Nikolau, Kavala Trakya Dernek Başkanı
NikosÇuparis, Drama Trakya Derneği,
MoreasPiros Kültür Derneği, Orvion
Köyü Kültür Derneği, Drama Anadolu
Derneği Yönetim ve Üyelerinin ile Batı
Trakya’dan gelen yüzlerce Ortodoks’u
misafir etti. Başkan Özcan Işıklar’ın ev
sahipliği’nde Kale Park Tesisleri’nde dini
törenlerini gerçekleştiren heyet, ardından
Aziz Nektaryus’un doğduğu evin yerini
ziyaret etti.

Sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum

Kültürler arası dostluğun önemine dikkat
çeken Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, “Silivrimizde sizleri ağırlamaktan
onur duyuyorum. 6 yıl önce başlanan ve
her geçen yıl daha da kalabalıklaşarak Si-
livrimizi ziyaret eden siz değerli dostları-
mıza ve Sayın Bartolomeous’a teşekkür
ediyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli
dostlarım; geçmişte yaşanmışlıklara tarih
deriz ve tarih tanık olduğu hiç bir şeyi
unutmaz. Kötülükleri de güzellikleri de,
iyilikleri de unutmaz. İşte o unutulmaz-
lıklardan biri de Ortodoks dünyasının ru-
hani mukaddes büyüğü Aziz
Nektarius’un doğum yıldönümü. Ken-
disi Silivrimiz’de doğmuş ve dünyanın
dört bir yanına barış, kardeşlik götür-

meye adanmış bir ömre sahip. Aziz Nek-
tarius’un manevi huzurunda saygı ile
eğiliyorum. Dünya barışına ve kardeşli-
ğine verdiğiniz bu destek için sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Barışı birlikte kuralım

Başkan Özcan Işıklar, “Bizler sizin vata-
nınızda doğmuş, büyümüş atalarımızın
ürettiği tarihi, sizlerde Türkiye’de doğ-
muş, büyümüş atalarınızın tarihini ye-
rinde görerek ve onları hayırla yâd
ederek arkalarından dualar göndererek
insanlık vazifemizi yapmalıyız. Silivri-
miz her köşesinde atalarınızın izleri
bulunmakta. Ben Silivri Belediye
Başkanı seçildiğim günden bu yana
kaybolmaya yüz tutmuş tarihi ortaya
çıkarmak için çalışıyorum. Bu tür or-
ganizasyonlar ile bir araya gelip dün-
yaya huzur, barış, kardeşlik hâkim
olmasını sağlayacak adımları hep birlikte
atıyoruz. Bu günleri organize eden Rum
Ortodoks Patriği Sayın Bartholomeos’a
ve Silivri Metropoliti Sayın Maksimos’a
teşekkür eder, hepinize en derin sevgi ve
saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.
Silivri’de böyle bir diyalogun sürdürül-
mesinin önemine de vurgu yapan Silivri
Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Aslında
6 yıl diyoruz ama bunun öncesi de var.
İlk diyaloğu sağlayan ve emeği geçen
bütün dostlarıma da teşekkür ediyorum.
Geçmişte ne yaşandıysa tarihe ait ama
geleceği beraber kurmak, barış ve huzur
içerisinde kurma şansı bizim elimizde.
Kapımızda, gönlümüzde, kalbimizde

size her zaman açık” açıklamalarında
bulundu.

Silivri'yi tanıttılar

İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bart-
holomeos ise, “Aziz Nektarios, Silivri' nin
dünya çapında
tanın-

mış bir evladıdır. Silivri’de geçmiş yıllarda
Aziz Nektaryus’u anma günlerine yurt
içerisinden ve yurt dışından katılanlar en
iyi duygularla Silivri’den ayrılmışlar ve
memleketlerinde Silivri’yi tanıtmışlardır.
Azizler hayatlarını doğruluk, iyilik ve tüm
yaradılışa karşı sevgi duyarak geçirirler.
İyilik ve doğruluk mesajları mensup ol-
duğumuz bütün dinlerde mevcuttur. Bu
nedenledir ki Mevlana Celaleddin-i
Rumi doğuda ve batıda çok iyi bilinir.

