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SAYFA 3Mehmet MERT

Deprem öldürmez
bina öldürür!

Zam yapanlar
iflah olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan TESK

Genel Kurulu toplantısında ko-
nuştu. Erdoğan açıklamasında
“Dün akşam imzaladım. Dö-
vizle kira konusunu kökten çö-
züyoruz” dedi. Erdoğan ayrıca
“İnanın bu dönemde döviz ba-
hanesiyle sattıkları ürüne hiç
alakası olmadığı halde zam ya-
panlar iflah olmayacaklardır”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7

ç

Asterix ve Oburix 
tembelliğe karşı

Maltepe Belediyesi tara-
fından düzenlenen 

Maltepe Uluslararası Tiyatro
Festivali, 4 oyunun yer aldığı
renkli bir açılışla tiyatroseverlere
merhaba dedi. Birbirinden ilginç
oyunların sahnelendiği festivalin
ilk gününde Büyükbakkalköy
mahallesinde sokakta sahnele-
nen “Asterix ve Oburix Tembel-
liğe Karşı” adlı çocuk oyunu,
büyük ilgi topladı.  I SAYFA 10

ç

İSTAÇ mıntıka
temizliği yaptı

İBB İSTAÇ’a bağlı yakla-
şık 30 kişilik bir temizlik

ekibi iddiaya göre şikayet gel-
mesi üzerine Silivri Mimarsinan
Mahallesi'nde temizlik yaptı.
AK Parti Silivri İlçe Başkanı
Mutlu Bozoğlu, ilçe halkının
artık Silivri Belediyesinden ümi-
dini kestiğini söyledi. I SAYFA 9

ç İstanbul'da 14 Eylül 1509’da yaşanan ve
‘Küçük Kıyamet’ olarak bilinen büyük 

depremin yıl dönümünde konuşan Prof. Dr. Şükrü
Ersoy, 1509 depremini “İstanbul'un en sağlam 
merkezi kesiminde meydana gelen, şimdiki büyüklü-
ğüyle yaklaşık 7.7 diyebileceğimiz, enerji olarak 
yaklaşık 3 tane Kocaeli depremi büyüklüğünde, 
çok büyük bir depremdi” şeklinde tarif etti. I SAYFA 8

ENERJİ OLARAK 3 KAT BÜYÜK
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SAYFA 5Rukiye KARADOĞAN

Dönüşen dünyayı
okumak

SAYFA 8Mehmet EKMEN

Emperyalistlerin
kirli yüzü

SAYFA 4Ali ibrahim ÖNSOY

Ekonimiden 
anlamak
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İşi yaver giden AK Partili siya-
setçi Mehmet Yerinde, İBB ku-
ruluşu İstanbul Spor A.Ş.'nin

çıktığı bir ihaleye, şirketini henüz İTO'ya
kaydettirmeden bir gün önce girerek ka-
zandı. 23 Mart 2016 tarih ve 97976 yev-
miye nolu tescil talebini Kadıköy 27.
Noterliği’nden yapan AK Partili Yerinde,
İTO kaydını da aynı tarihte tescillen-
dirdi. İstanbul Spor A.Ş.’nin 2 milyon
120 bin 100 TL yaklaşık maliyetle çık-
tığı ‘Muhtelif Organizasyonlarda Tek-
nik Kiralama Hizmet Alımı” başlıklı
ihaleye 876 bin 315 TL gibi oldukça
düşük bir teklif sunan Yerinde'nin ka-
zandığı ilk ihale de bu oldu. 

ç

AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı bünyesinde siyaset
yapan Beylerbeyi Mahalle Başkanı Mehmet 
Yerinde’ye İBB ve Arnavutköy Belediyesi’nden 
milyonlarca liralık ballı ihale verildiği ortaya çıktı

DEV iHalE iPtal EDilDi

İstanbul Yeni 
Havalimanı’na 

18 hat üzerinden 150 
otobüsle yapılacak olan
bagajlı lüks taşımacılık
ihalesini Altur – Havaş –
Free Turizm konsorsi-
yumu KDV dahil 475 mil-
yon 488 bin lira bedelle
kazanmıştı. 4 Eylül’de ya-

pılan ihalenin önceki
akşam iptal edildiği öğre-
nildi. Kamu yararı oluş-
madığı gerekçesiyle iptal
edilen ihalenin 15 gün
sonra yeninden yapılması
bekleniyor. İlerleyen gün-
lerde ihalenin hangi tarihte
yapılacağı İETT tarafın-
dan açıklanacak. 

ç

29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul
Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle
yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi

Uluslararası Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali bir

kez daha “Dünyanın En İyi Kül-
tür ve Sanat Festivali” ödülüne
layık görüldü. FIDAF Başkanı
Koo Bon Young'un elinden
ödülünün alan Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “19
yıldır kesintisiz olarak ger-
çekleştirdiğimiz festivalimiz
sayesinde tüm dünyaya
sevgi, dostluk, kardeşlik
ve barış mesajları veriyo-
ruz” dedi. I SAYFA 9

ç

dünyanın
en iyisi

sıradaki
gelsin!

ziraat türkiye Kupası 
2. turu'nda alibeyköys-

por'u konuk eden Silivrispor 
sahadan 1-0'lık galibiyetle
ayrılarak bir üst tura adını 
yazdırmayı başardı. I SAYFA 11

ç

Suriyeli Muhammed ibrahim, esenyurt
Belediyesi tarafından memleketi azez’e

dönmek için bütün hazırlıklarını tamamlamışken
eşi, Muhammed’i ve 4 çocuğunu ‘Suriye’ye 
dönmek istemiyorum’ diyerek terk etti. Suriye’ye
dönme kararını eşiyle birlikte verdiklerini dile 
getiren ibrahim, “Benim annem ve babam hasta
ve yatağa düşmüşler onlara bakmam gerekiyor"
diye konuştu. I SAYFA 5

ç

TELEFONLAR AKTİF DEĞİL: Mehmet 
yerinde’nin İTO kayıtlarında belirttiği adresteki
telefon numalarının aktif olmadığı tespit edildi.
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İstanbullulara 

tsunami 
uyarisiProf. Dr. Şükrü 

Ersoy'dan, korkutan 
bir açıklama geldi. Ersoy, 
“İstanbul’da 7.7, 7.5 şiddetlerinde
bir depremi öngörebiliriz. 
Arkası tsunami” dedi

dönüş yolunda
esini terK etti

Sultangazi'de 2 çocuk annesi e.g. (28),
kayınpederinden 12 senedir şiddet gördü-

ğünü ve son olarak 9 saat boyunca darp edildi-
ğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan e.g.,
darp raporuyla birlikte polise başvurduğunu,
ancak kayınpederinin ifade verip serbest 
kaldığını söyledi. genç kadın yardım çağrısında
bulunarak, "Öldükten sonra mı bize yardım
edecekler? illa ölelim mi?" diye sordu.  I SAYFA 3

ç

Kayınpederden
gelinine darp 

SAYFA 9Fakir YILMAZ

Sorumlu sadece
yöneticiler mi?

adres sordu
rehin alındı

HABERİN DEVAMI SAYFA 3

ŞİRKETİ KURDUĞU 
GÜN İHALE KAZANDI

Bir günlük İTO kayıtlı firma-
sıyla 24 Mart 2016’da yine İs-
tanbul Spor A.Ş. tarafından

çıkılan yemek temini ihalesine giren AK
Partili siyasetçi, 1 milyon 113 bin 300
TL yaklaşık maliyetli işi 487 bin 798 TL
karşılığında yerine getireceğini taahhüt
ederek bu zamana kadar yapılan ihale-

lerde tüm zamanların en düşük
teklifini veren firma olarak kayıt-
lara geçti. Diğer bir ilginç geliş-
meyse normalde 24 Mart 2016’da
yapılacak ihalelerden birisinin dü-
zeltme yapılarak iki gün önceye
çekilmesi ve iki ihalenin de Yerin-
de’ye verilmiş olması.  I SAYFA 9

ç

İHALE TARİHİ İKİ GÜN 
ÖNCEYE ÇEKİLDİ

CENGİZ  
AlÇAyıR

HABER

İstanbullulara 

tsunami 
uyarisi

Beylikdüzü’nde lüks
bir otomobil içerinde

bulunan genç bir kadına si-
lahlı saldırı düzenlendi. Ağır
yaralanan genç kadının, AK

Partili eski Meclis Üyesi Aslı
Çağatay olduğu belirlendi.
Çağatay, bir önceki dönem
CHP’den istifa ederek AK
Parti’ye geçmişti.  I SAYFA 3

ç

Eskİ mEclİs üyEsİ
saldırıya uğradı

Aslı Çağatay

Recep Tayyip Erdoğan



2 CUMA 14 EYLÜL 2018

YAŞAM

Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

Tel: 0212 881 11 17

ÇInar ÇiÇEkÇilikÇInar ÇiÇEkÇilikÇInar ÇiÇEkÇilikÇInar ÇiÇEkÇilikÇInar ÇiÇEkÇilikÇInar ÇiÇEkÇilikÇInar ÇiÇEkÇilikÇInar ÇiÇEkÇilikÇInar ÇiÇEkÇilik

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 

YIL       :  13 SA YI  : 4007 14 EYLÜL 2018 CUMA

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :

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

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN
Sedef KABAK

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Silivri Koordinatörü
Fatma Sarıbıyık YILDIRIM

Spor
yapanlar
dikkat!
yapanlar
dikkat!
yapanlar
dikkat!
yapanlar
dikkat!
yapanlar
dikkat!
yapanlar
dikkat!
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yapanlar
dikkat!
A cıbadem Altunizade Hastane-

si’nde spor nedeniyle özellikle
kalça, diz ve ayak bileğinde olu-

şan yaralanmaları konu alan “Alt Ekstre-
mite Spor Yaralanmaları” başlıklı bilimsel
bir sempozyum gerçekleştirildi. Multidi-
sipliner bir anlayışla organize edilen top-
lantıya; bu bölgelerin tedavisinde rol alan
hekimler, fizyoterapistler, sağlık ve sporla
ilgili kişiler katıldı. Toplantıda ayak bileği,
kalça ve diz ameliyatlarında kullanılan en
son yöntemler tartışıldı, hekimler son ge-
lişmeleri, güncel stratejileri ön plana koy-
dular. Sempozyumun başkanlığını yapan
Acıbadem Altunizade Hastanesi Orto-
pedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr.
Alper Kaya ve Doç. Dr. Barış Kocaoğlu,
spor yapanların artışıyla spor yaralanma
oranının da arttığına dikkat çekerek özel-
likle kalça, diz ve ayak bileğinde ortaya
çıkan sorunlardaki yeni gelişmeler hak-
kında bilgi verdiler.

en çok atletik olanlarda görülüyor

Spor ve sağlık ilişkisinin daha çok bilin-
mesiyle sağlıklı yaşamak için insanların
daha çok spor yaptıklarını ifade eden uz-
manlar, ancak bilinçli spor yapmanın
önemine de dikkat çekiyorlar. Zira bilinçli
spor yapılmadığında yaralanmalar ortaya
çıkıyor. Bazı yaralanmalar, hayat kalitesini
oldukça düşürüyor, hatta kişinin ya da
sporcunun spor yapmasına da engel ola-
biliyor. Spor yaralanmalarının genellikle
az hareket eden, obez kişilerde görüldüğü
gibi yanlış bir kanının toplumda yaygın
olarak görüldüğüne vurgu yapan uzman-
lar, sanıldığının aksine, zayıf, atletik ve
aktif hayat süren kişilerde daha çok görül-
düğüne dikkat çekiyorlar.

sorun diz eklemindeyse…

Dizde en sık görülen sorunların başında
menisküs aşınması ya da yırtılması geli-
yor. Menisküs, dizin içinde iki kemik ara-

sında yük taşıyan elastik bir
doku. Bu nedenle aşınma ve
yırtılmaya çok yatkın. Top-
lumda menisküsün
“sporcu hastalığı” olarak
bilindiğine dikkat çeken
Ortopedi ve Travmato-
loji Uzmanı Prof. Dr.
Alper Kaya menisküste
iki tip yırtık görüldü-
ğünü ve buna göre te-
davinin de değiştiğini
belirterek şunları söy-
ledi: “Spor yapanlarda
ya da sporla uğraşmasa
bile yaşı daha genç olan
ve aktivitesi yüksek insan-
larda doğrudan yırtılabili-
yor. İkinci tipi ise daha ileri
yaşlarda ve yüklenme az bile
olsa menisküs dokusunundaki
aşınmaya bağlı yavaş gelişen
yırtıklardır. Genç hastalarda çoğu
menisküs yırtığında ameliyat gerekli
iken yaşlı hastalarda ameliyat dışı teda-
viler öncelikli olarak uygulanıyor.”

artroskopi sonuçları çok iyi

Menisküs yırtığı tedavisinde her hastaya
özel değerlendirmeler yapıldığını belirten
Prof. Dr. Alper Kaya, sporcuların bir an
önce spor hayatına dönme beklentisinin
tedavinin farklılaşmasına yol açtığını söy-
leyerek sözlerine şöyle devam ediyor:
“Menisküsün korunması gerekiyor, yırtık-
lar olabildiğince dikilmeye çalışılıyor. Ge-
nellik tamiri mümkün olan yırtıklar yüzde
80 olasılıkla iyileşiyor. Ancak yüzde 15-20
gibi bir oranla da iyileşmeyip ikinci bir
ameliyatla yırtık kısmın alınması gerekebi-
liyor. Menisküs ameliyatı günümüzde art-
roskopiyle (kapalı yöntem) yapılıyor.
Artroskopi ile diz ekleminde ulaşılması
zor ve dar yerlere iki üç delikten özel bir
kamera ile ulaşabiliyor, sadece hasarlı do-

kuyu
çıkarmak
veya dikmek
mümkün oluyor ve çok iyi sonuçlar
alınıyor.”

Kalça eklemini zorluyor

Sportif hareketlerin aşırı ya da ters yapıl-
masının kalça eklemini zorladığını belir-
ten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doç. Dr. Barış Kocaoğlu, bu bölgede olu-
şan hasarın kendini ağrı ile belli ettiğini
söylüyor. Spor hareketlerinin yanı sıra ge-
netik nedenler ya da aniden yapılan ters
hareketler de, labrum denilen ve adeta
kalça eklemi içinde contaya benzer şekilde
olan yapının yırtılmasına yol açıyor. Bu
yıpranmalar ve yırtılmalar da halk ara-
sında “kireçlenme” olarak biliniyor. Bu

durumun giderilmesi için uygulanan
ameliyatlarda son 5 yıldır Türkiye’de
kalça artroskopisi tercih ediliyor. Kapalı
kalça ameliyatı olarak da bilinen bu cer-
rahi yöntemde; kalçaya herhangi bir açık
yara yapmadan, bir kas kesmeden, sadece
4 milimetrelik 2-3 tane delikten özel bir
kamera ile girilerek içeride o yırtığın dikil-
diğini söyleyen Doç. Dr. Barış Kocaoğlu
şu bilgileri veriyor: “Ameliyat sırasında
kemik çıkıntıları tıraşlanıyor, kıkırdağa te-
davi yapılıyor. Böylece kalçanın ileri kireç-
lenmesi önleniyor. Hastanın ağrıları ciddi
yönde azalıyor. Çoğu hasta kapalı bir
ameliyat olduğundan ameliyata daha
sıcak bakıyor, günü birlik bir cerrahi ile
hasta ertesi gün üzerine basabiliyor ve
banyo yapabiliyor, ameliyatın ertesi günü
taburcu ediliyor. anıl BoDUÇ

Günümüzde sağlıklı yaşam ve
kilo verme, fit kalma, kendini

daha dinamik hissetme
amacıyla spor yapmak adeta
bir yaşam tarzı haline geldi.
Spora olanilginin artmasıyla

birlikte, spor salonlarında veya
açık havada koşu, bisiklet,

yüzme gibi sporlardan sonra
görülen yaralanmalarda da

artış gözleniyor

KalçadaKi kireçlenmeyi artıran en
büyük nedenler, kalçada erken dönemde

olan kemik çıkıntıları ve yırtıklar. Bu şikayet-
leri erken yaşlarda ameliyat edip önlemek

mümkün, bu sayede kalça protezine
gidiş azaltılabiliyor. Erken teşhis edi-

len sporcuysa ameliyattan sonra
spor hayatına devam ede-

biliyor.

Erken
teşhis önemli!

yapanlar
dikkat!

Varisle nasıl
mücadele
edİlİr?
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan, “Bazı
kurallara dikkat edilmediğinde şikayetlerin
artmasının yanında, normal olan damarlarda yeni
varislerin oluşması, kılcal damar görüntülerinde
artma yaşanabiliyor. Oysa basit önlemlerle varisten
korunmak, şikayetleri gidermek mümkün” diyor

Günümüzde giderek daha fazla kişide görü-
len varis, özellikle uzun süre ayakta duranları
ya da uzun süre oturarak çalışanları tehdit edi-

yor. Kilo artışı ve hareketsiz yaşam biçimi de varis oluşu-
munda önemli rol oynuyor. Bacaklarda ağrı, yorgunluk
ve şişkinlikle seyreden varis bir yandan da kozmetik açı-
dan kadınları rahatsız ediyor. Acıbadem Bakırköy Hasta-
nesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah
Doğan, “Bazı kurallara dikkat edilmediğinde şikayetlerin
artmasının yanında, normal olan damarlarda yeni varis-
lerin oluşması, kılcal damar görüntülerinde artma yaşa-
nabiliyor. Oysa basit önlemlerle varisten korunmak,
şikayetleri gidermek mümkün” diyor. Dr. Abdullah
Doğan, variste 10 kritik kuralı anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.

Yüksek topuklu giymeyin

Bacak kasları toplar damarlar için pompa görevi gördü-
ğünden bu kasları yetersiz çalıştıran ayakkabılar giymek-
ten kaçının. Topuk yüksekliği 5 cm’den yüksek olan
ayakkabılar baldır kaslarının calışmasını kısıtlıyor. Bacak
bacak üstüne atma, bağdaş kurarak ya da çömelerek
oturma gibi hareketler de toplar damarlardaki kanın
kalbe geri dönüşünü engellediğinden bu hareketlerden
kaçının.

