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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Esenyurt'ta çıkan silahlı kav-
gada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olayı gören bir otopark görevlisi,
“4 kişi kavga ediyordu. Ayırmaya
çalıştık ama bizi uzaklaştırdılar.
Ben de kahvaltı yapmak için içeri
geçtim o sırada silah sesleri 
duydum” dedi.  I SAYFA 3
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saYFa 3mehmet mert

İnce İstanbul’a
aday olur mu?

250 bin liralık 
tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu için, CHP'nin il başkanları
toplantısında yaptığı konuş-
mada, kişilik haklarına saldırdığı
gerekçesiyle 250 bin liralık taz-
minat davası açtı. Kılıçdaroğlu
hakkında ayrıca 'Cumhurbaşka-
nına hakaret' suçunu işlediği ge-
rekçesiyle suç duyurusunda
bulunuldu.  I SAYFA 7

ç

Hazırlanacak teklif 1 Ekim'de yeni yasama
yılının başlamasının ardından gündeme 

gelecek ilk düzenlemelerden biri olacak. Hazırlıkla
ilgili elde edilen bilgilere göre borçlar kanununda
bir değişikliğe gidilecek ve bundan sonra
AVM'lerde kira sözleşmeleri dövizle yapılamaya-
cak. Teklif yasalaşırsa, AVM'lerde sadece Türk 
Lirası ile kiralama işlemi yapılabilecek.
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saYFa 5ayhan ongUn

Unutursak 
bizi de unuturlar

saYFa 7mustafa BekaroĞlU

Yeni yıl ve 
insanlık

saYFa 4Fakir Yılmaz

Seçim öncesi
savaşa hazır olun
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iSTANBUL UgRUNA
YOLLARA dUSTUM

İBB'ye aday olacağını
açıklayan CHP Milletvekili

Gürsel Tekin, “4 yıl önce
bütün makam, mevki ne
varsa bıraktım, İstanbul

için yollara düştüm” dedi

İstanbul için kolları sıvayan Gürsel Tekin,
aday adaylığı sürecinde ne tür çalışmalar

yaptığını ve kazanması durumunda nasıl bir bele-
diye başkanı olacağını Damga'ya anlattı. Mevcut
yönetimi, İstanbul'un ekolojik kaynaklarını talan 
etmekle suçlayan Tekin, birçok medeniyete 
başkentlik yapmış bu kadim şehri eski ihtişamına
kavuşturacaklarının sözünü verdi. I SAYFA 12

İSTANBUL ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞACAK

ç

SÖylEŞİ

Gürsel Tekin
başkan seçilmesi

durumunda 
hiç kimsenin 
3 kuruş para 
için insanların 
geleceğini yok
edemeyeceğini

belirtti.

'martı projesi'
olarak bilinen

"kabataş meydan
düzenlemesi ve

Transfer mer-
kezi Projesi",

iBB mecli-
si'nde yeniden

gündeme
geldi. iBB
Ulaşım ve

Trafik komis-
yonu Başkanı

mahmut Yeter,
projenin bazı de-

ğişikliklerle birlikte
devam ettiğini açık-

ladı. I SAYFA 9

DENİZ 
ÖZTÜRK

Martı değişti 
ama bitmedi
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HABERİN DEVAMI SAYFA 8

Mobil timler
göREVE
BAşLAdI 

Kemal Kılıçdaroğlu

Bardağı taşıran 
son damla!

CHP'nin 24 Haziran'daki
cumhurbaşkanı adayı

Muharrem İnce, Türkiye Varlık
Fonu yönetiminde yapılan deği-
şiklikleri eleştirdi. İnce, "Bütün
bu akıl almaz uygulamalar olur-
ken, muhalefet, STK’lar, 
akademi ve basın nerededir?
Bardağı taşıran son damla, 
Erdoğan ve damadının Varlık
Fonunun da yönetimini üstlen-
miş olmalarıdır" dedi.  I SAYFA 7
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Muharrem İnce

Kimse kafasına 
göre zam yapamaz

TİM Başkanı İsmail
Gülle, “Sattığı üründe ka-

fasına göre zam yapanlara mü-
saade edilmeyecek, burası eski
Türkiye değil” dedi, haksız zam
yapanları “durumun fırsatçıları”
olarak değerlendirdi.  I SAYFA 6
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İsmail Gülle

Börekçide çatışma!Börekçide çatışma!Börekçide çatışma!Börekçide çatışma!Börekçide çatışma!Börekçide çatışma!Börekçide çatışma!Börekçide çatışma!
Kartal'da bir binada çıkan
yangında mahsur kalanlar

balkon ve camlarda kurtarılmayı
bekledi. Yangın zedeler itfiaye 
ekiplerinin merdiveniyle aşağıya 
indirilirken, asansörde mahsur
kalan bir kadın da itfaiye ekipleri
tarafından kurtarıldı. I SAYFA 9

ç
Ölümüne bekleyiş!Ölümüne bekleyiş!Ölümüne bekleyiş!Ölümüne bekleyiş!Ölümüne bekleyiş!Ölümüne bekleyiş!Ölümüne bekleyiş!Ölümüne bekleyiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, AVM’lerde dövizle kiraya
yeni düzenleme yapılması konusunda
AK Parti’ye talimat verdiği öğrenildi 

1 EKİM’DEN SONRA GÜNDEME GELECEK

AVM TALiMATI!
Çömlek yapımın-
dan çiniciliğe,

ahşap işçiliğinden tespih
yapımına kadar pek çok
sanat dalı zanaatkârla-
rın elinden çıkarak Be-
yoğlu'nda düzenlenen
festivalde vatandaşla
buluşmaya başladı. Be-
lediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan da
sanatseverlere seslene-
rek, “Bu güzel işlerin
meraklısı olan her kim
varsa Beyoğlu'na gelsin,
kaliteyi ve el emeğini
görsün” dedi.  I SAYFA 4
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ŞemsiYeli
saldırgan
iFade Verdi

Arsayı bulun 
tesisi yapalım

Avcılar Amatör Spor Kulüpleri
Birliği'ni ziyaret eden eski Spor

Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avcılarlı
sporcuların tesis
talebini değerlen-
dirdi. Kılıç, “İhti-
yacınız olan spor
tesisini biz elbette
yaparız. Arsayı
bulun, yeri 
gösterin biz de 
gerekeni yapalım”
dedi. I SAYFA 11
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Akif ç. Kılıç

10 uçakla 
test yapılacak 

29 Ekim'dE açılması planlanan
istanbul Yeni Havalimanı'nda

taşınma sürecine ilişkin toplantı dü-
zenlendi. iGA Havalimanı işletmesi
icra kurulu Başkan H. kadri Samsunlu
havalimanında 9 bin kişi ve 10 uçak
ile test yapılacağı açıkladı.  I SAYFA 9
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NASIL ZARAR EDİYOR?
yönetim Kurulu Başkanlığını
Ahmet Haşim Baltacı’nın yaptığı
ARAŞ A.Ş.’nin milyonlarca dolarlık
ihale almasına rağmen zarar 
etmesi şaşkınlıkla karşılandı. 

I SAYFA 3

Yarınlarımız Cok kıYmetli
HABERİN DEVAMI SAYFA 5

Ölümüne bekleyiş!Börekçide çatışma!

BALTACI’NIN
MARiFETi!

AK Partili Arnavutköy
Belediyesi’nden bu zamana

kadar 115 ihale alan belediye
şirketi ARAŞ A.Ş. kasasına 136

milyon TL koyduğu halde zarar
etmeyi başardı. Zarar eden 

şirketin yöneticileri ise aynı 
zamanda belediyenin 

A Takımı’nda görev yapıyor

Arnavutköy’de çıkılan birçok ihaleye
tek başına giren ve ihaleyi istediği ra-
kamla kazanan belediye şirketi ARAŞ

A.Ş.'nin yıl sonu hesaplarını zararla ka-
patması ekonomi kurallarını altüst etti.
Şirketin, 150 bin iftar yemeği, 105 bin if-
tariyelik, 9 bin litre şerbet ikramının ya-
pıldığı sözleşme bedeli 6 milyon 501 bin
750 TL olan iştah kabartıcı ihaleleri de
kolaylıkla almış olmasına rağmen zarar
etmiş olması şaşkınlıkla karşılandı. 

EKONOMİ KURALLARINI ALTÜST ETTİ

ç Arnavutköy Belediyesi’nden ihale 
kazanan firmalar arasında zirvede olan
ARAŞ A.Ş.’nin yönetim kurulunda 

Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve bazı
başkan yardımcıları da bulunuyor. Bu zamana
kadar 115 farklı ihaleden 136 milyon TL'lik
toplam ciro yapan şirket, kafe işletmeciliği, 
mesire yerlerinin işletilmesi gibi değişik sektör-
lerde de faaliyet gösteriyor. Milyonlarca dolarlık
ihaleler alan belediye şirketinin nasıl zarar ettiği
sorusu ise havada kalıyor. I SAYFA 9

115 İHALEDEN 136 MİLYON CİRO YAPTI

ç

CENGİZ  
AlçAyıR

HABER

EKONOMİK ALANDA “GÖLGE BELEDİYE” GİBİ ÇALIŞAN ARAŞ A.Ş.’Yİ KİMLER ZARAR ETTİRİYOR?
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1- GREYFURT
Men's Health'in haberine göre, 12 haftalık
bir zayıflama planının parçası olarak her
gün greyfurt yiyin. Amerikalı Scripps Kliniği
uzmanlarına göre, bu sayede yaklaşık 15
kilo verebilirsiniz. Araştırmacılardan Dr.
Ken Fujioka, “C vitamini deposu olan bu
meyvedeki kimyasal maddeler, insülin sevi-
yelerini düşürerek zayıflamayı sağlıyor”
diyor. Küçük küçük doğrayıp karidesli köri
sosuyla kullanabilir ya da suyunu zeytin-
yağı, kişniş ve karabiber ile karıştırıp, balık
için sağlıklı bir terbiye sosu elde 
edebilirsiniz.

2- FASULYE
Lifle dolu fasulye, kolesistokinin hormonu
seviyelerinizi ikiye katladığı için kendinizi tok
hissetmenizi sağlar. “Bu hormon midenizin
boşalma hızını yavaşlatarak doğal bir iştah
düzenleyicisi olarak çalışır” diyor Amerikalı
diyetisyen Lyndel Costain. Üzerine kırmızı-
biber serptiğiniz pişmiş fasulyeleri etin ya-
nında servis edebilirsiniz.

3- TARÇIN
Bu baharat genelde sadece salep üzeri tat-
landırıcı olarak hizmet verse de, aslında kul-
lanım alanını genişletmenizde fayda var.
Zira Amerikan Tarım Bakanlığı araştırması,
6 hafta boyunca bir çay kaşığının çeyreği
kadar tarçın tüketmenin, kandaki glikoz
miktarını ve kötü kolesterolü azalttığını or-
taya koydu. Dahası, şekeri metabolize etme
yeteneğinizi de artırıyor. Tam yağlı cappuc-
cino’nuz için şeker yerine tarçın kullanabilir;
etinizi tarçınla baharatlandırarak alacağınız
kalorileri azaltabilirsiniz.

4- ISPANAK 
Bu yeşil yaprakların sırrı, iştahı bastıran pro-
teinleri vücudunuza gizlice sokacak kalori-
lere veda etmenizi sağlamak. İsveç’teki
Lund Üniversitesi uzmanları, tilakoid adı
verilen bu proteinlerin öğünler sonrasında
vücudunuzdaki açlık hormonlarını azalt-
maya yardımcı olduğunu söylüyor. Et ya da
yumurtanızın yanında birkaç yaprak yiyebi-
leceğiniz gibi, gün içinde abur cubura da-
danmamak için hafif öğünlerinizin yanında
da tercih edebilirsiniz.

5- ZERDEÇAL
Bu Hint baharatındaki etken madde yağları

yakıyor. Ayrıca yüksek proteinli gıdaların çö-
zülmesini sağlayarak sindirimine yardımcı
oluyor. Journal of Nutrition dergisi araştır-
masına göre, yağ dokusunun büyümesini
de bastırıyor. Etli yemeklerinizin içine kata-
bilirsiniz. Ya da zencefil, sarımsak ve kim-
yon ile karıştırarak düşük yağlı yoğurda
ekleyip cips sosu yapabilirsiniz.

6- HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ
“Hindistan cevizi sütü yağlı olsa da, içerdiği
yağlar metabolizmanız için gereklidir” diyor
beslenme uzmanı Kate Cook. International
Journal of Obesity dergisi araştırması da,
sadece bir öğünlük tüketimin sonrasında bu
iyi yağların metabolizma hızınızı yüzde 5’e
kadar artırabildiğini söylüyor. Sağlıklı bir
terbiye sosu için acı kırmızıbiberle hindistan
cevizi sütünü karıştırın

7- YABAN TURPU
Wasabi ailesine mensup turpun buruk tadı
gözlerinizden yaşlar getirse de, hücreleriniz-
deki yağları çözebiliyor. Kopenhag Üniversi-
tesi araştırması, gün içindeki açlık krizlerine
karşı sizi koruduğunu da keşfetti. Biftekli
sandviçlerinizde kullanabileceğiniz gibi,
daha ince bir bel için balıkla beraber de 
pişirebilirsiniz.

8- HARDAL
Sadece birkaç saat içinde yağ yakımını
yüzde 20 oranında artırmak için herhangi
bir yemeğin içine eklemeniz yeterli. Oxford

Brookes Üniversitesi’nden bes-
lenme uzmanı Dr. Jeya Henry,
“Hardal metabolizma hızlandı-
rıcı etkiyi içerdiği izotiyosiyanat
kimyasallarına borçlu. Zira bu
kimyasal maddeler kan damarla-
rını genişletiyor ve yağ yakma hor-
monu efedrin seviyelerini artırıyor”
diye açıklıyor. Klasik etli sandviçinizi A sı-
nıfı bir yağ yakıcıya çevirmek için birkaç
kaşık hardal ekleyin.

9- SİRKE
“Sirke, midenizin boşalma hızını yavaşla-
tarak kandaki glikoz ve insülin seviyele-
rindeki artışı kontrol etmeye yardımcı
oluyor” diyor Dr. Costain. İsveç’teki
Lund Üniversitesi araştırmasında ise,
kahvaltıda seyreltilmiş sirke verilen katı-
lımcıların abur cubur krizlerinin azaldığı
ve kanlarındaki glikoz ve insülin seviyele-
rinin yüzde 25 oranında düştüğü gö-
rüldü. Biftek pişirirken eti yumuşatmak
için kırmızı şarap sirkesi kullanın. Veya
pilavınızın suyuna bir miktar balzemik
sirke ekleyerek piştiğinde tane tane olma-
sını sağlayın.

10- ANANAS 
Bu yağ yakıcı sulu meyve, proteini parça-
layan ve vücudun metabolizma hızını ar-
tıran bromelain enzimi kaynağıdır.
Tavuklu sandviçinizi, içine ananas dilim-
leri ve jalapeno biberi ekleyerek tam bir
yağ yakma makinesine dönüştürün. Ka-
nada Laval Üniversitesi araştırmala-
rında, jalapeno biberi yiyen insanların
yemeyenlere göre günde ekstra 1000 ka-
lori yaktıkları görüldü.

11- KARABİBER
Nutrition Today dergisinde yer alan bir
makaleye göre karabiber, mide ekşimesi
ve sindirim sorunlarına çare olmanın dı-
şında, vücuttaki yağları da yakıyor. Kara-
biberin içerdiği etken piperin maddesi,
sinir sisteminizi alarma geçiriyor ve me-
tabolizma sürecini ateşliyor. Böylece
daha fazla kalori yakılmış oluyor. Çikola-
talı browni’ye bir miktar çekilmemiş ka-
rabiber tanesi ekleyin. (Tuhaf gelebilir
ama tadının güzelliğine
inanamayacaksınız.

12- DOMATES
“Domates, C vitamini ve citrimalic-oxa-

lic
asidi
içeriği
ile metabo-
lizma sürecini
hızlandırmayı sağ-
lar” diyor Dr. Cook.
Aynı zamanda karaciğerin
yüksek miktarda yağ tortusunu
filtrelemesine de yardımcı olur. Birkaç
tane domates doğrayarak kuzu etiyle
yapılan yemeklerin yağını
azaltabilirsiniz.

13- KIRMIZIBİBER
Oxford Brookes Üniversitesi araştırma-
sına göre bu delifişek baharat, iştahınızı
kapatırken metabolizma hızınızı yüzde
20 artırıyor. Peynirli makarna, tavuk
kanat ya da beşamel soslu patates gibi
yağlı yemek seçeneklerine karşı kırmızı-
biber kullanabilirsiniz.

14- LİMON KABUĞU
Limon kabuğunda bulunan pektin, sin-
dirdiğinizde yapışkan bir jele dönüşerek
midenizin şekeri hızlıca emmesini engel-
leyen liflerden bolca içeriyor. Journal of
American College of Nutrition dergisi
raporlarına göre, dört saate kadar açlık
krizlerinin de önüne geçebiliyor. Limon
kabuğunu rendeleyin ve pirzolanızı ter-
biye etmekte kullanacağınız zeytinyağı,
kekik ve hardal karışımının içine ekleyin.
Ya da keklerinizin içine ekleyerek kötü
etkisini azaltabilirsiniz.

