
Kamuya açık alanların
etrafının duvarlarla çev-
rilerek havuz, çocuk

parkı, yürüyüş yolları gibi amaç-
lar için kullanıldığını belirten
Sayıştay denetçisi, “Deniz
kenarında olan büyük sitele-
rin, site etraflarını duvarlar
ile örmelerinden dolayı hal-
kın denize inmelerinin de
engellendiği görülmüştür"
diyerek anayasal bir hakkın

çiğnendiğine vurgu yaptı. Beledi-
yeden yapılan açıklamada ise 
ilgili siteler için ecrimisil ihbarna-
meleri düzenlendiği ve tahsil
edilmeye çalışıldığı belirtildi. 
Sayıştay Başkanlığı da ecrimisil
işleminden gelir elde edilmeme-
sinden dolayı faaliyet sonuçları
tablosunun olumsuz etkilendi-
ğini hatırlatarak, diğer denetim-
lerde konunun takipçisi
olunacağını açıkladı.

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP Küçükçekmece İlçe Başkan-
lığı Yahya Kemal Beyatlı Kültür

Merkezi'nde belediye başkanı aday adayı
tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. 20 aday
adayının tanıtıldığı toplantıya İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul eski 
Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin
Sözen, CHP milletvekilleri Zeynel 
Emre, Özgür Karabat ve Turan Aydoğan
da katıldı. 
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Silivri eski Belediye Başkanı Hüseyin
Turan, yeniden belediye başkan aday

adaylığı başvurusu yaptı. Dosyasını İlçe
Başkanı Mutlu Bozoğlu'na sunan Turan,
"Silivri bizim evimiz, Silivri bizim vazgeçil-
mez aşkımız. Gayret bizden, taktir yüce 
Allah’tan diyorum. Biz bitti demeden 
bitmez. Yeniden başlıyoruz” dedi.  I SAYFA 5
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Gayret bizden
taktir Allah’tan

Büyükçekmece Belediye Meclis
Üyesi Recep Erol, AK Parti'den Bele-

diye başkan aday adayı oldu. Dün sabah
saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya
gelen Erol, daha sonra İlçe Başkanı Murat
Çelik'e dosyasını teslim etti. Burada konu-
şan Erol, “Toplumun her kesimine hizmet
vermeye, sorunları çözmeye çalışacağız.
Büyükçekmece için göreve hazırız” dedi. 
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Hizmette ayrım
yapmayacağız

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı ve 
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu

Üyeliği yapan Metin Karakaş, Silivri bele-
diye başkan aday adayı oldu. Dosyasını 
İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'na teslim eden
Karakaş, “Silivri’ye hizmet yolculuğuma
çıkmış bulunmaktayım. Tüm hemşerileri-
mizin oylarına talip olduğumun herkesçe
bilinmesini istiyorum” açıklamasını yaptı. 
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Silivrililerin
oylarına talibim

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

60 milyon TL'ye elin-
den çıkardığı arsaları,
Danıştay'ın satışı iptal

etmesi sonucu 200 milyon TL
ödeyerek geri alan Silivri Bele-
diye Başkanı Özcan Işıklar,
şimdi de ilçede bulunan özel si-
teler yüzünden zor duruma
düştü. Belediyenin tasarru-
funda olup imar planında yeşil
alan, park, yol veya otopark
olarak ayrılan yerlerin Siliv-

ri’deki özel konut siteleri tara-
fından bedelsiz kullanıldığını
tespit eden Sayıştay, "Kamu
idaresinin söz konusu işgalli
alanlardan sadece 2 site
için ecrimisil tahakkuk iş-
lemi yaptığı diğer 53 site
için herhangi bir ecrimisil
tahakkuk işlemi yapma-
dığı tespit edilmiştir” 
diyerek bu durumun 
düzeltilmesini istedi. 

53 SİTEDEN BİR KURUŞ BİLE ALINMAMIŞ DUVAR ÖREREK SAHİLİ KAPATMIŞLAR!
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SAYFA 3Mehmet MERT

Hangi adaylar
açıklanacak?

SAYFA 4Ata AKDOĞAN

Sen, beni izle
Kemal bey!

SAYFA 5Mustafa BEKAROĞLU

Siyaset 
anlayışımız

SAYFA 6Bahadır SÜGÜR

AK Parti'de
şenlik vardı...

SAYFA 7Muzaffer MUYAN

Merhaba 
Rize

BELEDİYEYE AİT ALANLARI İŞGAL EDEN 53 ÖZEL SİTEYE GÖZ YUMULMUŞ

Geçmişte yapılan 
arsa satışının Danıştay

tarafından iptal 
edilmesiyle gündeme

gelen Silivri 
Belediyesi'nin, kamuya

açık alanları özel 
sitelere bedelsiz 

olarak kullandırttığı 
ortaya çıktı. İlgili 
sitelerin, büyük 
duvarlar örerek 

halkın sahile 
inişine de engel 

olduğu tespit edildi
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ADAY ADAYLARI TANITILDI

PARSEL PARSEL
YOLSUZLUK!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

KAMUYA AÇIK 
ALANLARI 

SİTELERE TAHSİS
ETMİŞLER

Çatalca’da aday bolluğu
Çatalca'da AK Parti Belediye Baş-
kan aday adayı sayısı 17'yi buldu.

2004 yılında AK Parti'nin Belediye Başkan
Adayı olan Ahmet Rasim Yücel geleneği
bozmadı ve yine aday adaylığı başvuru-
sunu gerçekleştirdi. Süheyla Topçu da

aday adaylığı başvurusunda bulunan
isimler arasında yer aldı. Eski İlçe Başkanı
Selim Güçbilmez ve Cenk Sügür de bele-
diye başkanlığına talip oldu. İlçe Başkanı
Mesut Üner "Tüm aday adayı arkadaşla-
rımıza başarılar diliyorum" dedi.
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Sayıştay, Silivri’de belediyenin tasarrufunda olup imar planında yeşil alan olarak gözüken yerlerin, özel sitelere tahsis edildiğini tespit etti.

Basında
çıkan yol-

suzluk haberleri
üzerine iş 
adamları, STK
temsilcileri ve
muhtarlardan olu-
şan bir grup Arna-
vutköy Belediye
Başkanı Haşim
Baltacı'ya destek
ziyaretinde bulundu. Ziyareti organize
eden ASİAD Başkanı Yunus Gürdamur,
"Herkes bilir ki Ahmet Haşim Baltacı
asla yolsuzluk yapmaz" dedi. I SAYFA 5
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haşim Baltacı
yoLsuzLuk
yApmAz

AK Parti'de yerel seçimler için
dün sona eren aday adaylığı baş-

vuru süresi 16 Ka-
sım'a uzatıldı. Yapılan
açıklamada, "12
Kasım 2018 Pazar-
tesi günü bitecek
olan 2019 Mahalli
İdareler seçimleri
Belediye Başkanlığı
aday adaylığı başvuruları Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım
2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar
uzatılmıştır" ifadelerine yer veridi. 
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Ak pARti 
süReyi uzAttI

SEHiDE SON GOREV
Şemdinli'de karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen 
patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın cenazesi Avcılar'daki
baba evine getirilerek helallik alındı. Sancar, Ataköy 5'inci Kısım 
Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Melih Sancar'ın cena-
zesi Van'da düzenlenen töre-

nin ardından dün öğle saatlerinde
İstanbul'un Avcılar İlçesinde bulu-
nan Denizköşkler Mahallesine geti-
rildi. Ailenin taziyeleri kabul
etmesinin ardından helallik alındı,
dualar edildi. Bu sırada acılı ailenin

ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
İkindi namazının ardından şehit er
için Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde
cenaze namazı kılındı. Şehidin cena-
zesi namazın ardından omuza alına-
rak, top arabasına taşındı. Şehit
topçu er Melih Sancar'ın cenazesi
Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

ŞEHİT MELİH SANCAR EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ
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ÖztüRk’ün yeRine iLhAn CihAneR
Türkçe ezan tartışması ve Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hak-

kında sarf ettiği sözler nedeniyle iki kez
kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen
Öztürk Yılmaz'ın Parti Meclisi'nden
boşalan koltuğuna İlhan Cihaner'in
getirileceği öğrenildi.  CHP eski mil-
letvekili olan Cihaner de son kurul-
tayda Kılıçdaroğlu ile ters düşmüştü. 
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Radyocu dolandırıcılar!
HABERİN DEVAMI SAYFA 3

Yunus Gürdamur

31 Mart'ta yapıla-
cak seçimler öncesi

Avcılar'da da AK Par-
ti'nin başkan aday aday-
ları başvurularını
yapmaya başladı. Dr.
Gürhan Bilgiç, Adnan
Akgün, Mehmet Genç,
Dr. Bülent Çatıkkaş,

Şebnem Öngün Gök-
men, Mehmet Özgür,
Mustafa Kuzu Güden,
Nihat Meral ve Sedat
Sayımoğlu olmak üzere
şimdiye kadar 9 kişi, İlçe
Başkanı Yaşar Karaars-
lan'a aday adaylığı dos-
yasını teslim etti.
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İlhan Cihaner
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T üm dünyada görülme sıklığı gide-
rek artan bir sağlık sorunu olan
diyabet, insülin iğnesini sürekli ya-

nında taşımak zorunda olan hastalar için
hayatı ciddi ölçüde zorlaştıran bir hastalık.
Pankreasın insülin üreten hücrelerinde bo-
zulma olması sonucu ortaya çıkan diyabe-
tin tedavisi günümüzde büyük ölçüde
enjeksiyon yoluyla vücuda verilen insülinle
sağlanıyor. Kalp krizi, inme gibi akut
komplikasyonlardan uzun vadede ortaya
çıkabilen körlük, böbrek yetmezliği, nöro-
pati gibi kronik sağlık sorunlarına kadar
birçok ciddi sonucu olabilen diyabet, has-
taların insülin iğnelerini sürekli olarak yan-
larında taşımalarını gerektiriyor. Hasta
konforu açısından çok kullanışlı olmayan
bu yöntem, son yıllarda yapılan yoğun
araştırmalar sonucu artık tedavideki tek
seçenek olmaktan çıkmak üzere. Acıba-
dem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Sezgin
Meriçliler, 14 Kasım Dünya Diyabet
Günü kapsamında diyabet tedavi-
sinde çığır açan 6 yeni yöntem hak-
kında önemli bilgiler verdi.

Yepyeni insülin kullanımda

İlk olarak 1920 yılında keşfedi-
len insülin tedavisi o dönem
için devrim niteliğinde bir
uygulama olmuştu. İnsü-
lin önceleri hayvanlardan
elde edilirken teknolojik
gelişmeler sayesinde la-
boratuvarda insan insü-
linleri üretilmesi
mümkün oldu. İç Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Öğre-
tim Üyesi Özlem Sezgin
Meriçliler, halen devam
eden araştırmalarda hasta-
nın ihtiyacına göre kısa,
orta ve uzun etki sü-
reli insülin türevleri
üzerinde çalışıldı-
ğını belirtiyor.

Hastaya özel tedavi stratejisi geliştiril-
mesi ve uygulanmasını kolaylaştıran bu
yeni türevlerden bazıları yüksek kan şeke-
rini hipoglisemiye yol açmadan 5-10 da-
kikada düşürmeyi sağlarken, bazılarının
etki süresi bir hafta devam edebildiği için
haftada yalnızca bir kere uygulanmaları
yeterli oluyor.

Solunumla tedavi mümkün

Her ne kadar yeni insülin türevleri heye-
canla beklense de bugüne dek kullanılan
tek yöntem olan enjeksiyon ile uygulanma
zorunluluğu geliştirilen yeni insülin türev-
leri için de geçerli. Oysa diyabet tedavi-
sinde kan şekerinin normal sınırlarda
tutulması hedefi kadar önem taşıyan bir
başka konu ‘hasta konforu’. Hastanın sü-
rekli enjeksiyon yapması zorunluluğunu
ortadan kaldıran ‘solunum yoluyla insülin
alma’ yönteminin 2015 yılından bu yana
Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıldı-
ğını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Meriç-
liler, inhale insülinin şu anda yalnızca kısa

etki süreli
in-

sülinler için alternatif olabildiğini ifade
ediyor. Ancak uzun dönem güvenilirliği
henüz kanıtlanmamış olsa da kullanım
kolaylığı ve etkili kan şekeri kontrolü sağla-
yan inhale insülinlerin kullanımının hızla
yaygınlaşması bekleniyor.

“İnkretinler” işbaşında!

Yemek sonrası bağırsaklardan salgılanan
ve görevleri ağızdan gıda alımı sonrası kan
şekeri yükselirken pankreasın insülin salgı-
lamasını artırmak olan hormonlara inkre-
tin hormonları adı veriliyor. Bilim
insanlarının uzun süre üzerinde çalıştığı ve
bu hormonları taklit eden ilaçlar (inkretin-
ler) artık kullanımda! Etki süresinin uza-
masını sağlayarak pankreasın insülin
salgılama yeteneğini artıran inkretin ilaç-
ları, klasik tedavilere göre önemli avantaj-
lar taşıyorlar. Kan şekeri kontrolünde çok
etkili olan ve ayrıca merkezi sinir sistemi
aracılığıyla beyni etkileyerek iştah azaltıcı
etki yapan inkretinler, mide boşalmasını
yavaşlatarak tokluk duygusunu uzatıyor-
lar. Böylece diyabet hastalarının bir kısmı-
nın en önemli sorunu olan kilo kontrolü
sorunu aşılabiliyor. İnkretinlerin bir diğer

önemli etkisinin bu ilaçların kan şekeri
düzeyine bağımlı etki göstermeleri ol-

duğunu kaydeden Dr. Öğretim
Üyesi Özlem Sezgin Meriçliler,

“Yani kan şekeri ne kadar yük-
sekse inkretinlerin kan şekeri
düşürücü etkileri o kadar
güçlü, kan şekeri ne kadar
düşükse etkileri o kadar az
oluyor. Bu sayede hipogli-
semi yapıcı etkileri çok
azalıyor” diyor. Halen in-
sülin gibi günde bir veya iki
kez enjeksiyonla uygulanan

inkretinler, ilerleyen yıllarda
şu an geliştirme aşamasında

olan kibrit çöpü büyüklüğünde
bir cihazla kullanılacak.