Bol kıyafetleri tercih edin

Vücudunuzu sıkan, özellikle karnınızda baskı oluşturan
dar kıyafetlerden kaçının. Pantolon ve eteklerin bel kıs-
mını fazla sıkmayın, çok dar kemerler kullanmayın. Tayt-
lar, dar iç çamaşırları ve benzeri kıyafetler de kan
dolaşımını olumsuz etkiliyor. Dar giysiler bacaklardan
kalbe dönen dolaşımı engelleyerek bacak toplar damarla-
rında kanın daha çok göllenmesine neden oluyor.

Bacaklarınıza soğuk duş aldırın

Bacaklara soğuk su uygulanması, sıcaktan dolayı genişle-
miş damarların daralmasını sağlayarak şikayetlerin azal-
masını ve geçmesini sağlıyor. Özellikle de yoğun ve uzun
bir günden sonra bacaklara soğuk su uygulamak bacak-
larda belirgin rahatlama sağlıyor. Banyonuzu da müm-
kün olduğunca sıcak olmayan ılık veya soğuk su ile
yapmayı tercih edin. Hareketsizlik varisin en önemli ne-
denlerinden biri. Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz
kalmayın. Uzun süre ayakta veya oturarak çalışmanız ge-
rekiyorsa sık aralıklarla bacak ve ayaklarınızı hareket etti-
rerek bacaklardaki kanın kalbe geri dönüşüne yardımcı
olundiyor. seDeF KaBaK

Tek çözüm düzenli muayene
Dış dünyayı anlama ve etkile-
şim kurma konusundaki en
önemli organ olan gözlerde

oluşabilecek kanser türlerinin ihmal edil-
mesi, görmede ciddi kayıplara yol açabi-

lecek sorunlar ile karşı karşıya kalınma-
sına sebep olabiliyor. Ülkemizde ise kan-
ser ile yaşamlarını sürdürenlerin sayısı
her geçen yıl artmaya devam ediyor. 4
şubat Dünya Kanser Günü’nde, gözlerde

görülen kanser türleri ve kanserin göz-
lerde oluşturduğu etkiler hakkında top-
lum bilincinin artmasının önemine dikkat
çeken Dünyagöz Etiler’den Prof. Dr. Sa-
muray Tuncer, düzenli göz ve göz dibi
muayenelerinin, erken teşhis konusunda
büyük rol oynadığını belirtiyor.

Başka hastalıkların da belirtisi

Prof. Dr. Samuray Tuncer, göz dibinde
gözlemlenen lezyonların, gözde oluşabi-
lecek kanserlerin yanı sıra sistematik
kanser türlerinin parçası da olabileceğini
belirtiyor. Rutin göz muayeneleri saye-
sinde; lenf, meme, cilt, prostat ve akci-
ğer gibi kanser türlerinin yanı sıra, gözde
oluşan melanom tümörünün de kolay-
lıkla teşhis edilebildiğine dikkat çeken
Prof. Dr. Samuray Tuncer, bu muayeneler
sayesinde pek çok hastanın hayatının
dahi kurtulduğuna dikkat çekiyor. Özel-
likle çocukluk ve bebeklik döneminde,

rutin muayeneler sayesinde retinoblas-
tom gibi göz içinde görülen kanserlerin
erken teşhis ile tedavisine başlanması,
hastalığın elimine edilebilmesi ve görme
yetisinin korunması açısından büyük
önem taşıyor.

Kanserin olası Belirtileri

lOlası göz kanseri belirtileri
lBulanık görüş 
lAni görüş kayıpları 
lGörüş alanında ortaya çıkan hareketli nokta
veya çizgiler, ışık parlamaları
lGörme alanı kaybı 
lGözün renkli kısmında ortaya çıkan koyu
nokta veya leke 
lGözbebeğinin şeklinde veya büyüklüğünde
değişim 
lGözün göz yuvasındaki doğal konumundan
kayması veya dışarı doğru çıkması 
lGözde kızarma veya ışığa karşı hassasiyet



S ultangazi'de ailesi tarafından
erken evlendirilen, 12 yıllık evli, 2
çocuk annesi E.G. (28), kayın-

pederinden 12 yıldır şiddet gördüğü
iddiasında bulundu. Son olarak, ço-
cuklarının okul masraflarını karşılaya-
cağı parayı vermek istemediği için
kayınpederinin, kendisine 9 saat bo-
yunca şiddet uyguladığını öne sürdü.
Darp raporu alarak polise şikayette bulun-
duğunu, ancak kayınpederinin ifadesinin
alındıktan sonra serbest kaldığını
söyledi.  Eşinin Antalya'da çalıştığını, son
şiddet olayının ardından ailesinin yanına sı-
ğındığını belirten E.G., yetkililerden yardım
istedi.

Alkolik ve kumarbaz

Kayınpederinin alkol ve kumar bağımlılığı
olduğunu söyleyen E.G., sabaha kadar
darp edildiği geceyi anlatarak, "Tartıştık,
para mevzusu yüzünden. Sürekli alkol alı-
yor, kumar oynuyor. Aşağı yukarı 12 senedir
bu böyle. Kazandığımız parayı elimizden
alıp alkole, kumara verdiği için bütün ço-
cukları yanından gitti zaten. Sadece eşim ve

ben
kalmış-
tık. En son ka-
fası iyice gitmeye başladı, değişmeye
başladı. Dün akşam da beni çok kötü
dövdü, elimdeki parayı almak için. Vermek
istemedim, çünkü okul başlıyor, çocuğu-
mun masrafları var. Tartışmamızın sonucu
bunlar oldu. Eşim Antalya'da inşaat işi ya-
pıyor. Kapıları üstüme kilitleyip anahtarla
beni sabaha kadar dövdü. Yumrukla yü-
züme, ayaklarıma, kollarıma vurdu sürekli.
O sırada en küçük oğlu vardı evde. O da
korktuğu, odanın kapısı kilitli olduğu için

müdahale edemedi. Sabah olunca da
sızdı, biz kaçtık. Karakola gittik.

Daha önce de çok kez şiddet uygu-
ladı. Sabaha kadar, toplamda 9
saat boyunca şiddet gördüm.
Bunu çok kez yaşadım. Eskiden
korkuyordum, çekiniyordum.
Silahı var çünkü. Silah da çek-
mişti bana. O gün kaynımın da
orada olması bana cesaret verdi,
kayınpederim uyuyunca evden

kaçtık" dedi.

Doktor bile şaşırdı

Maaşının kayınpederi tarafından elin-
den alındığı için ekonomik bağımsızlığı-

nın olmadığını ifade eden E.G., darp
raporu aldığı doktorun bile darp izlerine şa-
şırdığını söyleyerek, "Benim bütün maaşımı
o alır. Yani ben maaşımla kendime katkı
sağlayamam. Hepsini o alır. Kendi ihtiyaç-
ların için sana 100 TL veriyorsa, 500 TL
kumara gider. Bir kızım, bir oğlum var. Biri
8, biri 5 yaşında. Okul masrafları için o pa-
rayı vermek istemedim. Eşim de şu an
yolda, buraya geliyor. Eski şiddet olayla-
rında korkudan eşime bir şey söyleyeme-
dim. Doktor bana hastanede 'Bu nasıl bir
darptır? Ben kaç senelik doktorum, böyle
bir darp ilk defa görüyorum, dedi. " DHA
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H emen hemen her on yılda bir ülke
genelinde bir krizdir tutturup 
dururuz ya.

Peki ya, kriz yok desek.
Oh ne güzel, ekmek elden su gölden desek.
Oh kim ne iş yaparsa yapsın işler tıkırında

desek.
Var mı böyle bir ihtimal?
O zaman iyi ile kötü, başarılı ile başarısız,

çalışkan ile tembel, işini hakkıyla yapan ile işi-
nin hakkını vermeyen/veremeyen nasıl anlaşılır.

Ortada ciddi bir haksızlık olmaz mı?
İki yüzlülük olmaz mı?
Buradan yola çıkarak 'şirketleri kriz batır-

maz, yanlış yönetimler, yanlış kararlar, işini bil-
meyen yöneticiler/patronlar batırır' 
diyebilir miyiz?

Diyebiliriz...

Beş yüz yıl önce İstanbul yıkılmış!

Bakın mesela bugün, yani 14 Eylül, İstan-
bul'da 14 Eylül 1509’da yaşanan ve ‘Küçük Kı-
yamet’ olarak bilinen büyük depremin yıl
dönümü.

Bundan tam 509 sene önce İstanbul’da 7.7
ve 7.5 olmak üzere iki deprem olmuş.

İstanbul tarihinin en şiddetli depremini 
yaşamış.

Küçük kıyamet (Kıyamet-i Suğra) denilen
depremin ardından Marmara Denizi’nde tsu-
nami meydana gelmiş.

Boyları 10 metreye kadar yükselen dev dal-
galar şehirde tufan yaşatmış.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 1509 depremini "İs-
tanbul'un en sağlam merkezi kesiminde mey-
dana gelen, şimdiki büyüklüğüyle yaklaşık 7.7
diyebileceğimiz, enerji olarak yaklaşık 3 tane
Kocaeli depremi büyüklüğünde, çok büyük bir
depremdi" şeklinde tarif ediyor.

Olası depremin büyüklüğü hakkında ise Prof.
Dr. Ersoy, "Bir grup araştırmacıya göre 30 yıl
içinde yüzde 65 olasılıkla şiddeti 7'den büyük
bir deprem olacak. Bunun 19 yılı geçti. Tehlike-
nin riski artıyor. Yarın da olabilir, 11 yıl sonra
da. Tekrarlanma aralıkları genellikle tutar. Sü-
renin yaklaştığını buradan öngörebiliriz. Mar-
mara için en kötü senaryo 1509 depreminin
tekrarlanmasıdır. Yaklaşık 7.7, 7.5 şiddetle-
rinde bir depremi öngörebiliriz" yorumunu 
yapıyor.

"5 İLÇE DAHA ÇOK ETKİLENECEK"

Özellikle Avrupa Yakası'nın sahil kesiminin
zemin olarak daha tehlikeli olduğunu kaydeden
Prof. Dr. Ersoy, “Aksaray'dan Zeytinburnu'na,
Bakırköy'e, Küçükçekmece'ye, Avcılar'a, Büyük-
çekmece'ye doğru giden sahil kesiminin zemini
daha hassas. Dolayısıyla buradaki yapılar dep-
remden daha çok etkilenecek. Bu bölgelerdeki
kentsel dönüşümün hızına biraz daha ağırlık
vermemiz gerekiyor. İnşaatlar ilçenin zeminine
özel yapılmalı. Maalesef sağlam kayalar üze-
rinde bile inşaat yapmasını bilmiyoruz. Kadı-
köy'de yaptığınız bir binayı Avcılar'da
yapamazsınız. Avcılar'da yaptığınız bir binayı
Şişli'de yapamazsınız. Zemin özellikleri birbi-
rinden farklı" dedi.

Şili akıllandı, ya biz!

Aslında aradan geçen 500 yıla bakarsak

Türkiye olarak pek akıllandığı-
mız söylenemez.

Hala depreme dayanıksız binalar, mühen-
disi olmayan, kontrolü olmayan, derme çatma
yapılar ile şehirler yapmaya kalkıyoruz.

Bakın mesela 22 Mayıs 1960'da Şili'de,
9,5 ölçeğinde, dünya üzerinde şu ana kadar
ölçülebilen en büyük deprem meydana gelmiş.

Bu depremden sonra dersini iyi çalışan,
tedbirleri artıran, depremi gündeminde ilk sı-
raya koyan Şili bugün artık 7, 8 hatat 9 şid-
detinde olan depremleri bile hasarsız
atlatmayı başarmış.

Bize gelince öyle mi?
Tabi ki değil.
Allah korusun, yarın 17 Ağustos benzeri

bir deprem ile karşılaşırsak, uzmanlar yüzbin-
lerce insanın ölebileceğini söylüyor.

Kriz batırmaz yönetici batırır!

Peki yazımızda neden 'Deprem öldürmez
bina öldürür, kriz batırmaz yönetici batırır'
dedik.

Nasıl ki; cennet bir ülkede yaşamamıza
rağmen, deprem açısından maalesef özürlü bir
millet olduğumuz için, depremle yaşamayı öğ-
renmediğimiz için, ev alırken ya da kiralar-
ken, depreme dayanıklı mı, değil mi,
araştırmadığımız için, oturacağınız binanın
sağlamlığından ziyade konumunu ve tipini
önemsediğimiz için, deprem öldürmez, çürük
ve sağlam olmayan binalar öldürür, sözünü es
geçtiğimiz için her depremde çok ağır hasar-
larla karşılaşıyorsak.

Bence ekonomik krizler de bir deprem 
niteliğindedir.

Deprem binaları sallar ve sağlam olmayanı
yerle bir eder.

Ekonomik krizlerde ise, yok döviz yükseldi,
yok kira yükseldi, yok müşterim kaçtı, yok pi-
yasa durgun şeklindeki sarsıntılar önce şirket
fizibilitesini iyi yönetemeyen firmaların etki-
lenmesine ve salllanarak belki de batmasına
neden olur.

Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız!

Önüne gelen müteahhit oluyor.
Önüne gelen yatırımcı oluyor.
Önüne gelen iş adamı, tüccar, şirket sahibi,

yönetici, patron oluyor.
Daha patronluğun ne anlama geldiğini bil-

meyenler iş vermeye başlıyor.
Elindeki veri, gösterge, değer, mal satın

alacağı hizmeti karşılamıyor.
Sonra ilk ekonomik sallantıda bam güm

yerle bir gümlüyor.
Tabi ki olağanüstü krizler var.
Tabi ki alınan kararlar dışında beklenmedik

gelişmeler var.
Tabi ki Türkiye'de iş yapmak kolay değil.
Yine de bütün bunları hesaba katarak iş

yapan ile hesapsız kitapsız hareket edenleri
ayrı noktaya koymak gerek.

Bu satırların yazarını da aynı noktada de-
ğerlendirebilirsiniz.

Ne diyelim, umarım ve dilerim hayat
devam ettikçe yaşananlardan ders çıkartarak
ömrümüzü sürdürelim...

Son olarak hepimize kolay gelsin, krizler
erken bitsin diyorum...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Deprem öldürmez bina
öldürür, kriz batırmaz

yönetici batırır!
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ılla olElım mı?

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

GÜVENİN VE GÜLER YÜZÜN ADRESİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDiYORUZ 

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

Sultangazi'de 2 çocuk annesi E.G. (28), kayınpederinden 
12 senedir şiddet gördüğünü ve son olarak 9 saat boyunca
darp edildiğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan
E.G., darp raporuyla birlikte polise başvurduğunu, ancak
kayınpederinin ifade verip serbest kaldığını söyledi. Genç
kadın yardım çağrısında bulunarak, "Öldükten sonra mı
bize yardım edecekler? İlla ölelim mi?" diye sordu

Kayınpederinin, kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini,
daha önce çocuklarına da şiddet uyguladığını ifade eden
genç kadın, "12 senedir şiddet görüyorum. Gereken her
şeyin yapılmasını istiyorum. Ben bugün şikayetçi oldu-

ğumda polis bana sadece ifadesinin alınacağını ve başka
bir şey yapılamayacağını söyledi. Televizyonlarda görü-

yoruz, bütün kadınlar, gidip şikayetçi oluyorlar, ölü-
yorlar. Öldükten sonra mı bize yardım edecekler?

İlla ölelim mi? O adamın içeri girmesi için
illa ölmem mi lazım?" diyerek yetkili-

lere yardım çağrısında bu-
lundu.

Ne zaman 
yardım edecekler?

Fatih'te adres
sorduğu kişi

tarafından
kaçırılarak

fidye istenen
Fazıl A.,
Silivri'de

düzenlenen
operasyonla
kurtarılarak

ailesine teslim
edildi. Olayla

ilgili 3 kişi
gözaltına
alınarak 

adliyeye sevk
edildi

aFganistan'dan Tür-
kiye'ye 1 ay önce gelen
Fazıl A., 3 Eylül günü

Gebze'den  Zeytinburnu'nda oturan
halasının oğlu Veli A' ile buluşmak
için evden çıktı. Otobüsten inen
Fazıl A., Aksaray'da çevrede bulu-
nan bir kişiye gideceği adresi sordu.
Fazıl A'ya kendisinin de Afganistanlı
olduğunu ve gideceği adrese götüre-
ceğini söyleyen kişi ile beraber oto-
büse binerek Silivri'deki bir eve gitti.
Evde bulunan 3 kişi Fazıl A'yı darp
edip ellerini bağlayarak bir odaya
kapattılar. Akrabaları Fazıl A.'dan
haber alamayınca durumu Veli A'ya
bildirdi. Veli A. ise Fazıl A.'nın ya-
nına gelmediğini söyleyerek durumu
polis ekiplerine bildirdi. Fazıl A.'nın
üzerindeki yaklaşık bin lirasını gasp
eden 3 kişi Fazıl A.'nın sosyal medya
üzerinden annesine ulaşarak Fazıl
A.'yı kaçırdıklarını ve 20 bin dolar

fidye istediklerini söyledi.

Polis araç plakasından yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş
Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amir-
liği Rehine Kurtarma ve Müzakere
Timi, mesajın atıldığı sosyal medya
hesabını incelemeye aldı. Fazıl A.,

çetenin odada olmadığı bir anda
sosyal medyadan Silivri'de bulundu-
ğunu söyleyince ekipler devreye gire-
rek evin etrafında ne olduğunu
sordu. Fazıl A., ise evin önüne bir
araç olduğunu ve plakasını söyledi.
Plakayı sorgulayan Rehine Kur-
tarma ve Müzakere Timi aracın sa-
hibine ulaştı. Aracın sahibinin çatı
ustası olduğunu belirleyen ekipler,
Silivri kavaklı mahallesinde çalıştı-
ğını öğrendiği araç sahibiyle buluştu.
Aracın sahibinin Silivri'de ev sahibi
olduğunu ve kiracılarının da Afga-
nistan uyruklu 3 kişinin kaldığını be-
lirleyen ekipler eve operasyon
düzenledi. Yapılan operasyonda
evde bulunan Afganistan uyruklu
Şems R., Muhibullah A ve İdris A.
gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş
Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bura-
daki işlemlerinin ardından 3 kişi ad-
liyeye sevk edildi. DHA

Adres sorduğuna

pismAn oldu

Eski meclis üyesi saldırıya uğradı
Beylikdüzü’nde lüks bir otomobil
içerisinde bulunan genç bir ka-
dına silahlı saldırı düzenlendi.

Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yara-
lanan genç kadının, Patika İnşaat’ın sahibi
Aslı Çağatay olduğu belirlendi. Güvenlik
maerasına yansıyan görüntülerde saldır-
gan’ın Çağatay’ın aracının önünü kestiğive

kurşun yağdırdığı görülüyor. 
Aslı Çağatay 2009’da CHP’den meclis üyesi
seçilmiş, daha sonra istifa ederek AK Par-
ti’ye geçmişti. Polisin olayın faili olarak ara-
dığı saldırganın, Çağatay’ın iş ortağı olduğu
ve saldırının ortaklar arasında yaşanan ala-
cak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı
iddia edildi. 

Şaka yaparken kendini yaktı
Fatih'te bir lokantada iki çalışan
arasındaki şakalaşma kötü sonuç-
landı. Semavere vuran çalışan ar-

kadaşını yaktı. O anlar güvenlik kamerasına
yansıdı. Yusufpaşa'da bulunan bir lokanta-
daki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi.
Suriyelilerin çalıştığı bir lokantada çalışan bir
genç, tezgah önünde bir arkadaşıyla sohbet
etmeye başladı. Sohbetin başlamasından kısa
bir süre sonra tezgaha gelen başka bir çalışan,
önünde bulunan içi kaynar su dolu semavere
vurdu. Kapağı açılan semaverin içindeki kay-
nar su, Suriyeli Abdülhadi Necim'in üzerine
döküldü. Can havliyle geriye doğru kaçmaya

çalışan Necim, yanmaktan kurtulamadı.
Boynu, kolu ve göğsünden yanan Necim, çev-
redekiler tarafından yakındaki bir hastaneye
kaldırıldı.

Kameralara yansıdı

Abdülhadi Necim'in yanmasıyla sonuçlanan
feci olay iş yerinin güvenlik kameralarına da
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Necim'in
lokantada çalışan bir arkadaşıyla sohbet et-
tiği, o sırada tezgaha gelen diğer bir çalışanın
bir süre sonra semavere vurduğu görülüyor.
Vurmanın etkisiyle üzerine kaynar su dökülen
Necim geriye doğru kaçıyor.

Bacağındaki 
darp izlerini

gösteren 
mağdur kadın
yaşadıklarını
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G eçen gün evin sigortasını yaptırmak
için Avcılar’ da ki sigorta acentesine
gittim dönüşte trafiğe kapalı Mar-

mara Caddesinden geçmek zorunda kaldım.
Cadde yine kalabalık Orta Doğulu ve Afrikalı
yurttaşlar çoktu ve kimseyi tanıyamadım, ta-
nıdık yüz aradım. Benim gibi şaşkın bakış-
larla ilerleyen “Sezai Sami” dostumla
karşılaştım. Epeydir görüşemediğimiz için
konuşacak ve anlatacak konumuz birikmişti.

Son günlerde ülke yönetiminde yaşanan
ekonomik ve politik bunalım anında gündelik
toplumsal yaşama da yansımış. Yönetimde ki
istikrarsızlık cebi ve cüzdanı yaktığı gibi dev-
let/kamu borçları nedeniyle kişi başı döviz
cinsinden borç alabildiğine artmış durumda.

1989 da Bulgaristan’dan zorunlu göç ne-
deniyle Türkiye’ye gelmek zorunda olan mes-
lek lisesi öğretmeni Ali Ömer usta yaşından
dolayı öğretmenliğe almadılar ama bir kamu
kurumunda tamir atölyesinde işçi olarak işe
başladı. Yaşı nedeniyle zorunlu on beş yılı de-
virdikten sonra emekli oldu maaş bağlandı
aylığı 900 liraydı. Biraz koşturma ve uğraş-
ları sonucu Bulgaristan’da çalıştığı günlerin
emekli maaş alma hakkı olduğunu öğrenince
sevindi fakat para eline geçince bundan on yıl
önce leva elli kuruştu, maaşı 300 levaydı.
Olsun yine çalıştığı yılların hakkını alıyordu
ya o yeterdi. On yıl önce kuruş değerinde olan
para bugünler acaba kaç TL: değerindeydi?

Sezai Sami, Ali Ömer usta ile Marmara

caddesinde yıllar sonra karşılaşıp dertleşmiş-
ler. Ali Ömer usta uzun bir uğraş sonucu Bul-
garistan vatandaşlığını yeniden alıp zaman
zaman köyüne gidip gelmekte. Geleceğimiz
çocuklarımızdır deyip çocuklarından çok to-
runlarını ora vatandaşı yapmış. Geçen yıl
Nisan ayında oy kullanmaya giderken 1 leva
2 lira ediyormuş, hatta Türkiye den aldığı
maaşı tam tamına 1000 leva eder. 24 Hazi-
ran da oy kullanmaya Türkiye ye geldiğinde
biraz kalır akraba ve eski dostlarıyla hasret
gidermek ister. Ülkenin seçimden sonra vaat-

lerin yerine getirilmesini umar ama hiç de
beklediği olmaz.

Hangi ülke olması önemli değil tüm politi-
kacılar verdikleri sözü tutmadığı gibi yurtta-
şın yaşadıklarını ve duygularını inkâr edip
kendi duygu ve düşüncelerini kabul ettirmeye
çalışırlar. Yöneticiler, yurttaşla empati kur-
mamakta. Tartışma, kızgınlık, içerleme ve
yüz yılların yöneten ve yönetilen, emek ve ser-
maye arasındaki uzlaşmaz çelişki günü-
müzde hoşgörüsüzlük ve iletişimsizlikle
birleşerek yurttaşın değerlerini yok say-
makta. Varsa yoksa her şeyi yöneticiler bilir
mantığı, yaşadığımız coğrafya da yüzyılların
getirdiği kaderciliğin, boyun eğişin, suskunlu-
ğun alışkanlık haline alması, ölü toprağı ser-
pilmiş bu ülkede az dahi olsa sorgulayanların
varlığı umut olmakta. Ali Ömer usta, ülkenin
ekonomik, politik ve sosyal olarak gidişatının

olumlu olmadığını, sorunların giderilmesi ge-
rektiğini dile getirir.

Aradan çok zaman geçmez ama geçen
yılın Nisan’ında bir leva iki lirayken bugün
dört lira der. 2018 Ocak başında ABD. doları
3,76 lira iken bugün 6,50 liraya, euro ise
4,55 iken bugün 7,5 lira. Aradaki uzun bir
zaman dilimi değil dokuz aylık bir sürede %
40’ı aşkın bu kadar bir fark olmasını anla-
mak için ekonomiyi bilmek gerekir mi?

Son yıllarda ülkemizin doğal zenginlikleri
madenciye ve betoncuya verilip tarumar
edildi, devlet kurumları da özelleştirilip satıl-
makta. Yine son yılarda nedense yöneticilerin
kişisel zenginlikleri de hızla artmakta. Yurt-
taşların yoksulluğu ise gerçek olarak dibe
vurmuş durumda. Bu iki kişi ekonomiden an-
lamıyorum diyor, siz anlıyor musunuz ya da
sayın yöneticiler ya siz?

Ekonimiden anlamak

G üney kore’nin Cheonan ken-
tinde yapılan Dünya Dans Fes-
tivali’nde Türkiye’yi temsil

eden FIDaF Daimi Onursal Başkanı ve
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
hasan akgün şu şekilde konuştu:
“Dünyanın en güzel, en iyi festivali olan
Cheonan Dans Festivali’nde bulunmak-
tan ötürü ben ve 50 kişilik Türk ekibi
olarak son derece mutluyuz. Bu ne-
denle kardeş şehir Belediye Başkanı-
mız koo Bon Young ve festival
komitesine, altıncı kez bizi davet eden
sayın başkanına çok teşekkür ediyo-
rum. her geçen gün büyüyen Cheonan

Dans Festivali dünyaya damgasını vur-
muştur. Dünyanın en iyi dans festival-
leri arasında en iyi yere gelmiş
durumda. 30 yıldan beri belediye baş-
kanı olarak dünyadaki bütün festivalleri
geziyorum. Uluslararası kültür ve
Sanat Festivalleri dünya kardeşliğine,
dünya barışına, sevgi ve dostluğun bu-
luşmasına, kültürlerin kaynaşmasına
hizmet eden en büyük kültürel faaliyet-
tir. Cheonan Dans Festivali’nin büyüyüp
bu noktaya gelmesine katkı sağlayan
geçmiş dönem ve bugünkü Cheonan
belediye başkanımızı ve ekibini, emeği
geçen herkesi kutluyorum. Festivalleri

en iyi özetleyen cümle şudur; ‘Sevgi
Birbirimize Barış hepimize’ diyorum.
hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha
selamlıyorum.” 

Altınköprü gururlandırdı

Uluslararası halk Dansları Festivalleri
Federasyonu (FIDaF) Onursal Başkanı
olan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. hasan akgün, 2016 yılında Cheo-
nan Dans Festivali’nde dünya şampi-
yonu olan altınköprü halk Dansları
Topluluğu’nun açılışta sergilediği halk
oyunları gösterisini izlerken gurur duy-
duğunu belirtti.  

HEPİMİZ KARDEŞİZ
Festivallerin kardeşlik duygularını 
güçlendirdiğini anlatan Akgün, “Bugün
Kore’de diyorum ki hepimiz kardeşiz, hep
birlikte çok güzeliz” şeklinde konuştu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün altıncı kez katıldığı 2018 Cheonan
Dünya Dans Festivali’nin açılış konuşması yaptı. Türkiye'yi, Güney Kore'de temsil eden

Akgün, festivallerin barışa ve uluslararası diyaloğa katkı verdiğini belirterek, “Festivalleri
en iyi özetleyen cümle şudur; sevgi birbirimize barış hepimize” dedi
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ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Büyükçekmece alkış aldı
GÜneY kore Cumhuriye-
ti’nin özel daveti ile bu
ülkeye giden Büyükçek-
mece Belediyesi altın-
köprü halk Dansları
Topluluğu, 4 kente ger-
çekleştirdiği gösterilerde
büyük beğeni kazanırken
uzun süre ayakta alkış-
landı.  Güney kore kültür
Bakanlığı ve Federation

of International Dance
Festivals (FIDaF) tarafın-
dan 27. Cheonan Dünya
Dans Festivali’ne özel bir
davetle katılan Büyük-
çekmece Belediyesi altın
köprü halk Dansları
ekibi, 4 farklı kentte yap-
tığı 17 gösteriyle Türk
folklor kültürünü başa-
rıyla yansıttı.

SEVGI BIRBIRIMIZE
BARIS HEPIMIZE

Geleceğe yatırım
yapıyoruz

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala
Avcılar'daki okulların onarım çalışmalarının
tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Handan Toprak,
“Biz eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır
diyerek okullarımız için de çalışmaya devam ediyoruz” dedi

2018-2019 eğitim öğretim
yılının başlamasına sayılı
günler kala ilçe genelinde ki

okulların eksiklerini gidererek, çevre te-
mizliğini yapmaya devam etti. “Öğren-
cilerin temiz bir ortamda eğitim
almaları için her yıl olduğu gibi bu yılda
çalışmaları titizlikle yapıyoruz” diyen
Başkan Toprak, Yeşilkent Mahallesi'nde
bulunan Kemal Atay Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesinde yürütülen temizlik ve
yenileme çalışmalarımızı yerinde 
inceledi. 

Büyük gayret gösteriyoruz

Avcılar Belediyesinin eğitime göstermiş
olduğu katkı ile her zaman eğitim dostu
bir belediye olduğunu ifade eden Avcılar
Belediye Başkanı Handan Toprak, “Ço-

cuklarımızın temiz ve donanımlı bina-
larda eğitimini sürdürebilmesi için okul-
larımıza destek olmaya devam edeceğiz.
Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapı-
lan yatırımdır. Bizlerde bunun bilinci ile
her daim çocuklarımızın destekçisi olu-
yor, onlar için bütün gayretimizle çalışı-
yoruz. Belediye olarak her yıl olduğu
gibi bu yıl da okullarımızın eksiklerini
gidererek, çevresini temizliyoruz. Hem
öğretmenlerimiz hem de öğrencilerin
temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitimini
sürdürmesini amaçlıyoruz. Çocukları-
mızın temiz ve donanımlı binalarda eği-
timini sürdürebilmesi için okullarımıza
destek olmaya devam edeceğiz. 2018-
2019 Eğitim Öğretim yılının tüm öğret-
men ve öğrencilere hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.  ANIL BODUÇ

Kartal
psİKoloğa
gİdİyor
Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet
gösteren Kadın Danışma Merkezi,
2010 yılından itibaren bireysel
danışmanlık, grup terapisi ve 
seminer yoluyla Kartallı kadınlara
psikolog hizmeti veriyor

Psikolojik destek çalışmalarını daha
geniş kesimlere ulaştırabilmek için
mevcut kadrosu dışında çeşitli kurum-

lar ve gönüllü psikologlarla işbirliği yapan Kadın
Danışma Merkezi, bu kapsamda İstanbul Şehir
Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans prog-
ramı ile geçtiğimiz yıl başlattığı işbirliğini bu yıl da
devam ettirerek “Psikolojik Destek Grubu” çalış-
masına imza atıyor. Kartallı kadınlara yönelik
başlatılacak olan çalışmayla; yorgunluk, kaygı,
stresle başa çıkamama, öfke kontrolünü sağlaya-
mama gibi sorunlara odaklanılıyor. 10 haftalık bir
psikolojik destek eğitim programı olarak planla-
nan çalışmayla kadınların; gündelik yaşantıla-
rında sıkça karşılaştıkları sorunlarla daha kolay
başa çıkma becerisi kazanmaları sağlanacak. İle-
tişim becerileri, öfke kontrolü, duygu düzenle-
mesi, kaygıyla ve kriz durumlarıyla baş etme,
farkındalık becerileri gibi konuların ele alınacağı
eğitimler; haftada bir gün, 2 saatlik oturumlar
(toplam 20 saat) halinde gerçekleştirileceği ve üc-
retsiz olacağı ifade edildi.

Sekiz yıldır hizmet veriyor

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Baş-
kan Altınok Öz'ün yaptığı çalışmalar sonucunda
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak
2010 yılında ilk olarak Hürriyet Mahallesi'nde
hizmet vermeye başladı. Daha sonra Kartallı ka-
dınların erişimini kolaylaştırmak amacıyla mahal-
lelerde şubeler şeklinde yaygınlaştırıldı. Kartallı
kadınlar, 8 yıldır bu merkezde, kendileri ve çocuk-
ları için psikolojik destek alarak, bir çok farklı
alanda düzenlenen eğitim ve seminer çalışmala-
rına katılarak ve ihtiyaçları doğrultusunda danış-
manlık alarak faydalanabiliyor.

Avcılar Belediye 
Başkanı Handan
Toprak, Yeşilkent’teki
okulda belediye 
ekipleriyle birlikte
incelemelerde
bulundu.

Başakşehir Belediyesi ve
ibn haldun Üniversitesi, kültür
sanat alanındaki çalışmalarına

bir yenisini ekledi. hem medeniyetimizin
musiki birikimine işaret etmek hem de bu
nadide eserleri geleceğe taşımak adına,

ibn haldun Tasavvuf Musikisi korosu ku-
ruldu. Başakşehir 5. etap’taki şehit Savcı
Mehmet Selim kiraz Bilgievi’nde çalış-
malarına başlayan kursiyerlere cebrailî
yöntemle, birebir, meşk yoluyla eğitim 
verilecek.

Herkese hitap etmesi lazım

Proje koordinatörü ibn haldun Üniversi-
tesi islami ilimler Fakültesi / Türk Din
Musikisi Bölümü’nde öğretim üyesi Dr.
Mehmet Öncel, müziğin her kesime hitap
edebilen ortak bir dil olduğunu belirterek,
“7’den 70’e farklı meslek gruplarından
yirmi üç müziksever ortak bir amaç için
bir araya geldi. hedefimiz, ‘Cebrailî 

Yöntem’ dediğimiz yöntemle birebir,
meşk yoluyla, katılımcılarımıza hem man-
evî yönden gelişmelerine katkı sunmak
hem de kadim musiki geleneğimizi
devam ettirerek sonraki nesillere aktar-
mak için bu projeye başladık. koromuz
şimdilik sadece erkek üyelerden oluşuyor
ama inşallah çok yakında kadınlardan
oluşan bir koro kurmak için de çalışmalar
yapacağız” dedi.

Başakşehir musikiye doyacak



TÜM engelli gruplarına ve ailelerine yö-
nelik ücretsiz hizmet verecek   Çamlık
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde

2018-2019 yılı Özel Eğitim Kurs Kayıtları başladı.
Dekoratif Ahşap Süsleme, Çömlek Yapımı, Kilim
Yapımı, Kasnak İşi, Ahşap Yakma Resim, Keçe
Aksesuar Yapımı, Bağımsız Yaşam Becerileri, Ser-
vis Elemanı, Yemek, Resim, Müzik, Halk Oyunları
olmak üzere 12 branşta  eğitim verilecek. 1 Ekim’de
başlayacak kurslarla engellilere sosyalleşmenin
yanı sıra mesleki beceri ve hobi kazanma olanağı
sunulacak.  

en az yüzde 40 engelli raporu 

Pendik’te yaşayan ve en az yüzde 40 engelli
raporu olan 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar

başvuru yapabilecek. Fiziki olarak Çamlık
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne

giderek yapılacak başvuruları uzman
psikolog, özel eğitim sınıf öğret-

meni ve pedagoglar değerlendi-
recek. Öğrenciler ayrı

sınıflarda eğitime tabi tutu-
lacak. Zihinsel engelliler 

için öz bakım becerisi
olan ve grup eğiti-

mine uygun bireyler
öncelikle tercih

edilecek. Ula-
şım ücretsiz

sağlana-
cak.    

DHA

Pendik Belediyesinin 
engellilere yönelik  pek çok

hizmeti  bir arada sunmak üzere
inşa ettiği  Çamlık Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi,  düzenlediği
ücretsiz kurslarla faaliyete geçiyor.