15- KEREVİZ SAPI 
Gizli Gücü: Düşük kalorili bu çubuklar
yüksek miktarda lif içerir ve öğünler ara-
sında atıştırmalık tüketmek için harika
bir seçenektir. Aynı zamanda artık yağ-
ları vücudunuzdan uzaklaştırmaya da
yardımcı olur. Tavuk pişirirken elma
suyu ve kereviz ile sos yapabilirsiniz.
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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: 3 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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Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT
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Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI
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Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
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Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN
Sedef KABAK

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
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Zayıflamak istiyor ama
bunu bir türlü

başaramıyorsanız sizin için
derlediğimiz 15 gizli

zayıflama formulüne bir
bakın. Gözardı ettiğiniz bazı

baharatlar aslında sizi
zafere götürecek gizli

formülün bizzat kendisi
olabilir. Aşağıdaki lezzetli

yağ yakıcıları en sevdiğiniz
yemeklere ekleyin,

zayıflama bilmecesinin en
gizli sırlarını ortaya çıkarın

15 GiZli ZayiFlama
FORmUlU

Sakın hareket ettirmeyin
Oyun çağındaki
çocukların kafa

travmasına maruz
kalması durumunda

dikkatli olunması
gerektiğini söyleyen 
uzmanlar, “Travma

geçirmiş çocuğu 
hastaneye götürürken

boyun ve bel
omurgasının sabit

tutulması önemlidir” dedi

OYUN çağındaki çocuk ve bebekler
sıklıkla darbeye bağlı kafa travmala-
rına sıklıkla maruz kalıyor. Çoğu

zaman önemsenmeyecek bu darbeler, telafisi ol-
dukça güç komplikasyonlara dönüşebilir. Gerek
darbeye bağlı gerek doğumsal, nöroşirürji kap-
samına giren tüm hastalıklar doğru yol haritası
izlenirse, risk en aza iniyor.

Hamilelik öncesi başlanmalı

Çocuklarda ve bebeklerde beyinde su toplan-
ması, omurilik sorunları, beyin tümör-
leri gibi nöroşirürjikal
hastalıkların; yani beyin, sinir
ve omurilikte oluşan ve
ameliyat gerektiren hasta-
lıkların önlenmesi ve te-
davisindeki en belirleyici
faktör, pek çok hastalıkta
olduğu gibi erken teşhis.
Çocuk sahibi olmayı planla-

yan annelerin 2 ay öncesinden folik asit kullan-
maya başlaması, bu hastalıkla ilgili riskleri en
aza indiriyor. Hamilelik döneminde rutin kont-
rollerde de tespit edilebilen nöroşirürjikal hasta-
lıklar, erken müdahale edilmezse ileride zekâ
geriliği, görme kaybı gibi rahatsızlıklara neden
olabiliyor. Ayrıca
bebek ve ço-
cukların
kafa-
sına

gelen darbelere bağlı olarak yaşadıkları kafa
travmaları da kalıcı sorunlara dönüşebilecek
riskler taşıyor. 

Panik yapmayın

“Çocuklar doğaları gereği çok hareketli olduk-
ları için kafa travmasına çok maruz kalırlar”
diyen Kılıç, “Elbette her kafa travması takip veya
tedavi gerektirmez ancak dikkat edilmesi gere-

ken hususlar vardır. Travma geçirmiş ço-
cuğu hastaneye götürürken boyun ve

bel omurgasının sabit tutulması
önemlidir. Öncelikle kafa travması
ile birlikte açık yara oluşmuşsa,
yara temiz bir bez ile sarılmalı ve
dikiş gerekip gerekmediğini netleş-
tirmek için hızlı biçimde bir he-
kime başvurulmalıdır. Bunun
dışında çocukta bulantı, kusma,
uyku hali oluştuğunda vakit kay-

betmeden hastaneye götürülmelidir.

Önce diyet olmazsa

ameliyat
Son yıllarda 10 kişiden 3'ünde görülen fazla kiloların
birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen uzmanlar,
önce diyet, spor ve gerekirse ilaçla tedavi yöntemlerini
öneriyor ve bu yöntemler işe yaramazsa mide küçültme
ameliyatının yapılması gerektiğini söylüyor

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
en önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda
yer alıyor. toplumda her 10 kişiden 3’nde görülen

fazla kilolar; kalp hastalıkları ve kanser başta olmak üzere ha-
yati riske neden olan hastalıklara da zemin hazırlıyor. Kadın ve
erkeklerde farklı özelliklerde ortaya çıkabilen obezite, kişiye
özel uygulanan modern yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor.
Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi bölümü’nden Prof. Dr.
Oğuzhan Karatepe, obezite ve cerrahi yöntemlerle tedavisi cer-
rahisi hakkında bilgi verdi

Boy kilo endeksine dikkat

Obezite, vücut kitle endeksinin erkek-
lerde yüzde 25, kadınlarda ise yüzde

30’un üzerine çıkması ile başlayan
bir sağlık sorunudur. boy- kilo
endeksi 18 ile 24 arasında
olan kişiler normal kilolu sa-
yılırken; 25’in üzerinde olan-

lar fazla kilolu, 30’un üzerinde
1. derece obez, 35’in üzeri 2. de-

rece obez, 40’ın üzeri
olanlar ise morbid

obez kategorisine
girmektedir. Fazla
kilolu vücuttaki
yağlanma dağı-
lımı da  oldukça
önem taşıdığı
söylenmektedir. 



K aza D-100 Karayolu Mecidiye-
köy mevkii, Ankara istikametinde
saat 09.00 sıralarında meydana

geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde
Mustafa Kaya yönetimindeki servis mi-
nibüsünün seyir halindeyken arızalandı.
Dörtülülerini yakarak yavaşlayan mini-
büsün henüz bilinmeyen bir nedenle
arka kapısı açıldı. Bu sırada minibüsün
yanından geçen motorize polis ekipleri
açılan kapıya çarparak yola savruldu.

Kazada 2 polis yaralanırken, kaza yerine
ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk
edildi.

Arkadaşına moral verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı
polislere kaza yerinde ilk müdahaleyi
yaptı. Müdahalenin ardından yaralı po-
lislerden biri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken
diğer polis ise özel bir hastaneye kaldı-

rıldı. Polislerin hayati tehlikelerinin bu-
lunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan mi-
nibüsün sürücüsü Mustafa Kaya,
“Dörtlüleri yaktım geliyordum. Yanım-
dan bir motorize polis ekibi geçti, birinci
ekip geçtikten sonra kapı açıldı o sırada
arkadan gelen ikinci bir motorize polis
ekibi kapıya çarparak yere düştü. Araba
arıza yaptı, bende dörtlüleri yaktım ben
aracın sağına soluna baktım kablo mu
çıktı diye, kapı birden açıldı" dedi. DHA
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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 

OLAY saat 06.00
sıralarında Atatürk
Mahallesi Hadım-

köy Bağlantı yolu yakınında
bulunan bir börekçi önünde
meydana geldi. İki grup ara-
sında henüz bilinmeyen ne-
denle tartışma yaşandı.
Tartışma büyüyerek silahlı
kavgaya dönüştü. Silahlı
kavga sonucu 1'i ağır 3 kişi
yaralandı. Çevredekilerin ih-
barı üzerine olay yerine sağlık

ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekip-
leri, ağır yaralı kişiyi Kanuni
Sultan Süleyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne diğer
iki yaralıyı ise Bakırköy Dr.
Sadi Konuk Eğitim ve Araş-
tırma hastanesine götürdü. 

Polis soruşturma
başlattı 

Polis ekipleri de olayın yaşan-
dığı noktaya güvenlik şeridi

çekerek incelmelerde bu-
lundu. Yapılan incelemelerde
çok sayıda boş kovana ve
mermi çekirdeğine rastlandı.
Olayı gören bir otopark gö-
revlisi, "4 kişi kavga ediyordu.
Ayırmaya çalıştık ama bizi
uzaklaştırdılar. Ben de kahv-
altı yapmak için içeri geçtim o
sırada silah sesleri duydum"
diye konuştu. Polisin olayla
ilgili başlattığı çalışmalar sü-
rüyor. DHA

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cum-
hurbaşkanı adayı olan, aslında ina-
nılmaz bir seçim kampanyası

atlatan, gençlere umut olan, daha önce sandığa
pek gitmeyi düşünmeyenleri sandığa taşıyan, 15
milyonun üzerinde, yüzde 30'un üzerinde oy alarak
rekor kıran Muharrem İnce.

Ne yaptıysa o 24 Haziran akşamı yaptı ve bir
anda kendisinden beklentilerin tersinde hareket et-
meye başladı.

Daha seçimler doğru dürüst değerlendirilmeden
CHP genel başkanlığına aday oldu.

İmza kampanyaları başlattı.
Partisi ile ters düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ters

düştü.
Her iki taraf da kendilerinden beklenmeyecek

açıklamalar yaparak kamuoyu önünde CHP'nin
imajına zarar verdiler.

Bu zararın sebebi ise Muharrem İnce gösterildi.
İşte o Muharrem İnce geçtiğimiz gün katıldığı

bir televizyon programında yerel seçimlerde
CHP'nin İstanbul belediye başkan adayı olabilece-
ğini, İstanbul'u alanın Türkiye'yi alacağını, inanıl-
maz bir sükse yaparak bunu başaracağını kaydett.

*
Bu açıklamadan sonra CHP Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ise şöyle bir açık-
lama yaptı; Sayın İnce, Cumhuriyet Halk
Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her
yere aday olma hakkı var" dedi.

Aday olsa kazanır mı?

Her ne kadar İnce İstanbul'a aday olur mu diye
yazımıza başlık atsak da, aslında gereksiz bir soru.

Muharrem İnce İstanbul adayı olmak istiyor
diye başlık atsak daha doğru olurdu.

Peki görev verilirse aday olacağına ihtimal ver-
diğimize göre şayet aday gösterilse bu seçimi kaza-
nır mı diye yorumlayalım.

Bakın her ne kadar 24 Haziran seçimleri son-
rası Muharrem İnce oldukça prestij kaybetse de,
Cumhuriyet Halk Partisi'ni adeta ortadan ikiye bö-
lürcesine bir işler yapmaya kalksa da, CHP üst
düzey yönetimine çok ağır suçlamalar yapsa da,
daha bir ay önce 'ben vefasızlık yapıp Kılıçdaroğ-
lu'nun karşısına aday olmam' diyerek daha sonra
aday olsa da.

Ve birçok daha değişik hatalara imza atmış
olsa da hala Muharrem İnce'nin toplumda, CHP'li-
lerin çoğu üzerinde, CHP'li olmayan ama AK Par-
ti'ye karşı olan birçok siyasi parti sempatizanı

üzerinde ciddi anlamda karşılığı
var.

Peki bu karşılık Muharrem İnce'nin istanbul'u
almasına yeter mi dersiniz?

Bence yetmese de zorlar.
2014'de Mustafa Sarıgül yüzde 40'ı geçerek

ciddi oy aldı.
Üstelik o zaman ittifak olayı yoktu.
AK Parti bu kadar yıpranmamıştı.
Ekonomik kriz yoktu.
Sarıgül de İnce gibi ülke genelinde tanınan bir

siyasi yüz olmasına rağmen cumhurbaşkanı adayı
olarak ciddi bir performans gösteren Muharrem
İnce'nin çok daha fazla tanındığını, seçimlerin kısa
süre önce gerçekleşmesinden dolayı daha yüzünün
eskimediğini söyleyerek İnce'nin daha başarılı ola-
cağını söyleyebiliriz.

CHP'liler destek verir mi?

Hadi Muharrem İnce CHP'den İBB adayı.
Peki İnce'nin CHP genel başkanı olmasını iste-

meyen, buradaki başarısının onu CHP'nin liderli-
ğine götüreceğini bilen CHP'liler bu durumda ne
yapar dersiniz?

Ne yaparlarsa yapsınlar, eğer Muharrem İnce
kendisine ve ekibine güveniyorsa hiçbir CHP'linin
bu yolda – O'nun başarılı olmasını istememiş olan-
lar da dahil – İnce'ye zarar vereceğini 
düşünmüyorum.

Çünkü bu isimlerin önlerinde şöyle bir seçenek
olacak.

Bizim istemediğimiz Muharrem İnce ile
CHP'nin başarısı mı?

Yoksa.
AK Parti'nin daha fazla başarılı olması mı?
Kesinlikle ben CHP'liyim diyen her bireyin her

koşulda, her şeye rağmen 'Muharrem İnce ile
CHP'nin başarısı' seçeneğini destekleyeceğini 
düşünüyorum...

CHP'nin diğer İBB adayları ne yapar?

Tabi CHP defalarca açıkladı.
Yerel seçimlerde adayları biz değil, anketler be-

lirleyecek, kamuoyu belirleyecek, taban belirleye-
cek, örgüt belirleyecek.

Bu durumda daha önce İstanbul adaylığını
açıklayan CHP'nin güçlü isimlerinden Gürsel Tekin
ve Akif Hamzaçebi gibi isimler ne yapar dersiniz.

Şayet bu kriterlerin Muharrem İnce lehine ge-
liştiğini gösteren ciddi bir veri varsa ortada her
CHP'li gibi onlarda İnce'ye sonuna kadar destek
verirler.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

OLAY, Beşiktaş Te-
pecik Yolu'nda saat
10.00 sıralarında

meydana geldi. İddiaya göre
Yasin E., yolda yürürken arala-
rında husumet bulunan bir kişi
tarafından silahlı saldırıya uğ-
radı. Bacağından 4 kurşunla
yaralanan Yasin E., çevrede
bulunan bir kuaför dükkanına
sığındı. Olayı gerçekleştiren kişi
ise geldiği araçla kayıplara ka-

rıştı. Kuaförde çalışanlar du-
rumu polis ve sağlık ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen sağ-
lık ekipleri yaralı Yasin E.'ye
olay yerinde ilk müdahaleyi
yaptıktan sonra ambulansla
özel bir hastaneye kaldırılarak
tedavi altına alındı. Olayın ar-
dından polis ekipleri çevrede
delil incelemesi başlattı. Polis
ekipleri kaçan kişiyi yakalamak
için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta yolda yürüyen Yasin E., aralarında daha önceden husumet olduğu idda edilen bir kişinin silahlı
saldırısına uğradı. Yasin E., olay sonrası bacağından yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı

SALDIRIYA UGRADI
TehdiTlere kulak asmadı 

YUNUSLAR AZ 
DAHA OLECEKTI
Mecidiyeköy'de seyir halinde olan motorize polis ekibi, önünde seyreden servis minibüsünün
açılan arka kapısına çarparak yola savruldu. Kazada 2 polis yaralanırken trafik yoğunluğu oluştu

Kahvaltı yaparken 

CatıSma CıKtı!
Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.  Olayı gören bir otopark
görevlisi, "4 kişi kavga ediyordu. Ayırmaya çalıştık ama bizi uzaklaştırdılar. Ben
de kahvaltı yapmak için içeri geçtim o sırada silah sesleri duydum" dedi

Şemsiyeli saldırgan mahkemeye çıktı
KADIKÖY’DE "Şemsiye
ile saldırdığı metrobüs
şoförünün kaza

yapmasına ve çok sayıda kişinin
yaralanmasına neden olmak"la
suçlanan Murat Akbulut'un
yargılanmasına devam edildi. İstan-
bul Anadolu 17. Asliye Ceza Mah-
kemesi'nde görülen davanın üçüncü
duruşmasına, "Olası kastla kasten
yaralanma", "Kamu malına zarar
verme", "Olası kastla mala zarar
verme" suçlarından 68 yıla kadar
hapis cezası istemiyle yargılanan tu-
tuksuz sanık Murat Akbulut ve avu-

katı ile metrobüs şoförü Recai Tür-
koğlu ve bazı müştekiler katıldı.

Şoför küfürlü mü konuştu?

Kazada yaralanan müşteki Ömür
İlbaş dinlendi. Olay günü Anadolu
yakasına gitmek için Zincirlikuyu'da
metrobüse bindiğini söyleyen Ömür
İlbaş , "Metrobüsün sürücüsü aracı
hızlı kullanıyordu. O nedenle inmek
istemiştim ancak inmedim. O arada
Amerika'da bulunan oğlumla tele-
fonla konuşmaya başladım. Ben
orta kapının yanında tek kişilik kol-
tukta oturuyordum, sanık da ben-

den 1.5 metre uzaklıkta orta kapının
yanında ayakta yolculuk yapıyordu.
Metrobüs bir süre sonra durdu. Bu
sırada sanığın 'kapı' diye seslendiğini
duydum. Metrobüs şoförü, 'açarım
açmam, keyfimin kahyası mısın?'
dedi. Metrobüs şoförü adeta aracı
şaha kaldırır gibi tekrar hareket etti.
Metrobüs hareket halindeydi. Bir-
den tıkırtılar gelmeye başladı. Met-
robüs bariyerlere çarpıyordu.
Sallanan insanlar gördüm" dedi.
İlbaş, sanıktan şikayetçi olduğunu
söyledi. Mahkeme, eksiklerin gideril-
mesi için davayı ertelendi.

Yaralı polise destek ise meslektaşlarından geldi. Aldığı
darbe sonucu yerde baygın bir şekilde yatan polise, el
uzatarak destek veren arkadaşları uzun süre dua etti.

Muharrem İnce 
İstanbul'a aday 

olur mu?

Kartal'da bir iç giyim mağazasını
kundaklama olayına karışan 4 kişi
polisin çalışması sonucu gözaltına

alındı. Saldırganlardan S.B, “Cehaletimin kur-
banıyım cehaletimin. Kartal polisinden kaça-
madım" dedi. Edinilen bilgiye Ş.T, eski
sevgilisiyle ayrılmasının sebebi olduğunu dü-
şündüğü eski sevgilisinin kız kardeşinin Kar-
tal'daki iç giyim mağazasını 4 kez
kundaklatmak istedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında
3 ve Eylül'de 1 kez olmak üzere kundaklanmak
istenen dükkanda saldırganlar amaçlarına ula-
şamadı. Kundaklama girişimlerinin ardından
polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

Kartal Asayiş Büro ekipleri, şüphelileri yakala-
mak için özel bir ekip kurdu. Ekipler cadde ve
civarında bulunan yaklaşık 300 güvenlik kame-
rasını saniye saniye izledi. Ve şüphelilerin izle-
rini buldu. 4 kişi polisin uzun uğraşları sonucu
gözaltına alındı. S.B., A.T., N.B., B.O. adliyeye
sevk edildi.

Çalışmalar sürüyor
S.B, adliyeye girerken basın mensuplarını kar-
şısında görünce “Cehaletimin kurbanıyım ceha-
letimin. Kartal polisinden kaçamadım" dedi.
Şüphelilerden S.B., A.T., B.O. çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Cehaletimin kurbanıyım

Esenyurt’ta meydana gelen silahlı kavgaya yönelik polisin soruşturması devam ediyor.