Hastalara müjde verdi

Günümüzde diyabet hastalarında kan
şekeri kontrolü için hastalarda parmak

ucundan alınan kanda kan şekerine bakılı-
yor ve ihtiyaca göre hastaya günde bir ya
da birkaç kez insülin uygulanıyor. Elli yıl
önceki tedavi yöntemleri ile karşılaştırı-
lınca çağ atlama olarak görülebilecek bu
tedavi yine de idealden uzak ve her has-
tada kan şekeri kontrolünü sağlamakta ve
diyabet komplikasyonlarını önlemekte ye-
tersiz olarak yorumlanıyor. Yine son 30
yıldır kullanılan insülin pompalarının ve
sürekli kan şekeri takibi yapan monitörle-
rin, önemli bir gelişme olmakla birlikte,
pek çok hastada stabil kan şekeri kontrolü
sağlayamadığı ve kan şekerinin yükselme-
sini ya da şeker düşüklüklerini önleyeme-
diği biliniyor.

Şeker takibi için en iyisi

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Sezgin Meriçli-
ler, son yıllarda sağlık alanında da artık
çok yoğun olarak kullanılan yapay zeka
uygulamalarının ‘Yapay Pankreas’la artık
diyabet hastalarının da hizmetinde oldu-
ğunun altını çiziyor. İnsülin pompası ve
sürekli kan şekeri monitorizasyonu teknik-
lerini bilgisayar algoritmaları ile birleştire-
rek oluşturulan ve ‘yapay pankreas’
(‘biyonik pankreas’) adı verilen cihaz,
diğer insülin uygulama yöntemlerindeki
birçok soruna çözüm olma umudu taşı-
yor. Yapay pankreas sürekli otomatik ola-
rak ölçtüğü kan şekerindeki değişime
uygun olarak vücuda insülin pompalama
özelliği taşıyan bir cihaz. 

Akıllı insülenler cilde yapışıyor

Bir başka heyecan verici gelişme ‘akıllı in-
sülin’ adı verilen cilde yapışan bantların
keşfi. Bu yöntem yapay pankreastan biraz
farklı olmakla birlikte aynı mantıkla çalışı-
yor. Yaklaşık bir liralık metal para büyük-
lüğünde ve kirpik inceliğindeki bu
yapışkan silikon bant, 100’den fazla mikro
iğne taşıyor ve bu küçük iğnelerin ucun-
daki enzimler aracılığı ile kan şekerini sü-
rekli ölçerek şeker düzeyine göre gereken
miktarda insülinin kana karışmasını sağlı-
yor ve bu yöntem önemli bir tedavi potan-
siyelini de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, son yıllarda sağlık alanında da artık çok yoğun olarak kullanılan yapay
zeka uygulamalarının diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracağını söylüyor

BURAK ZİHNİ

yapay zeka 
diyabeti
yenecek

Günümüzde insülin hala sadece enjeksiyonla ya da enjektör tekniği ile
çalışan insülin kalemleri / insülin pompaları ile cilt altına uygulanabiliyor.

Yıllar içinde daha ince ve kısa iğneler geliştirilerek hasta konforu artırılmaya
çalışıldıysa da uygulama sırasındaki acı giderilebilmiş değil. Günde 4-5 kez bu
uygulamayı yapan bir hasta için her seferinde acı hissetmek bazen umut kırıcı

olabiliyor. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden bir grup
bilim insanı insülin hapı ile ilgili ilk müjdeyi verdi. Colestosom
adı verilen doğal lipid bazlı moleküllerden oluşan bir kapsü-
lün içine yerleştirilen insülin molekülü mide asidinden etki-

lenmeden barsağa geçip emilerek kana karışabiliyor.
Acıbadem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Öğretim Üyesi Özlem Sezgin Meriçliler, bu keşfin ilaç

şekline dönüşmesi için hala zamana ihtiyaç olsa da
kullanım kolaylığının getirdiği umut rüz-
garlarının şimdiden heyecan aşıladı-

ğına dikkat çekiyor.

Dondurma 
kilo almanızı engeller

UZMANLAR, kansızlık ve kansızlığa bağlı
olarak demir eksikliğinin özellikle çocuk-
ların zihinsel gelişimi üzerinde geri dönü-

lemez etkilere neden olduğunu söylüyor.
Besinlerden alınan demirin emilimi için C vitamini-
nin şart olduğunu söyleyen uzmanlar, meyve suyu
tüketmenin çok önemli olduğunu belirtiyor. Hayat
kaynağı olan kanın azalmasıyla ortaya çıkan kan-
sızlık ve ona bağlı demir eksikliği yaşam kalitesini
azaltıyor. Demir eksikliğinin özellikle çocukların zi-
hinsel gelişimi üzerinde önemli bir rolü olduğunu
ifade eden uzmanlar, besinlerden alınan demirin
emilimini arttırmak için meyve suyu tüketilmesi ge-
rektiğini belirtiyor.

Türkiye'de çok yaygın

‘Kansızlık, kandaki hemoglobin miktarının azalması
olarak tanımlanır. Bu da demir eksikliğine neden
olur” diyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Neriman İnanç, demir yetersizliğinin
genellikle büyümenin çok hızlı olduğu çocukluk ve
ergenlik çağı ile hamilelik döneminde ortaya çıktı-
ğına dikkat çekti. “Dünyada her 5 erkekten biri, her
3 kadından biri, her 2 gebe-
den biri, her 5 çocuktan
biri kansızlık problemi
yaşar. Ancak pek
çoğu bu durumlarını
ne yazık ki bilme-
mektedir” diye ko-
nuşan İnanç, şunları
söyledi: “Gelişmiş
ülkelerde 0 - 5 yaş
arası çocuklarda kan-
sızlığa rastlanma sık-
lığı yüzde 4 ile 20
arasında iken az gelişmiş
ülkelerde aynı yaş gru-
bunda bu oran yüzde
80’lere kadar
çıkıyor. Ül-
kemizde
bu oran
yüzde 50
gibi ol-
dukça
yüksek
bir de-
ğerde-
dir.”

Kansızlığa çare 
meyve suyu

Gelişen
tıpla

birlikte
diyabet

tehlikesi de
hafiflemeye

başlıyor.

Vasiyetiyle geldi sağlıkla döndü
42 yaşındaki Bakülü Mubariz Jafarov,  Azerbaycan'da amansız bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Bakü’de yapılabilecek
bir şey olmadığını öğrenince Memorial  Hastanesi’ne geldi. Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan tarafından
gerçekleştirilen ameliyat ile vücudundaki tümör temizlenen Jafarov, ülkesine, geleceğe dair yeni umutlarla döndü

BAKÜ’DE yaşayan Mübariz
Jafarov’da iki hafta içinde
şiddetli kaşıntı ve sarılık şika-

yetleri ortaya çıktı. Kaşıntıların alerji-
den olduğu söylendiği için, ilaç tedavisi
aldı ancak bunun bir yararı olmadı.
Sarılığı gittikçe artan Jafarov’a detaylı
tetkikler yapıldı ve sonunda safra yolla-
rında tümör olduğu anlaşıldı. Bakü’de
bunun çok riskli bir ameliyat olduğu
söylenince iyileşmek için büyük bir ara-
yış içine giren Jafarov, bir yakının An-
talya önerisi ile Memorial Antalya
Hastanesi’ne başvurdu. Onkoloji Mer-
kezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdo-
ğan ve Genel Cerrahi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Alihan Gürkan ile görüşen
Jafarov, yaşaması için gerekli ve bir o

kadar da riskli olan ameliyatı olmaya
karar verdi.

Tümör kalmadı

Geçirdiği ameliyatla tümörden kurtu-
lan Mubariz Jafarov, mutluluğunu şu
sözlerle anlattı: “Ameliyata girerken
hiçbir ümidim yoktu. Her şey buraya
kadarmış dedim. Vasiyetimi bile hazır-
lamıştım ve aileme iletmiştim. Ameli-
yattan sonra narkozun etkisinden tam
ayılamamış yatıyordum. Gözlerim ka-
palıydı ama sesleri duyabiliyordum.
Alihan Hoca bacaklarımdan sıkıca
tuttu ve bana “sende tümör yok artık,
hepsini aldım. Evine kalkıp gidebilir-
sin” dedi. Sesi hala kulaklarımda…
Buraya gelerek çok iyi bir karar verdim.

İyileşme şansımın çok az olduğunu bi-
liyordum. Doğru ellere kendimi ema-
net etmişim. Ülkeme, ailemin ve
sevdiklerimin yanına sapasağlam dö-
neceğim. Çok mutluyum.”

Kardeşime yeniden can verdiler

Mubariz Jafarov’un kardeşi Parviz Ja-
farov ise yaşadıkları süreç ile ilgili;
“Kardeşimde aniden başlayan kaşıntı-
lar nedeniyle gitmediğimiz doktor kal-
madı. Alerji tanısı kondu ve ona göre
ilaçlar kullandı ama şikayetler giderek
arttı. Sarılık da olunca ekstra testler
yaptırdık ve Klatskin tümörü çıktı. Ba-
kü’de bu ameliyatı yaptırmamız çok
riskliydi. Doktorların kendileri de yap-
mak istemediler” dedi.

Özlem Sezgin Meriçliler
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Y erel seçimlere aylar kala hemen
hemen her gün önemli gelişmelere
maruz kalıyoruz.

CHP'den sonra AK Parti'de her ne kadar
aday adaylık başvuru süresini uzatsa da so-
nuçta hepimiz biliyoruz ki belki de çok kritik
yerlerin adayları bu başvuranlar arasından
seçilmeyecek.

Bir başka şey ise belki de çoğu kritik nok-
tanın adayları (her iki siyasi partinin de)
şimdiden belirlenmiş.

Biz pişmiş aşın kritiğini yapıyoruz.
Bu günlerde bütün siyasi partilerin komite

kademesinden önemli istihbarat bilgileri 
akıyor.

Örneğin MHP ile AK Parti'nin ittifakları-
nın bozulması olayına her iki partinin de
önemli isimlerinin çoğu acayip üzülmüşler.

Son ana kadar yeniden ılımlı bir hava ya-
ratmak ve yeniden ittifak açıklamaları yap-
tırmak için uğraşan bu isimlerin derdi,
ittifak falan olmamakla birlikte kritik yer-
lere kendi adaylarını koyarak bazı belediye-
lere sahip olmak.

Dedik ya bunlar kulis bilgileri.
Fala inanmayın falsız da kalmayın man-

tığı ile bu kulis bilgilerine de inanıp inanma-
mak sizlerin/bizlerin elinde.

Ben şahsen haber kaynaklarıma güvendi-
ğim için inanmasam yazmam.

Aday adayı çok, koltuk yok...

20 Eylül tarihindeki köşe yazımızda; 'İşte
İstanbul'da AK Parti ve MHP'nin ortak
adayı' diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum'u işaret etmiştik.

Aradan geçen sürede ne yazık ki MHP ile
AK Parti arasındaki 'cumhur ittifakı'nın yerel
seçimlerde bozulduğu görülünce bu isim şim-
dilik beklemeye alındı.

Binali Yıldırım veya Numan Kurtuluş
isimleri daha ağır basarken Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile Berat Al-
bayrak'ın kritik bölgelere aday belirlemek
için ciddi bir rekabet yaşadıkları da bize
gelen duyumlar arasında.

Cumhurbaşkanı Edoğan dışında mutlaka
parti yönetiminde aday belirlemek için etkili
ve yetkili isimler vardır.

Aynı şekilde diğer siyasi partilerde de ben-
zer durum söz konusu.

Anlayacağınız bu günlerde bir yerin bele-
diye başkan aday adaylığını kapmak için ya-
rışa koyulan siyasiler tüm partilerde
kendilerine bu adaylığın kapısını açacak
isimler peşindeler.

Kimileri doğru isimlerle doğru yerlerde
doğru hamlelerle görüşürken, kimileri ise
boşa kürek çekmekten başka şey
yapmıyorlar.

Hal böyleyken de ne yazık ki an be an her
yerin adayı değişiklik gösteriyor.

Bölgemizden isimler de olabilir

Bu hafta CHP, YSK’nın seçim takvimini
beklemeden 200 aday daha açıklayacak.

14 Kasım Çarşamba günü önce MYK, ar-
dından PM toplanarak 200’e yakın belediye
başkan adayını belirleyecek.

Peki listede kimler yer alacak?
CHP’nin açıklayacağı belediye başkan

adayları arasında bu kez il ve büyükşehir
adayları da bulunacak. İlan edilecek isimle-
rin, çoğunluğunun teşkilatlara gönderilen üç

kişilik heyet ve kamuoyu anket-
leri ışığında belirlenen veya rakipsiz olan
adaylardan oluştuğu öğrenildi.

Şişli Belediye Başkanlığı için kolları sıva-
yan Mustafa Sarıgül'e Eyüp’ten aday olması
önerilecek.

Sarıgül’ün bu teklifi kabul etmesi duru-
munda Çarşamba günü isminin ilan edilmesi
bekleniyor.

Açıklanacak 200 isim arasında şayet İs-
tanbul'dan rakipsiz, yeri garanti, sorunsuz,
anketlerde adı önde çıkan ilçelerin belediye
başkanları varsa o isimlerin de açıklanması
bekleniyor.

Silivri'de ön seçim var mı?

Silivri ile ilgili iki ihtimal söz konusu.
Belediye Başkanı Özcan Işıklar bu hafta

açıklanacak isimler arasında adının olaca-
ğını iddia ederken, belediye başkan aday
adaylarından Selami Değirmenci ise kesin-
likle Silivri'de ön seçim olacağını açıkladı.