Servis elemanından kilim yapımına 
12 branşta  verilecek kurslara kayıt için
en az yüzde 40 engelli raporuna sahip

olmak gerekiyor

T ürk Silahlı Kuvvetle-
rinin Özgür Suriye
Ordusu ile bir-

likte Suriye’de gerçek-
leştirdiği Fırat Kalkanı
ve Zeytin Dalı ope-
rasyonlarının ardın-
dan bölgenin
güvenli hale gel-
mesi, Türkiye’de
yaşayan Suriyelile-
rin ülkelerine
dönme isteğini ar-
tırdı. Esenyurt Bele-
diyesi’nin
organizasyonu ile ülke-
lerine kesin dönüş
yapan 21 kişilik Suriyeli
grubu daha memleketlerine
uğurlandı. Türkiye’den ayrıl-
manın burukluğunu yaşayan Suri-
yeliler Esenyurt Belediyesi’ne ait
otobüse binerek, ülkelerine dön-
mek üzere Kilis Öncüpınar Sınır
Kapısı’na doğru yola çıktı. Bunun
yanında ülkelerine dönmek için
başvuru yapan Suriyeli sayısının
67 olduğu ancak İdlib’in karışması
üzerine bir kısmının ülkeye dönme
fikrini ertelediği öğrenildi.

14'üncü kafile

Esenyurt’tan yola çıkan 14. kafileyi
bizzat uğurlayan Esenyurt Bele-
diye Başkanı Ali Murat Alatape,
ailelere ve çocuklara çeşitli hediye-
ler verdi. Başkan Ali Murat Ala-
tepe, “Misafir ettiğimiz insanları
memleketine gönderiyor olmanın
sevincini yaşıyoruz. Biz AFAD ve
Kızılay’la koordineli olarak çalışı-
yoruz. Buradan gönderdiğimiz
Suriyelileri Kızılay karşılıyor ve ev-
lerine kadar götürüyor. Bu bizim
gönderdiğimiz 14. kafile. Bu
grupla beraber Esenyurt’tan giden
Suriyeli sayısı 3 bini aştı. Orada
gidip Esenyurt adında dükkan aç-

mış-
lar semtin is-
mine Esenyurt demeye
başlamışlar. Sadece ülkelerine
dönmüyorlar dönerken bizden bir
şeyler götürüyorlar, bunlar güzel
şeyler.” diye konuştu.

Gitmeye devam edecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın ‘o topraklar normal hale
geldikçe buradan insanlar memle-
ketlerine dönecekler’ sözüne istina-
den bu çalışmayı hızlandırdıklarını
söyleyen Alatepe, “İlk zamanlar
gitmekte çok zorlandılar ama biz
ikna ettik. İlk iki ekibi gönderdikten
sonra buradan dönüş hızlandı.
Onlar Türk ordusu ve ÖSO tara-
fından özgürleştirilen ülkelerine
sahip çıkıp ülkelerinin şerefli fert-
leri olacaklar. Bizler de burada on-
lara yardım etmiş olmanın,
komşuluk görevini yerine getirmiş
olmanın huzurunu bulacağız. Gi-
diyorlar belki biraz zaman alacak

ama gidiyorlar. Oralar özgürleş-
tikçe ordumuz orada başarı gös-
termeye devam ettikçe gidecekler”
dedi.

Vatansız bırakmadık

Başkan Ali Murat Alatepe, bu sü-
reçte Suriyelileri misafir ettiklerini
belirterek, “Memleketine dönen
Suriyeliler mutlular. Türk milletine
ordumuza Başkanımıza teşekkür
ediyorlar. Biz de Cumhurbaşkanı-
mıza teşekkür ediyoruz gerçekten
burada büyük bir devlet adamlığı
gösterdi. Buradan mutlu gidiyorlar
orada da mutlu olsunlar. İnşallah
bundan sonra vatansız kalmazlar.

Dünyanın en şanslı milleti Suriye-
liler. Türkiye gibi komşuları vardı
vatansız kalma ihtimallerini orta-
dan kaldırdık.” şeklinde konuştu.

suriye ve Türkiye birdir

Suriye Türkmenleri’nden olan
Muhammed Cuma, 4 yıldır Türki-
ye’de olduğunu ifade ederek sa-
vaştan çocukları için kaçtığını
söyledi. İlk olarak Gaziantep’e
oradan Konya’ya sonrada İstan-
bul’da Esenyurt’a geldiğini dile ge-
tiren Suriyeli Muhammed Cuma,
“Suriye ve Türkiye bir aynı toprak
sayılır. Allah sizlerden razı olsun.
Cumhurbaşkanımıza da teşekkür

ederiz. Bizlere çok yardımcı oldu
herkes” dedi. 4 çocuk babası Mu-
hammed İbrahim memleketine
dönme heyecanı yaşarken, eşi ta-
rafından terk edildi. 4 çocuğuyla
birlikte Esenyurt Belediyesi’nin
desteğiyle Suriye’ye yola çıkan
Muhammed İbrahim, şöyle ko-
nuştu: “7 sene önce Türkiye’ye gel-
dik. Karadeniz’de de yaşadık
buraya gelmeden önce. Türkiye ve
insanlar çok güzel. İç savaş başla-
yınca Suriye’de iki sene kaldık o
dönemde.  Atılan bombalar beni
ve ailemi yok edecekti ve bizde
dönmeye karar verdik. 100 ev
varsa sadece 1 ev orada kalmıştır.”
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İNCE İNCE

KARISI TERK ETTİ! Esenyurt Belediyesi’nin desteğiyle ülkesi Suriye’ye dönüş kararı alan 
Muhammed İbrahim, karısının kendisini terk etmesiyle birlikte çocuklarıyla tek başına kaldı.

G eçmiş, köklere takılıp kalmak değildir.
Anmak, yadetmek, övünmek elbette ol-
malıdır. Ama aslolan ve daha önemli olan

geçmişten ders almak, örnek almak olmalıdır.
Bu toprakların, kadim coğrafyanın dünü yetiş-

miş alimlerle doludur. İnsana ve insanlığa dair
verilen mücadelelerin hikayelerin sayısı bilinmez
bile. Asırlar önce Botanik alanında Farabi, tıpta
İbn-i Sina, Mimaride yüzlerce eseri günümüzde
hala bütün ihtişamı ile hayran bırakan Mimar
Sinan, astronomi alanında Ali Kuşçu, matematik
ve jeolojide Biruni, ilk pergeli kullanan astro-
nomi ve meteoroloji başta olmak üzere 20 ye
yakın alanda 270 eser bırakan Kındi ve daha bir
çok ilim adamı bu topraklarda yaşadı. 17. yüz-
yıla kadar Avrupa’da bilim dili Arapça idi.Çünkü
Avrupa bu coğrafyadaki bilim gücünü farketmiş
ve eserleri kaynak eser olarak kullanıyordu.

Şimdi yeni bir dünya, fiberoptik kablolar üze-
rinden akan bir dünya ve buna teslim olmuş ha-
yatlar var. Fiberoptik kablolar üzerinden akan
dünyayı anlayamazsak çocuklarımızı oluşan yeni
büyük bir o kadar da acımasız anaforun içinde
kaybetme riski ile karşı karşıya kalırız. Yapay
zeka üzerinden yeniden kurgulanan dünyayı gör-
mezsek yada görmezden gelirsek bu yeni dün-
yada var olamayız ve diğerlerinin ne yapmak
istediklerini anlayamayız. Değişimin ve dönüşü-
mün kodlarını  okuyamazsak yeni dünyada yer
bulma, yaşama şansımız çok zor olacaktır.

Bugün gözlerimizin önünde dünyanın her ye-
rinde olanların basit bir zayıf toplumlara zül-
metme hareketleri olmadığını anlamamız gerek.
Ortadoğu coğrafyasının ve onun en önemli par-
çası olan Anadolu topraklarının insanların yaşa-
ması için gerekli herşeyi ama herşeyi
barındırdığının farkına varmazsak köle olmayı
kabul etmiş oluruz. Bu coğrafyada işgallerle,
bombalarla, kimyasal silahlarla yapılan şey,ve-
rimli ve bereketli toprakların sahibi olmaktır.
Gıda ve su zengini toprakların sahibi olmak isti-
yorlar. Çünkü yıllarca önce yüzyıllar sonra insan-
lığın başına gelebilecek en büyük sıkıntının su ve
gıda olacağını öngördüler. Anadolu toprakların-
dan alıp gittikleri bitki tohumlarını kendileri için
şifa kaynağı olarak kullanıyor bize ise kimyasala
dönüştürüp satıyorlar.

Türkiye’de diyabet hastalığının yoğunluk sebe-
bini hangi üniversitemiz araştırdı?

Kanser vakalarındaki artış acaba hangimizin
dikkatini çekiyor,yada bu konuyu dert 
ediniyoruz?

Biz herşeyin yapayını yemeye neden razı
olduk?

İçinde bulunduğumuz toprakların ana unsuru
tarım ve hayvancılık alanının elimizden alınma-
sına neden sessiz kaldık?

Dünyada su ve gıda savaşları başladığında bu
topraklardaki su ve gıdanın hakimi aslında bu-
günlerden belli değil mi?

Suriye’deki yaşanan kavga salt rejim kavgası
mı? Petrol ve gaz kaynaklarının ötesini hiç dü-
şündük mü?

Bu sorular uzar gider. Gözümüzün önünde
olup bitenleri görmez farketmez anlayamazsak
olup biter ve biz sadece ah ve eyvah çekeriz. 

Vaktidir gözümüzün önünde olup bitenlerin
olup bitmemesi için biraz düşünmek. Olaylara
biraz daha geniş ve derin bakmakta fayda var.
Mücadelemiz sadece kuru kavga ve cihangirlik
olmamalıdır.

İSTANBUL

Dönüşen dünyayı okumak

TÜRkAn eRVAn

eSenyurt’ta Suriyeli Muhammed
İbrahim, Esenyurt 

Belediyesi tarafından 
memleketi Azez’e 

dönmek için bütün
hazırlıklarını

tamamlamışken eşi,
Muhammed’i ve 

4 çocuğunu ‘Suriye’ye 
dönmek 

istemiyorum’ 
diyerek terk 

etti

Ülkelerine kesin dönüş yapmak is-
teyen Suriyeliler, il Göç idaresi’ne

başvurarak sığınmacılık statüleri-
nin sonlandırılmasını talep ediyor-

lar. işlemleri tamamlandıktan
sonra da verilen izin kağıtları ile

ülkelerine kesin dönüş yapıyorlar.
Esenyurt Belediyesi ise Suriyeli
sığınmacılara bürokratik işlem-
lerde rehberlik ediyor ve gruplar

halinde sınıra taşıyor. Burada
sığınmacıları teslim alan AFAD

veya Kızılay ekipleri sınır geç-
işlerini organize ederek ev-

lerine ulaşmalarını
sağlıyor.

Kızılay da 
yardım ediyor

SurIye dramI

Esenler halkı şehirli olacak!
Esenler'de hayata geçecek "Şehir Benim" projesi ile Esenlerli kadınlara şehirli olma kültürünü destekleyecek eğitimler verilecek

ESENLER Belediyesi Kadın, Aile ve Gençlik
Hizmetleri Müdürlüğü, yeni dönem faaliyet
tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Ümit

Meriç Kadın, Aile ve Gençlik Eğitim Merkezi'nde dü-
zenlenen kahvaltılı toplantıya Esenler Belediyesi Kadın
Meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mer-
yem İnat, Dede Torun Yaşam Merkezi, Anne Çocuk
Merkezi ve Kadın Aktivite Merkezleri'nin idarecilerin-
den oluşan 60 kadın katıldı. 

Üniversiteye hazırlanacaklar

Programda konuşan Kadın, Aile ve Gençlik Müdürü
Cemal Bolat, Esenler Belediyesi'nin ilçede kadınlara

yönelik faaliyetlerini ve yeni dönemde hayata geçirile-
cek olan projeleri anlattı. Bolat, "Esenler Belediyesi ola-
rak Esenler'de kadın ve aileye her zaman öncelik
vererek, hizmetlerin bu minvalde devam ettirilmesi için
çalışıyoruz" diyerek, "Bu misyonla yeni faaliyete geçirdi-
ğimiz Ümit Meriç Kadın, Aile ve Eğitim Merkezimizde
birçok farklı branşta, alanında uzman hocalardan,
500'e yakın kız öğrencimize üniversiteye hazırlık ve
okulu destekleme kursları vermekteyiz. Kadınlarımızın
daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için baş-
lattığımız "Şehirde Sağlıklı Yaşam Seminerleri"nin ya-
nında, step aerobik ve pilates gibi haftanın beş günü
spor hizmetimiz de bulunmakta. Güzellik ve cilt bakımı

gibi alanlara ilgisi olanlara kadınlarımız için kuaförlük
sınıfımızı hizmete geçirdik. Yeni dönemde mutfak
atölyemiz, sunum teknikleri, fırıncılık ve pastacılık
alanında eğitimler verecek" şeklinde konuştu.

Projenin detaylarını verdi

'Türkiye'ye rol model olacak çalışma' diye bah-
settiği "Şehir Benim" projesi hakkında bilgiler
veren Cemal Bolat şunları söyledi: 
“İlçemizdeki 16 mahallede, iki yıl boyunca
şehirli olma kültürünü destekleyecek olan
proje kapsamında, kadınlarımız aracılı-
ğıyla yaşadığı çevreye, topluma, aile-
sine karşı sorumluluklarını bilen ve
bilinçli  bireyler yetiştirmeyi hedefli-
yoruz. Milli ve manevi değerleri-
mizle donatılmış, bilinçli, inisiyatif
alabilen, özgüven sahibi bir
kadın profili oluşturmak ama-
cındayız. Toplumların gelişme-
sini ve güçlenmesini isteyen
milletler kadınları destekle-
meden bunu gerçekleştire-
mez. Daha güçlü bir
Türkiye için, her 
zaman kadınlar
önceliğimiz 
olacaktır.”

Oldu da bitti maşallah
ŞiŞli Belediyesi tarafından sünnet et-
tirilen 200 çocuk ve aileleri Başkan H.
Hayri inönü’nün ev sahipliğindeki dü-

ğünde bir araya geldi. Şölen tadındaki düğünde
çocuklar büyük bir coşkuyla sünnet kıyafetlerini
giydi ve bu özel günün tadını çıkardı. Birlik ve be-
raberliğin var olduğu Şişli’de kültürümüzü yaşat-
maya önem verdiklerini belirten Şişli Belediye
Başkanı H. Hayri inönü, “islam dininde ve gele-
neklerimizde önemli bir yeri olan sünnet, yetişkin-
liğe atılan ilk adım olmasının yanı sıra çocuklar
için çok özel bir anı. Biz de bu anlamlı günü mutlu-
lukla ve gülümseyerek hatırlamaları için bir şölene

dönüştürmek istedik. 200 çocuğumuzu ve ailele-
rini burada bir arada görmekten ve heyecanlarını
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Renkli olsun

inönü sünnet edilen çocuklara da “Kıymetli çocuk-
lar, geleceği emanet ettiğimiz sizlerin saygı, sevgi
ve hoşgörüyü yaşamınız boyunca yanınızdan ayır-
mayacağınıza yürekten inanıyorum. Tüm günleri-
niz bu denli renkli olsun!” sözleriyle seslendi.
Sünnet şöleni, hem çocuklar hem de aileleri için
özel olarak hazırlanan müzik, animasyon ve oyun-
larla renklendi.

Pendik engel nedir bilmiyor

Ali Murat
Alatepe

Hayri
İnönü
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TÜRKİYE Varlık Fonu yönetim
kurulu üyeleri, bünyesinde bu-
lunmayımilli bir görev saydıkları

kurumdan maaş almamayı kararlaştırdı.
Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine
ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardın-
dan ilk yönetim kurulu toplantısını gerçek-
leştirdi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıya,
başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Ba-
kanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu
üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın,
Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat
Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı. Toplan-
tıda, yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde
bulunmayı milli bir vazife gördükleri Tür-
kiye Varlık Fonu’ndan maaş almamaya
karar verdi.

Kalkınma hızlanacak

Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürür-
lüğe giren karara göre, Türkiye Varlık
Fonu AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
oldu. Söz konusu kararla şirketin Genel
Müdürlüğü görevine ise Zafer Sönmez
getirildi. Türkiye Varlık Fonu, sermaye pi-
yasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine
katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait
varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış
kaynak temin etmek ve stratejik, büyük öl-
çekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla
2016 yılında kuruldu.

S avunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanla-
rında faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin sergile-
neceği "SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve

Uzay Sanayii Fuarı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile SAHA İstanbul Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bay-
raktar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt
Uysal'ın katılımıyla açıldı.

Savunmada yerlilik artıyor

Bu yıl ilk defa gerçekleşen ve
135 katılımcı firmanın yer
alacağı fuarın açılış konuş-
masını, Sanayi ve Teknooji

Bakanı Mustafa Varank
yaptı. Bakan Varank,
açılışa gelen firmalara
seslenerek, "Sizler
sadece savunma 

sanayimiz için değil, sanayimizin diğer tüm kolları için de
örnek bir yapılanma, örnek bir model ortaya koydunuz.
Türkiye için stratejik önem arz eden yüksek katma değerli
ürün üretiminde katalizör vazifesi üstlendiniz. Firmalarımı-
zın teknolojik yeterliliğini artırmak için önemli işlere imza at-
tınız. Birçok ürün sizlerin çalışması sayesinde millileştirildi.
Üniversitelerin bilgi ve teknoloji birikimini de kümelenmeye
dahil ederek üniversite- sanayi iş birliği açısından bir somut
adım atmış oldunuz. Sizlerin ortaya koyduğu bu modelin
tüm sanayimizde yaygınlaşarak iş dünyamıza ilham verme-
sini temenni ediyoruz" dedi.