Silivrililer de hemşerileri Aziz Nekta-
rios ile gurur duyabilirler. Çünkü o
da sevginin evrensel dilini Silivri'den
yola çıkarak, ayrımsız tüm dünyaya
iletmiştir” dedi. DHA

kalbimiz size aCik

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ilan edilen son azizleri Aziz Nektaryus’un doğduğu yer olan Silivri’yi
görmek için gelen yüzlerce Ortodoks’a ve İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos’a ev sahipliği yaptı.
Başkan Işıklar, “Geçmişte ne yaşandıysa tarihe ait ama geleceği beraber kurmak, barış ve huzur içerisinde
kurma şansı bizim elimizde. Kapımızda, gönlümüzde, kalbimizde size her zaman açık” dedi

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, beraberinde
Patrik I. Bartholomeos ve Silivri Metropoliti Maksimos

ile birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülke
ve dünya barışı için beyaz güvercinleri gökyüzüne bı-

raktı. Kültür buluşmasında konuklara Silivri Yo-
ğurdu ikram edildi. Türk ve Yunan kardeşliği

oynanan halk oyunları ve birlikte söyle-
nen şarkılarla pekişti.

Güvercinler
uçurdular

Atatürk,
Sabiha 

Gökçen ve 
İstanbul

havalimanların
da, bu yılın 

10 aylık 
döneminde 

86 milyon 
620 bin 558

yolcu ağırlandı

DEVLET Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdür-
lüğü resmi internet sitesinden

derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-ekim
döneminde, İstanbul'daki tüm havaliman-
larında, taşınan yolcu sayısı ile uçuş trafi-
ğinde artış yaşandı. Bu yılın ilk 10 ayında,
Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 116
bin 757, dış hatlarda 275 bin 393 sefer dü-
zenlendi. Bu dönemde, havalimanından
392 bin 150 geliş ve gidiş seferi yapıldı.

6 sefer düzenlendi

On aylık dönemde Sabiha Gökçen Havali-
manı'ndan toplam 195 bin 478 sefer ya-
pıldı. İç hatlarda 123 bin 227, dış hatlarda
72 bin 251 sefer, bu havalimanından dü-
zenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, bazı devlet başkanları ile temsilci-
lerinin katıldığı törenle 29 Ekim'de ilk fazı
açılan İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim'de
bazı tarifeli seferler yapıldı. Kısmi olarak

uçuş icra edilen İstanbul Havalimanı'nda,
geçen ay iç hatta 5, dış hatta 1 olmak üzere 
6 sefer düzenlendi. İstanbul'daki havali-
manlarında, bu yılın 10 ayında 587 bin 634
uçuş gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döne-
minde İstanbul'daki havalimanlarından, iç
ve dış hatlarda 571 bin 639 sefer icra edil-
mişti. Geçen senenin aynı dönemine kı-
yasla 15 bin 995 seferlik artış yaşandı.
Bu yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm
havalimanlarından 766 bin 350'si iç hat,

566 bin 749'u dış hat olmak üzere 1 milyon
333 bin 99 sefer yapıldı. Böylece, söz ko-
nusu dönemde, Türkiye'de düzenlenen
tüm seferlerin yaklaşık yüzde 44'ünün İs-
tanbul çıkışlı ve varışlı icra edildiği belir-
lendi. Atatürk Havalimanı'ndan, bu

senenin ocak-ekim döneminde, iç ve dış
hat seferleriyle taşınan yolcu sayısı 57 mil-
yon 737 bin 39 olarak hesaplandı. İç hat-
larda 16 milyon 479 bin 469, dış hatlarda
41 milyon 257 bin 570 yolcu, bu dönemde
havalimanında misafir edildi. AA

İstanbul uçurdu!

Şiddete karşı
koŞtular

TÜRK Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri ve Dernek üyelerinden oluşan yaklaşık 40
hekim; “Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Şid-

dete ” dikkat çekmek amacıyla, Vodafone 40'ıncı İstanbul
Maratonu'nda koştu Dernek üyeleri ellerinde 'Artık yeter,
şidete hayır.' 'Sağlıkta şiddet sona ersin' 'Doktor ölümleri
yetmedi mi?' 'Göstermelik değil, şiddeti durduracak yasalar
istiyoruz' yazılı dövizlerle maratona katıldılar. 