22 eylül'de gerçekleşecek
Olağanüstü Genel Kurul ön-
cesi biraraya gelen üye STK

başkanları istişare toplantısında Yönetim
Kurulu Başkanı Derya Kök tekrar aday
olmayacağını açıkladı.
Toplantıda konuşan Derya Kök "Siyasi
görüş-Etnik köken ve İnanç farklılıklarını
dışarıda tutup, Atatürk İlke ve Devrimle-
rini, Cumhuriyetimizin kuruluş değerle-
rini, Vatanın bütünlüğünü, Bayrağın
tekliğini ve Büyükçekmece'yi ortak değer
kabul eden 14 STK, 2014 yılında biraraya
gelerek bir platform oluşturduk. 2017 Ha-
ziran ayında ise 32 ayrı STK'nın katılımı
ile BÜSTKİD adı altında hükmi şahsiyet
kazandık. Geldiğimiz günde  3 meslek
odamızın da arasında olduğu 46
STK'dan oluşan güçlü ve itibarlı bir yapı
haline geldik. Bu yapıyı ve misyonumuzu
daha ileriye götürecek, bayrağımızı daha
da yükseklere taşıyacak, tüm Türkiye'ye
örnek olacak motivasyonu yüksek bir yö-
netim kurulu seçilmesi amacıyla olağan-
üstü genel kurul yapma kararı aldık. Yeni
kadronun önünü açmak düşüncesiyle tek-
rar aday olmayacağım. Birbirinden de-
ğerli arkadaşlarımızın bu konuda
sorumluluk almaktan kaçınmayacağını
biliyorum. Tüm STK başkanlarına ve yö-
netim kuruluma teşekkür ediyor, haklarını

helal etmelerini diliyo-
rum" dedi.

İlçe genelinde eğitime yönelik ciddi
yatırımlar yapan Silivri Belediye Baş-
kanı Özcan Işıklar, her yıl olduğu gibi

bu yıl da okulların temizlik malzemesi ihtiyacını
karşıladı. 
İlçedeki tüm eğitim kurumlarında sağlıklı ve kali-
teli eğitim verilmesi için çalıştıklarını ifade eden
Başkan Işıklar; “Yerel yönetim olarak üzerimize

düşeni yaparak, eğitim kurumlarımıza hem fizik-
sel şartlarının iyileştirilmesi, hem de içinde yeti-
şen çocuklarımıza katkı sağlayacak şekilde
destek oluyoruz” dedi.

Malzemeleri inceledi

Çamaşır suyundan el sabununa, çöp poşetinden
yüzey temizleyicisi ve kireç çözücüsüne kadar

birçok ürünü kapsayan temizlik
malzemelerini dağıtım sırasında
inceleyen Başkan Işıklar, eğitimcilere
başarı dolu bir eğitim yılı diledi. İlçe
genelinde bulunan tüm okullara top-
lamda 10.500 lt. çamaşır suyu, 17.400 lt.
Yüzey temizleyici, 12.960 kg sıvı el sabunu,
90.200 adet çöp torbası dağıtımı yapılacak.
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İYİ Kİ
VARLAR
Demircan,
sanatla 
uğraşan
insanların
varlığının
çok önemli
olduğunu
belirterek,
“İyi ki onlar
var diyorum
sayelerinde
güzel şeyler
görüyoruz”
diye 
konuştu.

B ugün ki yazıma başlamadan önce
dünyada bugüne kadar çıkmış olan
savaşların nedenlerini düşünmenizi

ve tahlil etmenizi isterim.
Veya komşu bir ülkenin diğer bir ülkeyle

savaş ilan etmesi için ne gerekiyora bakın.
Bu iki soruya cevap aradığımızda birinci

dünya savaşına neden olmuş Bosnalı Sırp
milliyetçisi Gavrilo Princip'in, Saraybosna'yı
ziyareti sırasında Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand ve
eşi Sophie'yi öldürdüğü ve akabinde Birinci
Dünya Savaşı'nın başladığını hatırlayalım.

Çünkü bu sırp katilinin durup dururken
değil başta istihbarat örgütleri olmak üzere
silah tüccarlarının kiraladığı katil aslında
bir istihbaratçıdır.

Neyse yazımıza ve konumuza gelelim;

Tesadüf bu ya belkide komplo teorisi ola-
cak bir bakış açısıdır aşağıda ki yazım.

Yeni Valiler kararnamesini imzalaması
beklenirken yeni bir kararname ile Varlık
Fonu Başkanlığına da kendini ve eniştesini
atayan Başkan Erdoğan’ın, başta ekonomik
sorunlar olmak üzere onca sorunun çözü-
münde sıkıştığı bir dönemde, bir haber
alıyoruz;

Hemde kendi toprakların da ki terörist-
lere yönelik saldırı başlatan Suriye ile ya-
şanması muhtemel yeni bir gerginliğin
anında.Yani iki ülkenin milli istihbaratları-
nın karşı ülkede yaptığı operasyonların or-
taya çıkması dolayısıyla o ülkelerin
birbirlerine savaş ilan edebileceğini ortaya
koyan bir son dakika gelişmesi ile gözler ye-
niden Suriye sınırına yığılan askeri birliklere

dönüyor.
Haber! Reyhanlı da patlayan ve birçoğu

çocuk olmak üzere insan ölümüne ve
HDP’nin üzerinden barış sürecine tekme
atılmasına neden olan katliamı yapanın,
zaten aramızın olmadığı ve her an ordu-
suyla savaşacabileceğimiz gibi görünen Su-
riyenin istihbaratının talimatı ile
gerçekleştirildiği ileri sürülen bir kişinin
Türk Milli İstihbaratı tarafından Suriyenin
Lazkiye kentinde paketlenip ülkeye getirildi-
ğini, havuz medyasının pompa haberleri ile
öğreniyoruz.

Komşu iki ülkenin istihbarat örgütlerinin
karşı karşıya geldiği ve zanlının ifadesinin

canlı yayınlarda kamuoyuna sunulduğuna
göre önümüzde ki günlerde her iki ülkenin
ordularınında karşı karşıya kalma ihtimali
bir hayli yükseliyor. 

Bunu nasıl anlıyoruz? En son yaşanan
tren kazasının haberinde olduğu gibi Rey-
hanlıda da paramparça olmuş insanların ce-
setleri yerdeyken yayın yasağı getiren
anlayış, paketleyip getirdikleri Reyhanlı ka-
tili Yusuf Nazik’in ileri sürdükleri ifadelerini
canlı yayında hemde direk Suriyeyi suçlaya-
rak verdiriyordu.

Bu durum Rusya destekli Suriyenin top-
raklarında öbeklenmiş terörist gruplarına
karşı başlattığı operasyonları, ABD destekli
ordu ile yani üstü kapalı ÖSO ile değil biz-
zat savaş ilan ederek Suriyeyi durdurma is-
teminden başka birşey değildir.

Bu durum neye yarayacak?
1- “Savaş var durun” denilip iç sorunlar

ötelenecek.

2-Suriye topraklarını dış ve komşu ülke-
lerin desteklediği teröristlerden temizlemesi
ihtimali karşısında Türkiyeye gelecek olan
göç dalgasını sınır ötesinde tutmak.

3-YPG ve PKK ya karşı örgütlenen, eği-
tim verilen ÖSO’yu koruma altına almak.

4- Aramızın açık olduğu ve doları arttırıp
ekonomiyi sıkıştıran ABD’ ye yanaşıp onun
silahlarını Suriye üzerinden Rusya’ya karşı
denemek.

Ve en önemlisi Afrin, İbdil ve diğer Su-
riye kentlerine yapılan askeri ve istihbarat-
lar kanalıyla kontrol altında tutmak. Ve
YPG’nin bölgede ki hakimiyetini kırmak.

Bunları yaparken de bir taşla üç dört kuş
vurmak.

Bir kuş iç sorunlar, bir kuş, orta doğu
satrancında yer almak, bir kuş ekonomiyi
inşaattan sonra silah piyasasına teslim
etmek ve son kuş olarakta yerel seçimleri
alıp iktidarı sağlama almak. 

Seçim öncesi savaşa hazır olun

T ürk tarihinin birbirinden değerli sanat dal-
ları Taksim’de buluştu. Çömlek yapımın-
dan çiniciliğe, ahşap işçiliğinden tespih

yapımına kadar pek çok sanat dalı zanaatkârların
elinden çıkarak Beyoğlu'nda düzenlenen festivalde
vatandaşla buluşmaya başladı. Unutulmaya yüz
tutmuş meslek dallarını geçmişten geleceğe taşı-
maya devam eden “13.Beyoğlu Altın Eller Gele-
neksel El Sanatları Festivali” başladı.Türkiye’nin
yedi bölgesinden 63 zanaatkâr bir araya gelerek
hünerlerini sergiledi. Zanaatkârlar çömlek yapı-
mından çiniciliğe, ahşap işçiliğinden tespih yapı-
mına, sedef işçiliğinden dünyada sadece
Türkiye’de çıkarılan lüle taşı sanatına kadar pek
çok geleneksel el sanatını vatandaşların beğenisine
sundu. Taksim Meydanı Etkinlik Alanı’nda düzen-
lenen festivalin açılışına yüzlerce vatandaş katıldı.
Yabancı turistlerin de oldukça ilgi gösterdiği açılış
töreni halk oyunları gösterisiyle başladı.

Çırak bulmakta zorlanıyoruz

Gaziantep’ten gelen Sedef Ustası Bülent Fıstıkçı,
sedef işçiliği hakkında şunları söyledi: “Ceviz ağa-
cının üzerine orijinal sedef kakma sarı pirinçle iş-
leme yapıyoruz. Pirinç işlemeye telkari, sedef
işçiliğine ise sedef kama diyoruz. Sedef kakmaya
ilgi çok büyük. Ancak alt yapıdan eleman yetişme-

diği için çırak sıkıntımız var. Gençler bu işçiliğe
heves etmiyor, bu yüzden çırak yetiştiremiyoruz.
Gençleri bu işe yönlendirmemiz lazım. Meslek lise-
lerinden eleman almamız lazım. Biz de pratik,
okulda da teorik eğitim alması lazım. Tekrar dün-
yaya gelsem yine sedef ustası olurum. Bir kızım ol-
saydı da adını Sedef koyacaktım ama olmadı.”

Vatandaşları standlara bekliyoruz

Nakış Ustası Emekli Öğretmen Nur Altan, 2 sene-
dir severek nakış işçiliği yaptığını ve bu yüzden bu-
rada stant açtığını belirtti. Altan, “Nakışla takılar,
panolar oluşturuyorum. Emekli olduktan sonra bu
hobiye yöneldim. Bu ortamda keyifle, huzurla bu
işi yapıyorum. İlgilenen vatandaşları bekliyoruz”
diye konuştu.

6 kuşaktır lüle taşı işliyorlar

Dünyada sadece Eskişehir’de çıkarılan lüle taşının
önemine dikkat çeken Zafer Can Aktaş, 6 kuşaktır
devam ettirdikleri lüle taşı işleme sanatını anlattı.
Lüle taşlarını madenlerden kendilerinin çıkardığını
kaydeden Aktaş, “Lüle taşından teşbihler, küpeler,
kolyeler, biblolar, süs eşyaları yapıyoruz. Tamamen
bıçakla yapılan bir sanat bu. Yabancı turistler dün-
yada sadece Türkiye’de çıkarılan bu taşın değerini
biliyor ve büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Çömlek yapımından çiniciliğe, ahşap işçiliğinden
tespih yapımına kadar pek çok sanat dalı
zanaatkârların elinden çıkarak Beyoğlu'nda
düzenlenen festivalde vatandaşla buluşmaya
başladı. Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan da sanatseverlere seslenerek, “Bu güzel
işlerin meraklısı olan her kim varsa Beyoğlu'na
gelsin, kaliteyi ve el emeğini görsün” dedi

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

MerAk eden
Beyoğlu’nA 
gelsin

FeStİVAle katılarak stantları gezen
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah demircan, eline çekici alarak
sedef işçiliğini denedi. 12 gün bo-
yunca devam edecek “Beyoğlu’nde
Altın eller Zamanı” festivali hakkında
bilgi veren demircan, “Burada gele-

neksel el sanatı, antika, sahaf festi-
valleri düzenliyoruz. Bütün bunlar
kültürümüzün en önemli parçaları. O
ustaları sürekli değiştirerek gündeme
getirmek ve meraklıların dikkatine
sunmak bizim bizatihi hedefimiz” ifa-
delerini kullandı.

Kültürümüzün parçası

AtAsehir 
sAnAtA kostu

Silivri Belediye
Başkanı Özcan
Işıklar, ilçedeki
tüm okulların

temizlik
malzemesi

ihtiyacını
karşıladıklarını

söyleyerek,
“Eğitim için ne

gerekirse varız”
diye konuştu

Eğitim için her zaman varız

Büyükçekmece
sil Baştan
Büyükçekmece'de 46 sivil toplum kuruluşunu

bünyesinde barındıran çatı kuruluş 
Büyükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları

Derneği (BÜSTKİD) daha dinamik, daha
işlevsel bir yönetim kurulu oluşturmak

amacıyla olağanüstü genel kurul kararı aldı

7’den 70’e bu
yıl Ataşehirli-
ler sanat eği-

tim kurslarını hınca hınç
doldurdu. 

Gençlerin yanında her
yaştan, her kesimden bin-

lerce Ataşehirli, Kış Sanat
eğitimleri’ne kayıt olmak

için hafta sonu uzun kuyruk-
lar oluşturdu. Yıllardır bu or-
ganizasyonu yapmakla
görevli Ataşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşleri Mü-
dürü Volkan Aslan’ın, “Sa-
dece boş geçecek saatleri
doldurmak için gelmiyorlar;
sanat talep ediyorlar, çocuk-

larının bu yönde şekillenme-
sini istiyorlar” saptaması,
hafta sonu oluşan kuyrukla-
rın nedenini açıklar 
nitelikteydi. 
2 dönem devam edecek
kurslar, bağlamadan piya-
noya, baleden pilatese 16
farklı dalda hayata geçiyor. 

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, okullardaki eğitimin daha sağlıklı bir hale gelebilmesi adına
fiziksel olarak ne tür bir eksiklik varsa hepsini gidermek için çalışacaklarının sözünü verdi.

Ahmet Misbah 
Demircan, festivale 
katılan sanatçılarla da
uzun süre vakit geçirdi.

Özcan
Işıklar



ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Ayhan ONGUN
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Ü zerinden 40 yıla yakın bir zaman geçse
de, 12 Eylül ve öncesi yaşananları unu-
tursak eğer, yarın geleceğini kurmaya ça-

lıştığımız çocuklarımız, torunlarımız da bizleri
unutur.

Yaşanan zulmü, insanlık dışı baskı ve işkence-
leri yalnızca 12 Eylül 1980 le hatırlamak da
doğru değil. 

O günlere gelinebilmesi için kurulan komplolar,
siyasi tezgahlar, emperyalist güçlerin akıl almaz
politikaları birlikte değerlendirildiğinde cumhuri-
yet döneminden bu yana ülkemizde dış güçlerin
çabaları bir yana hep bir darbe sever kitle var ol-
muştur.

Demokrasiden, özgürlükten, barıştan rahatsız
olan bu kesim ne zaman işler istediği gibi git-
mezse, hemen sivil ve askeri darbecileri göreve 
çağırırlar.

Ellerindeki güç ve yetkinin kaybolduğunu, sta-
tülerinin yok olduğunu gören militarist güçlerin
darbe özlemlerini anlamak mümkün de, hem de-
mokrat, ilerici ve dahi sosyalist olduğunu söyleyip
hem de 12 Eylül faşist generallerinin yargılanması
için verilen mücadeleyi küçümseyen, yok sayan ve
hatta engellemeye çalışanlara ne demeli?

Bu yaptıkları yetmezmiş gibi, 12 Eylül mağdur-
larının çektiği acıları, bu uğurda verdikleri müca-
deleyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Çünkü onlar, aylarca gözaltında tutulup, her an
sorguya götürülüp işkence yapılmasını beklerken
nasıl karnına kramplar girer insanın, bilmezler.

Hemen yanı başınızdaki hücrede kadınlara iş-
kence yapılır, taciz ve tecavüze uğrarken çıkardık-
ları yeri göğü inleten çığlıkları duymadılar ki!

Dört metrekarelik bir hücrede dokuz kişi nasıl
kalır bilmeyenler, bir kez karakolda ifadeleri alın-
dığında kahramanlık öyküleri anlatırlar.

İşte bu sözde solculara bir kez daha hatırlat-
mak gerekiyor.

-2 milyona yakın insan gözaltına alınmış
-En az bu kadar insan fişlenmiş
-230 bin kişi yargılanmış
-210 bin dava açılmış
-300 kişi cezaevlerinde,
-171 kişi sorgu ve işkenceler sırasında yaşamını

yitirmiş
-10 bine yakın işkence soruşturma ve davası
-Gazeteciler 3 bin 315 yıl ceza almışlar
-14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılmış
-388 bin kişinin pasaportuna el konulmuş
-7 bin kişi için idam istenmiş,5 bin 517 kişiye

idam cezası verilmiş, 50 kişi idam edilmiş.
Özetle bu ülkede yaşayan her aileden mutlaka

bir ya da birkaç kişi mağdur edildi.
Kuşkusuz bu acıları çekmeyenler, niye çıkar bu

mağdurların çocukları anlamsız bir savaş uğruna
dağlara, anlayamazlar.

Anlamadıkları için de 6 köylüyü karakolda öl-
dürüp, bir uzman çavuşu kalorifer kazanında ya-
kanları, yaktıranları kahraman gibi gösterip,
bizleri yönetmeleri için seçerler, görevlendirirler.

12 Mart da gencecik 4 fidanın darağacına gön-
derilmesine neden olan, Ziverbey de devrimcileri
işkencelerden geçirenleri toplantılarında onur ko-
nuğu yaparlar.

Bizim derdimiz 12 Eylül darbesi sırasında
görev yapan 5 zavallı paşayla değil.