TÜBİTAK katkı veriyor

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak "kümelenme destek
programları" kapsamında sanayinin rekabet gücünü artır-
mak için önemli çalışmalarımız var" diyen Bakan Mustafa

Varank, "Birbirleri ile ilgili sektörlerin ve
firmaların iş birliğini des-

tekliyor büyük bö-
lümü hibe

olmak
üzere

çok

çeşitli mali destekler sağlıyoruz. Türkiye son 16 yılda sa-
vunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 65
seviyesine çıkarmayı başardı. Bu gurur verici ivmeyi siz de-
ğerli firmalarımız ve kümelenme yaklaşımının da etkisiyle
başardık. Bakanlığımıza bağlı TÜBİTAK ve KOSKEB'in
tüm kaynaklarını ve tecrübesini yerli ve milli savunma sana-
yisi için seferber ettik. TÜBİTAK'ın 
Ar-Ge'sine destek verdiği birçok ürün Silahlı Kuvvetlerimiz
tarafından hali hazırda kullanılmaktaydı" şeklinde konuştu.

Yurtdışına çok insanımız gitti

Bakanlığın diğer sanayi kollarında da yerlileştirmeye des-
tek verdiğini söyleyen Varank, şöyle devam etti: "Yerli ve
milli üretimi stratejik yaklaşımla ele alıyor, pek çok kanal-
dan güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ülkemize teknolojik
üstünlük kazandıracak projelere, cari açığı azaltacak yatı-
rımlara öncelik vereceğimizi ilan etmiştik. Yerlileştirme
programımız kapsamında 3 bin ürünü detaylı bir şekilde
inceledik. İlk aşamada ülkemizin 30 milyar dolarlık ithala-
tına karşılık gelen ürün gruplarının yerlileştirilmesine
odaklandık. İnsan kaynağı en önemli unsurların başında
geliyor. Yıllardır yetişmiş insan kaynağımızı adeta bir
beyin göçü ile maalesef kaybediyoruz. Sayın cumhurbaş-
kanımızın 100 Günlük İcra Programı'nda da ilan ettiği
gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferliği hedefi doğ-
rultusunda TÜBİTAK ile "Uluslararası Lider Araştırmacı-
lar" programını hazırlıyoruz. Bu programda hem yetişmiş
insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız hem
de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ülkemize
davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli üretim vazgeçilmez 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin kendi
uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını ve
gemisini üretecek duruma geldiğine dikkat çekerek,
"Ülke olarak savunma sanayisinde yerli ve milli üreti-
min vazgeçilmez önemde olduğunu yakın zamanda
yaşayarak öğrendik. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ope-

rasyonlarında millet olarak bir kez daha gördük ki,
kendi milli ve yerli gücümüzle aşamayacağımız hiçbir

engel yoktur" dedi. AA

BEYIN GOCUNE
SON VERECEGIZ 
SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yıllardır
yetişmiş insan kaynağımızı adeta bir beyin göçü ile maalesef kaybediyoruz. Artık yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden
kazandıracağız hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ülkemize davet edeceğiz. Beyin göçüne dur diyeceğiz” dedi

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ise ko-
nuşmasında, Türkiye'de Kuzey Marmara Hattı'nın,
sanayi üretiminin yüzde 54'ü teşkil ettiğini söyledi.
Bayraktar, " Bu hatta 100 binden fazla sanayicimiz
52 tane tersanemiz, 54 tane üniversitemiz, 14 tane
teknoparkımız bulunmakta. SAHA İstanbul as-
lında sanayinin kalbi olan bu bölgenin dinamiz-
mini ve burada faaliyet icra eden firmaların
tamamı özel sektörde iş yapan, kabiliyet geliştir-
miş firmalarımız. SAHA İstanbul özellikle son
15 yılda savunma sanayisinde yaşanan milli
ve özgür üretim modeliyle elde edilen başa-

rılara katkı sunması, bu dinamizmin sa-
vunma sanayisine sevk edilmesi
amacıyla kuruldu" dedi. 

Sanayide 
dinamizm olacak

KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü Türkiye ve Avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı Muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

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

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

ET & MANGAL

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

nilaY
uYmaZ
nilaY

uYmaZ
nilaY

uYmaZ
nilaY

uYmaZ
nilaY

uYmaZ
nilaY

uYmaZ

cemalettin 
kurtoğlu
cemalettin 
kurtoğlu

cemalettin 
kurtoğlu

cemalettin 
kurtoğlu

cemalettin 
kurtoğlu
cemalettin 
kurtoğlu

cemalettin 
kurtoğlu

cemalettin 
kurtoğlu

Varlık Fonu’nda
maaş yok

MENKUL ve gayrimenkul alım
satım ile kiralama sözleşmele-
rinde döviz üzerinden belirlen-

miş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına
dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı
kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. "Türk Parası Kıymetini Ko-
ruma Hakkında 32 Sayılı Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de
yayımlandı.

Döviz tarih olacak

Söz konusu karara göre, Türkiye'de yerle-
şik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen hal-
ler dışında, kendi aralarındaki menkul ve
gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal
kiralama dahil her türlü menkul ve gayri-
menkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve
eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülükleri döviz cinsinden veya dö-
vize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.
Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yü-
rürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden
kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakan-
lıkça belirlenen haller dışında, Türk parası
olarak taraflarca yeniden tespit edilecek.

Gayrimenkulde TL
dönemi başlıyor

Mustafa
Varank

Vasip
Şahin

Fuarın açılış kurdelesini kesen Bakan Mustafa Varank, “Bu fuar bizim yerli üretimimiz ve savunma sanayimiz için çok büyük bir anlam ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

Haluk Bayraktar,
yerli üretimde çok
kısa sürede önemli
bir yol katedildiğini
söyledi.



CUMA 14 EYLÜL 2018

SİYASET 7

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

ELEMAN ARANIYOR
YENİDEN YAPILANMAKTA OLAN ASLAN TOPTAN VE

PERAKENDE UNVANLI İŞYERİMİZİN MERKEZİ İÇİN;

Müracaat: 0542 440 06 06 
Sorumlu Müdür İbrahim Çelik

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

1 MAĞAZA SORUMLUSU
Personel özellikleri:

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

3 KASİYER GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

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

3 DEPO GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

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

3 REYON GÖREVLİSİ
Personel özellikleri:

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

İŞYERİMİZİN SAĞLADIĞI İMKANLAR
Ücret +Mesai

İlk Günden itibaren Sigorta
Yemek

Yol Parası
(Kasiyerler için kasa tazminatı)

"Şimdi ben esnaf kardeşlerimize
soruyorum Reel sektördeki yatı-
rımcı yatırımını neye göre yapa-
cak ve ya yeni bir yatırıma
başlayabilir mi?" sorusunu soran
Erdoğan, "Zaten özel sektör ban-
kalarının bir çoğu kolay kolay
bunlara kredi musluklarını böyle
açmıyor. Ee Zaten yüzde 50’lere
varan faiz oranları var. İçinizde
böyle yüzde 50 kazanan var mı?
Bu ancak esrar eroin tüccarla-
rında olur. Normalde olmaz. Bu
gerçek ortada. Faiz sebeptir, en-
flasyon neticedir. 'Enflasyon se-
beptir, faiz neticedir' diyorsan bu
işi bilmiyorsun arkadaş. TÜSİAD
diyor ki faiz çok yüksek ben de di-
yorum ki bu yüksek faizi düşüre-
lim. O zaman faiz denen bu
sömürü aracını kullanmaya asla
aracı olamayacağız. Ben bugüne
kadar Merkez Bankası'nın açıkla-
dığı enflasyon tahminlerini tuttur-
duğunu görmedim" ifadelerini
kullandı. 

Faiz sebeptir
enflasyon 
neticedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TESK Genel Kurulu toplantısında

konuştu. Erdoğan açıklamasında "Dün

akşam imzaladım. Dövizle kira konusunu

kökten çözüyoruz. İhracat ve ithalat gibi

dışarı ile ilgili olmayan kimsenin yolu

dövizle kesişmemeli" dedi

Erdoğan ayrıca "İnanın bu dönemde

döviz bahanesiyle sattıkları ürüne hiç

alakası olmadığı halde zam yapanlar

iflah olmayacaklardır. Helalı haramı

ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün

değil.  Hukuk sistemini çok kararlı

çalıştıracağız" ifadelerini kullandı

IFLAH OLMAYACAK

C umhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ekonomi yöne-
timinde serbest piyasa

koşulları içinde hareket edecekle-
rini belirterek önümüzdeki dö-
nemde dövizdeki hareketlilikle
ilgili yeni adım atacaklarını belir-
terek çok önemli mesajlar verdi.
"Yaşadığımız onca hadiseye rağ-
men zarar görmedik. Ülkemizin
adı birileri tarafından sürekli
olumsuzluklarla anılmaya çalışılı-
yor" diyen Erdoğan, "Türkiye
geçmişte yaşadığı kimi darbe-
lere rağmen tercihini her zaman
tekrardan demokrasi tarafından
kullanan bir ülkedir" açıklama-
sını yaptı. 

Demokrasi eksiğimiz yok

Türkiye'nin demokrasi konusunda
herhangi bir eksiği olmadığını
ifade eden Erdoğan, "Ülkemize yö-
nelik gizli ve açık saldırıların ser-
best piyasa ekonomisi ile ilgisi
yok. Bu yaşadıklarımız bize zorla
yamanmak istenen, özel olarak
üzerimize atılmaya çalışılan sahte
bir dalgalanmanın ürünüdür.

Döviz kurundaki dalgalanma başta
olmak üzere, ekonomimizi olum-
suz yönde etkileyen tüm hadiseleri
serbest piyasa çerçevesinin dışına
asla çıkmadan çözmenin mücade-
lesini veriyoruz. Zor dönemler, zor
kararlar vermeyi ve uygulamayı
gerektirir. Biz de ülkemizin içinden
geçtiği dönemin nezaketine ve
önemine uygun kararlar almaktan
ve uygulamaktan asla çekinmiyo-
ruz. Kamu harcamalarında müm-
kün olan en yüksek tasarrufu
gerçekleştirerek bütçe dengesine
katkıda bulunacağız" dedi. 

Merkez Bankası bağımsızdır

Döviz kurundaki dalgalanmayı ön-
lemeye yönelik yeni adımlar ata-
caklarını dile getiren Erdoğan,
"Dün akşam imzaladım. Dövizle
kira konusunu kökten çözüyoruz.
İhracat ve ithalat gibi dışarı ile il-
gili olmayan kimsenin yolu dövizle
kesişmemeli. Merkez Bankası ba-
ğımsızdır. O kendi kararını kendisi
alır. Ama bunun dışında özel sek-
töre ait bankalar. Bu bankalar da
Merkez Bankası'nın kararına göre

hareket ediyor. Faiz konusundaki
hassasiyetim değişmedi. Merkez
Bankası faiz konusunda bağımsız
ama özel bankalar neye göre ha-
reket ediyor. Yüzde 50’lere varan
faiz uygulamaları var" açıklama-
sını yaptı. 

Bundan herkes zararlı çıkar

Konuşmasının devamında "Şimdi
be buradan sesleniyorum. Banka-
lar kredi faizlerini aşırı şekilde
yükselterek ve kredi musluklarını
kısarak, reel sektör fiyatları şişire-
rek yangının üzerine adeta körükle
giderlerse bundan herkes zararlı
çıkar" ifadelerini kullanan Erdo-
ğan, "İnanın bu dönemde döviz
bahanesiyle, dolarizasyonla sat-
tıkları ürüne hiç alakası olmadığı
halde bire 3, bire 5, bire 10 zam
yapanlar iflah olmayacaklardır.
Helalı haramı ayırt etmeyenlerin
iflah olması mümkün değil.  Hukuk
sistemini çok kararlı çalıştıraca-
ğız. Bu bir kriz değil manipülas-
yondur. Sakın aldanmayın. Bu
süreç atlatılacak" diye konuştu.
DHA

ZAM YAPANLAR

ANKARA Sivaslı Dernekler Federas-
yonu (ASİDEF) tarafından Atatürk
Kültür Merkezi'nde 'Başkentte Sivas

Günleri' etkinliği düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü dü-
zenlenen etkinliğe, TBMM Başkanı Binali Yıldı-
rım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas
Valisi Davut Gül, eski Milli Eğitim Bakanı ve AK
Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sivas
Belediye Başkanı Sami Aydın ile milletvekilleri ve
Sivaslı bürokratlar katıldı. Programda konuşan,
TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye Cumhuriye-
ti'nin temellerinin Sivas'ta atıldığını hatırlatarak,
''Sivas birliğin, beraberliğin, kardeşliğin merkezidir.
İşte sema da bizim, semah da bizim. Alevi de
bizim Sünni de bizim. 81 milyon hepsi bizim.
Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz" dedi.

Bugün Sivas buraya geldi

Daha sonra birlik ve beraberliğin önemine deği-

nen Yıldırım, şöyle konuştu: "Birbirimizi ne
kadar tanırsak millet olarak da o kadar güçlü
oluruz. İnsanların büyük şehirlerde hayat şartları
daha çetin, onun için memleketlerine gitme fırsatı
olmuyor.”

Engel olamayacaklar

Konuşmasının devamında, Ankara halkını Ata-
türk Kültür Merkezi'ne davet eden, Yıldırım, "Si-
vas'ın zenginliği Türkiye'nin zenginliğidir. Birlikte
kazanıp birlikte zenginleşeceğiz ve birlikte paylaşa-
cağız. Bakmayın siz düşmanlarımıza, aleyhimizde
çalışmalar yapanlara. İster PKK kılığında ister
FETÖ kılığında gelsinler birliğimizi, beraberliği-
mizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar vere-
mezler. Allah'ın izniyle Türkiye'nin istikrar içinde
büyümesine, gelişmesine hiçbir güç engel olama-
yacak. 2 gün önce Türkiye'nin büyüme rakamı
açıklandı. Yine ekonomimiz 5.2 büyüme göstere-
rek yoluna devam etti" açıklamasını yaptı.  DHA

Kardeşliğimizi 
asla bozamazlar

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının
ardından Sivas Kangal cinsi bir köpeği
severek etkinlikten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye’nin ekonomik 
olarak kısa bir sürede
toparlanacağını söyledi.
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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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14 Eylül 1509'da İstanbul tarihi-
nin en şiddetli depremini ya-
şadı. Küçük kıyamet

(Kıyamet-i Suğra) denilen depremin ardın-
dan Marmara Denizi’nde tsunami meydana
geldi. Boyları 10 metreye kadar yükselen dev
dalgalar şehirde tufan yaşattı. Yer bilimcile-
rin son yüzyılda Doğu Akdeniz’de görülen
en büyük doğal afet olarak tanımladığı dep-
remin yarın yıl dönümü. YTÜ Doğa Bilim-
leri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.
Şükrü Ersoy, 1509 depremini "İstanbul'un en
sağlam merkezi kesiminde meydana gelen,
şimdiki büyüklüğüyle yaklaşık 7.7 diyebilece-
ğimiz, enerji olarak yaklaşık 3 tane Kocaeli
depremi büyüklüğünde, çok büyük bir dep-
remdi" şeklinde tarif etti.

tsunami surları aştı

Olası bir İstanbul depreminde tsunami dal-
gaları oluşacağını kaydeden Prof. Dr. Ersoy,
"1509 depreminde tsunami de var. Surları
aştığı söylenir. Marmara'nın tsunami tarihi

de sabıkalı.
4 bin yıl içe-
risinde kayıt-
larda 100'e
yakın tsunami
var. Yaptığımız
kazılarda bunların
izlerini bulduk. Kim,
'Marmara kıyılarında tsu-
nami dalgaları olmaz' diyorsa,
doğruyu söylemiyor. Bilimsel olarak yanlıştır.
Marmara kıyılarında mutlaka tsunami dal-
gaları oluşabilir. Marmara'nın içerisinde bin
metreyi aşkın 3 tane çukur var. Bu çukurların
yamaçlarındaki çamurlar, depremlerde sal-
landıkları takdirde denizaltı heyelanlarıyla
tsunamiler oluşabilir” diye konuştu.

Çifte deprem tehlikesi

Bölgede 'çifte deprem' potansiyeli olduğu-
nun da altını çizen Prof. Dr. Ersoy, "Marma-
ra'da bir depremi konuşuyorsak tsunamiyi
de birlikte anmamız gerekiyor. Çünkü tarih-

sel olarak
bunlar

hep birlikte
gerçekleş-

miş. Marma-
ra'nın çifte

deprem oluş-
turma özelliği de var.

1999 depreminde mer-
kezleri Kocaeli ve Düzce

olmak üzere 2 ayrı yerde 3 tane şiddeti 7'den
büyük deprem meydana geldi. Bunun ben-
zeri 1912 ve 1766 yıllarında da yaşandı" dedi.

5 dakika içerisinde gelebilir

Prof. Dr. Ersoy, tsunaminin sinsi bir şekilde
geliştiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Tsunami dalgası o kadar sinsi ki bazen cep-
heden değil, 'kıyı boyu akıntıları' ile kıyıları
süpürerek gelebilir. Hatta iç denizlerde dal-
galar karşı kıyıya çarpıp 1 saat sonra dönebi-
lir. Bu dalgalar 5 dakika içerisinde gelebilir.
Uzak bölgelerde 20 dakikaya kadar çıkabilir

ama her halükarda tsunamiden kaçış plan-
ları yapabiliriz. Deprem gibi değil. Kıyılarda,
karaların içlerine doğru kaçmamız, yüksek
yerlere çıkmamız gerekiyor. Sahildeysek, bir
tekne içerisindeysek açık denize gitmemiz ge-
rekiyor. Açık deniz, tsunami ve depremde en
güvenilir yerdir. Çünkü deprem dalgaları
suyun içerisinden geçmez. Tsunami dalgaları
da açık denizde olmaz. Sadece kıyılarda olur.
Açık denizler daha güvenlidir."

7.7 büyüklüğünde bir deprem 

Olası depremin büyüklüğü hakkında ise
Prof. Dr. Ersoy, "Bir grup araştırmacıya göre
30 yıl içinde yüzde 65 olasılıkla şiddeti 7'den
büyük bir deprem olacak. Bunun 19 yılı
geçti. Tehlikenin riski artıyor. Yarın da olabi-
lir, 11 yıl sonra da. Tekrarlanma aralıkları ge-
nellikle tutar. Sürenin yaklaştığını buradan
öngörebiliriz. Marmara için en kötü senaryo
1509 depreminin tekrarlanmasıdır. Yaklaşık
7.7, 7.5 şiddetlerinde bir depremi öngörebili-
riz" yorumunu yaptı. DHa

R usya tarihinin en büyük tatbikatını
yapacakmış.Yanına Çin’i de alarak
ABD'ye gözdağı verecek. Kirli

oyunlar oynanıyor. Oyun içinde oyunlar ve
zaaf gösteren potansiyel yem ülkelere göz-
dağı. Dolaylı olarak da tatbikatta kullana-
cakları modern silahlarının reklamı ve
satışı vitrinize edilmesi daha neler neler?