Toplumsal bilinç oluşsun

Türk Toraks Derneğinden yapılan açıklamada, “Biz Türk
Toraks Derneği üyeleri olarak bugün, başta görevi başın-
dayken öldürülen meslektaşlarımız Fikret Hacıosman,
Edip Can Kürklü, N. Göksel Kalaycı, Ali Menekşe, Ersin
Arslan, Melike Erdem, Kamil Furtun, Aynur Dağdemir,
Abdullah Biroğul, Metin Güneş, Hüseyin Ağır, Muham-
med S. Berilgen olmak üzere, katledilen tüm sağlık çalışan-
larının anısına İstanbul Maratonu’nda 10 km koşuyu
tamamladık. Amacımız, yaşamını halkının sağlığına ada-
yan biz sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi,
her türlü şiddet özendirici davranışa son verilmesi ve bu
konuya ilişkin daha kapsamlı, etkili, caydırıcı bir yasanın çı-
karılmasını sağlayacak toplumsal bilincin oluşturulması-
dır'' ifadeleri kullanıldı. DHA

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, barışın bu dünyadaki en kıymetli değerlerden birisi olduğunu belirterek, bunun tesisi için canla başla çalışacaklarını
söyledi. Işıklar, “Bizler her şeyden önce gönül kardeşliği kurmalıyız. Huzur içerisinde, hep birlikte dostluk içerisinde yaşamayı bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.



G eçen köşemde yazmıştım karate şiddet
değildir demiştim. Yazımdan hemen
sonra Fenerbahçe Galatasaray derbi ma-

çında bir kardeşimiz genç yaşta heyecandan
kalpten rahmetli oldu mekanı cennet olsun tabi
bu istemediğimiz olay şiddetle alakası yoktur.
Genç kardeşimizin daha cenazesi kalkmadan
sosyal medyade küfürler hakaratler aldı başını
gitti. Hepimiz okuduk, ölen öldüğüyle kaldı vay
gidenin haline ateş düştüğü yeri yakar derler ya
işte yaktı genç kardeşimiz kalbine yenik düştü.
Ardından taraftar gurupları birbirini suçladı bu
da sosyal şiddet oluyor...

Şiddet sadece fiziki değil sözlü yazılı olarak
oluyor. Bugün hangi takımın maçına giderseniz
mutlaka bir taşkın taraftarı vardır. Bıçaklar so-
palar türbün sandelyelerinin yerinden sökülmesi
daha bir çok olaylar 1980 yılında bir derbi ma-
çına gittim duyduğum küfürlere hayret etmiştim
bir daha futbol maçlarına gitmiyorum. Sadece
Çatalcaspor'un maçlarına arada giderim çünkü
küfür yok buda Çatalca ayrıcalığı olmalı. Düşün-
dünüz mü insanlar tutuğu takımı izlemeğe gitti-
ğinde neden küfür ederler neden fiziksel şiddet
oluyor hiç düşündünüz mü?

Kitlesel toplulukların bir arada olduğu izleyen-
lerin bir çoğusu dışarıda yapamadığını kızgınlık-
larını psikolojik sorunlarını maalesef sahalarda
şidete dönüştürüyorlar. Bunun adı da sözlü şiddet
bu olaylar tabiki de ülkemizde olmuyor dünyanın
sorunu malesef takım sporlarının bir çoğunda bu
tür olumsuz olaylar oluyor. Bu yüzdendir ben
şahsım takım sporlarının maçlarına gitmem
geçen yazımda karate şiddet değildir ifadesini
kullandıktan sonra bazı okuyucularım “Hocam
haklısın karate şiddet olur mu?” dediler. Ben
geçen gün Sakarya'da ve İstanbul Karate Li-
gi'nde binlerce sporcunun yarıştığı turnuvaya git-
tim ne küfür duyduk ne de sözlü hakaret
karatenin bu güzelliklerini görünce her maça
gider oldum. 

