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Ev işleri belki de
dünyanın en ağır işi...

Saatlerce ayakta 
durmak, eğilmek, bir

yerlere uzanmak, ağır
eşyaları kaldırmak 

hiç de hafife alınacak
bir iş değil. Farkında 

olmadan bu saydığımız
hareketleri doğru

yapmadığınızda bel 
ya da boyunda fıtık

oluşumuna davetiye
çıkarıyoruz. Ev işlerinin
sizi fıtık etmemesi için 

haberimize bir göz atın

Uykusuz
kalmayın

yeni güne zinde ve sağlıklı başlangıç için ka-
liteli bir uyku büyük önem taşıyor. Horlama,
sabahları yorgun uyanma veya huzursuz

bacak sendromu gibi önemsenmeyen uyku problemleri,
ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. Sosyal ya-
şamı da olumsuz etkileyen uyku bozuklukları, uyku la-
boratuvarında yapılan testlerde belirlenerek tedavi
edilebiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Göğüs Has-
talıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Banu Altoparlak, uyku
bozukluklarının tedavisi hakkında bilgi verdi ve uyuma
alışkanlıklarının düzenlenmesi için önerilerde bulundu.  

Sabahları yorgun uyanıyorsanız...

Sağlıklı bir yaşamın en önemli etkenlerinden biri olan
uyku, gündüz yıpranan vücudun gece boyunca yeni-
den yapılanmasını sağlamaktadır. Horlama, uyum
bozukluğuna bağlı uykusuzluk, huzursuz bacak sen-
dromu, uykuda nefes kesilmesi olarak adlandırılan
uyku apnesi gibi 80’den fazla uyku bozukluğu sosyal
yaşamı olumsuz etkilediği gibi trafik veya mesleki ka-
zalara da neden olabilmektedir. Sabah yorgun
uyanma, halsizlik uyku bozukluklarının en sık yaşa-
nan belirtileri arasında yer almaktadır. 

E v işleri yaparken ister iste-
mez ağır kaldırmak ya da
bir yerlere uzanmak zo-

runda kalıyoruz. Bu da ters bir
hareket yaptığımızda bel ve bo-
yunda gerilmelere kasılmalara
yol açıyor. Yaşadığımız prob-
lemler bununla da sınırlı kalmı-
yor maalesef.  Hatalı hareketleri

sık sık tekrarladığımızda ve bu
hareketlerle birlikte vücudumuza
yüklendiğimizde veya yük taşıdı-
ğımızda omurga arasındaki disk
çekirdeğinin yırtılmasına sebep
oluyor; bunun sonucunda da
bel veya boyunda fıtık oluşu-
munu kolaylaştırıyoruz. Dolayı-
sıyla ev işleri yaparken hatalı

duruş ve hareketlerden kaçınma-
mız çok önemli. Acıbadem
Fulya Hastanesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.
Yunus Aydın bel ve boyun sağlı-
ğını korumak için ev işleri yapar-
ken nelere dikkat edilmesi
gerektiğini anlattı, önemli öneri-
lerde bulundu. 

Tiroid bezi insan vücudunda çok
önemli rol oynar, bedendeki birçok
aktiviteyi kontrol eder ve hormonların

yapımını sağlar. Bu bezin çalışmasının normal
bir şekilde devam ettirememesi sonucunda bir

çok belirti karşımıza çıkar. Toplumun yaklaşık
üçte birini etkileyen, çok sayıda sistemde
önemli şikayetlere ve belirtilere sebep olan ti-
roid hastalığının teşhisi basittir. Hastalığın geç
fark edilmesi veya teşhis edilememesi can
sıkan belirtilere sebep olabilir. Medicana Inter-
national İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve

Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.
Fevzi Balkan tiroid hastalığının erken teşhis ve
tedavisi için belirtilerini anlattı. 
HABER MERKEZİ

Tiroid’e dikkaT

ÜKİLO ALIMI ve KİLO VEREMEME: Hipotiroidi kilo
alımına sebep olurken hipertiroidi kilo vermeye sebep olabilir.
ÜBOYUNDA ŞİŞLİK VE AĞRI: Guatr, tiroid nodülünün
veya kistinin habercisi olabilir.
ÜÇARPINTI, ELLERDE TİTREME: Tiroidin bezinin fazla
çalıştığı hipertiroidi durumunda olabilir.
ÜAŞIRI TERLEME: Tiroidin Fazla Çalışması aşırı terlemenin
önemli sebeplerindendir.
ÜCİLTTE KALINLAŞMA: Hipotiroidinin belirtisi olabilir.
ÜKANSIZLIK: Hipotiroidide genelde eşlik eden kansızlıkta 
bulunur
ÜKASLARDA SEYİRME VE AĞRILAR: Tiroid rahat-
sızlıkları, kas ağrıları ve kas güçsüzlüğü yapabilir.
ÜSAÇ DÖKÜLMESİ: Tiroid bezinin az veya çok çalışması ya-
pabilir,bazen eşlik eden kaş dökülmeleri de olabilir.