Bir insan olarak artık uygar ve modern
geçinen emperyalist ülkelerin iyi niyetli ve

uygar olduklarına ait düşüncem fikirlerim
yerle bir oldu. Çocukların yaşlıların ka-
dınların dahası binlerce sivili öldürme pa-
hasına taşeron firma misyonu üstlenen bu
emperyalistleri kınıyorum. Lanetliyorum.
Kahrolsunlar. Hiçbiri uygar değil kanlı el-
leri ve kirli yüzleri maskelerine rağmen
apaçık ortada.

1-Rusya Suriye'de ne amaçla uzun sü-
reli kaldı ve üsleri var? Kimse bana bunun

mantıklı bir açıklama yapa-
maz zira yok olamaz da.

2- Rusya'nın adım adım akdenize inme
ve orayı kontrolünün altına almak isteme
projesinde gerçek emelleri ne? 

3- Rusya gizli gizli basından da haber-

siz ABD ile ne tür antlaşmalar, paylaşım-
lar ve görüşmeler yapıyor?

4- Rusya, Çin,İran birlikteliği gerçek
bir birliktelik iş birliği mi? İşte bu ve
buna benzer daha nice nice siyasi, ikti-
sadi, psikolojik içerikler anlamlar taşıyan
roller, planlar... 

Gelelim ABD ve Trump denilen şarla-
tana; siyaset adamı görünümlü pisikyat-
rik vaka ve emlakçı zihniyetli iş
adamına…İsrail kuruluşundan bu yana
hiçbir zaman ABD’den aldığı avantajları
tarihi boyunca almamıştır. Belkide Trump

sonrası da asla alamayacaktır. Uzan uzun
yazmama gerek yok her şey gözlerimizin
önünde cereyanı ediyor ve etmeye de
devam ediyor.

Ayakta uyuyan mevcut iktidar da bu
büyük oyunlar karşısında iktidarda kala-
bilme pahasına milli değerlere sarılıp çe-
şitli Türk işi senaryolara baş vurup halka
sığınıyor. Ana muhalefet kendi koltuk
sevdasından ne yapacağını şaşırmış nar-
koz almış modunda. Bir Arnavut atasözü
her şeyi açıklıyor "Bindik bir alamete gi-
diyoruz kıyamete."

Emperyalistlerin kirli yüzü

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)

İstanbul'da 14 Eylül
1509’da yaşanan ve

‘Küçük Kıyamet’ olarak 
bilinen büyük depremin

yıl dönümünde Yıldız
Teknik Üniversitesi (YTÜ)
Doğa Bilimleri Araştırma
Merkezi Başkanı Prof. Dr.

Şükrü Ersoy'dan, korkutan
bir açıklama geldi. Ersoy,

"İstanbul’da 7.7, 7.5
şiddetlerinde bir depremi

öngörebiliriz. Arkası
tsunami" dedi

Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI
Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI
Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI
Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI
Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI
Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI
Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI
Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI
Istanbullulara 
tsunamI uyarIsI

Mehmet EKMEN

DİCLEDEN DAMLALAR

mehmet47ekmen@hotmail.com

Özellikle Avrupa Yakası'nın sahil kesiminin zemin
olarak daha tehlikeli olduğunu kaydeden Prof. Dr.
ersoy, "Aksaray'dan zeytinburnu'na, Bakırköy'e, kü-
çükçekmece'ye, Avcılar'a, Büyükçekmece'ye doğru
giden sahil kesiminin zemini daha hassas. Dolayı-
sıyla buradaki yapılar depremden daha çok etkilene-
cek. Bu bölgelerdeki kentsel dönüşümün hızına biraz
daha ağırlık vermemiz gerekiyor. inşaatlar ilçenin ze-

minine özel yapılmalı. Maalesef sağlam kayalar üze-
rinde bile inşaat yapmasını bilmiyoruz. kadıköy'de
yaptığınız bir binayı Avcılar'da yapamazsınız. Avcı-
lar'da yaptığınız bir binayı Şişli'de yapamazsınız.
zemin özellikleri birbirinden farklı" dedi. istanbul'da
4 milyon konut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü
ersoy, "Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilde 25 milyon
insan yaşıyor. 6 milyon konut var. Dolayısıyla tablo

vahim. Geçmişte olduysa gelecekte de böyle bir
deprem bizi karşılayabilir. Günümüzde de küçük
depremler, gelecek depremlerin habercisi ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Geçmiş deprem-
leri sağlam zeminler üzerinde yaşadık.
Gelecek depremleri çürük zeminler üzerinde
karşılayacağız. 150 bin ile 300 bin arasında
insanın ölmesi demek" diye konuştu.

5 iLCE DAHA COK ETKiLENECEK

En güvenilir yer 
sağlam binalar

Prof. Dr. ersoy, vatandaşlara da görevler düştüğünü belir-
terek, "Vatandaşlar her şeyi devletten beklemek yerine

apartmanlarında, mahallelerinde, sitelerinde örgütlenmeli. İs-
tanbul'da her yıl büyük deprem tatbikatı yapılmalı. AFAD'ın, Kı-
zılay'ın, karar vericilerin, kolluk kuvvetlerinin, arama kurtarma
ekiplerinin ve herkesin olacağı deprem tatbikatını her yıl yap-
mamız gerekiyor.  Kentsel dönüşümü iyi yaparsanız depreme

karşı güçlü yapılar ortaya çıkarırız. Depremde en güvenli
yerler, sağlam binaların içleridir. İnsanları sokaklarda
daha büyük tehlikeler bekliyor. Binalarımızı sağlam

yapmalı ve eşyalarımızı da sabitlemeliyiz. Bina
elbette sağlanacak, sallansın diye inşa edi-

lir. İyi bir mühendislik görmüş bina
yıkılmaz” diye konuştu.

Zabıtanın takdire
şayan mücadelesi
Kağıthane'de 4 katlı binanın penceresinden dışarı
çıkarak mahsur kalan bir kedi, zabıta görevlisinin
yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Vatandaşların
cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde
mahallenin çocukları, zabıtanın bu davranışını
"Helal olsun" diyerek alkışladı

Gürsel Mahallesi Atakçıl sokak'ta geçtiğimiz
günlerde meydana gelen olay şöyle gelişti.
evin kedisi, daire sakinlerinin evde bulunma-

dığı sırada perdeleri kapalı olan açık  pencereden dışarı
çıktı. Kedi daha sonra tekrar içeri girmeyi başaramadı.
sesleri duyan mahallesi sakinleri, durumu itfaiye ve zabıta
ekiplerine bildirdi.

Yarım saat uğraştı

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Belediyesi'ne
bağlı bir zabıta ekibi binanın 4. katın penceresinde bulu-
nan kediyi kurtarmak için harekete geçti. Zabıta ekipleri,
binanın 3. katındaki pencereden kediye ulaşmaya çalıştı.
Bir zabıta görevlisi, sopanın ucuna bağladığı sepet yardı-
mıyla kediye ulaşmaya çalıştı. Bir başka zabıtanın bacak-
larından tuttuğu zabıta görevlisi yaklaşık yarım saat süren
bir çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kur-
tardı. Öte yandan vatandaşların cep telefonu kamerasına
yansıyan görüntülerde, mahallenin çocukları zabıtanın bu
davranışını "Helal olsun" diyerek alkışladı. DHA

Şükrü
Ersoy
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İSTANBUL 9
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

D ünkü yazımda olduğu gibi bugünkü yazımıza
da bir iki soru ile başlamak isterim.
Çünkü konunun daha iyi anlaşılması için bu

sorulara verilecek cevaplar çok önemlidir.
Soru 1: Yaşadığınız kentin Valisini ne kadar tanıyor-

sunuz, ismini biliyor musunuz, ne zaman atandı?
Soru 2: Sorunlarınızın çözümünde Validen de daha

çok yetkili olan kaymakamın adı nedir, kaymakam bey
ne zaman ilçeye atandı? Kaymakamlık nerededir?

Bu sorularımıza çoğumuzun cevap veremeyeceğini
bilen biri olarak aşağıdaki yazımı okumanızı ısrarla
tavsiye ederim.

Sadece siyasi yerel yöneticiler mi sorumlu?
Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde gözler kimin

belediye başkan adayı, kimin belediye meclis üyesi veya
kimin muhtar adayı olacağına dönmüş durumda.

Seçimlerin yaklaşması ile doğal bir durum olarak
karşıladığımız bu bakışın asıl bakmadığı diğer bir
yönde seçilmişlerin seçildikten sonra karşılaştıkları il-
ginç durum olmalıdır.

Ve seçilmişlerde daha etkili, yetkililer olduğunu bil-
mek gerekir..

Çünkü bu ülkede halkın oyları ile seçilen ve sözde de-
mokrasinin gereği olan belediye başkanı, belediye mec-
lis üyesi ya da muhtar seçilmenin yeterli olmadığını da
bilmek gerekir.

Neden mi?
İşte tam da bu noktada Başkan Erdoğan’ın da şikâ-

yetçi olduğu ama taahhüt etiğinin aksine azaltmayıp,
var olanlara yenilerini eklediği bürokrasi imparatorluğu
ve bürokratların gizli iktidarı burada da önümüze
çıkıyor.

Evet siz aday olmayı düşünebilirsiniz, halkta sizi 
seçebilir..

Ama o makamlara oturduğunuz gün karşınıza vila-
yetse vali, ilçe ise kaymakam ve müdürler çıkar..

Ve siz iktidarın belediye başkanı, belediye meclis
üyesi ya da muhtarda olsanız ‘Mülki Amir’ denen kişi
sizin o kafanızdaki plan ve projeleri istediğiniz gibi ha-
yata geçirmenize ya yardımcı olur ya projelerinize engel
çıkarır, olmadı geciktirir..

Benim 33 yıllık gazetecilik hayatımda gördüğüm ise
bu saydığım üç maddenin ikisi hep ön plana 
çıkmıştır.

Yani belediye başkanı bir şey yapacaksa, ‘Acaba Vali
ne der, Kaymakam katılır mı?’ sorusuna hep cevap ara-
mış ve çoğu zamanda bu sorularına cevap
bulamamıştır..

Yani işin kısacası çokta heveslenmeyin ‘Ben başkan
olayım, meclis üyesi, muhtar seçiliyeyim’ diye..

Evet kısaca durum bu halde iken asıl iktidar olan
bürokrasinin başı vali, kaymakam yada müdürlerin de
sevabı, vebalı vardır o kentin gelişmesinde..

Yada Ardahan gibi sınır da, dipte köşede ve An-
kara’nın gözünden uzak kentlerin, köylerin beklediği
hizmetleri alamamasından..

Ama hep art niyetli yada komünizm döneminde bile
olmayan bürokrasiyi kendilerine kalkan eden bürokrat-
lar mı bu saydıklarımız?..

Tabikî de değil..
Çünkü onlarda başında bulundukları ve mülki amir

sıfatını taşıdıkları kentin gelişmesini, büyümesini ister-
ler ve bunu başardıkları takdirde kendilerini atayan-
larca, halkça hep ödüllendirilmiş, tarihin beyaz
sayfalarında yer almışlardır.

İşte tamda burada İstanbul gibi büyük kentlere
çokta akıllara gelmeyen vali, kaymakamlar, Ardahan
gibi küçük kentlerde ki mülki amirlere hatırlatmak ge-
rekir, ‘Yerel Yönetici Şehrin Sorumlusudur..’ diye..

Evet, son olarak ziyaret ettiğimiz AK Parti Esenyurt
İlçe Başkanı Sayın Yasir Çelik’i ziyaretimizde de gün-
deme gelen bu konuyu kendisi ve yöneticisi arkadaşla-
rıyla enine boyuna konuştuk.

Ve vali ve kaymakamlarında var olan sorunlar karşı-
sında birer belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar
kadar hatta daha çok sorumlu olduğu o ziyaretimizde
öne çıkarken Esenyurt AK Parti İlçe Teşkilatı olarak bu
yönde yani İlçe Kaymakamı ile birlikte önemli adımlar
atıldığını öğreniyorduk.

Çünkü devleti temsil etmesine karşın adeta kendile-
rini saklayanlar dolayısıyla halkın ilgi alanına girme-
yen, çalışması için baskı yapmadığı bürokrasinin
başındakiler, Esenyurt’ta olduğu gibi kimsenin gelme-
diği için saat 15.00’da kaymakamlığı terk eden Üskü-
dar Kaymakamının Özel Kalem Sekreterinin ve
kaymakamının makamlarının yani Üsküdar Kayma-
kamlığın nerede olduğunu bilenlerin sayısının az olduğu
bir ülkede yaşıyoruz.

Yani, ‘bir sorun olduğunda aklı esenin aklına ilk
gelen belediye değil, devletin temsilcisi olan vali ve kay-
makamlar gelmeli’ deniyordu.

Evet, siyasilerde sonra akla gelmesi gerekenlerin
mülki amirler olduğunu ve bunların kendilerini sakla-
maktansa, gelen işleri savsaklamaktansa hiçbir insana
siyasi olarak bakmadan devlet adamı kimliği ile baba-
lık, analık, kardeşlik ve asli görevini yapmalıdır.

Bunun için bu ülkenin iki ayak üzerinde yürüdüğü
bunun birincisinin siyasiler, ikincisinin de siyasilerden
daha etkin makamlarda oturanlar vali, kaymakamlar
olduğu unutulmamalıdır.

Ve kimsede kendisine düşen her türlü görevden
kaçma gibi bir lüksü yoktur.

Çünkü ülke genelinde ki siyasiler ve bürokratlar
kadar yerel siyasiler ve bürokratlarda bu halka hizmet
için vardır..

ŞİRKETİ KURDUĞU GÜN GİRDİĞİ İHALEYİ KAZANAN KİŞİ AK PARTİ’NİN MAHALLE BAŞKANI ÇIKTI

İ şi yaver giden AK Partili si-
yasetçi Mehmet Yerinde, İBB
kuruluşu İstanbul Spor

A.Ş.'nin çıktığı bir ihaleye, şirketini
henüz İstanbul Ticaret Odası’na
(İTO) kaydettirmeden bir gün önce
girerek kazandı. 23 Mart 2016 tarih
ve 97976 yevmiye nolu tescil talebini
Kadıköy 27. Noterliği’nden yapan

AK Partili Yerinde, İTO kaydını da aynı tarihte
tescillendirdi. 

Yüzde 60 kırım yapıldı

İstanbul Spor A.Ş.’nin 2 milyon 120 bin 100 TL
yaklaşık maliyetle çıktığı ‘Muhtelif Organizasyon-
larda Teknik Kiralama Hizmet Alımı” başlıklı iha-
leye 876 bin 315 TL gibi oldukça düşük bir teklif
sunan AK Partili mahalle başkanının kazandığı ilk
ihale bu oldu. Yerinde’nin sürpriz yükselişi bununla
da sınırlı kalmadı. Bir (1) günlük İTO kayıtlı firma-
sıyla 24 Mart 2016’da yine İstanbul Spor A.Ş. tara-
fından çıkılan yemek temini ihalesine giren AK
Partili siyasetçi, 1 milyon 113 bin 300 TL yaklaşık
maliyetli işi 487 bin 798 TL karşılığında yerine geti-
receğini taahhüt ederek bu zamana kadar yapılan
ihalelerde tüm zamanların en düşük teklifini veren
firma olarak kayıtlara geçti. Bir yemek ihalesinde
sözleşme bedelinin yüzde 60 oranında kırım yapan
siyasetçinin nasıl bir yemek hizmeti sunduğu ise
muamma. Diğer bir ilginç gelişmeyse normalde 24
Mart 2016’da yapılacak ihalelerden birisinin dü-
zeltme yapılarak iki gün önceye çekilmesi ve iki iha-
lenin de Yerinde’ye verilmiş olması.

Arkasında kimler var?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın,
teşkilat başkanlarına hitaben, “Belediyelerden ihale 

alan ya da belediyelerde çalışan hiç
kimseye aktif görev vermeyin” talimatı, Üsküdar
AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan karşılık bulmadı. Ko-
nuyla ilgili ulaştığımız İlçe Başkanı Adem Kaan
Pehlivan, "Bahsettiğiniz kişin ihalelere girdiğinden
haberimiz yok, biz onu mali müşavir olarak biliyo-
ruz" şeklinde açıklama yaparken, 2018 yılının Mart
ayında Arnavutköy Belediyesi ile Mehmet Yerinde
arasında imzalanan 3 milyon 621 bin 250 TL'lik
sözleşmeden de bilgisinin olmadığını kaydetti.

Telefonlar aktif değil

Üsküdar AK Parti Teşkilatı mahalle başkanlarından
Mehmet Yerinde’nin İTO kayıtlarında belirttiği tele-
fon numaralarının aktif olmadığı tesbit edilirken,
şirket merkezi olarak gösterilen adrese de ulaşıla-
maması oldukça dikkat çeken detaylar arasında yer
aldı. Yerinde’nin İBB’de başlayan şüpheli ihale iliş-
kilerinin ardından yükselen rant trafiğinin AK Par-
tili Arnavutköy Belediyesi’nde devam etmesi, "Ballı
ihalelerde kimin ya da kimlerin parmağı var" soru-
sunun gündeme düşmesine neden oldu. 

CENGİZ
ALÇAYIR

ÖZEL
HABER

Şehrin sorumlusu sadece
siyasi yöneticiler değildir...

AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı bünyesinde siyaset yapan 
Beylerbeyi Mahalle Başkanı Mehmet Yerinde’ye İBB ve Arnavutköy
Belediyesi’nden milyonlarca liralık ballı ihale verildiği ortaya çıktı

ZAYİ İLANI
HÜKÜMSÜZDÜR

İstanbul Beylikdüzü Vergi Dairesi’nden aldığımız WS5 EJ
RES4 model NH 0000066 sicil no’lu ve

B.07.1.GİB.0.02.65/6507-32-07 onaylı yazar kasa ruhsatı-
mızı zayi ettik. İlgili ve üçüncü kişilere duyurulur.