Tabii ki karate şiddet değildir yine bir başka
veli; “Hocam ilk defa bir maçta bir anons duy-
dum inanın ülkemizin insanlarıyla spor yapan
gençlerimizle gurur duydum bu güzel aileleri
canı gönülden kutlarım bir çok takım sporlarının
maçını izledim çok derbi maçlar izledim çocukla-
rımla gittim yüzüm kızararak çıktım bir daha
gitmem derbi maçlarına oysa geçen gün karate
maçlarını izlerken bu anons beni derinden etki-
ledi bir miktar para bulunmuştur kaybedenlerin
organizasyon masasına gelmeleri önemle rica
olunur...” demişti.

Yani farkı görüyorsunuz... 

Benden bir katkı velimize olsun bu velimiz
ferdi sporların güzelliklerini yakından görmüş
inanamıyor hala oysa yıllardır bu hep böyle ka-
rate maçlarında asla hırsızlık olmaz zaten veli-
mizin söylediği gibi bir çok anonslar duyarsınız
bir miktar para bulunmuştur, cep telefonu bulun-
muştur bu anonsları duymaya devam edeceğiz.
Spor temiz ahlak için yapılır hem sporu yapanlar
hem de izleyenler ne sözlü nede fiziksel olarak
hakaret etmeye hakları yoktur .

Sporda şiddet

SERBEST KÜRSÜ
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor 
İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen
Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 
birinciler belli oldu. Maratonu erkeklerde 
2 saat 9 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet 
Felix Kimutai, kadınlarda ise 2 saat 18 dakika
35 saniye ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich
birinci olarak tamamladı
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15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü'nden başlayan
maraton, Sultan

Ahmet Meydanı'nda son buldu. Bu
yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla dü-
zenlenen İstanbul Maratonu, Teker-
lekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K,
10K, Halk Koşusu olmak üzere 5
ana kategoride yapıldı. 1979 yılından
bugüne kesintisiz olarak her yıl dü-
zenlenen ve kıtalararası koşulan tek
yarış olma özelliğine sahip İstanbul
Maratonu'na 100'den fazla ülkeden
yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu
katılım gösterdi.

Erkeklerde birinci Felix

Vodafone 40'ıncı İstanbul Marato-
nu'nda 42K "Maraton" 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nden saat 09.00'da
başladı. Sultan Ahmet Meydanı'nda
son bulan maratonda erkeklerde 2
saat 9 dakika 57 saniye ile parkur re-
koru kıran Kenyalı atlet Felix Kimu-
tai birinci oldu. 2.10.37'lik derecesi ile

Bahreinli atlat Abdi İbrahim Abdo
ikinci olurken, 2.10.54'lük derecesi ile
Kenya asıllı Fransız atlet Abraham
Kiprotich üçüncü sıraya yerleşti.

Kadınlar da birinci Ruth

Maratonda kadınlarda ise birinci 2
saat 18 dakika 35 saniyelik derecesi
ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet
Ruth Chepngetich oldu. 2.25.03'lük
derecesi ile Kenyalı atlet Margaret
Agai 2'nci olurken, 2.31.04'lük dere-
cesi ile Etiyopyalı atlet Fatuma Sado
üçüncü oldu.

Bakan heyecanlı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Vodafone
40'ıncı İstanbul Maratonu'na katıldı.
Çeşitli kategorilerde startları verdik-
ten sonra maratona katılan Bakan
Kasapoğlu, spor kültürünü yaygın-
laştırmak için daha çok çalışacakla-
rını ifade etti. Maratonda çok güzel
bir atmosfer olduğunu ifade eden

Kasapoğlu, "Şu anda Asya Yakası ile
Avrupa Yakası'nın tam ortasındayız.
Tarihi bir bölgedeyiz. Sporseverlerin
büyük coşkusu var. Her yaştan en-
gelli engelsiz, kadın erkek, genç yaşlı
tüm vatandaşlarımızla burada olma-
nın heyecanını ve mutluluğunu yaşı-
yoruz. Bu yılın teması 'Sağlık İçin
Koş'. Biz de sağlık için yürüyo-
ruz, koşuyoruz. Bağımlılık-
larla mücadele için, terörle
mücadele için yürüyoruz.
Tüm vatandaşlarımızın
spor heyecanı bizi bakan-
lık olarak daha çok çalış-
maya sevk ediyor.
İnşallah ülkemizin sportif
geleceği, sportif yarınları
ve spor kültürünün daha
çok yaygınlaşması için tüm
tesislerimizi daha aktif kulla-
nacağız. Vatandaşlarımıza
bunu sürekli hatırlatıyoruz ve
yeni tesisler ile daha çok çalışaca-
ğız" dedi. DHA