ÜTANSİYON YÜKSELMESİ: Tiroid bozukluklarına tansi-
yon dengesizliği eşlik edebilir.
ÜKABIZLIK: Özelikle tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda olabilir.
ÜADET DENGESİZLİKLERİ: Tiroid hastalıklarının çoğu
adet düensizliği yapabilir, bazen ilk belirti de olabilir.
ÜKISIRLIK: Tiroid hormon dengesizlikleri gebe kalmada 
zorluklara sebep olur. 
ÜSES KISIKLIĞI: Tiroid hastalıklarında ses tınısında değişiklikler
olabildiği gibi bazen ses kısıklıkları da olabilir.
ÜKAŞ DÖKÜLMESİ: Tiroid hastalıkları saç dökülmesi ile be-
raber veya bağımsız olarak kaşların dış kısmında dökülmelere sebep olabilir.
ÜÖDEM: Tiroidin az çalışması vücutta su tutulumunu 
artırır ve ödem gelişir. 
ÜDUYGUDURUMUNDA DEĞİŞİKLİKLER: Ti-
roid hastalıkları stres, panik atak ve depresyona yol açabilmektedir.

Leblebi gibi
tüketiyoruz

Türkiye, ilaç kullanımında ve özellikle antibi-
yotik alımında dünyada ilk sırada yer alıyor...
Hastaneye herhangi bir sebeple giden her 100

kişiden 30’unun reçetesine antibiyotik yazılıyor. Özellikle
mevsim geçişlerinde antibiyotik kullanımında tüm dün-
yada artışların yaşandığı bilinmekte. Bunların yarısından
fazlası ise gereksiz antibiyotik kullanımı olarak kayıtlara
geçiyor. Medya Takip Ajansı Ajans Press, küresel bir
sorun olarak nitelendirilen antibiyotik kullanımı üzerine
medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in yaptığı
incelemeye göre antibiyotik kullanımı bu yıl 7 bin 739
habere konu olurken ITS Medya’nın portal incelemesine
göre antibiyotiklerle iligli toplam 21 bin 175 haber çıkışı
tespit edildi. Önceki yıllarla kıyaslandığında geçtiğimiz yıl
5 bin 791 haberle konuşulan antibiyotikler, her yıl daha
fazla haber çıkışıyla gündem oluyor.

lBulaşıkları boşaltırken dizlerinizi bükün
Bulaşık makinesini boşaltmak için devamlı
olarak eğilip kalkmak gerekiyor. Ancak dik-
katli olun, dizlerinizi kırmadan dizden aşa-
ğıya eğildiğiniz zaman bel kaslarınıza yük
biniyor. Bunun sonucunda da bel fıtığı gibi
olumsuz sonuçlar gelişebiliyor. Eğilirken beli-
nize yüklenmek yerine dizlerinizi kırarsanız
omuriliğe yük oluşmasını engeller ve belini-
zin ağırlığını azaltmış olursunuz.

lYemek hazırlarken ayakta kalmayın
Yemek hazırlarken veya bulaşık yıkarken
uzun süre ayakta kaldığımız zaman belimiz
bize ağrı hissettirerek uyarı veriyor. Bu uyarı-
ları dikkate almalısınız, aksi halde en basit
olarak kasların güçsüzleşmesine neden olabi-
lirsiniz. Kaslarınızın gücünü yitirmesi de bel
bölgesinde ağrıya sebep oluyor. Fazla yüksek
olmamak şartıyla bir ayağınızı basamak gibi
bir yere koymanız diğer kaslara dinlenme fır-
satı tanıyacaktır. Her 4-5 dakikada bir ayağı-
nızı yüksek bir basamağa kaldırın. Bu durum
omurgadaki kas grubunda farklı eklemlerin
kasılmasını sağlayacağı için yükü tek bir böl-
gede tutmayıp, dağıtıyor. Bu hareket de beli-
nizde ağrı oluşumunu engelliyor.

lSüpürürken öne doğru eğilmeyin
Yerleri devamlı eğilerek süpürmek belinizde
ağrı oluşmasına ve kaslarınızın zedelenme-
sine neden oluyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın hatalı olarak
eğildiğiniz sırada aynı zamanda ağır bir
nesne de taşırsanız bu durumun belinizde
zaman içinde fıtık oluşumuna da yol açabile-
ceği uyarısında bulunuyor. Evi süpürürken