OBAM GIDATURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş.’adına
ÖMER ÇOLAK

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine
20171413912 numaralı ihale için vermiş 

olduğumuz 2405KRTM17000093 numaralı kesin teminat
mektubuna ilişkin kurumdan aldığımız alındı makbuzunu

kaybettik. Hükümsüzdür.Desa Perde Ltd.Şti.

DÜnYa Festivaller Birliği (FIDAF) tarafın-
dan yedinci kez “Dünyanın En İyi Festivali”
seçilen 19. Uluslararası Büyükçekmece Kül-

tür ve Sanat Festivali bir kez daha dikkatleri üzerine
çekti. Büyükçekmece Belediyesi’nin ödülü Güney Ko-
re’nin Cheonan kentinde devam eden 27. Cheonan
Dans Festivali’nde FIDAF Başkanı Koo Bon Young
tarafından Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e tak-
dim edildi.

19 yıldır sürüyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
"7’inci kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödü-
lüne layık görüldüğümüz için gurur duyuyorum. Bu
başarıyı elde etmemizde en büyük destekçimiz büyük
Büyükçekmece ailemdir. Tam 19 yıldır kesintisiz ola-
rak gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali sayesinde tüm dünyaya
sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları veriyoruz.
Dünyanın en çok ihtiyacı olan şey sevgi ve barıştır.
Festivalimizin sloganı haline gelen Sevgi Birbirimize
Barış Hepimize cümlesini tüm dünyaya yaymanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizin başarısı ülke-
mizin sınırlarını aşarak artık bir dünya festivali olarak
tescillenmiştir" dedi. 

Ayakta alkışladılar

Güney Kore’nin Cheonan kentinde gerçekleşen ödül
töreninde FIDAF Başkanı Koo Bon Young tarafın-
dan takdim edilen ödülü alan Başkan Dr. Hasan
Akgün, dünyanın farklı ülkelerinden festivale katılan
yüzlerce kişi tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Büyükçekmece
dünyanın en iyisi
Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bir kez daha
“Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görüldü

AK Parti Üskü-
dar İlçe Başkanı

Adem Kaan
Pehlivan, “Meh-
met Yerinde’nin
ihalelere girdi-
ğinden haberi-

miz yok, biz
onu mali müşa-

vir olarak 
biliyoruz” 

açıklamasını
yaptı.

MAHALLE BASKANI BILE
KOSEYI BOYLE DONMUS!

İSTAÇ mıntıka
temizliği yaptı

ibb İSTAÇ’a bağlı yaklaşık 30 kişilik bir te-
mizlik ekibi iddiaya göre şikayet gelmesi üze-
rine Silivri Mimarsinan Mahallesi'nde

temizlik yaptı. AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bo-
zoğlu, Silivri halkının artık Silivri Belediyesinden ümi-
dini kestiğini ve çareyi AK Parti ve İBB’de aradığını
söyledi. Bozoğlu, "Göreve geldiğimiz günden buyana
sürekli ifade ettiğimiz gibi, Silivri Belediyesi ‘hizmetsiz-
lik’ hastalığına yakalanmış durumda. AK Parti Silivri
İlçe Teşkilatı olarak yaptığımız her saha çalışmasında
vatandaşlarımız bize gelerek Silivri Belediyesinin so-
rumluluğunda olan işleri bizlerden talep ediyor" açıkla-
masını yaptı. 

Halk isyan ediyor

Sosyal medya hesaplarına ve iletişim hatlarına sürekli
bu tarz talepler geldiğini belirten Bzozoğlu, "Bunun en
son örneğini Mimarsinan Mahallesi'nde yaşadık. Aylar-
dır sokakları, parkları temizlenmeyen, çöpleri biriken
hemşerilerimiz son çare bizlerden yardım talep ettiler.
Bizde 153 yerinde çözüm ekibimizle beraber bir durum
tespiti yaptık ve İBB İSTAÇ’a bağlı yaklaşık 30 kişilik
bir ekibi Mimarsinan mahallemize sokarak geniş kap-
samlı bir temizlik çalışması başlattık. Sorunun büyük
bir bölümü halloldu. Önümüzdeki günlerde yine böyle
bir ekiple mahallenin geri kalan kısmında temizlik çalış-
mamız devam edecek. İşi gücü davul zurna eğlence
olan doğru dürüst elle tutulur bir iş yapmayan Silivri
Belediyesinden Silivri halkı bıkmış durumda. Sorun ve
şikayetlerine muhatap bulamadıkları gibi sürekli ötele-
nen hizmet beklentilerine de isyan eder duruma gelmiş-
ler. Belediye ile ilgili teşkilatımıza şikâyet yağıyor. Siyasi
düşünce gözetmeksizin mağduriyet yaşayan bütün
hemşerilerimizin sorunlarını dikkate alıyor ve
çözüm üretiyoruz" dedi. 

Hasan
AkgünKoo Bon

Young

istanbul Üniversitesi Onkoloji
Enstitüsü Radyasyon Onkolo-
jisi Bölümü Öğretim Görevlisi

Dr. Yavuz Dizdar, şarbonun fazla abartıl-
dığını söyleyerek, "Şarbon olan hayvan
hastalığı yaşar ve birkaç gün içinde ölür,
süt vermez. O yüzden sütten şarbon bu-
laşma ihtimali sıfır" dedi. Dizdar, "Çok te-
reddüt eden vatandaşlar düdüklü tencere
kullansın, piyasadaki etlerden şarbon bu-
laşma ihtimali söz konusu değil. Ayrıca süt
ve süt ürünleriyle buna dondurma da

dahil bulaşma olmaz. Karantina önlemdir,
durumu rahat izlemek ve olasılıkların
önüne geçmek için yapılıyor" diye konuştu.

Sanıldığı gibi kolay değil

Hayvandaki şarbonun tedavisinin bulun-
madığını ve bu hastalığın insana bulaşma
ihtimalinin sanıldığı gibi kolay olmadığını
belirten Dr. Dizdar, "Bulaşma daha çok
ölmüş hayvanda bulunan bakterinin yu-
murta haline gelmesinden oluşan spor-
larla oluyor" dedi. DHA

Sütten şarbon bulaşmaz

Dr. Yavuz Dizdar

30 kişilik ekip
Mimarsinan Mahal-

lesi’nde temizlik 
çalışması yaptı.
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M altepe Uluslararası Tiyatro
Festivali, Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde

perdelerini açtı. Maltepe Belediye Ti-
yatrosu’nun gelenekselleşen çocuk
oyunu “Güneş Kasabası Sirki” ile per-
delerini açan festivalin ilk gün prog-
ramı göz doldurdu. Ayvalık Sanat
Fabrikası tarafından sahnelenen ve 9
yaşında Türkiye’ye yerleşmiş, aslen
Suriyeli olan emekli öğretmen Emir ile
Suriye’den yakın zamanda savaş mül-
tecisi olarak kaçan dayısının oğlu Va-
hap’ın Midilli üzerinden İtalya’ya
kaçma çabasında iken Türkiye’de ge-
çirdiği süreçte yaşadıklarını anlatan
“Petrol ve Sinekler” oyunu
da, izleyicileri

güldürürken düşündürdü. 

Çocuklar doyasıya eğlendi

Sokağa taşan festivalin ilk gün prog-
ramında yer alan ve Urla Toprak
Sahne Tiyatrosu’nun çocuk oyunu
“Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı”,
Büyükbakkalköy Meydanı’nda çocuk-
larla buluştu. Aileleriyle etkinlik ala-
nına gelen çocuklar, tiyatro öncesi
çalınan şarkılarla eğlenirken, Ro-
ma’daki olimpiyat oyunlarına katılmayı
planlayan Asterix ve Oburix’in keyifli
macerasını içeren tiyatro oyununu
büyük bir keyifle izledi. 

KKTC’li tiyatrocular sahne aldı 

Son olarak sahnelenen ve festi-
vale özel davetli olarak

katılan Kuzey
Kıbrıs Türk

Cumhuri-
yeti

(KKTC)
Çatalköy Be-
lediye Tiyatrosu’nun
“21:15 Treni” adlı oyunu da, büyük be-
ğeni topladı. Yönetmenliğini Tiyatro
Su ekibi adına Çatalköy Belediyesi
Sanat Yönetmeni Derman Atik’in yap-
tığı, Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik,
Soner Eminağa ve Mehmet Saygıer’in
başrollerini paylaştığı oyunda, bekle-
mekten keyif alınması gerektiğinin, anı
yaşamanın ve beklenilen zamanın kali-

teli geçirilmesi gerektiğinin önemine
vurgu yapıldı.  Festivale katılan tüm

ekipler, Maltepe Belediyesi’nin
kendilerine böyle bir fırsatı yarat-
masından ötürü duydukları
memnuniyeti dile getirerek Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç, belediye
kültür-sanat ekibi ve kültür
merkezi yöneticilerine 
teşekkür ettiler.  

ASTERIX VE OBURIX 
TEMBELLIGE KARSI
Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali, 4 oyunun yer aldığı renkli bir açılışla
tiyatroseverlere merhaba dedi. Birbirinden ilginç oyunların sahnelendiği festivalin ilk gününde Büyükbakkalköy 
mahallesinde sokakta sahnelenen “Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı” adlı çocuk oyunu, büyük ilgi topladı

MALTEpE Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 17 Eylül pazartesi günü baş-
layacak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi, okullarda sürdürdüğü

bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında eksik-
leri bulunan okullarda tadilat ve yenileme yapan ekipler, bin 700 metrekare

duvar ve korkuluk boyama, 58 metrekare taş ve tuğla duvar yapım, 140
metre limonluk bordür yapım çalışması ile 45 metrekare sıva çalışması, 12

metrekare beton dökümü ve 30 metrekare panel çit montajı gerçekleştirdi.  Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Okullardaki eksiklikleri tamamlayarak, yeni eği-

tim-öğretim yılında yavrularımızı sağlıklı biçimde okuyacakları modern okullara
kavuşturmaya çalıştık. Dönem içerisinde de meydana çıkan eksiklikler olursa, bunları

da peyderpey tamamlamaya çalışacağız. Şimdiden yeni eğitim-öğretim yılı, tüm öğrenci-
lerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi. 

MALTEpE Belediyesi, hediye ettiği tekerlekli sandalye ile 3.5 yıl-
dır yürüyemeyen 67 yaşındaki Güler Albeni’nin yüzünü gül-

dürdü. Cevizli Mahallesi’nde ikamet eden ve diz
kapaklarındaki rahatsızlık nedeniyle üç buçuk yıldır yürüyeme-

yen Güler Albeni’nin bu şikayeti, bir esnaf ziyareti sırasında
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a iletildi. Başkan Kılıç’ın tali-

matı üzerine harekete geçen Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri
Müdürlüğü, tekerlekli sandalyeyi Albeni ailesinin evine gö-

türerek teslim etti. Büyük bir mutluluk yaşayan yaşlı
kadın, “Evin içinde, dışarı çıktığımda yüzü koyun ha-

reket ediyordum. İnsanlar teyze bu ne hal diyordu.
Ekonomik durumum yok. Yürüyemiyordum.
Allah razı olsun Belediye Başkanı Ali Kılıç il-

gilendi. Ellerinden geleni hiç esirgemedi.
Bizlere yardım etti. Tekerlekli sandalye
elim, ayağım oldu. Kendi işlerimi artık

daha kolay yapabilirim. Bahçeye
sandalyeyle inebilirim. Kızım, to-
runum ile dışarı çıkıp nefes ala-

bilirim. İnsanlar engelli
vatandaşlardan ilgi ve şef-

katlerini kesmesinler”
sözleriyle, sevincini

dile getirdi. 

Alben’in yüzünü 
belediye güldürdü 

Maltepe’nin okulları eğitim dönemine hazır

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul'daki programı
kapsamında bugün Türkiye ve Japonya'nın iş birliğiyle
kurulan Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'ni ziyaret etti

JAPON PRENSES
Japon Bahçesi’nde

İSTANBUL’DA bulunan
Japon Prenses Mikasa,
sabah saatlerinde geldiği

Japon Bahçesi'nde ilk olarak gele-
neksel mimariye uygun olarak inşa
edilen Japon evini gezdi. Görevli-
lerden evin yapılışı hakkında kısa
bir bilgi alan Prenses, daha sonra
beraberindekilerle birlikte evin içine
girerek incelemelerde bulundu. Ja-

ponya Prensesi, daha sonra Japon-
ya’nın sembolü olan sakura (kiraz)
ağaçlarıyla dolu, küçük bir şelale,
gölet ve çardağın da içinde bulun-
duğu bahçede yürüyüş yaptı. Pren-
ses Mikasa, burada bol bol
fotoğraf çektirdi. Prenses'in ziyare-
tine Japonya'nın İstanbul Başkon-
solosu Norio Ehara ile konsolosluk
görevlileri de eşlik etti. DHA

ÜMRANİYE Belediye
Başkanı Hasan Can
bulunduğu her plat-

formda; Ümraniye’de sadece alt
ve üst yapı çalışmalarına yönel-
mediklerini dile getirerek, ilçeye
kazandırılan tüm kalıcı eserlerin
fakir ve fukaranın duasıyla yapıl-
dığını hatırlattı ve aç ve açıkta
kimseyi bırakmadıklarının altını
çizdi.   Bu kapsamda ilçedeki dar

gelirli ailelerin rahatlıkla alışveriş
yaptıkları sosyal marketler her ay
binlerce vatandaş tarafından zi-
yaret ediliyor. 

2 bin 500 aile yararlanıyor

Ümraniye Belediyesi tarafından
verilen sosyal destek kartı ile ayda
ortalama 2 bin 500 aile; akla gele-
bilecek her türlü gıda malzemesi-
nin yer aldığı ürünler ile yetişkin,

genç ve çocuk giyim malzemele-
rinden oluşan birçok ürünü ücret-
siz olarak alabiliyor ve servis
araçlarıyla evlerine kadar bırakılı-
yor. Ümraniyeliler;  İstiklal Mahal-
lesi, Necip Fazıl Mahallesi ve
İnkılap Mahallesi’nde bulunan
sosyal marketlerden belediye tara-
fından verilen puan dolu kartlarla
diledikleri gibi alışveriş yapmaya
daha iyi şartlarda devam edecek.

Ümraniye Belediyesi tarafından ilki 2014 yılında İnkılap Mahallesi’nde, ikincisi
2016’da Necip Fazıl Mahallesi’nde, üçüncüsü 2018’de İstiklal Mahallesi’nde açılan
Sosyal Marketler ve Spor Tesisleri dezavantajlı kesimlere hizmet vermeye devam ediyor

Bu markette 
para geçmiyor

Beylikdüzü 
emekleyecek

BEYLİKDÜZÜ Beledi-
yesi, 16 Eylül Pazar
günü, çok farklı, çok

renkli bir etkinliğe imza atacak.
Belediyenin düzenlediği etkin-
likle Yaşam Vadisi, Ödüllü
Emekleme Olimpiyatları’na ev
sahipliği yapacak. 16 Eylül
Pazar günü saat 16:00’da
Yaşam Vadisi’nde gerçekleşe-
cek etkinliğe, emekleme döne-
minde olup Beylikdüzü’nde
ikamet eden bebekler katılabi-
lecek. İlk üçe giren bebeklerin
ödüllendirileceği etkinlikte, ka-
tılan tüm bebeklere de ma-
dalya verilecek. Ortasından
şeritlerle ayrılmış 6’ya 12 met-
relik bir kulvarda, 50 bebeğin
katılımıyla gerçekleşecek
Emekleme Olimpiyatları’nda,
bebekler ilk üçe girebilmek için
yarışırken anne babalar da be-
beklerini bitiş çizgisine getire-
bilmek için büyük çaba
harcayacaklar ve hayatları bo-
yunca unutamayacakları bir
gün yaşayacak. 
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S ilivrispor iki galibiyetin ardın-
dan can sıkıcı bir olayla karşı
karşıya kaldı. Ligde ve ku-

pada üst üste kazandığı zaferlerle
iddiasını gösteren kırmızı mavililerin
kulüp binasına bırakılan isimsiz
mektuplar can sıktı. Başkan Akgün
Duru yaptığı açıklamada bu şahısla-
rın bulunmasını istedi.

Zarar ve haksız kazanç

Mektupların detaylarını açıklayan
Başkan Akgün Duru; “Bu mektuplar
bana ve bazı eski Silivrispor yöneti-
cilerine hitaben yazılmıştı. Bana ya-
zılanın özeti; benim kulübü zarara
uğrattığım, haksız kazanç sağladı-
ğım, kulübü kullanarak kendimi ve
ortaklarımı yönetim kurulumun ha-

beri olmadan sebeplendirdiğimdi.
Ve akabinde yönetim kuruluma bu
olayları incelemeleri için 10 gün süre
verilmiş aksi takdirde beni dernekler
masasına ve savcılığa şikayet ede-
ceklerini belirtmişlerdi. Şimdi ben 10
günü beklemeden Cumhuriyet sav-
cılığı ve dernekler masasından iki
konuyu önemle rica ediyorum. Bi-
rincisi lütfen beni ve bundan önceki
tüm yönetimleri denetleyin. Bu
kadar emek verdiğimiz; ekmeğimizi,
evlatlarımızın rıskını aktardığımız;
sevgiyle çabaladığımuz kulübümüze
bizler kişisel çıkarlarımız için değil
kulübüzün çıkarları için talip olduk.
Bunu bilen bilir bilmeyenler de kara-
lama yoluna gider. Bu nedenle tek-
rar rica ediyorum.Lütfen bizim
dönemimizi ve önceki dönemleri
araştırıp denetleyin. Diğer talebimse

kapımıza bu iftiraları bırakanları
bulun” dedi.

Gazetemize konuşmuştu

Başkan Akgün Duru daha önce gaze-
temize verdiği röportajda da denetim
vurgusunda bulunmuş, herkesin yö-
netimi sorgulaması gerektiğini dile
getirerek; 'Bizleri denetleyin' ifadele-
rini kullanmıştı.