Bizim asıl derdimiz, her on yılda bir bu ülkeyi
cehenneme çeviren emperyalist güçlerin yerli işbir-
likçileri ve onlara koşulsuz biat eden her soydan,
her boydan darbeci zihniyettir.

Bu zihniyet ayrımsız tüm siyasi partilerin
içinde, üstelik de çoğunda yönetici görünümünde
karşımıza çıkarlar.

Onlar tek adamlığa, totaliter yönetimlere karşı-
dırlar ama kendi bulundukları yerlerde de demok-
rasiyi  istemezler. Daha doğrusu, kendileri için
demokrasi isterler.

Barış ve demokrasi mücadelesinde kaç yiğit
insan öldürüldü, bunların umuru değil elbet.

17 bin faili meçhulü ve onları yok edenleri de
hatırlamaz bu tuzu kurular.

Berfo Ananın, ölümüne kadar yanlarında ol-
duğu Cumartesi Analarını niye coplar polisler, niye
biber gazı sıkarlar yaş kalmamış gözlerine?

FETÖ cülerin kurduğu kumpaslar nedeniyle
mağdur olan apoletlilere sahip çıkanlar, emir kulu
rütbesiz askerlere, öğrencilere niye sahip 
çıkmazlar?

Nedendir, bu aymazlık, bu vicdan yoksunluğu?
Ve gözlerdeki bu sır perdesi, bu acımasız nef-

ret, bu kin niyedir?
12 Eylülde milyonlarca insana baskı, zulüm

yapan, işkenceler uygulayan yalnızca o ölüp giden
paşalar değildi elbet. Diyarbakır cezaevinin dili
olsa da anlatsa!

Yani demem o ki, iyi niyetli, vicdan sahibi, yur-
dum insanı;

O insan kanından beslenen canavarlar; kimi
yerde cezaevi müdürü, kimi yerde bürokrat, kimi
zaman belediye başkanı, çoğu zaman etkili ve yet-
kili bir bürokrat ya da en fenası kimi yerde bir
örgüt lideri olarak çıkar karşınıza.

Bu canavarların canına kıydığı, yok ettiği, mağ-
dur ettiği tüm barış ve demokrasi şehitlerini unut-
turmayalım. Fırsatını bulsa bizim de varlığımıza
kasteden bu canavarları da unutmayalım.

İSTANBUL

Unutursak bizi de unuturlar

K üçükçekmece Belediyesi ilçedeki okulları bakımlarını yapa-
rak 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazırladı. Küçükçek-
mece Belediyesi tarafından, Küçükçekmece ilçesinde

bulunan okulların (İlkokul, Ortaokul, Lise) temizlik, bakım ve ona-
rım işleri yapıldı. Onarım işlemlerinin yapılmasının yanı sıra okulla-
rın ihtiyaçları da karşılanırken birçok okula birden; kağıt, boya, ders
araç gereçleri ve üniforma gibi katkılar da verildi. 

En iyi şartları sunuyoruz

Bu konuda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek
şunları söyledi: “Küçükçekmece Belediyesi olarak öğrencilerimizin
eğitimine destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin iyi şart-
larda eğitim alması bizim için çok önemli. Çocuklarımız bizim için
değerli, çünkü geleceğimiz onlara emanet. Çocuklarımızı ne kadar
güzel yetiştirebilirsek toplumumuzda o kadar güzel olur. Onlar
bizim yarınlarımız ve çok kıymetliler.”

ANIL BODUÇ

YARINLARIMIZ 
COK KIYMETLI 
Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala ilçedeki okulların tamamının onarımının yapıldığını
anlatan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Okullarda eğitim alan çocukların hepsi
bizim yarınlarımız. Dolayısıyla onlar çok kıymetli. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi

Okulların onarılmasına ve temizliklerinin yapılmasına ilişkin konuşan
velileler de Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Veli
Ercan Kartal, belediyenin gösterdiği ihtimamın kendilerini memnun et-
tiğini belirterek, “Şu ana kadar ilçede bulunan tüm okullar yıkanarak
temizlenmiş. Ayrıca ilçedeki okulların bakım onarım tadilatları da yapı-
larak yeni döneme hazırlanmış. Biz hep daha ne olsun diyoruz. Çocuk-
larımızı gözümüz kapalı okula yollayabileceğiz” ifadelerini kullandı.

DAHA NE OLSUN

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol
Federasyonu tarafından Ağustos

ayında hayata geçirilen ‘Haydi Sahaya Projesi’ne
bir destek de Başakşehir Belediyesi’nden geldi.
Gençlik Oyunları, Enez Gençlik Kampı ve Spor
Parkları gibi gençlere yönelik projeleriyle dikkat
çeken Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki
okullara yeni basketbol sahaları ve potaları ka-
zandırıyor. Ayrıca okullardaki mevcut basketbol
sahaları yenileniyor, kırılan ve zarar gören pota-
lar da onarılıyor.

Kardeşlik değerleri aşılıyoruz

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
“ilkokul ve ortaöğretim okulların bahçelerine yarı
veya tam sahaları yapıyoruz. Böylece çocukları-
mızı kötü alışkanlıklardan korumayı ve onlara
sporun getirdiği birlik, beraberlik, kardeşlik de-
ğerleri aşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm öğrenci-
lere ve öğretmenlere başarılar dileyen Başkan
Kartoğlu, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri ve
yaklaşık 15 bin lise öğrencisinin katılacağı Ba-
şakşehir Gençlik Oyunları’nın 1 Ekim’de başla-
yacağını da sözlerine ekledi.

Başakşehir’de kötülük olmayacak
Başakşehir'deki okullara yeni potalar diken belediyenin çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yasin Kartoğlu,
“Gençlerimizi spora yönlendirmek istiyoruz böylece kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacağız” dedi

Yılmaz Güney Kadıköy’de
Kadıköy Belediyesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Sinematek/Sinema
Evi, sinemaseverleri yıldızlar altında film izlemeye davet ediyor. Kalamış'ta
yapılacak film gösterimlerinde Yılmaz Güney de unutulmayacak

İZLEYİCİLERİ yazlık sinema keyfi yaşatacak etkin-
likte İtalyan yönetmen Luchino Visconti’nin tek ko-
medi filmi olan Bellissima (1951), Yılmaz Güney’in

yönetmen olarak kendini kanıtladığı ilk film sayılan Seyyit
Han (1968) ve 100. doğum yılı dünya çapında kutlanan İs-
veçli usta Ingmar Bergman’ın en önemli yapıtlarından Ye-
dinci Mühür (Det sjunde inseglet, 1957) seyirciyle buluşacak.
Bu sene ilki yapılacak etkinlik İsveç Enstitüsü, İtalyan Kültür
Merkezi ve Güney Film’in destekleriyle gerçekleştiriliyor.  Bu
üç açık hava gösterimi aynı zamanda, 2019 yılında kendi bi-
nasında faaliyetlerine başlayacak olan Sinematek / Sinema
Evi’nin sanatseverlere neler vaat ettiğine dair bir ipucu niteliği
de taşıyor.

Arşiv oluşturmaya başladılar

Kadıköy Belediyesi, 25 Ağustos 1965 tarihinde Onat Kutlar
ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kurulan ve 1980 askeri
darbesiyle birlikte kapanan Sinematek Derneği’nin mirasını,
derneğin ilk üyesi olan Jak Şalom’un öncülüğünde Sinema-
tek / Sinema Evi projesiyle yaşatıyor. Kadıköy Yoğurtçu Parkı
yakınlarında inşaatı halen devam eden binada film gösterim-
leri için 200 kişilik bir salon yapılıyor. Ayrıca çeşitli sergilere,
seminerlere, konferanslara ve galalara da ev sahipliği yapacak
Sinematek / Sinema Evi, arşivini oluşturmaya başladı. Arşive
film, yazılı belge, çizim, fotoğraf, film afişi gibi sinema dünya-
sına dair her türlü materyalle destek sağlanabiliyor.

Beykoz Üniversi-
tesi’nde bilgi çağının
gereksinimleri doğ-

rultusunda 3 yüksek lisans bö-
lümü daha açıldı. Kayıtlar ve
mülakatların devam ettiği bu
bölümlerin arasında; ‘İş ve
Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek
Lisans Programı’, ‘İletişim Ta-
sarımı ve Göstergebilim ‘Tezli’
ve ‘Tezsiz’ Yüksek Lisans
Programları’ yer alıyor. Beykoz
Üniversitesi Yüksek Lisans
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Orhan Göker, adayların online
olarak yaptıkları başvuruların
ardından programlara kabul

için sınav ve mülakata gire-
ceklerini belirterek, “Değer-
lendirme sonunda adaylar
kesin kayıt hakkı kazanıyorlar”
diye konuştu.

Başvurular online yapılıyor

Beykoz Üniversitesi Yüksek Li-
sans Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Orhan Göker, yüksek lisans
programlarına başvuracak
adayların en az 4 yıllık bir yük-
seköğrenim programından
mezun olduklarını gösteren li-
sans diploması ya da mezuni-
yet belgesine sahip olmaları
gerektiğini belirtti. 

Beykoz eğitimde 
vites artırdı

Başkan Karadeniz, ilçedeki çocuklarla sık sık bir araya gelmeyi ve sohbet etmeyi de ihmal etmiyor.

Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, basketbol potalarını ekibiyle birlikte yerinde inceleme fırsatı buldu.

Yasin
Kartoğlu

Orhan
Göker

Yılmaz
Güney’in
Seyyit Han
filmi 
izleyicilerle
buluşacak.
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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...
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EKONOMİ

93.1970,87% 6,3622-1,06% 7,3741-1,23% 244,73-1,19% 0,29%

BIST100 DOLAR EURO ALTIN PETROL
79,29

İŞ ADAMLARI Ferit Şahenk ve
Hüsnü Özyeğin'in, İngiltere'de
bulunan Dome Group'un ba-

şına eski Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek'in geçmesini istedikleri iddia
edildi. Dünya gazetesinde
Kerim Ülker'in haberine
göre, "Türkiye'nin önde
gelen iki ailesi; Şahenk ve
Özyeğin Mehmet Şim-
şek'e özel bir teklifte bu-
lundu" dendi. "İki Türk
devi; Doğuş ve Fiba,
Londra'da kurdukları
Dome Group'un kaptan-
lığı için Mehmet Şimşek'i
düşünüyor" ifadesi kulla-
nılan haber, şöyle devam
etti: "Bilindiği üzere İngil-
tere'deki en büyük Türk sermayeli yatırım
bankalarından birini geçen yıl Dome
Group açmıştı. Dome Group'un açılışına
o dönemki unvanlarıyla Başbakan Binali
Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer
Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da
katılmış, kurdeleyi Doğuş Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Fiba
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Özyeğin ile birlikte kesmişlerdi."

Kuvvetli bir rüzgar olur

Haber, Ülker'in şu değerlendirmesiyle son
buldu: "Şimşek'in Ferit Şahenk ve Hüsnü
Özyeğin'e ait İngiltere'deki Dome'un tek-
lifine ne yanıt vereceğini bilmiyorum.
Ancak hem iç piyasanın hem de küresel
finans sisteminin güven duyduğu bir isim
olan Mehmet Şimşek'in bu teklife olumlu
cevap vermesi durumunda Dome'un ya-
kalayacağı rüzgar oldukça kuvvetli ola-
cağa benziyor."

T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail
Gülle, ihracatçılar açısından kurdaki oynaklık ve
dolardaki yükselişi değerlendirdi. Dövizde son

günlerde yaşanan artışı bahane ederek ürünlerine zam ya-
panları kınadıklarını ifade eden Gülle, Türkiye'nin bekası
için herkesin tek yürek olması gerektiğini söyledi. Gülle,
ürünlerine haksız zam yapanları "durumun fırsatçıları"
olarak gördüklerini belirterek, “Bunlar ticaretten günlük
faydalar peşinde koşanlar. İlgili bakanlıklar arz-talep den-
gesini bozucu eylemlerin hepsini takip ve tespit ediyor.
Sattığı üründe kafasına göre fahiş zam yapanlara mü-
saade edilmeyecek, burası eski Türkiye değil. Gerek tarım
ürünlerinde yapılan manipülatif uygulamalarla gerekse
malı kısmakla ve pres oluşturup fiyat belirlemekle yapılan
işlerin hepsi takip ediliyor. Yerli malımızda bile zam yapıl-
ması üzüntü verici ama bu konularda devletimizin yaptı-
rımları olacaktır” diye konuştu.

Fiyat dengesi bozuldu 

TİM olarak ihracat hedeflerini tutturma yolunda ilerledik-
lerini dile getiren Gülle, ABD'nin son zamanlarda çe-

liğe getirdiği ikinci verginin çelik ihracatını
etkilediğini ifade etti. İhracatçının geçmişte kurla

ilgili sürekli şikayet içinde olduğunu, kurdaki yükselişi de
ihracatçının lehine yorumlayamadıklarını belirten Gülle,
şöyle devam etti: "Bu kadar spekülatif çok ciddi dalgalan-
malar ihracatın ve ihracatçının lehine olan şeyler değil, bu
hem ülkenin hem de ihracatçının zararına. Çünkü fiyat
dengesini bozuyor. Bu tür kurdaki oynaklıkları tasvip etmi-
yoruz ama kabul edilen birşey var ki şu anda ihracat için
çok önemli kur avantajı var elimizde. Bu avantajı sonuna
kadar koruyup daha fazla ihracat yapmalıyız. Komşu ülke-
lerle ilişkilerimiz iyi olduğu dönemlerde ihracatın artışta ol-
duğunu, bozulduğunda ise doğal olarak düşüşte olduğunu
görüyoruz. Şu an İran'a istediğimiz kadar ihracat yapamı-
yoruz. Bu açıdan Irak, Suriye ve İran'da yaşanan sorunlar
süreç içinde çözüldüğünde ihracatımız fazlasıyla artacak."

Güzel bir rakam açıklanacak

Gülle, ağustos ayı ihracatında küçük bir düşüş yaşandığını
ancak eylülde güzel bir rakam açıklayacaklarını dile getire-
rek, "Bu da şu andaki kurun getirdiği avantajların gerçek
resmini gösterecek. Kimse moralini bozmasın, biz ihracat-
çıyız, bize düşen üretmek ve ihracat yapmak. Bu ülkeyi
seven ve yatırım yapıp insan çalıştıran bütün sanayicilerin
tek hedefi bu olmalı." ifadelerini kullandı. AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Sattığı üründe kafasına
göre zam yapanlara müsaade edilmeyecek, burası eski Türkiye değil" dedi

Gülle, 2018 yılı ihracat hedefinin 170 milyar
dolar olduğuna işaret ederek, Doğu Anadolu
Bölgesi'nden beklentilerinin büyük olduğunu
söyledi. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin
(DAİB) sorumluluk bölgesinden 170 ülkeye ih-
racat yapıldığını ifade eden Gülle, bundan

sonraki dönemde daha küçük KOBİ ölçeğin-
deki ihracatçıların dünyaya açılması ve daha
fazla ihracat yapılması için her türlü desteği
vereceklerini belirtti. Gülle, şunları kaydetti:
"Erzurum'a yakın zamanda açılan Türk Exim-
bank ofisi bölge ve ihracatçı ile sanayinin ge-

lişmesi açısından çok önemli. İhracatçımızın
sorunlarına çözüm üretmek birincil görevimiz.
Doğu Anadolu Bölgesi ihracat açısından sahip
olduğu potansiyelin tamamını kullanabilmiş
değil. Bölgede daha fazla imkan olduğunu bili-
yoruz. Bölgede ihracatın artması Türkiye'nin
bölgeler arasındaki dengesini sağlaması açı-
sından da önemli. Çok geniş bir bölgede
görev yapan DAİB'i çalışmalarından dolayı
tebrik ediyoruz."

Hedef 170 milyar dolarlık ihracat

Yerli sanayi SAHA’ya çıkıyor
Yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer alacağı SAHA EXPO 2018 Fuarı'nda
ASELSAN, yurt dışından temin edilen 170'in üzerinde ürünün yerli tedarikçiler tarafından üretilmesi için ilk adımı atacak

ASELSAN yurt dışına bağımlılığı
ortadan kaldırmak amacıyla,
yerli sanayiyi geliştirmek misyo-

nuna paralel olarak uzun zamandır üze-
rinde çalıştığı projeleri ilk kez SAHA EXPO
2018'de paylaşacak. ASELSAN'ın millileş-
tirme ve yerlileştirme hedefi kapsamında,
yurt dışından temin edilen, 170’in üzerinde
ürünün millileştirilmesi çalışması SAHA
EXPO’da tedarikçilere tanıtılacak. Şu anda
yurt dışından temin edilen ve gelecekte de
Türk savunma sanayisinin ihtiyacı olacağı
belirlenen ürünleri yurt içindeki tedarikçiler-
den temin etmeye hazırlanan ASELSAN,
fuar sırasında ürünlerin teknik broşürlerini
ilgilenen tedarikçilerle paylaşacak. Fuar
sonrasında da ASELSAN'ın ilk kez SAHA
EXPO’da duyurusunu yapacağı ürünler
için tedarikçi portalı üzerinden erişim sağ-
lanabilecek.

İlgi çekici buluşlar var

Bugüne kadar dünyada üretilen en ilgi çe-

kici ürünlerden biri olan yanmaz özelliğe
sahip aerojeli dünyada üreten 4 firmadan
biri olan Yalteksan, ürününü ilk kez SAHA
EXPO'da tanıtacak. İlk olarak NASA tara-
fından geliştirilip piyasaya sunulan, sa-
vunma ve havacılık sektörü için çok önem
taşıyan ileri teknoloji ürünü aerojel bugüne
kadar dünyada sadece 3 firma tarafından
üretilebiliyordu. İlk kez SAHA EXPO'da
tanıtımını gerçekleştirecek Yalteksan ile
artık Türkiye de aerojel üretilebilen ülkeler
arasında yer alıyor. Dünyanın en hafif ve
yoğunluğu en düşük katı cismi olan aeroje-
lin yüzde 99,8’i havadan oluşuyor ve bin
300 derece ısıya kadar dayanabiliyor. Yan-
maz ve hava geçirgen olması nano ölçek-
teki yüksek gözenekli yapısı ve birçok ileri
özellikleri ile çok sayıda endüstriyel uygula-
malardan kullanılabilen aerojel kullanıldığı
ürünleri rakipsiz hale getiriyor. Yalteksan,
yüksek fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip
olan bu temel ham maddeyi Lavron mar-
kasıyla üreticilerin ihtiyaçlarına en uygun

formda sunacak. Aerojel sivil havacılık ve
uzayda kara, deniz ve hava platformla-
rında, silah, sistem ve teknik tekstillerde ve
daha pek çok alanda kullanılabilir formatta
SAHA EXPO 2018’de tanıtılacak.