İStAnbUl Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Mevlüt Uysal, bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Vo-
dafone İstanbul Maratonu'nda 'Halk Koşu-
su'na katıldı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal,
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı
açıklamada maratonun zamanla dünya sırala-
masında üst sıralara doğru ilerleyeceğini kay-
detti. Çok güzel bir maraton geçirdiklerini
belirten Uysal, "Halkımız o kadar yoğun ilgi
gösterdi ki yarışı üçe böldük. En son verdiği-
miz start ile beraber halk ile birlikte biz de ko-
şuyoruz ve tamamlaycağız. Katılım çok güzel.
Normal çipli koşuya katılanlar 30 bin sporcu,
100 bin civarı da halk katılımı olduğunu düşü-
nüyoruz, 130 bin katılım var. Hava güzel, İs-
tanbulluların ilgisi güzel, 'Sağlıklı Yarınlara
Koş İstanbul' diyoruz. Teşekkür ediyoruz.
2.09.57 ile Türkiye rekoru geldi. Gerçekten çok
güzel bir maraton. Şu an dünyada ilk 17 içer-
sindeyiz. İstediğimiz ilk 10, ilk 5'te, ilk 3'te ya
da 1'inci neden olmayalım.  Bu kadar güzel bir
çoğrafyada Asya'dan Avrupa'ya geçen başka
bir maraton yok. İstanbul maratonu dünyada

ilk 3'e girecek ve sonra-
sında da 1'inci

olacak"
dedi. 
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Milli mesai başlıyor
UeFA Uluslar B Ligi 2.
Grup'ta 17 Kasım Cumar-
tesi günü Konya'da İsveç'le,
20 Kasım Salı günü ise Uk-
rayna ile Antalya'da özel
maçta karşılaşacak A Milli
Futbol Takımı, yarın Tür-
kiye Futbol Federasyonu-
nun Riva'daki tesislerinde
bir araya gelecek. İstan-
bul'da 4 gün kalacak milliler,
16 Kasım Cuma günü Kon-
ya'ya gidecek. Teknik direk-
tör Mircea Lucescu ve bir
milli futbolcu, İsveç maçının
oynanacağı Konya Büyük-
şehir Belediyesi Stadı'nda
aynı gün basın toplantısı
düzenleyecek. Milliler, top-
lantının ardından son çalış-
masını yapacak.

Program belli

A Milli Takım, Ukrayna kar-
şılaşması için 18 Kasım
Pazar günü Konya'dan An-
talya'ya geçecek. Teknik di-
rektör Lucescu ile aday
kadrodan bir futbolcu, 19
Kasım Pazartesi günü mü-
sabakanın da oynanacağı
Antalya Stadı'nda düzenle-
necek basın toplantısına ka-
tılacak ve ardından maç
öncesi son idman gerçekleş-
tirilecek. Ay-yıldızlılar, Uk-
rayna ile oynayacağı
karşılaşmadan sonra İstan-
bul'a gelecek. AA

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör
Mircea Lucescu tarafından belirlenen
aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Ri-
zespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyas-
por), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),
Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Sö-

yüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy
(Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düs-
seldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alan-
yaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram
(Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fe-
nerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Ser-
dar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bur-

saspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut
Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuz-
han Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu
(Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasım-
paşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan),
Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes
Ünal (Real Valladolid)

Aday kadro

A Mil

Çilingir Başakşehir
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir, 
4 hafta sonra kalesinde gol görürken turuncu lacivertli takımın
en büyük silahı olan duran top organizasyonu Çaykur Rizespor
maçında da kilidi açan en önemli faktör oldu
Süper Lig'in lideri olan Medipol
Başakşehir, attığı 17'in golün 5'ini
duran toplardan kazandı. Ligin
12'nci haftasında zor günler geçi-
ren ve küme düşme hattından
uzaklaşma planları yapan Çay-
kur Rizespor maçında bir duran
top organizasyonuyla çözen Ba-
şakşehir, maçın 52'nci dakika-
sında Bosnalı futbolcusu Edin
Visca'nın kullandığı köşe vuru-
şunda Manuel da Costa'nın go-
lüyle 1-0 öne geçtiği maçtan
2-1'lik skorla galip gelerek liderli-
ğini sürdürdü. Ligin 11'inci hafta-
sında şampiyonluk yolundaki
önemli rakibi Beşiktaş'ı da maçın
18'inci dakikasında kazanılan
köşe vuruşunda Visca'nın asisti,
Alexandru Epureanu'nun golüyle
1-0'lık skorla mağlup etti.