Bugün (dün) medyada yayımlanan röpor-
tajda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'ndan “çok başarılı bir belediyeci”
şeklinde bahseden CHP Lideri Kemal Kılıç-
daroğlu'nun bu açıklaması üzerine İmamoğ-
lu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adaylığı gündeme geldi.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Bu hafta hangi adaylar
açıklanacak?

3GÜNCEL

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı
operasyon yaptı. 41 kişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 
29 kişi gözaltına alındı. Radyodan verdikleri ilanla ev sahibi olma hayali kuran kişileri
ağlarına düşüren şüphelilerin yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı belirtildi

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

Ak�ll� ev, yeti�kin ve çocuk yüzme havuzu,
çocuk oyun alanlar�, yürüyü� yollar� ve kamelyalar,
ortak alanlar için jeneratör,  peyzaj düzen-
lemesi, kapal� otopark, 

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

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

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

Güne ku� sesleriyle e�siz deniz manzaras�yla
uyanmak... �ehre ve olanaklara yak�n ancak
karga�adan uzak, tam size ve aileniz göre bir �yuva�
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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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E v alma bahanesiyle pa-
ralarını dolandırıcılara
kaptıran mağdurlar, Bü-

yükçekmece Cumhuriyet Savcı-
lığı'na suç duyurusunda
bulundu. Başlatılan soruşturma
kapsamında İstanbul Mali Suç-
larla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri bu sabah
operasyon için start verdi. İs-
tanbul başta olmak üzere 8 ilde
aynı anda yapılan eş zamanlı

operasyonlarda haklarında
gözaltı kararı bulunan 41 kişi-
den şu ana kadar 29 kişi gözal-
tına alındı.

Kimliğini getir tapunu götür

Mağdurların özellikle dar gelirli
aileler olduğu öğrenildi. Şüphe-
lilerin bazı radyolara "Kimliğini
getir tapunu götür" sloganıyla
çok düşük fiyatlar ve ödeme se-
çenekleriyle ev sahibi olmayı

vaat ettikleri belirtildi. Dolandı-
rılan kişilerin çoğunun bu rek-
lamlardan sonra şebekeyle
irtibata geçtikleri kaydedildi.

10 milyonluk vurgun

Ev sahibi hayali kuran yüzlerce
kişiyi dolandıran şebekenin bu
kişilerden tahmini olarak 10
milyon TL topladıkları öğre-
nildi. Gözaltına alınan 29 kişi
sorgulanmak üzere İstanbul

Mali Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü'ne götürüldü. Ope-
rasyonun devam ettiği öğre-
nildi. Şüpheliler hakkında,
“Örgüt kurma", “Yönetme",
“Örgüte üye olma", “Belgede
sahtecilik" ve nitelikli dolandırı-
cılıktan işlem yapılacağı öğre-
nildi. Yapılan operasyonlarda
mağdurlara ait isim listesi, para
ve çok sayıda sim kart ele geçi-
rildiği belirtildi. DHA

RADYocu 
DoLANDIRIcILAR!

Bal değil zehir
Gazİosmanpaşa'da polisin
dur ihtarına uymayan araç 
sürücüsü, kaçmaya başladı.

Kaçan araç Bayrampaşa'da yakalanırken,
araçtan inen bir şüphelinin sırt çanta-
sında bal tenekeleri içinde 5 kilo 100
gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici
Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli
Polis Timler Amirliği ekipleri Gazios-
manpaşa Eski Edirne Asfaltı üzerinde

şüphe üzerine durdurulmak
istenen araç 'dur' ihtarına uy-
mayarak kaçmaya başladı. 

Cezaevine gönderildi

Yapılan takibin devamında Bayrampaşa
Muratpaşa Mahallesi'nde araçtan sırt
çantası ile indiği tespit edilen S.G'nin (19)
gözaltına alındı. S.G'nin sırt çantasında
yapılan aramalarda bal tenekeleri içeri-
sinde 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

S.G
emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak,
cezaevine gönderildi. DHA

Sen miSin
drift yapan

İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Sivil Trafik Ekip-

ler Amirliğine bağlı ekipler, dün akşam
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yarış
yapan, drift atan, makas ve abartılı eg-
zozlu araç kullananlara yönelik dene-
tim yaptı. Caddede drift yapan bir
sürücü yaya sivil trafik memurunun ka-
merasına yakalandı. Polis tarafından
kısa sürede yakalanan sürücüye 5 bin
10 lira ceza verildi. Sürücünün ehliye-
tine geçici olarak el konulurken ehliye-
tini geri alması için de 'Akıl Sağlığı'
raporu alması gerektiği öğrenildi.

Polis otoparkına götürüldü

Bağdat Caddesi'nde kameraya yansı-
yan görüntülerde, bir akaryakıt istasyo-
nundan çıkan otomobiller bir anda

caddede drift yapmaya başlıyor. Drift
yaparken Caddebostan istikametine
ilerleyen araçlara zor anlar yaşatan sü-
rücü, yaklaşık 500 metre ilerde Sivil
Trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ya-
kalanan sürücü Bartu K. (20) cezai
işlem yapılması için otomobiliyle en
yakın polis otoparkına götürüldü.

17 bin lira ceza kesildi

Bağdat Caddesi'nde Sivil Trafik ekiple-
rin denetim yaptığı sırada sahil yolunda
ilerleyen iki otomobilin trafikte makas
attığı tespit edildi. Ekipler tarafından
yakalanan biri kadın iki sürücüye top-
lam 2 bin 4 lira trafik cezası kesildi.
Bağdat Caddesi'ndeki denetimlerde 10
sürücüye toplam 17 bin 532 lira trafik
cezası kesildi, 4 araç trafikten men
edildi.

Engin Ardıç’a suç duyurusu

İstanbul Adalet
Sarayı önünde top-
lanan grup,

"Çamur Medyanızda
Ata'mıza Hakaret Edemezsi-
niz" yazılı pankart açarken "
Mustafa Kemal'in Askerleri-
yiz" ve "Hak, Hukuk, Adalet"
sloganları attı. CHP Gençlik
Kolları Başkanı Burkay
Düzce, suç duyurusundan
önce yaptığı açıklamada  "Bu
topraklara bağımsızlığı geti-
ren, egemenliği tek bir aileden
alarak halka hediye eden
Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün

ölümünün 80. yıl dönü-
münde tüm ülke olarak yas-
tayken yazdığı '10 Kasım'da
genelevler kapalı mıydı bilmi-
yorum' yazısıyla bir kez daha

ne kadar terbiyeden ve bu ül-
kenin değerlerinden uzak ol-
duğunu göstermiştir" dedi.

Atatürk'ü savunacağız

Gençlik Kolları Başkanı Bur-
kay Düzce, "Bizler Atatürk ve
fikirleri bu topraklarda bedeli
ne olursa olsun mücadele et-
meye ve bütün  milli değerle-
rimizi savunmaya devam
edeceğiz. Buradan tüm ka-
muoyuna ve Türkiye gençli-
ğine bir kez daha belirtmek
istiyoruz" dedi. Grup daha
sonra Ardıç hakkında suç du-
yurusunda bulundu. DHA

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında "Atatürk'e ve hatırasına
hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Olur böyle vakalar
Türk polisi yakalar

İstanbul trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler,  haftanın ilk
gününde trafiğin yoğun olduğu sabah

saatlerinde tEM otoyolu Fatih sultan Mehmet
Köprü’sü istikametinde emniyet şeridini kullanan
araçlara yönelik denetim yaptı. araçlarında çakar
bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli
belgeleri kontrol edildi, emniyet şeridini kullanan
sürücülere yeni yönetmeliğe göre sürücülere
1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali
yapan bir kadın sürücü, “Emniyet şeridinde oldu-
ğumu iddia ediyorlar ama değildim. Çünkü bitme-
mişti şerit henüz yan şerit. Ve ben yan şeride
geçmeye çalışıyordum. Kavacık’tan bağlanıyo-
rum. Mecburen yandan dönmeye uğraşıyorum”
dedi. trafik polisleri
ise sürücüye kendile-
rini fark edince şerit
değiştirdiğini söyle-
yerek 1.002 lira ceza
kesti. Ceza kesilen
başka bir sürücü
yanlışlıkla şeride gir-
diğini söyledi.

AtAtürk Havalimanı'nda taksi
durağı kahyası olduğu iddia
edilen bir kişi, UBEr sürücüne

tehditler yağdırdı. Atatürk Havalimanı'nda
telefon uygulamasından UBEr aracı çağıran
bir türk ve turist iki kadın gelen araca bin-

mek istedi. UBEr sürücüsünün kadınların va-
lizlerini bagaja koyduğunu gören bir kişi
yanlarına geldi. Havalimanı taksi durağında
kahya olduğu öne sürülen bu kişi, kadınların
yanında UBEr sürücüsüne tehditler yağdırdı.
O anlar kameralara kaydedildi.

UBER’i TEHDiT ETTi

10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar İstanbul merkezli olmak üzere çeşitli illerde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

VATANDAŞA
HAYAL SATIP

PARALARI
ÇALDILAR

Dün köşe yazımızda dile getirdiği-
miz, Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün bir dergiye
verdiği röportajda; ‘Hasan Akgün
yeni bir siyasetçi yetiştirilmesine izin
vermiyor mu?’ so-
rusuna '... Tabi be-
nimle beraber
olan arkadaşlarım
bayrağı benden
sonra
devralacak.'…
Şeklinde cevap
verdiğini ve bu ce-
vabın CHP'li bir
belediye başka-
nına yakışmadı-
ğını, bu cevapla
birlikte Akgün'ün
Büyükçekmece
Belediye Başkan-
lığı koltuğuna
değil, tapusuna talip olduğunu 
belirtmiştik....

Akgün'e yakın isimlerden, Hasan
Akkuş beni arayarak 'Sayın Başkanı-
mızın böyle bir açıklaması olmamış-
tır. Kesinlikle doğru değildir.
Düzeltme açıklaması geçeceğiz' diye
konuştu.

Bu bilgiyi siz okurlarımızla pay-
laşmak istedim...

Akgün öyle 
bir açıklama 
yapmamış



KüçüKçeKmece Belediyesi’nin,
Küçükçekmece Uygulamalı Giri-
şimcilik İnavasyon Merkezi’nde

(KUGİM), düzenlediği eğitimlerde proje kap-
samında başarı elde eden öğrencilere iki gün
boyunca geniş kapsamlı bir siber güvenlik eği-
timi verildi. Eğitimler sonunda ise Küçükçek-
mece Belediye Başkan Yardımcısı Recep
Şencan öğrencilere sertifikalarını vererek tebrik
etti. Şencan, “Bilişim çağında yaşıyoruz. Gü-
nümüzde artık siber güvenlik çok önemli. Kü-
çükçekmeceli gençlerimizin böyle bir başarıya
imza atmaları bizi gerçekten çok gururlandırdı.
Başkanımızın önderliğinde onlara kendilerini
daha da geliştirebilecekleri bir eğitim fırsatı
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin

milli siber kahramanlara çok ihtiyacı var” dedi. 

birçok alanda ders aldılar

Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından düzenlenen
eğitimlere katılan Küçükçekmeceli gençler,
Bilgi Güvenliğine Giriş, Siber Güvenliğe Giriş,
Beyaz Şapkalı Hacker Olma, Yolunda Kariyer
Adımları, Network Tapolojileri ve IP Konsept-
leri, Platform Bağımsız Düşük Seviye, Yazılım
Teknolojilerine Giriş, UNIX Güvenliğine Giriş,
Sistem Güvenliğine Giriş, Saldırı ve Savunma
Konseptleri, Atak Stratejileri ve Zafiyet Avcı-
lığı, Zafiyet Analizine Giriş, WEB Güvenliğine
Giriş, Zafiyet Konsepti ve Saldırı Türleri, Net-
work Güvenliğine Giriş, Güvenlik Teknolojileri
Konseptleri, Gerçek Hayat hacking Senaryo-

ları, Uygulamalı Hacking Similasyonları
gibi önemli dersler aldı. 

Taklitçi olmayacağız

Öz kültürünün, değerlerinin ışı-
ğında, dünyada üretilen bilginin
ve kültürün taklitçisi ve takip-
çisi olan değil; bilgiyi ve tek-
nolojiyi üreten; birikimini
ülkesine duyduğu sorumlu-
luğunun rehberliğinde ha-
yata geçiren nesiller
yetiştirmek; Gençlerin ki-
şisel ve sosyal gelişimle-
rini desteklemek,
potansiyellerini gerçek-
leştirmelerine imkân
sağlamak; Gençlerin
topluma karşı sosyal
sorumluluklarının gere-
ğini yerine getirmelerine
yardımcı olunması, du-
yarlılıklarının arttırıl-
ması; Gençlerin hedef
belirleme, karar verme,
teknolojiyi kullanma nok-
tasında sorumlulukla ha-
reket etme motivasyonuna
sahip olmaları amaçlanan
eğitime katılan gençler ise
Küçükçekmece Belediyesi’ne
teşekkür ederek minnetlerini dile
getirdi.
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C HP’li Öztürk Yılmaz’ın ne köklü bi
partili olduğunu yaptığı konuşmadan
anladım ve CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu’nu bi kez daha 
kutladım…

Tabi bu arada kendimden utan-

dım, ekranın kızardığını gördüm.
Şöyle ki;
Ben ne kadar açık-kapalı kendimce ‘bun-

lar CHP’ye yaramaz’ diye kimi işaret ettiy-
sem, Kemal bey inadına eline bi avuç tuz alıp
koşmuş peşlerine…

Al sana Ekmeleddin İhsanoğlu…
Hani, kazara CHP’nin hararetle destekle-

diği aday olarak cumhurbaşkanı seçilseydi
var ya… Bugün MHP milletvekilidir kendisi.