Dünya devleri bir arada

Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (Ur-
Ge) Projesi kapsamında firmalara dönük
etkinliklerin yer alacağı SAHA EXPO Fuarı
süresince gerçekleştirilecek B2B ikili iş gö-
rüşmeleri ile katılımcılar savunma, havacı-
lık, denizcilik ve bilişim teknolojileri
sektörlerinde dünyanın önemli firmalarının
temsilcileriyle ve alım heyetleriyle görüşme
imkanı bulacak. Sektörün uluslararası tem-
silcilerini ağırlayacak SAHA EXPO 2018’e
12 ülkeden 24 firmaya bağlı 41 uzman B2B
görüşmelerine katılmak üzere ziyarete geli-
yor. Uluslararası iş birliği görüşmelerine ev
sahipliği yapacak SAHA EXPO 2018’de
online olarak 500’ün üzerinde ikili iş görüş-
mesi planlandı.

Mehmet Şimşek’e
iş teklifi var

DOLAR/TL bugünki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) faiz kararı öncesi dü-

şüşünü sürdürerek 6,3512 ile son iki haf-
tanın düşük seviyesini gördü. Dün 6,4210
- 6,4914 aralığında hareket eden
dolar/TL, günü önceki kapanışa göre
yüzde 0,55 azalışla 6,4253'ten tamam-
ladı. Düşüş eğilimini bugün de sürdüren
dolar/TL, son iki haftanın en düşük sevi-
yesi olan 6,3652'yi görmesinin ardından
yüzde 1 düşüşle 6,3512 seviyesinde den-
geledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde
0,87 düşüşle 7,4014'ten, sterlin/TL de
yüzde 0,90 değer kaybıyla 8,3170'ten
işlem görüyor.

Direnç gösterecek

Analistler, yarınki TCMB Para Politikası
Kurulu (PPK) faiz kararı öncesinde
dolar/TL'de düşüş eğiliminin sürebilece-
ğini, öğleden sonra ABD'de açıklanacak
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD
Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Ra-
poru'nun takip edileceğini belirtti. Teknik
açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin
önemli destek konumunda bulunduğunu
ve bu seviyenin kırılması durumunda
6,10'ın gündeme geleceğini vurgulayan
analistler, olası yükselişlerde 6,54'ün di-
renç olarak izleneceğini kaydetti.

Dolar fren yaptı

ZAM YAPAMAZ
KIMSE KAFASINA GORE 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

Mehmet Şimşek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, CHP'nin il
başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik
haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık
tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği
gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu

D ünyadaki olaylara baktığımız zaman hep
hüzün veren acı, göz yaşı ve kanla dolu
manzaralardan başka birşey görmüyoruz.

Gelecek adına ümidimiz ve şevkimiz kırılıyor. Fe-
rahlama amacıyla dönüp kendi içimize, Türkiye ve
insanımızın durumuna sarf-ı nazar edince gördü-
ğümüz; dünyadakinden farklı değil.

**
On yılını dolduran "Arap Baharı" bağlamındaki

Suriye katliamı en kritik, belki de final sayılacak
olan İDLİB safhasına dayandı. Kana doymayan
Amerika ve kuyruğuna takılan Batılıların yakıp
yıktıkları bölgenin İdlib bölümünde, Rusya ve İran
menfaat sağlamak için öne geçip hakimiyet kurdu-
lar. Yakıp yıkıyorlar, vurup öldürüyorlar. Bütün
bunları ABD' den onaysız bir şekilde yaptıklarına
inanmıyorum. 4 milyon insanın ne olacağı şimdilik
bilinmiyor. ABD ve AB sırf göçmen almamak için
10 bin kişilik ordu kuruyor. Bu arada mazlumların
eli ayağı olacak TÜRKİYE ise; bir katliam çıkma-
ması için bütün gücünü kullanıyor. Zaten böyle bir
katliam dünyanın kıyameti, üçüncü dünya savaşı
olur. Bu savaş örtülü ve lokal olarak çoktan 
başladı.

**
Bütün bunlar yanında Türkiye bir yandan da

"hormonlu Dolar Krizi" ile mücadele halinde... Hor-
monlu diyorum, zira; uzun yıllar üretim yapmayan
bir ekonominin duvara çarpması kaçınılmazdı ve
öyle de oldu. Krizin yüzde ellisi ABD'nin saldırısıdır
'evet'  ama; diğer yarısı da üretim yapmama eksik-
liğindendir. Yani, bağcının da kabahati var.

**
Bu Ülkede çok hain var ! Doların belli bir

oranda olumsuz etkilediği piyasalar ve ürünler el-
bette zam görecekti. Ancak, öyle kötü niyetli pi-
yasa spekülatörleri türedi ki; hiç sıkılmadan,
yüzleri kızarmadan özellikle de temel gıda madde-
lerine yüzde 50-70 oranında zam yaptılar. Sözde
denetim var, fakat geciken adalet, adalet olmayıp
zulüm olduğu gibi; yetersiz denetimden de halk
zulüm görüyor. Dolar fırsatçılarını, sadece dolar
alanlar veya satanlar olarak düşünmeyiniz.

**
Her yerde ve her anlanda birbirine zulmetmek

için fırsat kollayan, bu fırsatı bulduğu zaman acı-
masızca kardeşine, vatandaşına karşı ihaneti mari-
fet sayan kişiliksiz, ahlaksız namertler görüyoruz.

**
Bir ülkenin kurum ve kuruluşlarında, sivil top-

lum teşkilatlarında, partilerinde, eğer bu millet ve
toplum düşmanlarından sıkça bahsediliyorsa; bilin-
meli ki durum vahimdir. Türkiye, işte bu olguyu 
yaşıyor.

**
Siz, ne kadar iyi olursanız olun; kötü insanların

topluma vermeleri olası zararları önlemek şöyle
dursun; bu ahlaksızlar arasında barınamazsınız
bile.

**
Onlar, söz ve kader birliği etmişçesine sizin iyi

düşüncelerinizi, topluma faydalı davranışlarınızı
hep bir ağızdan "tü kaka" ilan edecek, halkı kendi
taraflarına çekip, sizi hem düşman ilan edecek
hem de yalnız bırakacaklardır. "Hani, nerede bun-
lar, gösterir misin?" derseniz; toplumdaki mağdur
ve mağduriyetlerin çoğunun faili olduklarını hatır-
latmak isterim.

**
Böyle sıkıntılar içinde İsla Alemi, Hicri 1440.

yıla girdi. Hayırlı bir yıl olmasını dilerim... Selam
ve sevgi ile. 

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

mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Mustafa bekaroğlu

Yeni yıl ve insanlıkTAzMiNAT
DAvAsı

250 BiN LiRALık

K emal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazar günü,
genel merkezde yapılan il başkanları toplantı-
sında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, " Sevgili Erdoğan va-
tandaşa 'doları bozdur' diyorsun ancak bunları neden
dolarla veriyorsun. Çünkü sen dolar baronlarının ada-
mısın. Tazminat davası açmazsan namertsin. Davayı
açarsan bunları ispat edeceğim" demişti. Bu sözlerin ar-
dından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dava
açın ben bunu ispat edeceğim diyor. Dava açacağız,
ispat et bakalım göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İddialar mesnetsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı avukatı Hüseyin Aydın, dün
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilek-
çesinde, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yer alan 'sivil
darbe' ifadelerinin FETÖ'nün söylemleri olduğu belirti-
lerek, "Bilindiği gibi FETÖ öncülüğünde Cumhurbaş-
kanımıza yönelik 'tek adam' algısı oluşturmak
maksadıyla içeride ve dışarıda yaygın bir kampanya
başlatılmıştır. Davalı ve genel başkanı bulunduğu parti
tarafından da bu kampanya sahiplenilmiş ve Cumhur-
başkanımız hakkında 'tek adam' algısı oluşturmak için
yoğun bir çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016'daki
darbe teşebbüsüyle ortaya çıkan gerçekler ışığında söz
konusu kampanyanın darbe girişimine meşruiyet ka-
zandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle
yurt dışında 'diktatör devrildi' algısı oluşturmak ama-
cıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt bu-
lunmamaktadır. Bu amaç doğrultusunda davalı ve
genel başkanı bulunduğu siyasi parti hala ortak bir poli-
tika çerçevesinde Cumhurbaşkanımız hakkında haksız
ve mesnetsiz isnatlarda bulunmakta ve kamuoyunu bu

isnatlara inandırmak hususunda yoğun bir gayret sarf
etmektedir. Bu propagandaya yurt içi ve dışında PKK
ve FETÖ ile müzahir unsurlar da aktif destek sağla-
maktadır" denildi.

Man kararına atıf

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Cumhur-
başkanı Erdoğan'a yönelik 'Man Adası' iddialarını da
tekrarladığı belirterek, "Davalı bir sene kadar önce
Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışında parası oldu-
ğun iddia etmiş, iddiasını ispata davet edilmiş ancak id-
diasını ispat etmek bir yana iddiayı dile getirmekten
sarfı nazar etmeye başlamıştır. Aynı şekilde Sayın Cum-
hurbaşkanımızın yakınlarının yurt dışına para aktardı-
ğını iddia etmiş, ispat bağlamında sunduğu belgelerin
yurt dışına para transferi ile ilgili olmadığı kısa sürede
anlaşılmıştır. Nitekim bu konu ile ilgili başlatılan soruş-
turmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuştur-
maya yer olmadığı yönünde karar vermiştir" denildi.

Kişilik haklarına saldırı 

Avukat Hüseyin Aydın dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun söz
konusu açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
yönelik 'döviz baronlarının adamı' sözlerinin hakaret
teşkil ettiği ve müvekkilinin siyasi hayatı, benimsediği il-
keler ile verdiği mücadele gözetildiğinde gerçeğe aykırı
olduğu belirterek, "Davalı, Sayın Cumhurbaşkanımızın
kişilik haklarına benzer şekilde defalarca saldırıda bu-
lunmuştur. Davalının konuşmasına hakim olan ve bir
siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki bu çirkin üslubuna
karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerekmekte-
dir" değerlendirmesini yaparak, 250 bin lira manevi taz-
minat talep etti. DHA

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a karşı; “döviz baronlarının adamı” diye seslenmesi, hakaret olarak değerlendirildi.

MUHALEFET
NEREDE?

"Kötü yönetim maalesef
her gün yeni bir çılgınlık
örneği sergileyerek tam

gaz devam ediyor" diyen İnce, "Bar-
dağı taşıran son damla, Erdoğan ve
damadının bir şirket statüsünde olan
Varlık Fonunun da yönetimini üstlen-
miş olmalarıdır" şeklinde açıklama
yaptı. İnce, "Kötü yönetim malesef her
gün yeni bir çılgınlık örneği sergileye-
rek tam gaz devam ediyor. Bardağı ta-
şıran son damla, Erdoğan ve
damadının bir şirket statüsünde olan
Varlık Fonunun da yönetimini üstlen-
miş olmalarıdır" dedi. 

Sesimizi yükseltme zamanı

Faturanın tüm memleketçe ödendiğini
belirten İnce, "Devleti sarmış olan tek
adam, aile yönetim tarzı şimdi kamu
şirketlerini de esir almıştır. Sergilenen
bu akılalmaz herşeyi yönetme ihtirası,
sonuçta hiçbir şeyin yönetilememesi
sonucunu doğurmakta ve çıkan fatura
tüm memleketçe ödenmektedir. Bütün
bu akılalmaz uygulamalar olurken,
muhalefet, sivil toplum örgütleri, aka-
demi ve basın nerededir. Memleketi
kaosa sürükleyecek bu tek adam uy-
gulamalarına hep birlikte sesimizi
yükseltmek zamanıdır" ifadelerini 
kullandı. 

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı 
Muharrem İnce, Türkiye Varlık Fonu yönetiminde
yapılan değişiklikleri eleştirdi. İnce, "Bütün bu
akılalmaz uygulamalar olurken, muhalefet, sivil toplum
örgütleri, akademi ve basın nerededir?" diye sordu.

Beş yüz kişiyle çıkarma yaptı
CHP Küçükçekmece İktidar Gönüllüleri Başkanı, 27. Dönem CHP Milletvekili Adayı, İşadamı Engin
Ertaç ve beraberindeki 500 kişilik grup 9 Eylül’de Ankara’ya adeta çıkarma yaptı

24 Haziran seçimlerinde 27.
dönem CHP İstanbul 3. Bölge 21.
sıra milletvekili adayı olan iş adamı

Engin Ertaç’ın başkanlığında çalışmalarını yü-
rüten Küçükçekmece CHP İktidar Gönüllüleri
9 Eylül 1923 yılında kurulan CHP’nin, 95. ku-
ruluş yıldönümü nedeniyle Ankara’ya adeta çı-
karma yaptı. CHP Küçükçekmece İktidar
Gönüllüleri’nin ilk durağı Anıtkabir oldu. An-
kara ziyareti sonrasında açıklamalarda bulu-

nan Küçükçekmece CHP İktidar Gönüllüleri
Başkanı Engin Ertaç, “CHP’de siyaset yap-
maya başladığım günden beri partimin savun-
duğu ilke ve programların hayata geçmesi,
CHP’nin yerelden genele iktidar olması için
maddi-manevi tüm gücümle canla başla çalışı-
yorum. Genel başkanımızın Ankara’dan İstan-
bul’a gerçekleştirdiği ve 24 gün süren Adalet
Yürüyüşünün tamamında sayın genel başka-
nımızın bir adım arkasında yürüdüm” dedi.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu
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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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İ stanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 2017 yılında
ilk defa Mobil Okul Timleri'nin İstanbul'da kendi talimatıyla
kurulduğunu, başarılı olması üzerine tüm illerde faaliyete 

geçtiğini söyledi.

Okul çevreleri güvenli olacak

Çalışkan, MOT Timleri'nin okullara, aileleri ve yöneticilere
güven veridiğini belirterek, “Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre daha
güzel işler ortaya çıkacak. Okul çevreleri evimiz kadar güvenli
olacak. Geçtiğimiz yıl 160 personelden oluşan 40 ekibimiz
vardı. Bu yıl ise 66 ekip olarak görevimize devam edeceğiz
ve ilerleyen zamanda bu ekip sayımızı arttıracağız. Muh-
tarlar, okul müdürleri, öğrenciler, veliler ve basın mensup-
ları sizleri tanıyor. Geçtiğimiz yıl yaptığınız çalışmalarda
50 bin işyeri kontrol etmişsiniz, bunlardan bir çoğuna
idari işlem yapılmış. Sizler tarafından 1 milyon GBT
sorgusu yapılmış, 59 silah alınmış okul çevrelerinde.
5 binin üzerinde idari işlem, 2 binin üzerinde ise
adli işlem yapılmış. Bunların hepsi sizlerin ne
kadar görev yaptığınız, ne kadar başarılı oldu-
ğunu gösteriyor. Heryıl çıtayı biz biraz daha
yükseltiyoruz. Sadece MOT timlerinde değil,
bütün birimizde bütün şubelerimizde çıtayı
yükseltiyoruz. Bu bizim 4. yılımız. Bu yıl
daha da iyi işler yapmamız gerekiyor. Bu
konuyla ilgili geri dönüşler sadece bana
olmuyor. Sıralı bütün yöneticilerimize
oluyor. Bu geri dönüşler de beni gurur-
landırıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı-
nız başarılı olsun" diye konuştu.

Görev yerlerine dağıldılar

Çalışkan'ın Vatan Caddesi'nde
bulunan İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü yerleşkesinin avlu-
sunda yaptığı konuşma
sonrasında, aralarında Mo-
tosikletli Polis Timleri
Amirliği, Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerin-
den de görevli polisle-
rin bulunduğu MOT
ekipleri görev yerle-
rine dağıldı. MOT
ekiplerinin okul-
ların açıldığı ilk
gün yaptığı de-
netimler polis
helikopteri
tarafından
görüntü-
lendi.
DHA

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)

Japonya Prensesi 
sarayı gEzDİ

istanbul'da bulunan Japonya Pren-
sesi Akiko Mikasa, Üsküdar'daki Bey-
lerbeyi Sarayı'nı gezdi. Bir dizi

ziyarette bulunmak üzere İstanbul'da bulunan
Japon Prenses Mikasa, sabah saatlerinde geldiği
Beylerbeyi Sarayı'nda Beylerbeyi Saray Müdürü
Yasin Kütük, Milli Saraylar Müzecilik Tanıtım
Başkan Yardımcısı İlhan Kocaman tarafından
karşılandı. 

Başkonsolos da eşlik etti

Sanat tarihi eğitimi aldığı öğrenilen Prenses Mi-
kasa, gezisini uzman bir rehber eşliğinde gerçek-
leştirdi. Rehberle sık sık sohbet eden Mikasa'nın
saraya hayran kaldığı belirtildi. Japon Prenses
Mikasa'nın, giyme zorunluluğu nedeniyle ayakka-
bılarına geçirdiği galoşla sarayı gezdi. Japon-
ya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın da
eşlik ettiği gezi, 1 saat  sürdü. DHA
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İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından kurulan ve başarılı olması
üzerine Türkiye geneline yayılan Mobil Okul Timlerinin (MOT) 2018-2019 eğitim ve

öğretim yılı öncesinde göreve başlaması nedeniyle emniyette tören yapıldı

12 eylül protestosu 
taksiMKazancı yokuşunda
toplanan bir grup, 12 Eylül 1980
askeri darbesini protesto etti.