Başarılı bir takım

Sezonun açılış maçında ağırla-
dığı Trabzonspor mücadelesinde

de ilk gol bir korner vuruşundan
geldi. Mücadelenin 43'üncü daki-
kasında korner vuruşunda topun
başında yine Visca geçti ve yaptığı
ortayı Da Costa ağlara gönderdi.
Maçın son anlarında ise Emma-
nuel Adebayor'un golü skoru
tayin etti. Süper Lig'in 2'nci hafta-
sında yaşadığı tek mağlubiyeti 2-
1'lik skorla Kasımpaşa karşında
alan Abdullah Avcı'nın öğrenci-
leri, tek golünü yine bir duran top
organizasyonundan kaydetti.
Mücadelenin 85'inci dakikasında
Emre Belözoğlu'nun ceza saha-
sına gönderdiği topu Adebayor,
kale içine gönderdi İtalyan
oyuncu Stefano Napoleoni takı-
mın tek golünü kaydetti.Şifre:
ViscaLigde yoluna emin adım-
larla devam eden Başakşehir'de
özellikle 3 isim göze çarpmakta.
12 maçta 7 asisti ve 3 golü bulu-
nan Visca, takımın hücum silahı
konumunda. 
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AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Aday Adayı Velittin Küçük, İlçe Başkanı Mustafa Necati
Işık'a adaylık dosyasını teslim ederek, Beylikdüzü için hizmete talip olduğunu açıkladı.
Küçük, “İnşallah hep birlikte Beylikdüzü'ne AK Parti bayrağını dikeyeceğiz” dedi

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

B eylikdüzü eski pazar alanından,
AK Parti İlçe Binası'na kadar yüz-
lerce kişiyle birlikte yürüyen Bele-

diye Başkan Aday Adayı Velittin Küçük,
İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık'a adaylık
dosyasını teslim etti. Beylikdüzü için her
zaman göreve talip olduğunu söyleyen
Küçük'e, başarılar dileyen Işık ise “Borca
batmış tamamen bitmiş bir belediyenin
tekrar AK Parti iktidarıyla yükselip hiz-
mete kavuşabileceği aşikardır. Bu vesiy-
leyle kıymetli isimler burada aday adaylığı
başvurularını gerçekleştirmektedir. Bu ko-
nuda Velittin Küçük'ün ne kadar hizmet
kattığı zaten bilinmektedir. Kendisi aday
adaylığı başvurusunu bugün burada yap-
maktadır. Bu sonucun öncelikle ailesi için,

Beylikdüzü için, AK Parti için hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyorum. Allah yo-
lunu açık etsin” dedi.

İktidar mücadelesi vereceğiz

İlçe Başkanı Işık'ın ardından konuşan
Küçük, Beylikdüzü'nde yeniden AK Parti
iktidarını inşa etmek için hep birlikte çalı-
şacaklarını ve mücadele vereceklerini belir-
terek, “İnşallah AK Parti'nin burada tekrar
iktidarı alması için mücadele edeceğiz. İn-
şallah Beylikdüzü için hayırlı olur diyoruz.
Bütün aday adayları değerlidir hepsi AK
Parti'nin neferidir. İnşallah burada bıraktı-
ğımız bayrağı tekrar dikecek, Beylikdü-
zü'nü AK Partili bir belediye yapacağız”
diye konuştu. HABER MERKEZİ

BEYLIKDUZU’NE AK PARTI
BAYRAGINI DIKECEGIZ
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BeylikdÜzÜ'nde çok önemli işlere imza ata-
caklarının sözünü de veren Küçük, “2019'da
Beylikdüzü'ne AK Parti bayrağını dökeceğiz.
Tabi biz bugün öbür aday arkadaşlarımız gibi
aday adaylığına müracaat ettik. Değerli çok
aday adayı arkadaşımız da var. Onlarla bir-
likte önümüzdeki süreçte Beylikdüzü'nde çok
güzel işler yapacağımıza öneriyorum. Adaylık
neticelendikten sonra Beylikdüzü'nün nelere
ihtiyacı olduğunu tek tek anlatacağız, bunlara
AK Parti kadrolarıyla birlikte karar vereceğiz”
ifadelerini kullandı.