17 Haziran 2014’te face’de bi paylaşım
yapmışım yanlışlıkla…

Aha burda…
***

Git Hakkâri, Çorum, Dikili, Manavgat,
Çayeli…

Türkiye’nin herhangi bir CHP örgütüne
hiçbir karşılık vermeden 20-30 yıl hizmet
ve gönül vermiş bi partili bul… Rastgele
değil tabi; hak eden, partiye emek vermiş

biri… Mutlaka dışardan sızanlara kıyasla bi
karşılığı olur… Yeter ki dürüst ve samimi

olsun, zamanla işinde ustalaşır, en iyisi olmak

için elinden geleni yapar.
Ama yok: İlle de elinki olacak…
Mansur Yavaş Beypazarı Belediye Baş-

kanı olmasaydı, adını kim duyardı…
Ayrıca, CHP peşinden koşturana kadar

ben duymadım… Ne zaman MHP’den gelme
CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı olarak nam yaptı, o zaman dikkat
çekti; bu kadar…

***
Haa… Baykal gibi Meclis Başkanlığı kol-

tuğuna oturmasan da bir ayağının TBMM’de
olmasını Sarıgül’ün yaptığı gibi bi muhale-
fetle karşı karşıya kalmaktan geçtiğine inanı-
yorsan, sen bilirsin…

Aynı Fethullah Gülen gibi, güldürükçü…
Ne diyordu FETÖ başı Amerika’dan bura-

lara kadar uzanırken:
“Allah onların evlerine ateşler salsın…

Yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun…”
Aynı dedik ya; merak etmişsindir kim

diye:
Öztürk Yılmaz… CHP Milletvekili…
Şimdi yönünü, elinde tuz tutana döndü ve

dedi ki:
“Size Allah koymıycak… Bana bunu

reva görenlere Allah koymıycak… Her şeyi
yaradan yüce Allahım, bana bu zulmü eden-
lere zulmet yarabbim… Size zulmetsin 
Allahım…”

Aynı dedik ya…
Hatırladın mı, CHP Genel Başkanlığı için

hazırlık içinde olduğunu söyleyen Öztürk Yıl-
maz’ın, bedduasını…

Hani, IŞİD Musul Başkonsolosluğunu
basmıştı ya Haziran 2014’te; İşte Öztürk
Yılmaz o zaman Başkonsolostu…

O nasıl bi konuşmaydı öyle… Üslup değil,
yetenek öne çıktı; tam genel başkanlık yani…

Yürü bee…
Bak, ne demişiz 21 Eylül 2014’te, yine 

face’de:
***

Anlayacağın Kemal Bey, sen en iyisi etra-
fındakileri dinlermiş gibi yap ve beni izle de

ileriye dönük biraz nefes al; Türkiye öyle ya
da böyle rahat bi nefes alır merak etme…

Aksi takdirde Kemal bey;
Öztürkler, Ekmeleddinler, Mansurlar

yavaş yavaş doluşur ki; gün gelir birini sevk
edeceğin disiplinde karar verecek CHP’li de
bulamazsın!.. 

Yarın: Yerelde seçim yaparken

G enç tasarımcı, PUMA’yı hayata
geçirebilmek için yetkili kurumlar-
dan destek bekliyor.

Hazar Doğanlar, henüz 18 yaşında genç
bir tasarımcı. “El yapımı patlayıcı” (EYP)
kaynaklı şehit haberleri üzerine “bir şey
yapmalıyım” diyerek harekete geçen Do-
ğanlar, PUMA adını verdiği bir araç ta-
sarladı. Genç girişimci; Patlayıcılarla
Uzaktan Mücadele Aracı (PUMA) ile
Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İno-
vasyon Merkezi’nde düzenlenen 7. Giri-
şimci Günü’nde özel ödüle layık görüldü.

büyük üzüntü duydum

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik
Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olan genç
tasarımcı PUMA projesinin detaylarını
anlattı. İki yıldır proje üzerinde yoğun bir
şekilde çalışan Doğanlar, savunma sana-
yisine ilgisinin küçük yaşlarda başladığını
belirtti. Terör örgütlerine karşı yürütülen
operasyonlarda şehit düşen Mehmetçik-
lerden hayli etkilenen Hazar Doğanlar,
“Türk halkı olarak haberlerde sürekli izle-
diğimiz şehit haberlerinden herkes gibi
ben de üzüntü duyuyordum. Bir vatandaş

olarak bu alanda çalışmayı kendime
görev bildim. Teknolojiye olan ilgimle bu
isteğim birleşince ortaya kısaca PUMA
olarak adlandırdığımız Patlayıcılarla
Uzaktan Mücadele Aracı doğmuş oldu”
dedi.

800 metreye kadar fark ediyor

El yapımı patlayıcıların terörle mücade-
lede en zorlu konulardan biri olduğuna
dikkat çeken Doğanlar, PUMA’yı şöyle
anlattı: “Temelde 3 tip EYP var. Bunlar-
dan en önemlisi hareket sensörlü olanlar.
Bunlar, terör örgütlerinin sıklıkla kullan-
dıkları patlayıcılardan. Ben de EYP’leri
800 metreye kadar fark eden insansız bir
kara aracı geliştirdim. Bu insansız ve pa-
letli kara aracı, askeri birlikler intikale
veya operasyona giderken onların önün-
den gidip yola döşenmiş patlayıcıları
tespit ederek olası bir kaybın önüne ge-
çecek. Aracımız, bu tarz kullanımının
yanı sıra askeri araçların üzerine ya
da insansız hava araçları ve dro-
ne’lara da monte edilebilir”.

PUMa için destek bekliyorum

Projesinin teorik olarak hazır olduğunu
belirten Doğanlar, sözlerini şöyle tamam-

ladı: “Projemi daha da geliştirebil-
mek ve EYP kaynaklı kayıplarımı-
zın önüne geçebilmek için Milli
Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baş-
kanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, HA-
VELSAN (Hava Elektronik Sanayi) ve
ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayi)
gibi kuruluşlarımızdan maddi ve man-
evi destek bekliyorum."

sedef kabak

Başakşehirli Hazar Doğanlar, terör örgütlerine karşı yürütülen 
operasyonlarda el yapımı patlayıcılara karşı kullanılmak üzere PUMA
adını verdiği “Patlayıcılarla Uzaktan Mücadele Aracı”nı tasarladı

donguyayin@gmail.com

SEK

Ata AKDOĞAN
Sen, beni izle Kemal bey!

SEHITLERE UZULDU
PUMA’YI TASARLADI

81 İlde 81 Siber Kahraman
Projesi kapsamında başarı
elde ederek ilk 15’e giren

Küçükçekmeceli öğrencilere
ileri düzeyde siber güvenlik

uzmanlığı eğitimi verildi

Maltepelilerden 
Ankara çıkarması
Maltepe Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümü dolayısıyla
Anıtkabir’e 50 otobüsle çıkarma yaptı

Maltepeliler 50 otobüsle, Ulu Önder Mustafa
Kemal atatürk’ün ebedi istirahatgâhı anıtkabir’e
çıkarma yaptı. Belediyenin kaldırdığı araçlarla, 18

mahalledeki her yaş grubundan vatandaş, 10 Kasım gecesi
yola çıktı. atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümünde atalarına
koşan Maltepeliler, 11 Kasım günü anıtkabir’e ziyaret gerçek-
leştirdi. Burada aslanlı Yol, atatürk Mozolesi, atatürk ve ismet
inönü’ün mezarları ziyaret edildi ve anıtkabir Müzesi gezildi.
atatürk’ün sağlığında kullandığı arabalar halktan büyük ilgi gö-
rürken, ziyarette duygusal anlar da yaşandı. Sık sık hatıra fotoğ-
rafı çektiren vatandaşlar, Başkan ali Kılıç’a bu imkânı sağladığı
için teşekkür etti. Vatandaşlar, sadece 10 Kasım’da değil sık sık
anıtkabir’e geziler düzenlenmesini ve atatürk’ün özellikle genç
kuşaklara daha iyi anlatılması gerektiğini ifade ettiler. 

ŞANSLI KÖPEK
Bağcılar Belediyesi

Hayvan Barınma ve
Müşahede 

Merkezi’nde yapılan
tedavi sonucu bel

kısmında oluşan bir
felç nedeniyle 

yürüyemeyen köpeğe
yürüteç takıldı.

“Şanslı” ismi verilen
köpek, artık serbest

bir şekilde gezip
dolaşıyor

Bağcılar Mahmutbey
Mahallesi’nde bir köpeğin
arka ayakları tutmadığı

için sürünerek yürümeye çalıştığı ih-
barı üzerine Bağcılar Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü veterinerleri
harekete geçti. Belirtilen adrese
giden ekipler, yol kenarında yatan
köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan
sonra araçla Bağcılar Belediyesi
Hayvan Barınma ve Müşahede
Merkezi’ne götürdü. Barınakta vete-
riner hekimler tarafından yapılan
muayenede vücudunda kırıklara
rastlanmayan köpeğin bir kaza veya
saldırıdan değil hastalığı nedeniyle
yürüyemediği anlaşıldı. Bunun üze-
rine zaman geçirmeden daha detaylı
bir tedaviye geçildi. Tetkikler ve çeki-

len röntgenler sonucunda köpeğin
bel bölgesinde omurilik zedelenme-
sinden dolayı felç şekillendiği tespit
edildi.

Rahatlıkla geziyor

Felç dışında herhangi bir sağlık
problemi bulunmayan köpeğin tek-
rar yürüyebilmesi için özel bir yürü-
teç temin edildi. Barınakta koruma
altına alınan köpek, arka ayaklarına
takılan aparat sayesinde artık rahat-
lıkla gezip dolaşabiliyor. Hayvan Ba-
rınma ve Müşahede Merkezi
görevlileri, 6 yaşındaki Alman
Kurdu cinsi köpeğe “Şanslı” ismini
verdiler. Bir haftadır barınakta yaşa-
yan Şanslı, çalışanların ve hayvan
severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Siber uzmanlığı 
eğitimi aldılar

Kartal Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü, Kasım ayı etkinlik

programı kapsamında ”Çalışma
Hayatı ve Sosyal Güvenlikte Gün-
cel Gelişmeler” konulu söyleşiye ev
sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi So-
ğanlık Kültür Merkezi’nde Sosyal
Güvenlik Uzmanı Ali Tezel’in yer aldığı
söyleşinin sunuculuğunu ise haber spikeri
Burçin Atılgan Şimşek yaptı. Kartal Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Tozkoparan, Kartal Muhtarlar Derneği
Başkanı ve Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Salim Coşar ile
Kartallı vatandaşlar etkinliğe yoğun katılım sağladı. Sosyal
güvenlik hakları ve borçlarıyla alakalı geniş bir anlatımın yer
aldığı söyleşide vatandaşlar, çalışma ve sosyal güvenlikte
güncel gelişmeler ile alakalı konular hakkında bilgilendirildi. 

Önce sosyal güvenlik

“Şanslı”
Beyoğlu’nun
maskotu
haline geldi.

Hazar Doğanlar,
PUMA için

Milli Savunma
Bakanlığı ve

Genelkurmay
Başkanlığı’ndan

destek beklediğini
söyledi.



SALI 13 KASIM 2018 5İSTANBUL

Mustafa bekaroğlu

mus.bekaroğlu@gmail.com

TARAFSIZ

Siyaset anlayışımız

Ç ocuk Hani anlatırlar ya,
Çocuk babasına sormuş :
"Baba, siyaset nedir?" diye,

Baba:
"Bak oğlum, ben eve para getiriyorum öyleyse ben
kapitalistim, annen parayı yönetir, o hükümettir,
deden paranın doğru idare edilip edilmediğini kont-
rol eder, o sendikadır, hizmetçi kız işçi sınıfıdır. He-
defimiz ise senin rahatlığını sağlamak, beşikteki
kardeşinin geleceğini hazırlamaktır" der ve sorar:

"Şimdi anladın mı siyaset nedir?
Çocuk, bunları çözemez ve babasına gece düşü-

neceğini söyler. Gece yarısı altını pisleten beşikteki
kardeşinin ağlamasıyla uyanır. Çaresiz anne baba-
sının odasına gider, babası yoktur ve derin uyku-
daki anneyi uyandırmaya kıyamaz. Temizlikçi
kızdan yardım almak için odasına yönelir, babası
da oradadır. Şaşkınlıkla öteye beriye bakarken de-
desinin de onları pencereden izlediğini görür. Hepsi
o kadar meşguldür ki, çocuğun orada olduğunu bile
farketmezler. Çocuk, odasına döner ve sabah
olunca, babası:

"Anlat bakalım, sence politika ne?" diye çocuğa
sorar.

"Evet" der çocuk, "kapitalizim; işçi sınıfını kötüye
kullanıyor, sendika bunu seyrediyor, bu arada hükü-
met uyuyor. Halkı umursayan yok. Gelecek ise;
bokun içinde yatıyor. İşte siyaset budur!" der.

**
Konjonktür ereği son günlerde dikkat çeken du-

rumlar var.
Hiç ummadığınız kişiler, olmadık kişilerle yan

yana geliyor..!
Taraflar, aslında birbirlerini bir kaşık suda boğ-

mak isteyenler.
Eeee, nasıl oluyor bu ? Demeyin.
Bal gibi de oluyor.
Nerde ?
Siyasette...
Peki, siyaset bu mu ?
Türkiye'nin siyaseti bu...
Siyasetin kendisi değil.

**
Daha dün birbirlerine siyasette taban tabana zıt

olanlar,
Biri, diğerinin kuyusunu kazanlar,
"O varsa; ben yokum" diyenler,
Kırık omurgayla, omurga arayanlar;
Bugün bir aradalar...

**
Birlikte olması umulanlar;
Nerede mi ?
Onlar, değişik kamplarda !
Neden, niçin acaba !?
Güvendikleri dağlara kar yağdı !
Ne demek ?
Yani,
Yedikleri içtikleri aynı olan dostlar; 
Koptu, birbirinden koparıldı.
Neden dolayı ?
'Türk usulü siyaset' ten...

**
Bu ülkede, ya köşenizde oturup olan biten 

herşeye,
"Ya Rabbi, şükür" dersiniz;
ya da, "Ben, kimin kızından aşağayım ?"
iddiasıyla siyasete girer, adam satarsınız.
Üçüncü ihtimali aramayın, yoktur.
Israr ederseniz; 'usul'ün dışında kalırsınız.