78'liler girişimi öncülüğünde toplanan ara-
larında dernek ve sivil toplum örgütü üyele-
rinin de bulunduğu bir grup “Darbeciliğe

karşı demokrasi için mücadele", “12 Eylül
darbesini unutmayacağız, unutturmayaca-
ğız" yazılı pankart ve dövizler açtı.

İsrail'in çıkar bekçisi yaptılar

78'liler girişimi sözcüsü Yunus Bircan, grup

adına açık-
lama yaptı.
Bircan,
“1970'li yılların
özgürlükçü,
eşitlikçi, hakkını
ve hukukunu ara-
yan toplumsal öz-
gürlük ruhunu
tasfiye etmeye yönelik
ağır insan ihlallerinin
mimarı olan 12 Eylülcü-
ler, yaşadığımız coğrafya-
nın vicdanı olan solu ve
özgürlükçü düşünceyi ülke-
nin gündeminden bilmeye ça-
lıştılar. Toplumun öz güvenini
bir şeylerin değişebileceğine
daire inancını, inisiyatifini ve kişi-
liğini zedelediler. Türkiye'yi Orta-
doğu'da ABD emperyalizminin ve
İsrail'in çıkar bekçisi yaptılar. Esasen
tüm bu uygulamalar Türkiye toplumu-
nun aydınlık geleceğinin önünü kesme
çabasıydı" dedi. Basın açıklamasının ar-
dından grup dağıldı. DHA

Hacer nineden
duygulandıran şiir

Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç’ın,
ev ziyaretleri sıra-

sında karşılaştığı 89 yaşındaki
Hacer Kurter’in, Mustafa
Kemal Atatürk için yazdığı şiiri
herkesi duygulandırdı. Kur-
ter’in büyük bir heyecanla oku-
duğu şiir, “Atatürk sevdası hiç
bitmez” dedirtti.

Hesabından paylaştı

Ali Kılıç’ın, Feyzullah Mahal-
lesi sakini Hacer Kurter’i ziya-
reti sırasında, duygu dolu anlar
yaşandı. 37 yıldır Maltepe’de

yaşayan 89 yaşında Hacer tey-
zenin, Cumhuriyet ve Mustafa
Kemal Atatürk sevdası ile yaz-
dığı şiiri çok beğenen Kılıç,
“Hacer anam, yüreğine sağ-
lık. Topraklarımızda fikri,
vicdanı ve irfanı hür
olan evlatlarımız
adına ellerini öpü-
yorum” diyerek,
şiiri sosyal medya
hesabından pay-
laştı. Kısa sürede
yüzlerce beğeni
alan şiir, herkesi
duygulandırdı.

Ali Kılıç, Hacer
Kurter’i ziyareti
esnasında
duygu dolu
anlar yaşadı.

MobIl 
TIMlerI 

goreve baSladI 
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Sevim Y. GÜNEY
ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

“ Şişmanlık, cinsler arası eşitsizliğe protestodur.  Şiş-
manlık, kadından mükemmel bir anne, aşık, hiz-
metçi ve fahişe olmasını bekleyen herkese”defol

git!”der. Şişmanlık, ne kadar yediğiniz, ne yediğiniz, ya
da yemeniz gereken miktarla ilgili değil, yediğiniz zaman
kendinizi nasıl hissettiğinizle, hangi duygularınızı doyur-
maya çalıştığınız ile ilgilidir.”

***
Çağımızın sorunlardan biri obezite. Bunun altında el-

bette pek çok sebep var. Hareketsizlik, sağlıksız hazır be-
sinler, şehir hayatının hepimizi hızlı yaşamaya zorlaması
ve bu hız içinde beslenmeye yeterince zaman ve önem
harcamamak, tükettiklerimizi üretmeden yiyerek, insan
yaratılışına hiçte uygun olmayan bir hayat sürdürüyor
oluşumuz, şişmanlığın ana sebepleri arasında. 

***
Sağlıklı yaşamak için, vücudu uygun kiloda tutmaya

çalışmak ve spor yapmak şart. Mümkün olduğunca bol
bol hareket etmek, yapılabildiği ölçüde, kendine uygun
olan spor dalı ile ilgilenmek şişmanlığın azalmasında et-
kili olacaktır. Örneğin; hergün düzenli yürüyüş yapmak
sizi formda kalmaktan öte, sağlıklı tutacaktır. Sokakları
izleyin, şişman simitçi, piyango bileti satıcısına az rastla-
yacaksınız.

***  
Yazının bundan sonraki kısmında, şişmanlığı sadece

yemekkoliklik olarak değil, altında yatan birçok sebebi
Susie Orbach’ın, kırk kadının kiloları ile ilgili konuştuğu
bir odadan çıkan notlarla yazmaya devam edeceğim. Çok
ilginç şeyler çıkıyor ortaya, sizi de düşündüreceğini sanı-
yorum. Daha önce başladığımız”kadınlar neden şişman-
lar”konusuna devam ediyoruz.

***  
Duygusal açlık şişmanlığın nedenlerinden 
biri olabilir mi?
Elena Giannini Belotti, annelerin bebeklerini besleme

konusundaki tutum ve eylemlerine ilişkin bir araştırmayı
şöyle açıklıyor; Örnek olarak seçilen her iki cinsiyetten bir
gurup bebek içinde, erkeklerin yüzde 99’u emzirilirken,
bu oran kızlarda yüzde 66 idi. Kızlar hem erkeklerden
çok daha erken memeden kesiliyor, hem de beslenmeleri
için daha az zaman harcanıyordu. Bu yüzden, kızlar çoğu
kez gereksindiklerinden daha kötü, daha özensiz ve du-
yarsız biçimde besleniyorlar. Yetersiz ve duyarsız fiziksel
beslenme, bilinçaltında yetersiz duygusal beslenmeyle pa-
ralel gidiyor.

*** 
Bir kadın şişmanlığının sebebini şu sözlerle açıklı-

yor;”çok yerim, çünkü her zaman günün getirdiği zorluk-
larla başa çıkacak kadar stok yapamam gerek. Aileme,
anneme ve o gün eve gelip giden birçok insana bakıyo-
rum. Tüm vericiliğimi sunduktan sonra bir boşluk hisse-
derim ve dolayısıyla o boşluğu doldurmak için yerim. Bu
da dünyaya vermeye devam etmemi garanti eder.”

***
Şişmanlık kendini denetleyememekle ya da iradesiz-

likle ilgili değildir. Şişmanlık koruma, seks, besleyip bü-
yütme, güç, sınırlar, annelik, önem, güven ve öfke ile
ilgilidir. Kadının eş ve annelik gibi toplumsal rollere ba-
ğımlı kılınması, şişmanlık yorumuna katkı yapan önemli
bazı sonuçlar yaratmıştır. 

Birincisi; bir eş, anne olmak için, bir kadının bir erkeği
olmalıdır, bir erkeği elde etmekse neredeyse ulaşılmaz
ama gene de temel hedef olarak sunulmuştur. Bir erkeği
elde etmek için kadının, kendisini bir ürün, bir meta, bir
seks objesi olarak görmeyi öğrenmesi zorunluluk olmuş-
tur. John Beger’in diyor ki;”Erkek yapar, kadın görü-
nür.” Erkek kadına bakar, kadın kendisini bakılan olarak
seyreder. Bu yalnız kadın ve erkek arasındaki çoğu ilişkiyi
belirlemekle kalmaz, kadının kendisiyle ilişkisini de belir-
ler.

Kadına, kendisine dışardan bakması öğretildiğinden,
önce ideal imajlar yaratmışlar, sonra da kadınları bunları
gerçekleştirmeye özendirerek moda ve diyet endüstrileri-
nin avı haline getirmişler.

***
Şişmanlık, kadının güçsüzlüğüne, belli bir biçimde gö-

rünüp hareket etmeye ve kendisine bir imaj yaratmak için
yeteneğini kullanmaya itilişine karşı, isyanın bir dışa vu-
rumudur. 

Birçok kadın için yemekkoliklik ve şişmanlık, pazar-
lanmaktan ya da ideal kadın olarak görünmekten kurtul-
manın bir yoludur. “Şişmanlığım benden mükemmel bir
anne, aşık, hizmetçi ve fahişe olmamı bekleyen
herkese”defol git”der. 

“Beni olduğum gibi kabul et, olmamı istediğin 
gibi değil”...

***
Anneliğin, kadının şişmanlığı ile ilgili sebepleri;
Anne, ücretsiz yöneticidir. Yaşamını sürdürmek için,

günde tahmini olarak on,(eğer ev dışında ikinci bir iş sa-
hibi ise 18 saat)çalışır. Alışveriş, yemek, çocukların te-
mizliği, yuvanın yaşanılır, temiz ve düzenli olması,
akrabalara, eşe dosta zaman ayrılmasını düzenlemek için
sekreterlik yapması, bebeğe bakıcı bulması, okul servisi
bulması gibi işler dışında, kocaya bakmak ve besleyip, te-
mizliğini sağlamakta kadının görevi olmuştur. Kendisine
en son sıra gelir...

***
Böyle bir rol içinde, kadın yiyecekler ve yemekle ilgili

özel baskı yaşar. Her doğum sonrasında, emzirme ya da
biberon temel bir sorun olur. Anne çoğu kez temel gör-
evini yerine getiremediğini düşünerek kendisine olan gü-
venini yitirir. Hastanelerde annenin göğüslerinde yeterli
süt birikip birikmediğini anlamak için, her emzirmeden
sonra bebek tartılır. Doktorlar, bebek-bakım kitapları, an-
neyi öğüt bombardımanına tutar. Çocuklar büyürken bile,
kadın besleyip büyütme konusunda kendini yetersiz his-
setmeye devam eder. 

***
Kitapta bazı tavsiye ve öneriler de var. Bunlardan da

ileriki günlerde bahsederim.
Sağlıklı mutlu bir hafta diliyorum,
Sevgiyle kalın

Şişmanlığın sebebi 
sadece yemekkoliklik değil

A rnavutköy’de çı-
kılan birçok iha-
leye tek başına

giren ve ihaleyi istediği ra-
kamla kazanan belediye
şirketi ARAŞ A.Ş.'nin yıl
sonu hesaplarını zararla
kapatması ekonomi kural-
larını altüst etti. Şirketin,

150 bin iftar yemeği, 105 bin iftariye-
lik, 9 bin litre şerbet ikramının yapıl-
dığı sözleşme bedeli 6 milyon 501 bin
750 TL olan iştah kabartıcı ihaleleri
de kolaylıkla almış olmasına rağmen
zarar etmiş olması ilçenin gündem ko-
nuları arasında yer alıyor. 

Baltacı da yönetimde

Arnavutköy Belediyesi’nden ihale kazanan
firmalar arasında zirvenin en üst sırasına
oturan ARAŞ A.Ş.’nin yönetim kurulunda 

Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve
bazı başkan yardımcıları da bulunuyor. Be-
lediyeyi yöneten kadronun, belediye şiketi-
nin başında da bulunması diğer firmaların
ihaleye girmesini zora sokarken, ihale-

lerde rekabet ortamı yaratılmaması
nedeniyle belediye kasasından da faz-
ladan para çıkmış oluyor. Şirket bu
zamana kadar 136 milyon TL'lik top-
lam ciroyu,115 farklı ihaleyi üstlene-
rek hesaplarına işletti.

Tüm işler ARAŞ A.Ş.’de

Kafe işletmeciliği, mesire yerlerinin
işletilmesi gibi değişik sektörlerde de
öne çıkan ARAŞ AŞ. neredeyse bele-
diyenin tüm işlerini yapan bir ko-
numda olması nedeniyle dikkat
çekiyor. İlçe ekonomisi ARAŞ A.Ş.
tekelinde dönerken, şirket, yemek sa-

tışı, personel temini, eğitim hizmetleri,
spor ve  kültürel organizasyonlar gibi
alanlarda belediyenin tüm ihtiyaçlarını
karşılıyor. Milyonlarca dolarlık ihaleleri
peş peşe alan belediye şirketinin nasıl
zarar ettiği sorusu havada kalırken, yetki-

lilerin verdiği tek cevap ise “ARAŞ A.Ş.
yasal çerçevede hizmet veren bir kuruluş-
tur” şeklinde oluyor. 

Bağcılar'ı geride bıraktı

Öte yandan dikkat çeken gelişmelerden
birisi de nüfus itibarıyla Arnavutköy’den
üç kat büyük Bağcılar Belediyesi iftar ye-
meği dağıtımını 3 milyon 107 bin 500 TL,
Bahçelievler Belediyesi 1 milyon 906 bin
TL, ile gerçekleştirirken, Arnavutköy Bele-
diyesi’nin, ARAŞ A.Ş. ile 6 milyon 501
bin 750 TL sözleşme bedeliyle masaya
oturmuş olması. Ortak kanaat ise iftar ye-
meği naliyetinin abartılı rakamlara en-
dekslendiği yönünde.
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BALTACI’NIN
MARIFETI

CENGİZ
ALÇAYIR

ÖZEL
HABER

AK Partili Arnavutköy Belediyesi’nden bu zamana kadar 115 ihale alan belediye
şirketi ARAŞ A.Ş. kasasına 136 milyon TL koyduğu halde zarar etmeyi başardı. Zarar
eden şirketin yöneticileri ise aynı zamanda belediyenin A Takımı’nda görev yapıyor

martI projesi, İBB Meclisi'nin Eylül
ayı oturumunda dün yeniden gün-
deme geldi. CHP'li meclis üyesi

Yunus Can'ın, projeyle ilgili sorusuna ilişkin
açıklama, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu
Başkanı Mahmut Yeter'den geldi. Yeter, "Proje
devam etmektedir. Projenin sadece yüzey hat-
tında olan kısımları, açıkladığım gerekçelerden
dolayı, projenin süresini belirsiz bir zamana er-
teleyeceği için değiştirilmiştir" diye konuştu.

Proje devam ediyor

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı
Yeter, "Martı projesi devam eden bir projedir.
Söz konusu projede Anıtlar Kurulu ile yaşanı-
lan bir iletişim neticesinde Anıtlar Kurulu'nun
bize şöyle bir şart koştu: Dedi ki, 'Beşiktaş Mü-
zeler Müdürlüğü ile beraber bu kazı işini yapa-
caksınız.' Dolayısıyla şöyle bir handikap yaşarız
biz bu işi olursa: Hatırlarsanız Beşiktaş bölge-
sinde de bu çalışmalar yapılırken Arkeoloji
Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar. neredeyse
elle çalışma neticesine indiği için oradaki ça-
lışmamızı ucu açık bir zamana yaymak zo-
runda kalacaktık" ifadelerini kullandı.

Yüzey kısımları değişti

Mahmut Yeter, "Proje devam etmektedir. Pro-
jenin sadece yüzey hattında olan kısımları,
açıkladığım bu gerekçelerden dolayı, projenin
süresini belirsiz bir zamana erteleyeceği için
değiştirilmiştir. Söz konusu yerde yapılan proje
değişiklikleri plan değişikliği gerektirmemekte-

dir" dedi. Yeter, "Söz konusu yer hakikaten
bizim kavşak noktamız. Yani biz şu anda söz
konusu Martı Projesi'nin etrafındaki yerleri
yapmakla beraber, oradaki deniz hattını kestik.
Ama bir an önce yerin altındaki ucu açık faali-
yetlerde de söz konusu çalışmayı bir an önce
bitirmek istiyoruz. Yani bizim 'Zemin altında
çalışmayalım, inmeyelim, dolayısıyla oradaki
istasyon yapılarını yüzeyde tutalım, gemilerin
yaşanacağı iskeleyi bitirelim' anlamındaki çalış-
mamızın revizesinin temel noktası söz konusu
yerin tarihi açıdan böyle bir risk taşıması ve
projenin süresini tarihi bilinmeyecek bir şekilde
uzatmasından kaynaklanmaktadır" diye ko-
nuştu. DHA

Martı değişti 
ama bitmedi
'Martı projesi' olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve
Transfer Merkezi Projesi", İBB Meclisi'nde yeniden gündeme 
geldi. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, 
projenin bazı değişikliklerle birlikte devam ettiğini açıkladı

Öte yandan geçtiğimiz hafta İBB yetkili-
lerince yapılan açıklamada şu bilgilere

yer verilmişti: “Kabataş Meydan Düzenle-
mesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde

iptal söz konusu değildir. Proje karayolu
trafik akışını yer altına almaksızın yeniden

düzenlenecektir. Kabataş Meydan Dü-
zenlemesi ve Transfer Merkezi en
kısa sürede tamamlanarak İstan-

bulluların hizmetine sunula-
caktır.”  

İBB açıklama 
yapmıştı

Söz konusu ARAŞ A.Ş.’nin yönetim
kurulunda Belediye Başkanı Ahmet

Haşim Baltacı ve bazı başkan 
yardımcıları da yer alıyor.

29 ekim’de açılması
planlanan İstanbul
Yeni Havalimanı'nda

taşınma sürecine ilişkin toplantı
düzenlendi. Toplantıda İGA
Havalimanı İşletmesi İcra Ku-
rulu Başkan ve Genel Müdürü
H. Kadri Samsunlu taşınma
operasyonuna ilişkin bilgi verdi.
Toplantıda İstanbul Yeni Hava-
limanı'nda 9 bin kişi ve 2 uçak
ile test yapılacağı açıklandı. 