Kitap fuarına
akın ettiler
g BeylikdÜzÜ TÜYAP'ta açılan 37.
Kitap Fuarı başladı. Fuarın ikinci gününde
İstanbullular fuara akın etti. Fuarın düzen-
lendiği TÜYAP önünden itibaren uzun
araç kuyrukları oluşurken, çevrede bulu-
nan tüm otoparklar da doldu. Metrobüs
köprüsünde zaman zaman yoğunluk yaşa-
nıyor. 9 gün sürecek 37'inci kitap fuarı 18
Kasım akşamına kadar açık kalacak.
Fuara bu yıl 1 milyon ziyaretçinin gelmesi
bekleniyor. 800 üzerinde yayınevi ve sivil
toplum kuruluşunun katılacağı fuarın bu
yıl ki ana teması ise "Hayatı Edebiyatla ku-
şatmak" olarak belirlendi.

Her şey kedi için
g ÜskÜdar'da kanalizasyonda mah-
sur kalan kedi itfaiyeyi alarma geçirdi.
Rögar kapağını açıp kanalizyona giren İt-
faiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ka-
nalizasyondaki kediyi kurtardı. Kurtarma
anlarına tanık olan vatandaşlar itfaiye
ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Kurtarı-
lan kedi barınağa götürüldü.

Sağlığı çok iyi

Üsküdar sahilde saat 10.30'da kanalizas-
yon mazgallarının içinden kedi sesini
duyan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bu-
lundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
kedinin kanalizasyona düştüğünü tespit
ederek, denizden ya da kanalizasyon için-
den müdahale gerektiğini belirledi.
Bunun üzerine olay yerine  İtfaiye Sulatı
Arama Kurtarma ekipleri olay yerşine
sevk edildi. Rögar kapağını açan ekipleri
kanalizasyona merdivenle indi. Bir saatlik
çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden
çıkarıldı. Kedinin çıkarıldığını gören va-
tandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak
tebrik etti. Olay yerine çağrılan belediye-
nin veterineri ise, "Üsküdar Belediyesi
olarak sabah acil bir ihbar aldık Üsküdar
iskelemizde bir kedimizin kanala sıkıştı-
ğıyla ilgili. Şimdi yavrumuzu aldık. Sağ-
lığı çok iyi. Barınağa götürüyoruz
bakalım herhangi bir sağlık problemi
yoktur inşallah " dedi.

Güzel işler yapacağız

Ajanstan yazarlığa
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi, eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr.
Şaban Kızıldağ, "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda okurlarıyla bir araya geldi
g ANADOLU Ajansı'nın (AA)
global iletişim ortağı olduğu
ve bu yıl "Hayatı Edebiyatla
Kuşatmak" ana temasıyla zi-
yaretçilerini ağırlayan fuarda
Dr. Kızıldağ, "Mazeret Yok
!" adlı yeni kitabını imzaladı.
AA muhabirine açıklama
yapan Kızıldağ, daha önce
"Mazeret Yok- Çıkış Var"
mottosuya seminerler verdi-
ğini belirterek, "Biz bu mot-
todan uzaklaşamadan
mazeret üreten toplumun
arka planında yatan ekono-
mik, sosyal ve kültürel ger-
çeklikleri yazmaya çalıştık.
Yetiştiğimiz toplumunun
batı ve doğu sentezini yaz-
dık" dedi.