**
Fikri, zikri, fiili ne olursa olsun,
Kişiliği, karakteri, fobi ve hobileri,
Yedi ceddine rahmet(!) okutsa da,
Enteresan kişilikler bir arada...
Ne sebeple ?
'Siyaset sahnesine çıksın' diye.
Mümkün mü ? 
Mümkün.
Çünkü siyaset; Türk usulü.

**
Dikkat edin;
Aralarında samimi, düzgün,
Eğitimli, ufku geniş, güven veren,
Maişetini önceden kazanmış,
Halk tarafından kendisine güven beslenen,
Siyasetten kendi adına menfaat beklemeyen,
Adam/lar nerde?
'Toplum içinde bir yeri ve karşılığı olan 

kimseler yok.'
Peki, niçin böyle ?
Dedik ya, Türk usulü siyaset'ten.

**
Bunu kendilerine sormalı.
Bakalım; "Türk usulü" siyasi nasıl cevap verirler!
Selam ve sevgi ile. 

S on günlerde ihalelerde usulsüzlük
yapıldığı gerekçesiyle gündeme
gelen Arnavutköy Belediyesi'ne

STK temsilcileri sahip çıktı. Kısa adı
ASİAD olan Arnavutköy Sanayici ve İş
Adamları Derneği üyeleri ve STK temsilci-
leri ile muhtarlardan oluşan bir heyet Bele-
diye Başkanı Haşim Baltacı’yı makamında
ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşme-
nin ardından,  Arnavutköy Sanayici ve İş
Adamları Derneği (ASİAD) adına açık-
lama yapan Dernek Başkanı Yunus Gür-
damur, "Herkes bilir ki Ahmet Haşim
Baltacı asla yolsuzluk yapmaz. Türkiye’nin
örnek belediyelerinden birisi olan Arnavut-
köy Belediyesi ile ilgili yapılan haberler he-
pimizi üzmüştür” dedi.

270 bin liralık bir hata

"Arnavutköy Belediye Başkanımıza destek
olmak adına buraya geldik" diyen Gürda-
mur, "Basında yer alan Sayıştay Raporu ile
ilgili haberler hakkında en yetkili isim olan
Belediye Başkanımızdan bilgi aldık. Başka-
nımız Arnavutköy Belediyesi’nde herhangi
bir yolsuzluk olayının yaşanmasının söz
konusu olmadığını ifade etti. Zaten ilgili
haberleri yayınlayan Sözcü Gazetesi de
konu ile ilgili bir haber yayınlayarak yaptığı
haberi yalanladı ve özür diledi. İlgili mü-
dürün hatası neticesinde bazı ihalelerde
270 bin liralık bir hata yapıldığı ve bu hata-
nın da düzeltildiği gerçeği var. Basında yer
aldığı gibi 3-4 milyonluk bir yanlışlık yok.
Mal alım ihalelerinde ve KDV oranlarında

hatalı hesaplamalar var. Yanlış ve hatalı
hesaplamalardan dolayı Belediye Başkanı-
mız zaten Sayıştay Raporu’ndan çok önce
gerekli işlemleri başlatmış ve sorumluları
görevden almıştır" açıklamasını yaptı. 

Soruşturma başlatıldı

Aranavutköy Beledidyesi'nin Türkiye'nin
en temiz belediyelerinden biri olduğunu

savunan Yunus Gürdamur, "Bugün bu-
raya Başkanımızın yanında olduğumuzun
mesajını vermek için geldik. Herkes biliyor
ki Arnavutköy Belediyesi’nde hiçbir yol-
suzluk, haksızlık olmaz. Belki de Türki-
ye’deki nadir belediyelerden biridir. Bugün
CHP’liler bile söylüyor; HaşimBaltacı
asla yolsuzluk yapmaz diye. Arnavutköy
ve Kağıthane Belediyeleri İstanbul’da

örnek gösterilen belediyelerdendir" dedi.
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan
Gürdamur, Başkan Baltacı’nın meclis top-
lantısında yaptığı konuşmanın hatırlatıl-
ması üzerine, "Evet kendisi de siyasi
sorumluluklarını kabul etti. Sorumlu
müdür görevden alındı. Hakkında soruş-
turma başlatıldı,  konu yargıya taşındığı"
ifadelerini kullandı.

HASIM BALTACI ASLA 
YOLSUZLUK YAPMAZ
Basında çıkan yolsuzluk haberleri üzerine iş adamları, STK temsilcileri ve muhtarlardan oluşan bir grup
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'ya destek ziyaretinde bulundu. Ziyareti organize eden
ASİAD Başkanı Yunus Gürdamur, "Herkes bilir ki Ahmet Haşim Baltacı asla yolsuzluk yapmaz" dedi

ORHAN ŞİMŞEK

SİLİVRİ eski Belediye Başkanı Hüseyin Turan yeni-
den kolları sıvadı. AK Parti'den belediye başkanlığı
için aday adaylık başvurusu yapan Turan, "Hepimi-

zin yaşadığı kente karşı sorumlulukları var. Kent olabilmenin,
şehir ismini alabilmenin en güzel kısmı, orayı ne kadar sevdi-
ğinden geçer. İşte ben de havasına, toprağına, denizine ve in-
sanına hayran olduğum 'Canım Silivri'me aşk ile bağlıyım.
Hep söylediğim gibi “İlk günkü aşkla” çıktığımız hizmet yo-
lunda gayretim, yine var gücümle ilçemize hak ettiği değeri ka-
zandırmak olacaktır" dedi. 

Biz bitti demeden bitmez!

"Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" ifadelerini kullanan Turan,
"Alnımız ak, yüzümüz ak, halkımızın arasında dolaşmanın
mutluluğunu her zaman yaşadım. Çünkü Silivri bizim evimiz,
Silivri bizim vazgeçilmez aşkımız. Tüm bunların yanında, çev-
remizde hızla gelişen ve büyüyen ilçelerin gölgesinde kaldığı-
mızı görmek, bir Silivri sevdalısı olarak beni çok üzdüğünü
belirtmeliyim. Geride kalan on yılda fetret dönemini her
alanda fazlasıyla yaşayan Silivri’mizin boyun büküklüğü, in-
şallah 31 Mart 2019 günü son bulacak! Gayret bizden, taktir
yüce Allah’tan diyorum. Biz bitti demeden bitmez! Yeniden
başlıyoruz" açıklamasını yaptı. 

Gayret bizden taktir Allah’tan
Silivri eski Belediye Başkanı Hüseyin Turan yeniden belediye başkan aday adaylığı başvurusu yaptı. Dosyasını İlçe Başkanı Mutlu
Bozoğlu'na sunan Turan, "Silivri bizim evimiz, Silivri bizim vazgeçilmez aşkımız. Gayret bizden, taktir yüce Allah’tan diyorum" dedi

Omuz omuza calısacağız
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede konuşan Uysal, "Hep birlikte omuz omuza İstanbul’un
sorunlarını çözmek gibi sorumluluğumuz, görevimiz var. İstanbul’un sorunlarını nasıl çözeceğimiz noktasında kafa yoracak ve çalışacağız" dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal’a iade-i ziyarette bu-

lundu. Başkan Uysal, Vali Yerlikaya’yı Saraç-
hane Başkanlık Binası’nın kapısında resmi
törenle karşıladı. Vali Yerlikaya tören manga-
sını selamladıktan sonra İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı.
Şeref Defteri’ne, “İstanbulumuza hizmet çok
büyük bir onur ve şeref. Valiliğimiz, valiliği-
mize bağlı kurumlarımız ve Büyükşehir Be-
lediyemizin yakın iş birliğiyle İstanbullulara
en güzel hizmeti sunmanın heyecan ve az-
mini yüreğimizde hissediyoruz” notunu
yazdı. Ardından Başkan Uysal ve Vali Yerli-
kaya birlikte Başkanlık Makamı’na geçerek
özel görüşme gerçekleştirdi.

İstişarede bulunduk

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardın-
dan basın mensuplarının sorularını yanıtla-
yan Yerlikaya, “Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mevlüt Uysal'a iade-i ziyarette
bulunduk. 1 hafta önce İstanbul Valisi olarak

göreve başladık. Bize hayırlı olsuna gelen il
protokolümüze iade-i ziyaret ediyoruz. Tek
konumuz var; İstanbul. İstanbul’u anlamak,
bilmek ve tanımakla ilgili gayret sürecinde-
yiz. Mevlüt Uysal Başkanımızla beraber bu
süre içerisinde değerlendirmelerde ve isti-
şarelerde bulunduk” dedi.

Sorunları çözeceğiz

İstanbul’a en iyi şekilde hizmet etmek için
omuz omuza çalışacaklarını vurgulayan
Uysal, “Valimize yeni görevinde tekrar başa-
rılar diliyoruz. Hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lunmuştuk, kendileri de iade-i ziyarete
geldiler. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz
belediye başkanı olarak, valimiz İstanbul’un
idarecisi olarak hep birlikte omuz omuza İs-
tanbul’un sorunlarını çözmek gibi sorumlu-
luğumuz, görevimiz var. İnşallah bundan
sonraki süreçte İstanbul’un sorunlarını nasıl
çözeceğimiz noktasında kafa yoracak ve ça-
lışacağız” diye konuştu. Basın açıklaması-
nın ardından Başkan Uysal, Vali Yerlikayı’yı
resmi törenle uğurladı. DHA

ASİAD üyeleri Baltacı’ya
yaptıkları ziyaretin 
ardından Arnavutköy
Belediyesi önünde
birlik beraberlik
fotoğrafı verdi.

Mevlüt
uysal

Ali
Yerlikaya

Hüseyin
Turan

Mutlu
Bozoğlu

AK Parti Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Turan, İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu’na adaylık dosyasını
teslim ederken kendisini eşi ve kızı da yalnız bırakmadı. Turan, “Silivri için göreve talibim” diye konuştu.
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Ç atalca AK Parti'yi dün uzun bir sü-
reden sonra ilk defa bu kadar şenlik
havasında gördüm.

Hiç yaşlanmayan ve belediye başkanlık
hayali hiç bir zaman son bulmayan Ahmet
Rasim Yücel ile başladı şenlik. Basın men-
suplarına teşekkür etti. Anıtkabir gezimiz
ile ilgili bizzati bizleri kutladı. Benim ceva-
bım ise " Bu geziye katkı sunanlara asıl ben
teşekkür ediyorum" oldu ki gerçekten öyle.
Çatalca sevdalısı tüm herkese bir kere daha
teşekkür imkanımız oldu.

Ardından Süheyla Topçu'nun aday aday-
lık başvurusu vardı. Kendinden gayet emin

bir şekilde başvuru formunu teslim etti
Mesut Üner'e...

Daha sonra Eski İlçe Başkanı Selim
Güçbilmez eşi ve sevenleri ile geldi. Güzel
bir kalabalık ile başvurusunu yaptı. O da
basın mensuplarına teşekkür eden bir
isimdi.

Sonra Cenk Sügür geldi. Başvurusunu
telim ederken ki cümleleri ilginçti. " Çatal-
köy'e döndürülen ilçemizi yine Çatalca yap-
mak için bu göreve talibiz" dedi.

Mehmet Berberoğlu, Behice Çetinkaya
da müracaat eden isimler arasındaydı. Çok
samimi ve sıcak bir hava vardı içeride...

Ancak şu ana kadar ki
aday adaylarına baktığım zaman bana il-
ginç gelen bir kaç nokta var onları aktar-
mam lazım sizlere.

İsim vermeyeceğim ama bir çok kişi be-
lediye başkan aday adayı değil aslında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilçe-
mize geldiğinde kurduğu bir cümlenin arka-
sından perde yapanlar bunlar.

" Onları da meclis üyeliğinde 

değerlendiririz"
Hatırlayalım isterseniz...
Hüseyin Kahya'nın " Adayı daha önce be-

lirlesek,aday adaylığı süreci uzun olmasa,
bölünmeler meydana geliyor" cinsinden
cümlesine karşılık söylenen bir cümle idi bu
cümle.

Bu cümleden herkes şunu algıladı 
sanırım;

Aday Adaylarının içerisinden birisi Bele-
diye Başkan Adayı olacak, diğerleri meclis
üyesi...

Arkadaşlar göreceksiniz ki çok kişi
ŞAP'a oturacak. Ve umduğunu bulamaya-
cak. Hiç bir şey olamazsak aday adayı
olduk deriz bari gibi bir düşünceye sahip
olan meclis üyelerimiz var mesela!

Onlar ise tam bir komedi.
Ne diyeyim?
Hepsine gönlümüz de , kapımız da açık!
Ben aday değilim!
Arkadaşlar son zamanlarda bazı mecra-

larda benim siyaset yapacağım ile ilgili
cümleler dolanıyormuş. Yaptığımız tüm
halk hane hareketlerimizi ve organizasyon-
larımızı siyasi bir gelecek için yaptığımızı
zannedenler acayip derecede yanılıyorlar.
Bakın arkadaşlar, bu kardeşiniz ne yaparsa
ya Allah için yapar, yada Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin ilelebet yaşaması için yapar.
Siyaset yapacağımız zamanı belirleyecek
olan bizler değil, halktır!

Benim hep bir lafım var " Bir yere aday
olunmaz, aday gösterilir"

AK Parti'de şenlik vardı...