Yomra mesaisi sürüyor

Kulüpte bu gelişmelerin yaşanması
her ne kadar can sıksa da futbolcula-
rın bu gündemden etkilenmemesi için
gayret gösteriliyor. Hata sonunda
Yomraspor ile üçüncü haftada 2.
Trabzon deplasmanına çıkacak olan
Silivrispor'da hazırlıklar sürüyor. Kır-
mızı mavililer yarın sabah karşılaşma
için bu şehre gidecek.

Önce ligde Batman Petrolspor'u ardından da kupada Alibeyköy'i 1-0'lık skorlarla
yenerek moral bulan Silivrispor'da önceki gün mektup şoku yaşandı. Kulüp binası
önüne bırakılan mektuplar herkesi şoke etti. Başkan Akgün Duru yaptığı
açıklamada; “Söz konusu mektuplar bana ve eski yönetimlerde yer alan bazı 
yöneticilere hitaben yazılmış” dedi ve olayın peşini bırakmayacaklarını açıkladı

BURAK ZİHNİ

geçen sezon 5.'liği
elde ettiği 3. Lig'de tek-
rar 2. Lig'e yükselme

şansını kıl payı kaçıran Büyükçek-
mece Tepecikspor yaptığı kötü baş-
langıçla herkesi üzdü. Yeşil
beyazlılar bu sezon çıktığı resmi
maçların hiç birini kazanamadı.
Ligde alınan iki mağlubiyet ve Tür-
kiye Kupası'ndan elenilmesi sonra-
sında İlker Erdem üzerindeki
baskılar arttı.

Öne geçemedi

Büyükçekmece Tepecikspor geride
kalan karşılaşmalarda hiç öne
geçen taraf olmadı. Ligde Tire
1922 karşısında 2-0 yenik duruma
düştükten sonra Fırat Bozkurt'un
golü ile skoru tayin eden yeşil be-
yazlılar deplasmanda oynadığı
Nevşehir Belediyespor mücadele-
sinde de yine ilk iki golü kalesinde

gördü. Bir kez daha 2-0'dan sonra
reaksiyon gösteren İlker Erdem'in
öğrencileri skoru 2-1'e getirse de
karşılaşmadan 4-2 yenik ayrıldı.
Kupadaki Gaziosmanpaşa ma-
çında konuk takım Tunahan ile 1-0
öne geçti. Tepecikspor beraberliği
elde etse de yediği iki gol turnuva-
dan elenmesini sağladı.

Artık çıkış zamanı

Üç müsabakadan sıfır çekerek ayrı-
lan Büyükçekmece Tepecikspor'da
hafta sonu oynanacak olan Kara-
köprü Belediyespor maçı büyük
önem taşıyor. Yeşil beyazlılar
evinde ağırlayacağı rakibini yenerek
hem sezonun ilk galibiyetini almak
hem de alt sıralardan kurtulmak is-
tiyor. Pazar günü 16.30'da başlaya-
cak mücadele öncesinde
Karaköprü Belediyespor'un 1
puanı bulunuyor.

Ligdeki ilk iki maçını kaybeden Büyükçekmece Tepecikspor önce evinde Tire 1922'ye ardından da deplasmanda
Nevşehir Belediye'ye yenilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziosmanpaşa ile eşleşen yeşil beyazlılar önceki gün de
rakibine boyun eğdi. Bu sezon oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Tepecikspor'da tehlike çanları çalmaya başladı

Tepecikspor dibe vurdu!

ziraat Türkiye Kupası
2. Turu'nda Alibeyköys-
por'u konuk eden Silivris-

por sahadan 1-0'lık galibiyetle
ayrılarak bir üst tura adını yazdır-
mayı başardı.Karşılaşmanın son bö-
lümünde Muhammed Öztürk'ün
kafa golü ile rakibini mağlup eden
kırmızı mavililer yeni rakibini bekle-
meye başladı. İlk yarıda istediği
oyunu ortaya koyamayan Silivrispor
ikinci devrede özellikle orta sahada
gösterdiği performansla fark yarattı.
Golü bulmakta zorlansa da maçın
çeyreğinde Muhammed'in sayısıyla
öne geçen Silivri temsilcisi bu üstün-
lüğünü korudu ve 3. tura yükseldi.
Hafta sonunda oynayacağı Yomras-
por maçı öncesinde moral bulan Si-
livrispor'da büyük sevinç yaşanırken
taraftarlar da takımlarına 
destek verdi.

Sıradaki gelsin

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası kritik bir maçla açılıyor. Son şampiyon Galatasaray
evinde lider Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi öncesi test olarak da 
nitelendirilen mücadelede sarı kırmızılılar zirve mücadelesini bırakmamak, Paşa
ise namağlup yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Karşılaşma 20.00'de başlayacak

trabzon’da aldığı ağır mağlubiyet
sonrası taraftarına kendini affetirmek için
en uygun zaman olarak düşünen Galata-

saray lider Kasımpaşa ile evinde oynuyor. Lokomo-
tiv Moskova mücadelesinden önce ciddi bir sınav

verecek olan sarı kırmızılılar rakibini yenerek
kara bulutları dağıtmak amacında. Ancak
Kemal Özdeş ve talebeleri Cimbom'a sürp-
riz peşinde.

Cimbom ikinci sırada

Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da
kazanan Kasımpaşa liderlik koltu-
ğunda otururken, yaptığı maçlardan
3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrı-
lan Galatasaray ise averajla ikinci sı-
rada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım,

karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem
rakibine ilk yenilgisini tattırmaya hem de

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta
içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç önce-
sinde moral bulmaya çalışacak.

Maç saati karar verilecek

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Bel-
handa müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı
nedeniyle takımdan ayrı çalışan Maicon Roque'nin
durumu ise yapılacak son kontrollerden sonra netlik

kazanacak. Süper Lig'de sahasında uzun bir yenil-
mezlik serisine sahip Galatasaray, evinde son mağ-
lubiyetini Kasımpaşa karşısında yaşadı. Türk
Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. hafta-
sında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım,
daha sonra çıktığı 21 müsabakada rakiplerine boyun
eğmedi. Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 21 lig ma-
çının 20'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Ligde 29. maç

İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından
17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere
sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasa-
ray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Sta-
dı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci
yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün
tamamladı.

Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hiz-
mete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7
kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasım-
paşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3
puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Sta-
dı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25
kez filelerle buluştu,  Galatasaray 14, Kasımpaşa 11
kez gol sevinci yaşadı. AA

Galatasaray, galibiyet sa-
yısı bakımından büyük

üstünlük kurduğu raki-
bini bir kez 5-0, bir kez de
4-0 yendi. Kasımpaşa ise

2013-2014 sezonunda
Türk Telekom Sta-
dı'ndaki maçta 4-0

galip geldi.

En farklı skorlarEn farklı skorlarEn farklı skorlarEn farklı skorlarEn farklı skorlarEn farklı skorlar

SİLİLVRİSPOR

ALİBEYKÖYSPOR

Stat: Silivri
Hakemler: Serkan Önsal, Mutlu

Çiğdem, Kadir Beyaz

Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu,

Halil Uysal, Yunus Yaşar, Hüseyin

Eray Karataş, Muhammed Öz-

türk, Barış Sinan Üstün, Sercan

Besler, Vahit Yaşar, Selçuk Çalışır,
Emre Usta

Yedekler: Duhan Çağlar Akdağ,

Kadir Bilimlier, Sertaç Gökaltın,

Metin İlhan, Ekrem Sarıçam, Enes

Subaşı, Taner Gürsoy

Hamdi Yılmaz, Ufuk Arslan, Salih

Tunar, Suat Mede, Veysel Gökcan,

Safa Çağlar, Şahinali Terzi, Mete-

han Mimaroğlu, Hasan Üstübücü,

Mustafa Cevret ve Eren Toksoy

Yedekler: Halil İbrahim Acar,

Mücahit Çakır, Taşkın Gökçe,

Hasan Cengiz Nalbant, Kerim

Deler, Selim Gödebil, Mert Somay

Gol: 76. Dk Muhammed Öztürk

Akgün Duru,
Silivrispor’un
haklarını her
ortamda
savunacaklarını
söyledi.

LiderLik savası
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R esmi açılışını önümüzdeki ay
Beylikdüzü’nde yapacak olan-
ras Marmara Eğitim ve Hiz-

met Vakfı (AREV) Okulları'nın
lansmanı geniş bir katılımla birlikte
yapıldı. AREV Okulları Yönetim Ku-
rulu Başkanı Vehbi Orakçı'nın ev sa-
hipliğnide gerçekleşen etkinliğe
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD)
Başkanı Mehmet Mert ve çok sayıda
basın mensubu katıldı. AREV Okul-
ları'nın Beylikdüzü'ne çok büyük bir
değer katacağını anlatan Orakçı, en
nihai hedeflerinin ise geleceğe iz bı-
rakmak olduğunu anlattı. 

Lafla değil yürekle varız

AREV Okulları'nın eğitime vereceği
katkının çok büyük olacağını anlatan
Orakçı, geleceğe dair kurulan her
güzel düşün, serpilen her tohumun
yeşereceğini belirterek şu ifadeleri
kullandı; “Yeter ki biz inandığımız
değerler uğruna kendimizi vakfede-
lim. Sadece laf ile değil lisan ile değil
yüreğimizle gönlümüzle her şeyi-
mizle desteklemek ve bu uğurda
emek harcamaka istiyoruz bunu har-
cadığımızda da olmayacak bir şey
yok diye düşünüyoruz. Sizlerin ço-
ğuyla çok eskiye uzanan dostluğum
var. Bu bize büyük bir güç veriyor.
Yani bölgenin sürecin tümünde bu-
lunmak ve bu sürecin basın boyutu
hizmet boyutu öğretmenlik yapmak-
tan tutun da her noktada bulundum
bu bize büyük bir güç veriyor. Tarihi
30 yıla yayılan bu geçmişimizin de
her halinin kayıtlı olmasından mem-
nunuz. Bu kayıtta hizmet etmek dı-
şında bir amacımız olmadı
olmayacak da.”

1 ay içinde açıyoruz

Okulun yeni eğitim ve öğretim döne-
mine yetişeceğini de kaydeden

Orakçı, bu anlamda sürdürdükleri
çalışmanın kısa sürede tamamlana-
cağının altını çizdi. Orakçı, “Biz
buraya ilkbaharda start verdik 4
ayda okulumuzu bitirdik ufak tefek
halledilecek rötuşlar var. İnşallah 1
ay sonra da resmi açılışımız yapa-
cağız. Alt katımızda konferans sa-
lonumuz var orada sizi
ağırlayacağız. Okulumuzun bünye-
sinde her türlü sosyal kültürel
müzik tiyatro kulübüne varana
kadar, fizik ve biyoloji çalışmaları-
nın yapılacağı alanlara kadar ço-
cuklarımızın öğrenmesini
kolaylaştıracak her türlü imkanı
sağladık. İşin özü şahsımdan baş-
layarak amatör bir heyecanla Bey-
likdüzü'müzün kalbinde; tam
merkezinde olan bu AREV okulla-
rımızın eğitim kadrosuyla ortaya
koyduğu vizyonla, veli potansiye-
liyle ve bölgemizin kanaat önderi
olan aydınlarımızın desteğiyle mu-
azzam bir başarı sağlayacağını dü-
şünüyoruz. Önümüzdeki yıl da
bunun ilk desteğini alacağız.
Çünkü biz çalışkan, azimli ve istekli
bir ekip kurduk ve bu anlayışla
devam edeceğiz. Her türlü öneriye
açık olacağız, eleştiriye açık olaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

beylikdüzü sınıf atladı

Beylikdüzü'nün eğitim anlamında
sınıf atladığını ve sadece İstanbul'a
değil Türkiye'ye de örnek olduğunu
anlatan Orakçı, bu gerçeklikte ken-
dilerinin de katkısı olduğunu ifade
etti. Orakçı, “Bizim vizyonumuz
nedir; eğitim, kültür ve teknoloji va-
disi projemiz var. 15 okul, öğret-
men ve öğrenci yurtları, bilim
merkezleri, spor merkezleri yarat-
mak ve burada okuyan gençlerimiz
lise çağlarından başlayacak ve bilgi
sahibi olacak. Beylikdüzü'nün şu
an İstanbul'da bir marka değeri
varsa eğer İstanbul'un üç dört önde
gelen ilçesinden biriyse bu okulların
bir katkısı var. Okul iyi imaj iyi do-
layısıyla insanlar buraya gelmek
için bir gayret içindeler. Türkiye'de
özel okulların payı yüzde 5 iken
Beylikdüzü'nde bu yüzde otuzları
geçti. İnsanlar da duyarlı. Çocu-
ğum iyi bir okulda okusun istiyor-
lar. Bedeli var mı tabii var. Ancak
kısacası Beylikdüzü eğitim konu-
sunda bir merkez olmaya başladı. 
Biz bir şeye imza attıysak hakkını
veririz bu anlamda da bu okulumu-
zun hakkını vereceğiz” dedi.

Gençler bilimle ilerleyecek

Ezberleyen nesil değil, okuyup an-
layan nesil yetiştirmek istediklerini
belirten Orakçı, “Bir diğer amacı-
mız ise Ar-Ge laboratuvarları,
STEM kursları ile üniversitelerden
destek alarak yazılım, kodlama ve
İHA (İnsansız Hava Aracı) konu-
sunda marka isimler yetiştirmek.
Sanatla, sporla kültürle barışık
okuyan, yazan, çizen yani bileği ez-
berleyip not alan değil bunu kavra-
yan ve yaşantısına yansıtan bir nesil
yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini

kullandı.  AREV Okulları olarak
vakfın çatısı altında bir öğrenci
yurdu da kuracaklarını belirten
Orakçı hedeflerini şu sözlerle an-
lattı; “Türkan Saylan hocamızla
birlikte Beylikdüzü’nde 200 öğren-
cilik bir yurt yapmıştık. Kardelen
Projesi kapsamında gerçekleştirilen
açılışta Türkan Saylan hocamız,
“Taşradan gelen bu çocuklarımıza
eğer yurtlar yapıp buralarda ba-
rınma imkanı sağlarsak, onlar bil-
giyle donanıp Cumhuriyetimizin
yarınlarına teminat olacaklar. Eğer
bu yurtları yapıp çocuklarımıza
sahip çıkmazsak onlar köyde kala-
caklar” demişti. Kısacası eğitimin 
hayatımıza kattığı değerin önemini
idrak eden bir mazim var. Kendi
hayatımdan da esinlenerek vakfı ve
okulu kurdum. Aynı zamanda aça-
cağımız yurdumuzun yüzde 50
kapasitesini taşradan gelen başarılı
öğrenciler oluşturacak. Onlar bu
yurdumuzda ücretsiz kalacak ve
kolejimizde de ücretsiz okuyacak-
lar. Böyle bir idealimiz var. Onu da
seneye başlatmayı planlıyoruz.”

Resmi açılışını önümüzdeki ay Beylikdüzü’nde yapacak olan 
AREV Okulları’nın tanıtım töreni yapıldı. Törende konuşan AREV
Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, “Geleceğe iz
bırakacak, yarınlara iz bırakacak bir eğitim vermek
adına burada bulunuyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki;
geleceğe dair kurulan hayaller serpilen tohumlar
mutlaka yeşermeye muktedirdir” dedi

barış kış

AREV GELECEGE
IZ BIRAKACAK

Vehbi Orakçı, AREV Okulla-
rı'nın çocukların ufkunu ge-
nişleteceğini anlatarak, "Özel
eğitimin giderek artan payı
var. Biz de vakıf olarak iz bı-
rakan nesiller yetiştirmek şia-
rıyla bu yola çıktık. Anaokulu,
ilkokul, ortaokul, Anadolu li-
sesi ve fen lisesi olmak üzere

5 ayrı kategoride başlayaca-
ğız. İnanıyorum ki zeki başa-
rılı olmak isteyen
çocuklarımızın ufkunu açaca-
ğız. Eğitim kurumlarının sa-
dece ‘zil çaldı derse girin
teneffüste bağrışın zil çaldı
gidin’ mantığının doğru oldu-
ğunu düşünmüyoruz” dedi.

Çocukların ufku genişleyecek

Yaklaşık 4 ay gibi kısa bir
sürede tüm inşa süreci ta-
mamlanan AREV okulları,
10 bin metrekare alan üze-
rine kuruldu. Bunun ya-
nında inşasına Vehbi
Orakçı döneminde başla-
nan 1 milyon metrekare bir
yaşam vadisine komşu ol-
ması sebebiyle oldukça
geniş sosyal imkanlara
sahip olan Arev Okulla-
rı’nda Anasınıfı, İlkokul,
Ortaokul ve Lise seviyele-
rinde eğitim verilebilecek.
Öte yandan Vehbi Orakçı’yı
yakından tanımaları sebe-
biyle Beylikdüzü halkı tara-
fından oldukça yoğun bir
ilgiyle karşılanan AREV
Okulları, yeni eğitim öğre-
tim yılına yüzlerce öğrencisi
ile başlayacak.

10 bin metrekare
alana kurulu

son detaylarının kontrolü-
nün sağlandığı toplantıda
eğitim kadrosuna hitaben
bir konuşma gerçekleştiren
Orakçı; Bizler hayatını eği-
time adamış insanlar ola-
rak, okulumuzun inşasını 4
ay gibi çok kısa bir sürede
tamamladık. Bunun ya-
nında da halkımız bizim
bile tahmin etmediğimiz dü-
zeyde teveccüh göstererek,
geleceğimiz olan çocukları-
mız için AREV Eğitim Ku-
rumları’nı tercih etti. Şimdi
görev sırası siz değerli öğ-
retmenlerimizde. Onların
eğitimleri için elinizden
gelen her şeyi yapmanızı
sizlerden rica ediyorum. Ül-
kemizin geleceği olan ço-
cuklarımızı birer eğitim
neferi olarak kendi çocukla-
rımızdan ayırmayacağınıza
ve iz bırakan nesiller yetiş-
tirme amacımızı gerçekleş-
tirmemize destek
olacağınıza eminim” dedi.

Arev’de kayıtlar
devam ediyor

Vehbi Orakçı,
AREV Okullarının
büyük bir marka 
haline geleceğini 
söyledi