105 senaryo geliştirdik

Atatürk Havalimanında yapılan
denemeler için, "Biz toplam 105
senaryo geliştirdik" diyen Kadri
Samsunlu, "Bu 105 senaryoyu
danışmanlarımızın onayından
sonra da kademe kademe ha-
yata geçirdik. Bugüne kadar
toplam 46 tane senaryo test
edildi. Bu 46 senaryo yolcuların
check- in yapması, bavullarını
vermesi, pasaport kontrolünden
geçmesi. Bu testlerin amacı,
özünde geçmek. Biz bu testler-
den önemli ölçüde başarı sağla-
dık. Tabii bu testlerden dersler
de aldık" dedi.  İlk entegre testini
yapacaklarını söyleyen Kadri

Samsunlu, "Terminale bin tane
sahte yolcu getireceğiz. 750 tane
de personel getirip bir anlamda
biz havalimanının simülasyo-
nunu yapacağız. 24 Eylül haf-
tası olarak belirledik. İlk
denemede bin tane yolcunun
yanında iki tane de uçak havali-
manımıza inecek. Uçakları Türk
Hava Yolları sağladı. Testin so-
nucunu oturup değerlendirece-
ğiz. Bu testten yüzde 100 başarı
çıkma şansı yok. Biz burada ek-
siklerimizi göreceğiz. Bu testi-
mizden çıkan sonuçlara göre bir
sonraki teste bu sefer 3 bin kişi
gelecek. 750 kişi yerine bin kişi
gelecek. 2 uçak yerine 3 uçak ge-
lecek. Bu test Ekim'in ilk haftası
yapılacak. En son testimiz 5 bin
kişiyle ve 5 uçakla yapılacak"
dedi. Toplamda 9 bin kişi ile 10
uçakla yapılacak testlere ilişkin
bilgi veren Samsunlu son test
için," Bu da 11 Ekim civarında
yapılacak. Fiilen havalimanının
her yeri kullanılacak. Bizim he-
defimiz ve benim şüphe duyma-
dığım sonucu 29 Ekim'de bu
havalimanı açılacak" şeklinde
konuştu. DHA

10 uçakla 
test yapılacak 

Ölümüne bekleyiş!
kartal’da bir bi-
nada çıkan yangında
mahsur kalanlar bal-

kon ve camlarda kurtarılmayı
bekledi. Mahsur kalanlar itfiaye
ekipleriinin merdiven aracıyla
aşağıya indrilirken, asansörde
mahsur kalan bir kadın da itfaiye
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın saat 11.45 sıralarında
Kartal Kordonboyu Mahallesi
İpekböceği Sokak üzerinde bulu-
nan bir binada çıktı. 9 katlı bina-
nın 4. katında bulunan dairede
çıkan dumanlar kısa sürede
apartmanın içini kapladı. Dışarı
çıkamayan bina sakinleri cam ve

balkonlarda yardım bekledi. 

İtfaiye kurtardı 

Olay yerine gelen Kartal ve Mal-
tepe itfaiye ekipleri merdiven
uzatarak cam ve balkonlarda
bekleyenleri kurtardı.Asansörde
mahsur kalan bir kadın da bi-
naya giren itfiaye erleri tarafın-
dan kurtarılarak dışarı çıkarıldı.
Dumandan etkilenen 3 bina sa-
kini ambulanslarla hastaneye
kaldrılırken hayati tehlikelerinin
olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin
yarım saat süren çalçışmaların
ardından yangın konrtol altına
alındı. 



İ pek Çalışlar’ın, Mustafa Kemal
Atatürk’ün yaşadığı yerlere ya-
pılan yolculuklara, tanıklıklara

ve belgelere dayandırarak roman
akıcılığında kaleme aldığı “Mustafa
Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel
Hayatı” okuyucuyla buluştu. Yapı
Kredi Yayınları’ndan çıkan eserde,
Ali Rıza Efendi'nin Zübeyde Hanım'a

sevdalanması, nikahlandıkları gün,
doğumundan itibaren Atatürk’ün ha-
yatı yepyeni bilgiler ışığında 
aktarılıyor. 

Okuyucuya çok şey anlatıyor

Ailenin Selanik'teki hayatları ve
Pembe Ev'in hikayesinin Zübeyde
Hanım'ın anlatımı ile kaleme alındığı

kitapta, Atatürk'ün hayatıyla bağlan-
tılı Selanik'teki önemli mekanlar
kroki ve fotoğraflarla okuyucuya su-
nuluyor. Mustafa Kemal’in özel ha-
yatının ve mücadelesinin bir arada
incelendiği biyografide, bizzat Ata-
türk’ün kendi kaleminden duygu ve
düşünce dünyası da okuyucuyla bu-
luşuyor.  AA

10 KÜLTÜR SANAT
PERŞEMBE 13 EYLÜL 2018

Güneşli-Malazgirt ve Yeşilköy-Beşyol PTT Şubelerinin Yeni Konsept Düzenleme yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/445675
1-İdarenin
a) Adresi : HOBYAR MAHALLESI BÜYÜKPOSTANE 

CADDESI 25 34113 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125273780 - 2125136713
c) Elektronik Posta Adresi : istav_yapi@ptt.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet PTT Şubesi Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bağcılar ve Bakırköy/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 Kat :4 

İhale Birimi 34102 Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.09.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafın-
dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan, B-III Grup işlerle bu gruptaki işlerle ilgili
Bakım, Onarım, Tamamlama ve Güçlendirme işleri dikkate alınacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hobyar Mah. Aşir
Efendi Cad. No:6 Kat :4 İhale Birimi 34102 Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 Kat :4 İhale Birimi 34102
Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklile-
rin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

GÜNEŞLİ-MALAZGİRT VE YEŞİLKÖY-BEŞYOL PTT ŞUBELERİNİN YENİ KONSEPT DÜZENLEME
T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. İSTANBUL AVRUPA YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
YAPI VE TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 861649)
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Gazeteci yazar İpek Çalışlar, Latife Hanım ve 
Halide Edib biyografilerinden sonra Mustafa 
Kemal Atatürk'ün hayatını kaleme aldı
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ÜNLÜ fotoğraf sanatçısı
Muhsin Jak Kilby'in "Göz
Bebeğimiz Aksa" sergisi

15-16 Eylül'de sanatseverlerle buluşa-
cak. Beytülmakdis Çalışmaları Vak-
fı'nın Eyüpsultan Belediyesi ev
sahipliğinde düzenlediği, 18. Uluslar-
arası Beytülmakdis Akademik Sem-

pozyumu kapsamında açılacak sergi,
Eyüpsultan Kültür Sanat Merke-
zi'nde görülebilecek.

Birçok ülkede sergilendi

Londra'da yaşayan sanatçının "Filis-
tin-Kutsal Topraklar/Kararlılık/İna-
nanlar" sergisi de daha önce 20'den

fazla ülkede sergilenmişti. Kilby,
resim, tiyatro, dans, müzik, portre
ressamlığı, mimari, haber, makale ve
röportaj fotoğrafçılığı gibi birçok
alanda çalışmalara imza atarken, caz
ve Afrika müziği, Kudüs ve Filistin
problemleri hakkında hazırladığı
eserleriyle de tanınıyor.

Çocuklar için
Arı Maya vakti

ÇOCUKLARIN çok
sevdiği çizgi karakter
Arı Maya, yeni eği-

tim ve öğretim yılının başlangı-
cında hem sinema salonlarında
hem de Trump AVM sahne-
sinde çocuklarla buluşacak. Arı
Maya, 15-16 ve 22-23 Eylül ta-
rihlerinde sahne şovuyla Trump
Alışveriş Merkezi’nde olacak.
Ücretsiz gerçekleşecek etkinliğe
katılan her çocuğa Arı Maya
posteri de hediye edilecek.15-16

ve 22-23 Eylül tarihlerinde
Trump AVM sahnesinde gösteri
sahneleyecek olan Arı Maya,
ayrıca eş zamanlı sinema salon-
larında da gösterimde olacak.
Arı Maya ve arkadaşları çocuk
katı Trumpland’in turuncu
meydanında kurulacak sahnede
özel şov gerçekleştirecek. Tüm
çocukların ücretsiz katılımına
açık olan şov, 12.00, 14.00,
16.00 ve 18.00 saatlerinde ger-
çekleşecek.

Hasankeyf
hayat buldu

DEVLETSu İşleri (DSİ) Genel
Müdürlüğünce, Ilısu Barajı göl
alanındaki İmam Abdullah

Zaviyesi'nin türbe bölümünün ardından
minaresi de Hasankeyf Yeni Kültürel
Park Alanı'ndaki yerine taşındı. Ilısu Ba-
rajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Ko-
ruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında
Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan
projeyle baraj gölü alanından çıkarılan
tarihi eserlerin taşınma çalışmaları
sürüyor.

Çalışmalar sürüyor

540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 1500 ton
ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve İmam
Abdullah Zaviyesi'nin nakledilmesinin
ardından bugün de İmam Abdullah Za-
viyesinin minare bölümü taşındı. 400 ton
ağırlığındaki minare saat 07.00'de modü-
ler sistem (SPMT) aracına yüklendi, yak-
laşık 2 bin 400 metre uzaklıktaki yeni
yerine nakledildi. Öte yan-
dan, 611 yıllık
Sultan Süley-
man Camisi
minaresinin,
Hasankeyf
Yeni Kültürel
Park Alanı'na
taşınması için
başlatılan ça-
lışma sürüyor.

HERKES OKUMALI
Çalışlar, yeni kitabının
tarihsel açıdan birçok

gerçekliğe yer verdiğini
belirterek, “Herkese
okumalarını tavsiye 

ediyorum” dedi.
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ARSAYI BULUN
TESISI YAPALIM
Avcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği'ni ziyaret eden eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avcılarlı sporcuların tesis talebini
değerlendirdi. Kılıç, “İhtiyacınız olan spor tesisini biz elbette yaparız. Arsayı bulun, yeri gösterin biz de gerekeni yapalım” dedi

A vcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği,
eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve
AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karaars-

lan'ın ağırladı. Kulüpler Birliği lokalinde gerçek-
leşen buluşmaya Yunus Yıldırım ve Avcılar'daki
kulüp başkanları ev sahipliği yaptı. Avcılar'daki
eksiklikleri ve spor anlamındaki imkansızlıkları
anlatan isimler, eski Bakan Kılıç'tan yeni bir
spor tesisi yapılmasını ve yeni bir stat inşa edil-
mesini talep etti. Firuzköy'deki Atatürk Stadyu-
mu'nun kendilerine yetmediğini anlatan Amatör
Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Yunus Yıldırım,
“Bizim ilçemizde çok iyi spor takımları var çok
iyi ekipler var ama maalesef imkanlarımız kısıtlı.
Birçok kulüp birden tek bir sahada antrenman
yapmak zorunda kalıyor. Bunun yerine Avcılar

sahilinde yeni bir antrenman alanı açılabilir. Tek
bir sahayla birlikte yeterince zor bir durumla
karşılaşıyoruz” dedi.

Acil ihtiyaç var

Avcılar'da halihazırda 13 tane kulübün birden
tek bir yerde çalışma yapmak zorunda kaldığını
anlatan Yıldırım, “Bizim açık yüreklilikle ifade
edebilirim ki hızlı ve acil bir şekilde spor tesisine
ihtiyacımız var. Biz bu konuda 4 yıl önce bir ça-
lışma yapmış ve proje çizmiştik. Bunu da İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) iletmiştik.
Futbol, basketbol, voleybol veya tenis anlamında
ilçemize katkı verecek bir yer talebimiz olmuştu.
Fakat şimdiye kadar bir sonuç alamadık. Bizler
bunu önemsiyor bunu istiyoruz. Para talep etmi-
yoruz. Tek istediğimiz daha rahat koşullarda
spor yapabilmek” diye konuştu.

YAKUP TEZCAN

Yıldırım'ın ve diğer kulüp başkanlarının
taleplerini göz önünde bulunduran Kılıç
ise Avcılar'a tesis sözü verdi. Kılıç, “İhti-
yacınız olan spor tesisini biz elbette ya-
parız. Bu sorununuzu çözeriz. Siz yeter ki
arsayı bulun, yeri gösterin bizler de gere-

keni yapalım. Avcılar'a güzel bir spor te-
sisi kazandıralım” dedi. Kılıç'ın açıklama-
larına yanıt veren isimler ise Yeşilkent
Mahallesi'nde uygun arsalar olduğunu
belirtti. Kılıç bunun üzerine; “O halde bu
sorunu biz çözeriz” cevabını verdi.

Sorunu biz çözeriz

Vurduğu puan olsun
AVCILAR’I ziyaretinde ilçenin Kick
Box alanındaki tanınan isimlerin-
den Dünya Şampiyonu Orhan Do-
ğan'ı da ziyaret eden eski Bakan
Kılıç, Doğan'la spora dair keyifli bir
sohbet gerçekleştirme fırsatı buldu.
Doğan'ın çok büyük bir sporcu ol-
duğunu kaydeden Kılıç, 29 Eylül'de
Malatya'da önemli bir müsabakaya
çıkacak olan Doğan'a iyi dileklerden
bulunmayı da ihmal etmedi. “Vur-
duğun puan olsun, sana başarı ge-
tirsin” diyen Kılıç, Avcılar'da spora
bu anlamda katkı veren önemli
isimlerin olmasının kendileri için

büyük bir mutluluk kaynağı olduğu-
nun altını çizdi.

Her şey Avcılar için

Kılıç ve Karaarslan'ın açıklamaları
nedeniyle mutlu olduğunun altını
çizen Doğan ise “Her şey Avcılar
için” mesajı verdi. İlçede şimdiye
kadar birçok öğrenci yetiştirdiğini ve
birçok genci spora kazandırdığını
anımsatan Doğan, “30 senedir spo-
run içindeyim, sporla iç içeyim.
Kick Box gibi tekvando ve karete
gibi alanlarda da faaliyet 
gösteriyoruz” dedi.

UZUN yıllar ilçede spora ve
sporculara hizmet eden Eyüp-
sultan seyirci tribünleri daya-

nıksız, çürük ve göçme tehlikesi
olduğunun tespiti ve bunun üzerine Kay-
makamlıkça tehlikeli olmasından dolayı
kapatılmıştı. Belediye Başkanımız Remzi
Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile te-
masa geçti. Başkan Aydın'ın girişimleri
sonucu tribünlerin yenilenmesi kararı alı-
nacak. Bir proje hazırlandı. Sonrasında
ise İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi heyetleri seyirci tribünlerde incele-
melerde bulundular.

Uluslararası standartlarda olacak

Çalışmalar kısa süre içerisinde başlatıla-
cak. Çalışmalarda kapalı tribünün yerine,

içerisinde soyunma odalarının, duşların,
kantin ve ofislerin yer aldığı Uluslar arası
standartta 3 bin koltuk kapasiteli, çelik
konstrüksiyondan yeni ve konforlu porta-
tif tribün yapılacak. Misafir takım tribü-
nünün üstü kapatılacak, yeni bir skorbord
yapılacak, doğal çim olan zemin düzenle-
necek.

İkinci yarıya yetişecek

Tüm bu çalışmalar hızlı bir şekilde ta-
mamlanarak stadın tribünleri en geç sezo-
nun ikinci yarısına yetiştirilecek. Şu an
toplam 2 bin 500 koltuk kapasitesi bulu-
nan seyirci tribünleri yapılacak çalışma
sonrası koltuk kapasitesi artacak. Bu sa-
yede tribünler yeni ve modern haliyle
sporseverlere hizmet vermeye 
devam edecek.

Eyüp tribünleri yenileniyor
Eyüpsultan Stadı'nın tribünleri kısa sürede yenilenecek. Başkan Remzi Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
ilçedeki spor faaliyetlerinin aksamaması için çok hızlı bir şekilde çözüm üreteceklerinin altını çizdi

Esenyurt
gururlandı

ESENYURT Belediye-
si’nin desteklediği bir çok
alandaki lisanslı sporcu-

lar her geçen gün başarılarına yeni-
lerini  ekliyor.  En son Bosna
Hersek’te yapılan şampiyonadan
madalya çıkaran 13-16 yaş arası
güreş takımı toplu halde hocalarıyla
birlikte Esenyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe’yi ziyaret etti. Be-
lediye binasında makam odasında
gerçekleşen ziyarete ayrıca Türkiye
2. olan tekvandocu sporcular da ka-
tıldı. Esenyurt Belediyesi’nin des-
teklediği güreş takımı, 2018 yılı
boyunca 1 adet Avrupa ikinciliği,2
Balkan şampiyonluğu,1, Balkan
ikinciliği ve Türkiye şampiyonala-
rında da 17 altın, 4 gümüş ve 5
bronz madalya aldı. Aldıkları ma-
dalyalarla ve gösterdikleri başarı-
larla Esenyurt’un adını hem
Türkiye’de hem de Avrupa’da başa-
rıyla duyuran sporcular Başkan
Alatepe’ye verdiği desteklerden do-
layı teşekkür ettiler. 

Desteğimiz artarak sürecek

Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe de sporcuların ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti dile
getirirken “ Şu anda ilçemizde 100
bin lisanslı sporcuya destek veriyo-
ruz. Elimizden geldiği kadar destek-
lerimizi arttırarak sürdüreceğiz.
Verdiğimiz destek arttıkça başarılar
da büyüyerek geliyor. Hedefimiz
olimpiyat  ve dünya şampiyonları
çıkarmaktır. Güreş de bizim ata
sporumuzdur. Bu branşı da önem-
siyoruz. Sizlere başarılarının deva-
mını dilerim.” dedi. Başkan Alatepe
sporculara birer saat hediye etti. Ya-
pılan ziyaretin ardından sporcular
ve hocaları Başkan Alatepe’yle bir-
likte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

KEMAL Özdeş yöneti-
minde lige fırtına gibi
giriş yapan Kasımpaşa, 5.

haftada deplasmanda Galatasa-
ray'la karşılaşacak... İlk 4 karşılaş-
masında, Çaykur Rizespor (3-2),
Medipol Başakşehir (2-1), Demir
Grup Sivasspor (3-0) ve MKE An-
karagücü'nü (2-1) yenerek yoluna
kayıpsız devam eden Paşa, 12 pu-
anla milli maçlar için lige verilen
araya lider girdi.