H ayvan Hakları Yasama İz-
leme Delegasyonu tarafın-
dan tüm yurtta eş zamanlı

olarak gerçekleştirilen basın açıkla-
maları ve eylemlerin Silivri ayağında,
delegasyonun Silivri temsilcileri olan
HAYKURDER ve SİHAYDER tara-
fından bir basın toplantısı düzen-
lendi. Toplantıya gazetecilerin yanı
sıra Silivri'deki siyasi partilerin tem-
silcileri, sivil toplum kuruluşları ve
hayvanseverler de yoğun ilgi gös-
terdi. Yaşar Kemal Sergi salonunda
yapılan basın toplantısı başlamadan
önce yakın geçmişte Silivri'de ve Tür-
kiye'de yaşanan hayvan hakkı ihlal-
leri ve barınaklara ilişkin basına
yansımış olan haberlerden oluşan
medya hafıza sunumu izletildi. 2
buçuk dakikalık kısa sunum esna-
sında salondakiler gözyaşlarına
hakim olamadı. Önemli bir kazanım-
Delegasyon adına açılış konuşmasını
yapan Hayvanları Koruma Kur-
tarma ve Yaşatma Derneği Başkanı
Erman Paçalı "Hazırlanmakta olan
tasarı, sokak hayvanlarını barınak-
lara toplamayı ve daha büyük barı-
naklar yapılmasını öneriyordu.
STK'lardan gelen tepkiler üzerine bu

maddeden vazgeçildi. Mevcut uygu-
lama olan kısırlaştırıp, alındıkları
yere geri bırakılması maddesinin
hayvanseverlerin talepleri üzerine ol-
duğu gibi korunmasına karar verdi-
liği bu sabah bildirildi. Bakanlık
yetkilileri de bu bilgiyi teyid etti. Bu
önemli bir kazanımdır. İlaveten yeni
yasal düzenlemelerde hayvanların
mal olmaktan çıkartılıp can olarak
değerlendirilerek, hayvanlara yönelik
şiddet olaylarının da sahipli sahipsiz
ayrımı gözetilmeksizin ceza yasası
kapsamına alınmasını talep ediyo-
ruz" dedi. 

Ceza kapsamına alınmalı

Toplantıya katılan siyasi parti temsil-
cilerinden taleplerini partilerinin yet-
kili organlarına iletmelerini isteyen
Paçalı, "Yeni düzenlemede hayvan-
lara yönelik şiddet olayları 2 yıldan
başlayacak şekilde cezalandırılmalı
ve her koşulda hükmün açıklanması-
nın  geri bırakılmaması şerhinin de
yasaya eklenmesi gerekiyor. Yoksa
mevcutta uygulanan idari para ceza-
larının adli para cezalarına dönüşme
riski söz konusu. Yani cezasızlık sü-
rebilir" ifadelerini kullandı. Paçalı

aynı zamanda belediyelerin de ceza
kapsamına alınması gerektiğini ifade
ederek "Bugün sokakta yaşanan şid-
detten 1 hayvan mağdur oluyor ise
belediye barınaklarında 100 tanesi
mağdur oluyor. Sorunun büyük
kısmı barınaklarda. Hergün med-
yada sizler de tanık oluyorsunuz. O
nedenle belediyelerin de yeni yasa ile
ceza kapsamına alınmaları şart. Bu
bizim en önemli önceliklerimizden-
dir" diye konuştu. 

Kadınları da korumuş olacağız

HAYKURDER Başkanı Erman Pa-
çalı konuşmasının devamında, "Top-
lumda şiddet türler arası ayrım
yapmaksızın ve her yerde mevcut. Bu
şiddet kendini önce toplumun en
zayıf halkası olan hayvanlarda dışa
vuruyor. Bunu çocuklar ve kadınlara
yönelik şiddet olayları takip ediyor.
Sadece fiziksel şiddet değil, cinsel
şiddette de bu zincir aynı şekilde sey-
rediyor. Biz bugün verimli bir yasa
ortaya koymayı başarabilirsek sadece
sokak hayvanlarını değil bu zincirin
diğer halkalarını da, çocukları ve ka-
dınları da korumuş ve kurtarmış ola-
cağız" açıklamasını yaptı. 

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Hayvan haklarının korunması için yaptırım isteyen HAYKURDER Başkanı
Erman Paçalı, “Biz bugün verimli bir yasa ortaya koymayı başarabilirsek
sadece sokak hayvanlarını değil bu zincirin diğer halkalarını da, çocukları
ve kadınları da korumuş ve kurtarmış olacağız” şeklinde konuştu

yaPTIrIM sarT

SİHAYDER Başkanı Şükran Sunç Çakır ise
yaptığı konuşmada "Biz bu işe hayatımızı
adadık. Bugün devlet sorumluluklarını ye-
rine getiremediği için biz daha fazla hay-
vanı korumak, daha fazla hayvanı
kurtarmak zorunda kalıyoruz. Bu hem
maddi hem manevi açıdan bizi çok yoru-
yor. Ne maddi ne manevi bir destek de bu-
lamıyoruz. Bugün bu sorunlar nedeni ile
evlerimizde özel yaşam alanlarımızda ken-
dimize ait tek yer üstünde yattığımız yata-
ğımız. Her birimizin evi yaralı, travmalı,
kaalı, korunmaya muhtaç kedi ve köpek-
lerle dolu. Sırtımızı dönemiyoruz. Biz bu
yola baş koyduk. Gerekirse canımızı veririz
ama canlarımızı asla vermeyiz. Sokak hay-
vanları barınaklara toplanamaz" dedi. Bir-
lik beraberlik çağrısı yapan Şükran Sunç
Çakır bu birlikle beraber hayvan hakları
yasasının hayvan severlerin talepleri doğ-
rultusunda hazırlanmak zorunda olduğu-
nun kaçınılmaz olacağına dikkat çekti. 

Biz bu işe hayatımızı adadık!

Sinemaya yeni bir soluk
Youtube'da yayınladıkları kısa filmler ve uzun metrajlı filmlerle isimlerinden sıkça söz ettiren Ümit Değirmenci
ve Yılmaz Güngör, sosyal medya aracılığıyla sinemaya yeni bir soluk getirmek istediklerini söyledi

İlk uzun metrajlı filmini
2016 yılında liseyi bitirir bi-
tirmez çeken Ümit Değir-

menci ve başarılı oyuncu kimliğiyle
tanınan Yılmaz Güngör, şu sıralarda
Youtube'da yayınladıkları filmlerle
isimlerinden sıkça söz ettiriyor. Hayata
geçirmeye çalıştıkları filmlerin hikaye-
sini Damga'ya anlatan Değirmenci ve
Güngör, sinemaya yeni bir soluk getir-
mek istediklerini söyledi. Youtube'da
yayınladığı videoların 1 milyonun üze-
rinde izlenme oranına sahip olduğunu
anlatan Değirmenci, “İlk uzun metraj
filmimi 2016 yılında liseyi bitirir bitir-
mez çektim. Yani o yaşta öyle bir ha-
yale sahip olmak çok güzeldi. O
zamanlar bunun senaryosunu çektim.
Özgürlük Kartalı filmim ilk oldu.
Onun da 50 lira bütçesi vardı. 1 saate
yakın sürüyordu. Youtube'a attığı-
mızda da çok şaşırdım. Evet büyük
emek verdik ama çok izlenir mi diye
düşünüyordum ama 1 milyon 170 bin

kadar bir izlenmesi var. Ben şevkimi al-
dığım için bundan bu işi büyütmeye
karar verdim. Artık bundan sonra ya-
pacağım işlerde artık büyük veya
küçük olsun yaptığım işlerin en iyisini

yapmaya karar verdim” dedi.

Zor Oyun bir ilk

Zor Oyun isimli sinema filmiyle bir-
likte önemli bir işe de imza attıklarını

anlatan Değirmenci, “En sonda da
Zor Oyun isimli sinema filmi forma-
tında bir iş yaptık. Yine bundan önce
benim kendi çapımda çektiğim bir
proje var. And Geçmişin Bedeli isimli
sinema formatında bir iş oldu. Sadece
dublajları kaldı yapılacak. Ondan
sonra onu da yayınlamayı düşünüyo-
ruz. Onun bütçesi de 2 bin 500 lira
diye konuştu.

Kısıtlı imkanlara rağmen

Sahip oldukları kısıtlı imkanlara rağ-
men önemli işler yaptıklarını anlatan
Yılmaz Güngör ise “
Komedi filmleri bile 500 – 600 bin lira-
dan aşağıya çekilmezken biz 2 bin 500
liraya çektik. Bu bir başarıdır. Esas
amacımız yaptıklarımızın görülmesini,
izlenmesini ve keşfedilmesini sağla-
mak. Kısıtlı imlkanlarla bunu yapıyor-
sak büyük bütçelerle neler yapmayız”
ifadelerini kullandı.
BURAK ZİHNİ

ÇaTalca Beledi-
yesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğü

bünyesinde verilen kurslar ile
her yıl yüzlerce kursiyer iste-
diği branşta eğitim alıyor. Bu
kurslarla çocuklar ve yetişkin-
ler sanata, spora yönelirken
yeteneklerini geliştiriyor ve
meslek ediniyor. Gençlerin
kötü alışkanlıklardan uzak
tutulması adına, sanata ve
spora yönlendirilmesine, ye-
teneklerin keşfedilmesi ve ge-
liştirilmesine büyük önem
veren Başkan Cem Kara, eği-
timin her alanına büyük des-
tek veriyor. 

Eğitimler başladı

Her yıl farklı branşlarda yüz-
lerce öğrenciye kurs veren
Çatalca Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü, bu
yıl da kapılarını açtı. Genci
yaşlısı herkesin kendinden bir

şeyler bulduğu Nazım Özbay
Kültür Merkezi'nde hafta bo-
yunca süren eğitimler baş-
ladı. Yoğun ilgiyle başlayan
kurs eğitimleri, çeşitli branş-
larda program dahilinde ger-
çekleştiriliyor. 
Haftanın 5 günü eğitmenler
Emre Toker ile İmam Bakır
Demirkul eşliğinde yetişkin
ve çocuk gruplarına Nazım
Özbay Kültür Merkezi'nde
Halk Oyunları kursu, spora
eğilimi olan vatandaşlarımız
için ise eğitmen Ahmet Emin
Bağrıaçık tarafından Cumar-
tesi - Pazar 10:00 - 16:00 sa-
atleri arasında Masa Tenisi
kurs eğitimi veriliyor. Birçok
alanda verilen eğitimlerin
yanı sıra, yıl boyu vatandaş-
lardan gelen talepler doğrul-
tusunda yeni kurslar ile
Nazım Özbay Kültür Mer-
kezi yaşayan bir bina olmaya
devam edecek.

Her yaşa
göre kurs

Çatalca Belediyesi’nin düzenlediği masa tenisi
kurslarına katılan çocuklar burada vakit geçiriyor.

Ümit
Değirmenci
ve Yılmaz
Güngör
(sağda) 

sinemaya
olan

ilgilerini
anlattı.
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KARTAL ÜZERİNE DÜŞLER
Kartal Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Dönüşüm Sürecinde Bir Yerleşme:
Kartal Üzerine Düşler” kitabının tanıtım toplantısı,  Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda yapıldı 

TanıTım etkinliğine; Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr.
Altınok Öz, Kartal Beledi-

yesi Başkan Yardımcıları; Hüseyin
Tozkoparan, Mustafa Fehmi Okay,
Nuran Keriş, Kartal Belediyesi Baş-
kan Danışmanı Gülcemal Fidan, Kar-
tal Belediyesi Meclis Üyesi Av.
Perihan Sevim, Kartal Belediyesi
Birim Müdürleri, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi Akade-
misyenleri, Kartal Belediyesi personeli
ve çok sayıda Kartallı katıldı. Kamu-
sal alanlar, kamu yapıları, kıyı kulla-
nımı, ekolojik restorasyon, sanayi
yapılarının dönüşümü, toplum mer-
kezleri, geri dönüşüm, sosyal restoras-
yon gibi konuların ele alındığı

“Dönüşüm Sürecinde Bir Yerleşme:
Kartal Üzerine Düşler” kitabında aka-
demisyenler, Kartal’da gerçekleşen
mimari projeler ile ilgili fikirlerini pay-
laşıp yeni proje önerilerinde bulunu-
yor. 

Kartal'ın hafızası oldu

Tanıtım toplantısında konuşan Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,
“Bugün bir çalışmayı eser haline getir-
dik, hazırlanan eser de hafıza oldu.
Bizden sonrakilere bırakabileceğimiz
bir kaynak oluşturduk. Projeler uygu-
lanır veya uygulanmaz o ayrı bir
konu; ama bu projelerdeki var olan
her şey hem bizlere, hem de akade-
misyenlere bir vizyon oluşturması açı-

sından çok değerlidir.” dedi.
Kartal Belediyesi olarak daha önce de
çeşitli yayınların basılmasına katkı
sunduklarını belirten Başkan Altınok
Öz, “Burada önemli olan üniversite-
nin bilgisiyle, belediyenin pratiğinin
birbirine eklenmesi. Bu ortamlar hem
çalışanı yenilemek açısından, hem de
pratiği gençlere aktarmak açısından
önemli" dedi. Kentin yenilenmesi sü-
recinde akademik bilginin değerini
vurgulayan Başkan Altınok Öz, “Bir
kent, doğru dönüşmeli. Bu dönüşme-
nin yolu da ortak akıldan ve ortak üre-
timden geçiyor. İleriye doğru
dönüşürken günlük ve kişisel düşün-
memek lazım.  Biz Kartal için düşü-
nüyoruz” diye konuştu.

HAYKURDER üyeleri, hayvan hakları için birlikte mücadele sözü verdi.

Erman
Paçalı

Altınok Öz, kitabın tamamlanmasına emek veren editör 
ve çalışanlara teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.



R ize ilinde düzenlenecek Ümit Genç ve U21
Türkiye Karete Şampiyonası ve milli takım
seçmeleri 14-18 Kasım tarihlerinde yapı-

lacak. Avrupa Şampiyonası için seçmelerinin yapı-
lacağı Türkiye Ümit Genç ve U21 Yaş Altı
seçmelerine 4 sporcumla katılıyorum çok çalıştık.
Allah utandırmasın yıldızlar milli takımına 6
sporcu yetiştirdim 1 Balkan şampiyonu, 1 Balkan
ikincisi, 3 tane Balkan üçüncüsü çıkarttım bu sefer
amacım büyüklere taşımak sporcularımı bundan
ümitliyim Avrupa Şampiyonu milli takım seçmele-
rine sporcu vereceğim inşallah...