Herkese hitap ediyor

Kızıldağ, kitabının 40 bö-

lümden oluştuğunu aktara-
rak, şöyle devam etti: "As-
lında bir sonraki yolda açık
kapıyı gösteren, mazeret
üretmeden çıkışı bulmak için
kendimize dönmeyi öngören
bir çalışma oldu. 40 bölüm
içerisinde mazeret üreten
toplumdan üretmeyen top-
luma, başaran ve çıkışı bulan
topluma olan geçişi anlattık."
Kitabın ilk baskıda 20 bin
adet basıldığına ve fuarın
ikinci günü olmasına rağ-
men ilgi gördüğüne işaret
eden Dr. Şaban Kızıldağ,
"Anlatımdan farklı olarak
edebiyata, sanata, düşün-
ceye, sosyolojiye, felsefeye,
dine vurgularımız olduğu
için her kesimden okuyucu
kendinden bir şey bulabili-
yor." yorumunda bulundu.

Çocuklar trafik
kurallarını öğreniyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından minik öğrenciler için yapılan uygulamalı trafik
eğitimlerinde kimi öğrenci zabıta, kimisi de sürücü adayı oluyor. Trafik kurallarına uyma

bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde,
çocuklar trafik ile ilgili bilgileri erken yaşta öğrenme imkânına sahip oluyor

g Gaziosmanpaşa Belediyesi, trafik ku-
rallarına uyma bilincini geliştirmek ve farkın-
dalığı artırmak için öğrencilere uygulamalı
trafik eğitimi vermeye başladı. ilçedeki tüm
okullarda gerçekleştirilen eğitim ile çocuklar
trafik kurallarını sadece ders kitaplarından
okuyarak değil, okullarda kurulan trafik eği-
tim parkurlarıyla da uygulamalı olarak öğ-
renme şansı yakalıyor.Gerçekleştirilen
eğitimlerde öğrenciler, yol çizgileri, yaya ge-
çidi, trafik ışığı, levhalar gibi trafik işaretlerini
görerek ve kullanarak erken yaşta trafik ku-
rallarını tanıma imkânı elde etti. Özel hazırla-
nan zabıta kıyafetleri ile bir grup öğrenci
zabıta olurken, akülü arabalarla parkura
çıkan diğer öğrenciler ise sürücü adayı oldu.
Kurulan parkurlarda, öğrencilerin öğrendik-
leri uygulamalı eğitimler renkli görüntülere
sahne olurken, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta da eğitimlere ka-
tılarak minik öğrencilere eşlik etti.

Bilinçli bir nesil yetiştiriyoruz

Çocuklara trafik kurallarını öğreterek za-
manla trafik kurallarına uyan ve uymayanları
uyaran bir nesil yetiştirmeye katkı sağlaya-

caklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin Usta “Çocuklar
sokağa çıktığı zaman ‘Trafik kuralları nasıl
işler?’ ‘sürücüler bu kurallara nasıl uyar?’
bunu anlatmak zorundayız. Çocuklarımızın
burada görsel olarak tüm trafik kurallarının
yansıtıldığı bir trafik parkurunda bu alışkan-
lıkları kazanmalarını sağlıyoruz. Trafik kural-
larını bilmeden, trafik kurallarını
uygulamanın mümkün olmadığını düşünüyo-
ruz. Çocukların özellikle trafik kurallarını be-
nimsemiş olması, öğrenmesi, kurallarla ilgili
alışkanlıklarını geliştirmesi açısından böyle
bir tatbikat yapıyoruz. Eğitimlerde araba kul-
landırıyoruz. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil
ışıkta geçiyor, yaya geçitleri geldiği zaman
şimdiki sürücüler gibi yaya geçitlerinde
korna basmaması gerektiğini, yayalara say-
gılı olup onların geçmesine öncelik vermesi
gerektiğini söylüyoruz. Çocuklar bunları öğ-
rendikçe, alışkanlık edindikçe okul önlerinde
yaşanan kargaşa asgariye düşmüş olur. Böy-
lece trafik kurallarına uyan ve uymayanları
uyaran bir nesil yetiştirmiş olmak suretiyle
trafiğin akışına katkı sağlamış oluyoruz” diye
konuştu.

Aday adaylığı dosyasını teslim etmek için AK Parti İlçe Başkanlığı’na yürüyen Velittin Küçük’e binlerce Beylikdüzü sakini de destek verdi. Küçük, “Hep birlikte kazanacağız” dedi.

Şaban
kızıldağ