Hedef Galatasaray

Aldığı sonuçlarla lige damga vuran
Kasımpaşa'da başarılı teknik direk-
tör Kemal Özdeş, Habertürk'ten
Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını
yanıtladı. "4’te 4 yapmak bizim için
çok önemliydi. Ortaya koyduğumuz
oyun da bizi mutlu etti" diyen
Özdeş, "Kurmuş olduğumuz kadro
kaliteli ve yetenekli oyunculardan
oluşuyor. Hayali olan oyuncuların
takımımızda yer alması çok büyük
bir avantaj… Kasımpaşa kulübünde
de bu hayal ve vizyon var. Hedefi-
mize bakıldığında yıl sonuna kadar
her maçımızı kazanmak için oyna-
malıyız. Galatasaray deplasmanına
da kazanmak için gideceğiz. Maçın
sonuna kadar birlikte oynamaya ih-
tiyacımız var. Galatasaray’a karşı
başarılı olmak için oyun planınıza
sadık olmalısınız…" ifadelerini kul-
landı. Kemal Özdeş, Diagne ve Tre-
zeguet'nin performansları için ise
"Her şey Kasımpaşa’ya hizmet et-
mekten geçiyor. Çünkü bu hayalle-
rini gerçekleştirebilecekleri yer
burası…" diye konuştu.

Başakşehir’de hazırlıklar tam gaz
TURUNCU- LACİ-
VERTLİLER kulüpten
yapılan açıklamada,

3. İstanbul Fatih Terim Sta-
dı'nın antrenman sahasında
teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen
idmanın ısınma hareketleriyle
başladığı ifade edildi. Antren-
manın, koordinasyon ve şut
çalışmasının ardından dar ve
geniş alanda oyunla sona er-

diği aktarıldı. Sakatlıkları bulu-
nan Karim Hafez ve Alparslan
Erdem'in idmanda yer alma-
dığı kaydedildi. Arda Turan'ın
antrenmanın bir bölümünde
takımla çalıştığı, Gael
Clichy'nin ise bireysel çalışma-
larını sürdürdüğü belirtildi. Me-
dipol Başakşehir, yarın
yapacağı antrenmanla Antal-
yaspor maçı hazırlıklarına
devam edecek.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa’da
çok mutluyum

Yeni yapılacak tribünler
için şimdiden gerekli
imar çalışmaları ve 
ölçümler yapılmaya

başlandı.

Kemal
Özdeş

Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç’a, Avcılar’daki ziyaretleri boyunca AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan da eşlik etti. Karaarslan, “Çok verimli görüşmeler yaptık” diye konuştu.
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014 yerel seçimlerinde İs-
tanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığına aday adayı

olan fakat partisi tarafından
aday gösterilmeyen CHP Millet-
vekili Gürsel Tekin, can havliyle
2019'un Mart ayında yapılacak
seçimlere hazırlanıyor. 24 Hazi-
ran'da yapılan Cumhurbaşkan-

lığı seçimleri öncesinde İstanbul'a aday
olduğu açıklayan Tekin, aday adaylık süre-
cinde ne tür çalışmalar yaptığını ve kazan-
ması durumunda nasıl bir belediye başkanı
olacağını Damga'ya anlattı. Mevcut yöne-
timi, İstanbul'un ekolojik kaynaklarını talan
etmekle suçlayan Tekin, birçok medeniyete
başkentlik yapmış bu kadim şehri eski ihti-
şamına kavuşturacaklarının sözünü verdi.
Makam, mevki her ne varsa 4 yıl önce bıra-
karak İstanbul için yollara düştüğünü belir-
ten Tekin, şehri karış karış gezerek sorunları
tespit ettiğini ifade etti. Gürsel Tekin, 
İstanbul stratejisin bütün yönleriyle 
Damga'ya anlattı. 

Gürsel Tekin günü nasıl geçirir? 
g Günüm İstanbul’la İstanbullularla ge-

çiyor. İstanbul’un sokaklarını, İstanbul’un
mahallelerini geziyorum, İstanbulluların so-
runlarını dinliyor, İstanbul’un karşı karşıya ol-
duğu büyük ve derin sorunlara çözüm
getirmek için uzmanlarla görüşüyorum. Tek
bir amacım var; bir zamanlar İmparatorluk-
lara başkentlik yapmış, güzelliği dillere destan
olmuş İstanbul’u yeniden eski ihtişamına, gü-
zelliğine yakışır hale getirmek. 

Neden Belediye Başkanı olmak istiyorsunuz?
Neden İstanbul?

g Yahya Kemal diyor ki “Sana dün bir
tepeden baktım Aziz İstanbul, görmedim gez-
mediğim, sevmediğim hiçbir yer.” Bizim aşkı-
mız İstanbul. İstanbul’un da çok büyük
sorunları var. Bugün hala 20’inci yüzyılda
halletmemiz gereken meselelerle uğraşıyoruz.
Bu sorunlarda katlanarak büyümüş durum-
dalar. Bugün İstanbul hala alt yapı sorunları
ile uğraşıyor. İstanbul adeta beton lobisi tara-
fından işgal edilmiş durumda. Ekolojik kay-
naklar talan edilmiş, İstanbul’un taşı, toprağı,
deresi, havası rant için yok edilmiş. Dünyanın
en yaşanabilir 10 şehri arasında bugün Tokyo
var, Sidney var, Viyana var İstanbul yok.
Bunu değiştireceğiz. İstanbullular huzur ve
güven içerisinde yaşayacak. İstanbul’a yatırım
yağacak, ekonomimiz kalkınacak, çevreyi ko-
ruyarak bu çağa uygun şekilde yepyeni bir şe-
hircilik modeli ortaya koyacağız.
2018 yılında açıklanan Euromonitor rapo-
runa göre gelen turist sayısında İstanbul
15’inci sırada. Roma’ya 9 milyon 500 bin,
Singapur’a 16 milyon, Londra’ya 20 milyon
turist gitmiş. İstanbul bunun yarısı kadar

bile değil. Burada yılda 16 ile 20 milyar dolar
arasında değişen bir gelir var. Biz bunun geri-
sinde kalamayız. İstanbul’a ve Türkiye’ye bu
büyük kaynağı kazandırmak için ulaştırma-
dan, çevre politikalarına, şehircilik anlayışın-
dan kültür politikalarına kadar her alanda dev
adımlar atmak zorundayız. Biz bunları 
yapacağız.

Ak Partili ilçelerden de oy alabilecek misiniz?
Ön izlenim edindiniz mi? CHP'ye çok az oy
çıkan ilçelerde bir çalışma oldu mu? 

g AKP tarafından yönetilen ilçelerde ka-
muoyu araştırması yaptık. Hem onların so-
runlarını sorduk hem de hangi adaya oy
verebileceklerini ölçtürdük. Burada halkın te-
veccühünü görüyorum. İstanbul bizim hepi-
mizin. Bunun AKP’si, CHP’si, MHP’si,
HDP’si yok. Bakın bir deprem olması halinde
bugün insanların sığınabileceği bir toplanma
alanı yok. 496 toplanma alanından geriye sa-
dece 77 toplanma alanı kaldı. Geri kalan top-
lanma alanlarına vahşice, insafsızca rant için
AVM veya rezidans kuruldu. Yani para için
İstanbulluların canını riske attılar. Bunun adı
kan parasıdır. İstanbullular ölürse ölsün biz
yolumuzu bulalım diyorlar. İşte benim müca-
dele ettiğim bu beton ve rant lobisidir. Dep-
rem AKPli, CHPli, MHPli ayırmıyor, deprem
İstanbullulara vuruyor. O zaman biz de bir
karar vereceğiz. Rant için İstanbulluların ca-
nını ateşe atanların yanında mı duracağız
yoksa İstanbul için canını vermeye hazır
olanlarla mı yanyana duracağız? Halkımız bu
konuda bir karar vermiş durumda. Ben inanı-
yorum ki aday olmam halinde İstanbullularla
birlikte, İstanbul için yepyeni bir dönem 
başlatacağız. 

Bir ekip oluşturarak mı aday oluyorsunuz,
yoksa ekip işini adaylığınız açıklandıktan
sonra, başkan olduktan sonraya mı 
bıraktınız?

g 4 yıl önce bütün makam, mevki ne
varsa bıraktım, İstanbul için yollara düştüm.
Doktora yapar gibi çalıştım. Dünyanın en iyi
üniversitelerindeki akademisyenlerle görüş-
tüm. Konunun uzmanı neredeyse ayağına
gittim. Yerel yönetim alanında Türkiye’de ve
dünyada en başarılı örneklere kim imza at-
tıysa onunla görüştüm. Viyana’ysa Viyana,
Amsterdam’sa Amsterdam, Barcelona ise
Barcelona en iyi uygulamaları büyük bir has-
sasiyetle inceledim. Ekibimizde her alanda
konunun uzmanı olan akademisyenler, ka-
muda uzun yıllar hizmet etmiş başarılı ve ter-
temiz bürokratlar, yenilikçi ve dinamik genç
isimler var. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum
İstanbul’un bütün sorunlarına hâkim bir kişi
varsa o benim. Bütün sorunları çözeceğiz.
Akılla, bilimle İstanbul’u 22’inci yüzyıla taşı-
yacağız. Hazırız. 

Mevcut yönetimin İstanbul'da en çok
yetersiz olduğu konuları belirlediniz
mi, mevcut yönetimin en çok eksik
olduğu konular nelerdir?

g Mevcut yönetimin başa-
rılı bulunan bir tane konusu
yok. Bu yüzden Sayın Erdo-
ğan “İstanbul’a ihanet ettik”
demek zorunda kaldı.
Bugün İstanbul’u bir
beton ve rant lobisi yöne-
tiyor. İstanbul’un bütün
kaynakları, taşı toprağı
bu lobiyi beslemek için
harcanıyor. İstanbul’un
göğsüne betondan
hançerler vuruluyor.
İstanbul’un ciğerlerine
beton dökülüyor. İs-

tanbul’un yeraltı su
kaynak-

ları beton lobisine çimento olsun diye yok
ediliyor. Güzelim boğaz, denizimiz pisliklerle
kirletiliyor, İstanbul’un balıkları bile bu beton
ve rant lobisine kurban ediliyor. Doymak bil-
meyen, gözü dönmüş bir grup adam İstan-
bul’un taşını toprağını, geleceğini,
İstanbulluların yaşam hakkını dolara çevirip
banka hesabına koyuyor. İstanbullular artık
nefes almak, rahat ve huzur içerisinde yaşa-
mak, güven içerisinde geleceğe bakmak isti-
yor. İstanbul’u bu beton ve rant lobisinden
kurtaracağız. İstanbul’un kaynakları ranta
değil halka akacak. 

Sanat alanında nasıl bir Gürsel Tekin politi-
kası göreceğiz? Sizin doğayı çok sevdiğiniz
biliyoruz. Yeşil alanlar korunacak mı?

g Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre
bir şehirde kişi başına düşmesi gere-
ken yeşil alan miktarı en az 15 met-
rekare. Dünya Sağlık Örgütü’nün
tavsiye ettiği “aktif yeşil alan” oranı
kişi başına en az 9 metrekare.
İstanbul'da kişi başına 7,57
metrekare yeşil alan var.
Yemyeşil İstanbul gri
bir kente dönüştü. De-
ğiştireceğiz.
Bakın Barcelona dedi-
ğimiz şehrin altı üstü
2000 yıllık bir tarihi var.
Barcelona kurulduğu
zaman İstanbul 800 ya-
şındaydı. 2800 yıldır in-
sanların yaşadığı, büyük
medeniyetler kurduğu,
bütün dünyaya ilham veren
İstanbul bugün yaşanabilir
şehirlerde Barcelona’nın ge-
risindeyse takkeyi önümüze
alıp düşünmemiz gerekiyor.
Biz bu şehre ne yaptık? Biz
bu şehre iyi davranmadık. Yeni
çağ inanılmaz teknolojilerle kent
yaşamını kökten değiştiriyor. Akıllı şe-
hircilik uygulamaları, ekolojik kalkınma,
şehir planlamacılığı alanlarında devrimler
yapılıyor. Hem kent yönetimi daha verimli
oluyor hem de katılımcı, çoğulcu belediyecilik
anlayışı ile şehrin sorunları daha hızlı
ve yerinde çözülüyor. Biz bu
devrimi İstanbul’da yapa-
cağız. Doğayı koru-
yarak, yeşil
alanları ço-
ğaltarak,
yaşam

alanlarını büyüterek halkımıza mut-
luluk ve huzur dolu bir hayat
sürme imkanı vereceğiz. 

İstanbul'da yapılan şekilsiz, 
hizmet dışı birçok inşaat sık sık
gündeme geliyor. Büyük 
rantlardan söz ediliyor bunun
biraz olsun önüne
geçilecek mi?

g Biraz değil tamamen
önüne geçeceğiz. Rant için
kimse İstanbul’a ihanet edeme-
yecek. Kimse bu şehrin tarihi
yarımadasına betondan han-
çerler dikemeyecek. Kimse üç
kuruş para için İstanbulluların
geleceğini yok edemeyecek. Bu
kadar net. Halktan aldığımız güçle,
milletimizin desteğiyle beton ve rant
lobisini İstanbul’da yeneceğiz.
Yeni bir zihniyetle, yeni
bir anlayışla, yeni
bir devrim yap-
manın peşinde-
yiz. Bunu 
başaracağız.  

ISTANBUL UGRUNA
YOLLARA DUSTUM

DeNiZ 
öZTÜRK

söyleşi

CHP adayını ne zaman açıklayacak. Partiniz sizi aday gösterecek mi?
CHP takvim dahilinde yetkili kurullarında konuyu görüşüp karara bağlaya-

caktır. Ben İstanbul’da bu göreve hazırım. Projelerimiz, ekibimiz her şeyimiz
hazır. İstanbul’u kazanacağız. Çünkü bu seçimde soru çok açık. İstanbul’un

kaynakları beton ve rant lobisine mi harcanacak yoksa İstanbullulara mı harca-
nacak? İstanbul 5 yıl daha beton ve rant lobisinin ihanetine mi uğrayacak yoksa
İstanbul Viyana ile Barcelona ile yarışan bir şehir mi olacak? İstanbul’da beton ve

rant lobisi mi kazanacak yoksa İstanbullular mı kazanacak? Daha önce hangi partiye,
kime oy verdiyse versin ben bu seçimde İstanbullulardan İstanbul için oy vermesini

istiyorum. İstanbul’u İstanbullularla İstanbul için yöneteceğiz. Der Saadet diyoruz mut-
luluk kapısı. Bu kapı İstanbullulara tekrar açılacak. 

Şayet aday olup kazanırsanız beş
yıl sonunda nasıl bir İstanbul göre-

ceğiz? Bizi nasıl bir İstanbul bekliyor?
g Ben Akıllı şehircilikte Barce-

lona’ya örnek olan, yaşanabilir şehirlerde
Viyana’yı geride bırakan, üniversiteleri dün-

yanın ilk 100 üniversitesi içerisinde olan, sa-
natta, kültürde Avrupa’ya damga vuran,

ekolojik kalkınma projeleriyle dünya şehirlerine
rehberlik eden bir İstanbul düşlüyorum. Akıllı

şehircilik uygulamaları ile temel hizmetlerin ve-
rimliliğini ve etkinliği arttıracağız. Rio’da adam bir

yönetim merkezi kurmuş. 7/24 kent trafiği izlenip
dakikasına kadar yoğunluğun nerede olduğunu be-
lirliyor, buna göre projelerini çıkartıyor, metro hatla-
rını kuruyor. Biz de yapacağız.

Bilime ve sanata yatırım

Bilime, kültüre, sanata yatırım yapmadan kalkınma
olmaz. Berlin bugün sanata yaptığı yatırımla parlıyor.

Herkes Berlin’i konuşuyor. Avrupa’nın her tarafından
sanatçılar Berlin’e akıyor, Berlin turizm açısından git-
tikçe yükseliyor, insanlar Berlin’e gittikçe yatırımcılar
da pusulayı Berlin’e çeviriyor. Biz de bunu yapacağız.

Fatih 6 dil biliyordu

Müzelerimiz dolup taşacak, turistler İstanbul’a koşa-
cak. Amerika’ya, Çin’e, Avrupa’ya açılacağız, dünya-
nın her tarafını tek tek gezeceğim yatırım olanaklarını
konuşacağım, oradaki yatırımcıları İstanbul’a gel-
meye ikna edeceğim. Küçük bahaneler, küçük işler,
küçük düşüncelerle büyük bir ülke olamayız. Fatih
Sultan Mehmet İstanbul’u küçük düşünerek, bahane-
lere sığınarak, çağa gözlerini kapatarak fethetmedi.
Fatih Sultan Mehmet 6 dil biliyordu. Macaristan’dan
Urban’ı getirdi döneminin en büyük toplarını dök-
türdü. Gemileri karada yürüttü. 

Büyük işler yapacağız

Atatürk küçük düşünerek, mazeretlere sığınarak za-

fere ulaşmadı. Çağın gereği
neyse onu yaptı. Büyük dü-
şündü. Karşı karşıya olduğu so-
runlara akılla cevap buldu.
Hayatta en hakiki yol gösterici
ilimdir, fendir dedi. Yetişmiş in-
sanlarla, nitelikli kadrolarla, ilim
ve fenni rehber alarak hareket
edeceğiz. Sıradan işler yaparak
olağanüstü zaferler kazanılamaz.
1994’ten beri yaptığımız işleri ya-
parsak aynı sonucu elde ederiz.
Bugün İstanbul Avrupa’nın en
büyük, en zengin, en yaşanabilir
şehri değilse bunun sebebi yaptı-
ğımız işlerin buna layık olmama-
sıdır. Büyük düşüneceğiz. Büyük
işler yapacağız. Büyük işler yap-
mak için de gereken neyse onu
yapacağız.

SIRADAN İŞLERLE

ZAFER KAZANILMAZ

Projemiz, ekibimiz
her şeyimiz hazır

İBB aday adaylığını çok önceden açıklayan ve “İstanbul'u kazanacağım” iddiasıyla yola çıkan CHP Milletvekili Gürsel Tekin, “4 yıl önce
bütün makam, mevki ne varsa bıraktım, İstanbul için yollara düştüm. Doktora yapar gibi çalıştım” dedi. Mevcut yönetim tarafından
İstanbul'un ciğerlerine beton döküldüğünü belirten Tekin, “İstanbul’u bu beton ve rant lobisinden kurtaracağız” açıklamasını yaptı