Sevgili okuyucularım ufak bir ilçede milli sporcu
çıkarmak hiçte kolay değil yıllardır emek verdiğim
karate sporunu Çatalca ilçemizde en popüler hale
gelmiştir. Çatalca'da Balkan Şampiyonu sadece
benim öğrencilerim var gönül isterki diğer branş-
larda olsun ama karate sporuna çok ilgi var Çatal-
ca'mızda yaş grupları başlama yaşı 3 yaşına kadar
indi. Bu da gösteriyor halkımıza karate sporunu
doğru anlatmışım destek ve güvenlerinden dolayı
Çatalca halkına çok teşekkür ederim. Zaten başarı-
nın sırrı halkın yanında olduğunu görmektir halk
yanındaysa korkma başarı gelecektir. Çatalca halkı
bana 28 yıldır bu güveni desteği sağladığı için bu
kadar başarılı oluyoruz.

Halk çocuklarını göndermezse bende başarılı
olamam bu güvenin ve başarılarımızın meyvelerini
minik yıldızlar katagorisinde yaşadım. Çatalca hal-
kımızla birlikte bu sefer inşallah hedefimiz ümit-
lerde Avrupa Şampiyonu çıkarmak inanıyoruz
olacak. Bugün olmazsa ileride mutlaka olacak alt
yapıda çok başarılı öğrencilerim var hepsi çok
yetenekli.

Bugün spor kenti olan Çatalca'mızda, Çatalcas-
por 3 ligde 2. lige çıkacak inşallah bu yıl ilçemizin
nüfusu az olmasına rağmen spor kenti olmayı çok-
tan hakketi bundan sonra Çatalca denince herkes
spor ve kültür kenti olduğunu ezberleyecek.

Değerli okuyucularım bakınız Balkan Şampi-
yonu çıkarmış bir hoca olarak bundan sonra hede-
fim Avrupa ve Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat
Şampiyonu çıkarmaktır. Spor kenti Çatalca'mıza
bu yakışır bir yılda yaklaşık özel turnuvalar dahil
45 .50 turnuvaya katılıyoruz. Çatalca Belediye Ka-
rate Takımı olarak her turnuvada derecelerimiz var.
Bu turnuvaların sonuncunda sporcularımı milli ta-
kıma milli takım seçmelerine hazırlıyorum bu
kadar turnuvaya gitmek hakikaten maddi manevi
destek gerekli. 6 yıldır Çatalca Belediye Karate Ta-
kımını çalıştırıyorum sonucu yazdığım gibi Balkan
şampiyonları milli sporcular çıkarmam oluyor hem
ilçemizin ismini heryerde duyuruyorum.

Bundan sonrada duyurmaya devam edeceğim 6
yıl önce elimizden tutan Çatalca Belediye Başkanı
Cem Kara'ya ve ekibine çok teşekkür ederim karate
sporuna başlayan öğrencilerden ücret almadan spor
yapmalarını sağlıyoruz. Tabii ki bu imkanları biz-
lere Çatalca halkına sağlayan Çatalca Belediye
Başkanı Cem Kara'ya şükranlarımı sunarım dürüst
başkanımız gibi dürüst olmak için başkanımızı
takip etmeğe devam edeceğim. 14-18 Kasım tarih-
leri arasında Rize ilinde milli takım seçmelerine ka-
tılacak sporcularım Hasan Celal Yıldırım, Erdem
Erkoç, Ömer Sağır ve Hasan Gergin'e başarılar 
dilerim.

Merhaba Rize

SERBEST KÜRSÜ

Muzaffer
MUYAN

7SPOR
SALI 13 KASIM 2018

BesıKTas’ın
halı perısan
Şenol Güneş ile ilk iki sezonda iki şampiyonluk yaşadıktan sonra oyun olarak geçen sezon
düşüşe geçmeye başlayan Beşiktaş, bu sezon düşüşün de ötesinde kaosa doğru sürükleniyor

P erşembe akşamı Belçika deplasma-
nında Genk ile 1-1 berabere kalarak
grupta son sıradan kurtulamayan

siyah beyazlılar, Süper Lig'de de Medipol
Başakşehir'den sonra Demir Grup Si-
vasspor'a yenilerek üst üste 2'nci mağlu-
biyetini aldı. 12'nci hafta itibarıyla lider
Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine

düşen Beşiktaş, sıralamada da 7'nci sı-
raya kadar düşerek karanlık bir tablonun
içine girmeye başladı.

Q7 yetmiyor

Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş'in hemen
her maça farklı kadrolarla çıkmasına ve
hemen hemen bütün oyuncuları deneme-

sine rağmen Quaresma'nın ortalarına dayalı
oyun sisteminden bir türlü kurtulamıyor, maç

kazanamıyor. Portekizli yıldız bu sezon daha
12'nci haftadan 8 asiste ulaşmasına ve kendi
kariyer rekoruna yaklaşmasına rağmen çaba-
ları kazanmak için çok yeterli olmuyor. Bunun
da en büyük göstergesi takımın son 8 maçta
sadece bir galibiyet almış olmasından açık

bir şekilde belli oluyor. Ljajic, Oğuzhan,
Babel, Love, Pektemek, Larin gibi skorer
olması beklenen oyuncuların katkısının
yok denecek kadar az olması maçların
kaybedilmesinde en büyük etken olarak
birinci sırada duruyor.

8 maçta 1 galibiyet

Spor Toto Süper Lig2in 7'nci hafta-
sında Vodafone Park Stadı'nda Kayser-

sipor'u 2-0 yendikten sonra lig ve
Avrupa'da 8 maça çıkan siyah-beyazlılar bu maçlarda 1 gali-
biyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kara bir tablo çizdi.
8'inci haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2 beraber

kalan Beşiktaş, 9'uncu haftada Göztepe'ye yine deplas-
manda 2-0 mağlup oldu. 10'uncu haftada Voda-
fone Park'ta Çaykur Rİzespor'a karşı alınan 4-1'lik

farklı galibiyet çıkış için bir işaret olarak gö-
rüldü. Ancak 11'inci haftada Medipol Başakşe-
hir'e 1-0 ve dün akşam kendi sahasında Demir

Grup Sivassspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet ta-
kımdaki kötü gidişin devam ettiğini gösterdi. Beşiktaş bu

süreçte Avrupa maçlarında da başarısız sonuçlar aldı.
Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilen siyah beyazlılar kendi
sahasında Genk'e 4-2 yenilirken, yine Genk ile deplas-
manda 1-1 berabere kaldı. DHA

Beşiktaş için işlerin son derce kötü gittiğinin bir
diğer göstergesi de açıldığında bu yana 'Beşik-
taş'ın kalesi' olarak adlandırılan Vodafone Park
Stadı'nın büyüsünün bozulması ve artık mağ-
lubiyetlerin sıkça yaşanması. Bu sezona
kadar lig maçlarında Vodafone
Park Stadı'nda hiç mağlubiyet
almayan siyah beyazlılar ilk
olarak 3'üncü haftada Antal-
yaspor'a 3-2 yenilerek ilk
lig mağlubiyetini aldı.
Antalya mağlubiye-
tinde sonra dün
akşam Demir
Grup Sivass-
por'a da ye-
nilen
Beşiktaş
kötü bir
grafik
çiz-
mişti.

Vodafone Park düştü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftası sonunda liderin 5 puan gerisinde zirve
yarışını sürdürüyor. Ligin 26 golle en çok gol atan ekibi olan Kasımpaşa'yı hedefte tutan en
önemli faktör ise 12 maçta 12 gol ve 2 asist kaydeden Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne
27 yaşındaki hücum oyuncusu geçen
sezon devre arasında transfer olduğu Ka-
sımpaşa formasıyla 17 maçın 15'inde ilk
11'de forma giyip 12 gol atarken bu sezon
12'nci haftada geçen sezonki performan-
sını yakaladı. Bu sezon Senegalli, tüm
maçlarda 90'ar dakikadan toplamda bin 80
dakika takımının formasını terletti. Gol
krallığı yarışında da iddialı olduğunu söy-
leyen Diagne, DHA'ya, "Gol krallığı amaç-
ladığım şeylerden biri. Geçen sene
oynadığım 17 maçta 12 gol attım. Bu
sezon tüm maçları oynamak gibi bir hede-
fim var ve bütün maçları oynadığımda ger-
çekleştirmek istediğim hedeflerden birisini
yapmış olacağım" açıklaması yaptı.

20 golün altına düşmeyeyim

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Diagne,
sezon başı Demirören Haber Ajansı'na
yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu sezon hedeflerimden birisi, atabil-
diğim kadar çok gol atmak. 20
golün altına düşmek istemiyorum,
ondan daha fazla atmak istiyo-
rum. Ama tabii ki bu sadece per-
formans olarak benimle alakalı

bir durum değil. Takım olarak iyi bir sezon
geçirmemiz gerekiyor ki onların da yardı-
mıyla ben de attığım gollerle takıma yar-
dımcı olayım. Umarım takım olarak her
şey istediğimiz gibi gider ve çok iyi bir
sezon geçiririz. Hem kişisel hem de takım
olarak hedeflerimizi 
gerçekleştirebiliriz."

Yasin de yükseldi

Geçen sezon Galatasaray formasıyla iste-
nileni veremeyen ve çıktığı 21 maçta sadece
2 gol ve 1 asistlik performans gösteren
Yasin Öztekin, Göztepe'ye transfer olduk-
tan sonra kendini buldu. Ligde 12 maçta
bin 4 dakika sahada kalan Öztekin, İzmir
ekine 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Gol
krallığı yarışında Kasımpaşalı Diagne'yi
takip eden gurbetçi futbolcu takımının
Avrupa kupaları hedefinde en önemli
hücum gücü durumunda. DHA

Kralın adı Dıagne

Trabzonspor,
Süper Lig'in 12'nci

haftasında zirve yarışının
gerisinde kalmış olsa da Ko-

lombiyalı golcüsü Hugo Rodel-
laga gol krallığı yarışında takibini

sürdürüyor. 12 lig maçının 11'inde takımı-
nın ilk 11'inde yer alan golcü oyuncu 976 dakika terlet-
tiği bordo mavi forma ile 6 gol attı. Geçen ligde 5, kupa
da ise 8 gol kaydeden 33 yaşındaki hücum oyuncusu

görev verilmesi halinde sorumluluğunu yerine getirerek
taraftarın fönlünde taht kurdu. Takımın bir diğer for-

veti Burak Yılmaz ise 7 maçta 5 gol atarak önemli
bir istatistik yakalasa da son dönme yaşadığı

düşüş nedeniyle hücum hattındaki yük
Rodellaga'ya kalmış 

durumda.

Görev 
adamı 

Rodellaga

Kale iyiyse 
şampiyonluk gelir
Karius'un Beşiktaş forması altında ye-
diği gollerin benzerini Liverpool ve
Mainz 05'te de yediğiniz ve Alman file
bekçisine ödenen yüksek rakamların
performasına yansımamasının çok
büyük bir kayıp olduğunu belirten de-
neyimli kaleci antrenörü, "Karius'un
son zamanlarda yediği enteresan gol-
lere şahit olduk. En çok can sıkan ve
eleştiri alanı ise müdahale etmeyi de-
nese kurtarabileceği toplara tepkisiz
kalarak gol oluşunu izlemesi oldu.
Türkiye'ye gelmeden önce Liverpool
formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi
final maçında yediği akıl almaz goller
tekrar hafızalarda canlanınca tüm Be-
şiktaş camiasının keyfi kaçtı. Sonuç
olarak da Genk maçında eldivenler
Tolga'ya teslim edildi. Karius'un meş-
hur final maçı dışında Liverpool'daki
diğer maçları ve Mainz 05 perfor-
mansı mercek altına alınırsa benzer
enteresanlıkta gollere şahit oluyorsu-
nuz. Bir kaleci antrenörü olarak Kari-
us'la bire bir çalışmadan, ruhsal ve
bilişsel tetkikler yapmadan afaki ko-
nuşmak çok doğru olmaz lakin anla-
yabildiğim kadarıyla görüyorken
görememeyle ilgili bilişsel bir sorun
yaşıyor. Bu yapısal durum muhteme-
len genel motivasyonunda ve dönem-
sel konsantrasyonunda düşüş
yaşadığı zamanlarda ortaya çıkıyor.
Tüm kalecilere uygulanan kaleci an-
trenmanlarıyla bunun üstesinden ge-
lemezsiniz. Hatta daha sık yaşanır
hale gelebilir. Karius'la mutlaka spesi-
fik çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu
kaleciye ödenen ciddi rakamların Be-
şiktaş'ın şiddetle ihtiyacı olan yüksek
kaleci performansına dönüşmemiş ol-
ması oldukça önemli bir kayıp ve so-
rumluluk olarak duruyor" şeklinde
konuştu.

her şeye rağmen muslera
Muslera'nın son dönemde başarı ora-
nının düşük olduğu pozisyonlarda
yaptığı hatalardan ötürü performansı-
nın düştüğünü dile getiren Kaplan,
"Muslera, Türkiye'deki genel perfor-
mansını dikkate alındığında süper
ligin en iyi kalecisi olma özelliğini
devam ettirdiğini düşünüyorum.
Bunun yanında Türkiye'ye geldiğinden
bu yana var olan hala gelişme kayde-
demediği sorunları da yok değil. Yan
toplarda kalenin 1'inci ve 2'nci bölge-
sine gelen toplarda başarılı olsa da
3'üncü bölgeye yani arka direk bölge-
sine giden toplara çıkışlarda hala
sorun yaşamaya devam ediyor. Ay-
rıca derin toplar da onun için oldukça
ciddi bir handikap. Ceza sahasına
gelen toplara doğru çıkış yaptığında
potansiyel olarak çok fazla zaman-
lama hatasına şahit oluyoruz. Tabii
derin toplar çok sık karşılaşılan pozis-
yonlar olmadığından buradaki hatalar
unutuluyor. Kale önü pozisyonlardaki
üstün başarısı sık tekrarlanan bir
durum olduğu için her zaman alkışla-
nan kaleci konumunu koruyor. Mus-
lera başarı oranının çok düşük olduğu
pozisyonlara son günlerde sıkça
maruz kalınca ve hata yapınca perfor-
mansı düştü olarak değerlendiriliyor.
Taffarel ile birlikte bu durum için bir
çözüm üreteceklerini düşünüyorum"
açıklamalarında bulundu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Tuzlaspor,
profesonel liglere bakıldığında kalesinde gör-
düğü 4 golle en az gol yiyen takım konumunda.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor
ile 27'şer bulunan ve kıyasıya bir şampiyonluk
yarışı yaşayan Tuzlaspor, geride kalan 12 haf-
tada sadece 4 gol yedi. İç sahada çıktığı 6 mü-
cadelede sadece tek gole engel olamayan
Tuzlaspor, ligin 7'nci haftasında karşılaştığı Fet-
hiyespor ile 1-1 berabere kalarak tek puan kay-
bını yaşadı. Deplasmanda ise 6 maçta kalesinde
3 gole engel olamayan Tuzlaspor, 6 mücalede 3
galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bayram harİkalar yarattı
Kırmızı Grup'ta en az gol yiyen takım olan Tuzlas-
por'da kaleci Bayram Olgun'da gösterdiği perfor-
mansla takımının iyi formunda etki eden
isimlerin başında geldi. Daha önce Ankaragücü
ile Süper Lig'de de forma giyen Bayram Olgun,
takımının oynadığı 12 maçın tamamında forma
görev alırken, 8 maçta kalesini gole kapatmayı
başardı. Tuzlaspor'da teknik direktör Ercüment
Coşkundere 12'nci haftalar itibarıyla teknik
adamlık kariyerinin en yüksek puan ortalamasını
yakalamış durumda. Sezon basında Tuzlaspor'un
başına geçen Coşkundere, 12 maçta; 8 galibiyet,
3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
Maç başına 2.25 puan ortalaması yakalayan tec-
rübeli antrenör, daha önce Fatih Karagümrük ile
1.88'lik puan ortalamasına ulaşmıştı.

Tuzlaspor
TuTulamıyor



Levent Yüksel’den sevgilerle
POP müziğin efsane seslerinden Levent Yüksel,
Jolly Joker Beyoğlu'nda sahne aldı. Geçmişten bu-
güne en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ile
dinleyicileri kendine hayran bırakan Levent Yüksel,
yeni albümünden seçtiği arabesk eserleri de seslen-
direrek hayranlarını mest etti. Hemen hemen tüm
şarkılarında başarılı sanatçıya yüzlerce müziksever
hep bir ağızdan eşlik ederek muhteşem bir düete
imza attılar. Bir ara mikrofonu tamamen seyircilere

bırakan Yüksel, şarkının sonunda ''Hep gelin, hep
böyle göz göze söyleyelim şarkılarımızı, hiç gitme-
yin. İyi ki varsınız, hoş geldiniz.'' ifadeleri ile dinleyi-
cilere teşekkür etti.

Duygusal parçalar söyledi

Duygusal parçalarıyla hüzünlü bir hava estirdiği
Jolly Joker Beyoğlu sahnesinde doksanlı yıllardan
seçtiği hareketli parçalarla seyircileri coşturmayı da

başaran ünlü sanatçı, performansı ile tak-
dir topladı. "Bu Gece Son" adlı ölümsüz
şarkısı ile noktaladığı konserini seyircilerin
yoğun isteği üzerine tek-
rar sahneye döne-
rek devam
ettiren Yüksel,
finalde "Ayrıl-
mam" şarkısını
söyleyerek per-
formansını al-
kışlar eşliğinde
sonlandırdı.Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması, Beylikdüzü sahilinde

gerçekleşti. Burada konuşan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Amacımız vatandaşlarımızı denizle buluşturmaktı” dedi
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deNIze AKIN eTTILeR

STANTTA yer alan Büyükçek-
mece’nin tarihi ve kültürel yapı-
sını anlatan eserler özellikle
Büyükçekmecelilerin ilgi odağı
oldu. Kitap Fuarı’nın açılış töre-
nine katılan Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, bu yılda
standları tek tek gezerek çok sa-
yıda kitap satın aldı. Büyükçek-
mece’nin kültürel ve tarihi
değerlerinin kaleme alındığı
“Büyük Medeniyetlerin Büyük
Kenti Büyükçekmece” kitabı da
fuarda dikkat çeken kitaplar
arasında yer aldı. Dr. Hasan

Akgün ve Doç. Dr. Yusuf Er-
bay’ın kaleme aldığı “Türkiye’de
ve Avrupa’da Yerel Yönetimler”
kitabı da yerel yönetimlerle ilgi-
lenen vatandaşlar tarafından
yoğun ilgi gören kitaplar ara-
sına girdi.

Meslektaşlarına kitap
hediye etti

Kitapseverlerin akın ettiği
TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen 37. Uluslar-
arası İstanbul Kitap Fuarı’nda
yer alan Büyükçekmece Beledi-

yesi’nin standını Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve Avcılar Belediye
Başkanı Handan Toprak ziyaret
etti. Meslektaşlarına Büyükçek-
mece Belediyesi’nin eserlerini
hediye eden Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, stantları ziyaret eden
misafirlerine teşekkürlerini iletti.
Kitapseverleri binlerce yazar ve
kitapla buluşturan 37. Uluslar-
arası İstanbul Kitap Fuarı18
Kasım tarihinde son bulacak.
SEDEF KABAK

Başkanlar fuarda buluştu
37'nci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılan Büyükçekmece
Belediyesi’nin standında misafirlerini ağırlayan Belediye Başkanı
Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geldi

POP müziğin başarılı sesi Mabel
Matiz, Jolly Joker Vadistanbul'daki

sahnesinde muhteşem bir
performansa imza attı. Yak-
laşık bin beş yüz kişilik bir
kalabalığın saatler önce-
sinden doldurduğu me-
kanda hayranlarını
''Fırtınadayım'' ile se-
lamlayan Matiz, yıldız
desenli panço kıyafeti
ile sevenlerine unu-
tulmaz bir gece ya-

şattı. Dillere dolanan şarkılarını ses-
lendirdiği gecede muhteşem perfor-
mans sergileyen sanatçı, konserinin
ortalarına seyirciler ile sohbet etti.
"Siz olmasaydınız şarkılarım eksik
kalırdı, siz olduğunuz için güzeller.'
şeklinde konuşan Mabel Matiz, mi-
safirlerine geldikleri için teşekkür
etti. Sanatçı arkadaşı Sıla'ya da geç-
miş olsun demeyi ihmal etmeyen
Matiz, ''Şiddete asla sessiz kalma-
yın'' diyerek yakın arkadaşına koşul-
suz destek verdiğinin altını çizdi.

Mabel Matiz rüzgarı

KADIKÖY Belediyesi Halis
Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
(HKÇKM), çocuklar için yeni
eğitimler, atölyeler ve etkinlikler
düzenlemeye devam ediyor. Ka-
dıköy Belediyesi geleceğimiz
olan çocukların iyi bir şekilde ye-
tişmesi amacıyla onlara yeni yol-
lar çizmeyi ve yöntemler
göstermeyi sürdürüyor. Bu eği-
timlerden biri de Çocukça Ti-
yatro. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Tiyatro Bölü-
mü’nde Öğretim Görevlisi Can
Yılmaz ile Uğur Cabiroğlu’nun
eğitmen olarak yer aldığı, üç ay
sürecek ve çocukların sosyal ola-
rak gelişimlerine katkı sunmanın
amaçlandığı eğitimde, çocuklara
tiyatro sanatının ne olduğu, nasıl
yapıldığı, sahne, dekor ve kostüm
hakkında bilgiler verilecek.
Devam zorunluluğu olan, 20 kişi
ile sınırlandırılan ve cumartesi
günleri yapılacak eğitim, 9-11
yaş grubuna 12.00 ile 14.00, 12-
14 yaş grubuna ise 15.00 ile
17.00 saatleri arasında verilecek.

Oyunlar eşliğinde eğitim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı Tiyatro Bölümü Öğretim
Görevlisi Can Yılmaz “Kadıköy
Belediyesi’nin çocukları düşüne-
rek bu eğitimi vermek istemesi
öncelikle bizi çok etkiledi” dedi
ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Ço-
cuklarla iletişim içinde olacağı-
mız güzel bir iş olacak.
Çocukların sosyal olarak geliş-
melerine katkı sağlayacağız. Aynı
zamanda tiyatro eğitimi verece-
ğiz. Tiyatro sanatının ne oldu-
ğunu, nasıl yapıldığını,
oyunculardan, yönetmene ve
kostüm çalışanlarına kadar nasıl
bir sanat olduğunu öğretmeye
çalışacağız" dedi.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi,
çocukların tiyatro sanatı hakkında
bilgi sahibi olabilmeleri için
Çocukça Tiyatro eğitimini başlattı

ÇocukÇa
tiyatro!

Y aklaşık 14 km’lik sahile sahip
Beylikdüzü’nde, Beylikdüzü
Belediyesi Gençlik ve Spor

Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği
işbirliğiyle "Beylikdüzü Denizle Bu-
luşuyor” sloganıyla Geleneksel Olta
Balıkçılığı Yarışması” düzenlendi.
Bu yıl üçüncüsü yapılan organizas-
yonda hem yarışmacılar hem de se-
yirciler heyecanlı anlar yaşadı.
Balıkçılığa gönül veren amatör ve
profesyonel vatandaşların hünerle-
rini sergilediği etkinlik,  Hedef
Vurma ve Yemli Av Yarışması ola-
rak iki kategoride yapıldı. Hedef
Vurma kategorisine 60 yarışmacı,
Yemli Av kategorisine ise 100 çift
olarak 200 yarışmacı katıldı.

Beylikdüzü halkına hediye ettik

Yoğun katılımın olduğu yarışmanın
açılış töreninde yaptığı konuşmada,     

yarışmanın bereketli geçmesi

temennisinde bulunan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Beylikdüzü’nün çok güzel bir coğ-
rafyaya sahip olduğunu ve Beylik-
düzü halkının denizle bağ kurmasını
çok önemsediklerini de belirterek,
“Gürpınar sahilini düzenleyip yeşil-
lendirerek vatandaşlarımızın du-
mansız alanda balık tutabildiği,
yürüyüş yaptığı, koştuğu, hatta Av-
rupa Triatlon Şampiyonası'nı yaptı-
ğımız çok güzel bir sahil aksını
Gürpınar Stadı'ndan Balık Hali'ne
kadar yaklaşık 2,5 kilometrelik me-
safeyi, Beylikdüzü halkına hediye
ettik. Bunu yaparken de amacımız,
denizle sahille vatandaşlarımızı bu-
luşturabilmekti” şeklinde konuştu.

Avlanma bir prensib olmalı

Çok verimli denizlere sahip olan
Türkiye’de avlanmanın da bir pren-
sibinin olması gerektiğine dikkat
çeken Başkan Ekrem İmamoğlu,

“Dünyada, Karadeniz ve Ege De-
nizi arasındaki Marmara Denizi
gibi bir flora hiçbir yerde yok. Mar-
mara Denizi çok özel bir hediyedir,
Türkiye topraklarına ve Türk Mille-
ti'ne. İnanılmaz çeşitli ve lezzetli
deniz ürünlerinin var olduğu bir
denize sahibiz. Kıymetini bilmeli-
yiz. Bu yüzden, avlanmanın da
bir prensibi olmalı diye düşünü-
yorum. Hamsiyi bile nerdeyse 4-
5cm'lik hamsi yemeye başladık. Bu
anlamda, denizle bağ kurma refleks-
lerini geliştirmek lazım. Ben her
zaman söylüyorum. Troller her
zaman avlanıyor, görüyoruz. Ama
onların yerine balıkçı sandallarıyla
çıkıp oltasıyla kendi ağıyla avlanan
vatandaşlarımızın sayısı artsa inanın
denizdeki balığın bereketi de artar.
Tüketimi de bence o denli doğaya
uygun olur. Daha uzun vadeli, daha
ürünü bol bir denize sahip oluruz.”
diye konuştu.

g KONUŞMALARIN ardından Hedef Vurma
Yarışması’nın ödül törenine geçildi. 60 kişi-
nin katıldığı Hedef Vurma Yarışması’nda; 90
puanla Ali Dağ birinci, 80 puanla Nurullah
Efe ikinci, 40 puanla Murat Bozkurt üçüncü
oldu. Dereceye girenlere madalya ve kupala-

rını Başkan Ekrem İmamoğlu takdim etti.
Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği’nin de
katkıları ile düzenlenen etkinlikte, Dernek
Başkanı İlker Say da Beylikdüzü Belediye-
si’ne, sponsor firmalara, yarışmacılara ve
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kupaları takdim etti

200 kişi yarıştı
Hedef Vurma Yarışması’nın
hemen ardından başlayan ve
gece geç saatlere kadar süren
Yemli Av Yarışması’nda ise
kura ile sıralamaları belirlenen
100 çift yarışmacı, Gürpınar
Sahili’nde balık tutma konu-
sundaki hünerlerini sergi-
ledi. Tutulan balıkların
ağırlıkları ve büyük-
lükleri cinsinden de-
ğerlendirilen
yarışmanın so-
nunda Başkan
Vekili Ömer
Şatır ile Başkan
Yardımcısı Fatma
Hoşgöz’ün de katı-
lımıyla Ödül Tö-
reni yapıldı. 2
kişilik takımlar-
dan oluşan ve

toplam 200 kişinin yarıştığı
Yemli Av Yarışması’nda; 531
puanla Tuğrul Oka-Burhan
Güneş çifti birinci, 452 puanla
Pınar-Adnan Yıldırım çifti ikinci,
399 puanla Ercan Özcan-Engin
Öztürk çifti üçüncü oldu. Tro-

fede ise Selahattin Akdağ-
Cengiz Akdemir’den

oluşan takım, yaka-
ladıkları 41,5 cm
uzunluğundaki
kırlangıç ile
ödüle layık gö-
rüldü. Yarış-
mada tüm
finalistlere olta

makinesi hediye
edilirken tüm ya-
rışmacılara çe-

şitli hediyeler
verildi. 
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