öne doğru eğilip eklem kaslarınıza yük bin-
dirmemek için süpürge sapını uzatın ve ola-
bildiğince dik pozisyonda durmaya çalışın.
Özellikle koltuk ve dolapların altlarını süpü-
rürken belinizi kırmak yerine bele güç verme-
den, diz çökerek süpürmeye dikkat edin.
Süpürme işlemi sırasında mobilyaları tek eli-
nizle kaldırmamaya da özen gösterin. Objeyi
gövdenize en yakın şekilde kaldırmak da beli-
nize etki eden gücü azaltacaktır.

lÜtü yaparken boynu eğik tutmayın
Ütü masanızın alçak olması boynunuzu
uzun süre öne doğru eğik tutacağınız anla-
mına geliyor. Bu hareket de boynunuzda bir
süre sonra ağrı oluşumunu tetikliyor. Ağrı
boyundaki kasların yorulduğu anlamına geli-
yor. Devamlı hatalı hareket uygulayıp zede-
lenmesine neden olursanız, kaslarınız
zamanla yırtılacak ve fıtık oluşumuna sebep
olacaktır. Ütü yaparken ütü masasının yük-
sekliği çok önemli. Bu nedenle mutlaka ayar-
lanabilir bir ütü masası tercih etmeli ve
boyunuza göre ayarlamalısınız. Beyin ve
Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus
Aydın ütü masasının yüksekliğinin bel hiza-
nızda olması gerektiğine işaret ederek şu öne-
rilerde bulunuyor: “Ütü yaparken ütü
masasına yakın durun ve ayağınızın altında
fazla yüksek olmayan bir basamak bulundu-
run. Ayağınızı 4-5 dakikada bir değiştirirseniz
belinizin aynı bölgede kasılmasına ve ağrı
oluşumuna engel olursunuz. Birkaç gömlek
ütüledikten sonra devam etmek yerine otura-
rak dinlenin. Ayrıca ütü yaparken çamaşırla-
rınızı olabildiğince yükseğe koyarsanız sürekli
eğilip kalkmak zorunda kalmazsınız.”

lYemek yaparken boynunuzu eğmeyin
Yemek hazırlarken boynunuzu öne veya yana
eğik pozisyonunda tutmanız veya sırtınızı
yaslamadan tabure oturuşu yapmanız boyun
ve beldeki eklemlere yük binmesine, bunun
sonucunda kasların zedelenmelerine yol açı-
yor. Zedelenen kas da gücünü kaybediyor ve
bölgede ağrı oluşumuna neden oluyor. Hare-
ket sırasında boyuna yük bindirilmesi de fıtık
oluşumunu tetikliyor. Boynunuzu olabildi-
ğince hareket halinde tutmayı ihmal etme-
yin. Otururken sandalyenin sırtına
yaslanmaya da dikkat edin, çünkü belinizi
yaslamadan oturmanız belinizdeki kasların
kasılmasına, bunun sonucunda da ağrı olu-
şumuna sebep oluyor. Bu yüzden sandalye-
nizin sırt kısmının bel ile birlikte hareket
edebilecek ve bu bölgenize destek verecek
şekilde olmasına dikkat edin. 

lİş yaparken ağır kaldırmayın
Bir ağırlığı gövdenize ne kadar uzak kaldırı-
yor ve taşıyorsanız belinize o kadar fazla
yük bindirmiş olursunuz. Örneğin 3 kiloluk
bir ağırlığı vücudunuza olabildiğince yakın
olarak kaldırdığınız zaman o nesne tam 3
kilo ağırlığında oluyor. Elinizle bir metre
uzaktan kaldırdığınız zaman ise ağırlığı 9
kilo olarak hissedersiniz. Ağırlıkların eklem
üzerine tekrar tekrar yüklenmesi de o ekle-
min kalınlaşmasına, bunun sonucunda da
eklem hacminin büyümesine ve komşu sinir
dokusuna baskı oluşturmasına neden olu-
yor. Devamında omurilikte kanal darlığı ge-
lişiyor ve sinire ait olması gereken alan
küçülüyor, siniri besleyen kan damarları
baskı sonucu kapanıyor. Ağır bir yükü kal-

dırmayı kronik olarak tekrarlamanız da
kanal darlığı ve fıtık oluşumuna sebep olu-
yor. Baskıya engel olabilmek için kaldırdığı-
nız eşyaların fazla ağır olmamasına dikkat
edin, gövdenize en yakın şekilde tutarak kal-
dırmaya özen gösterin.

lPerde asarken yukarıya  uzanmayın
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.
Yunus Aydın ev işlerinde boyunuzu ve göz
hizanızı aşan işlerde yukarıya doğru uzandı-
ğınızda boyun kaslarını riske atmış olacağı-
nız uyarısında bulunuyor. Örneğin boyun
fıtığı gelişimine yol açabiliyorsunuz. Yuka-
rıya doğru uzandığınız zaman başınızı ar-
kaya doğru uzattığınızda boynun
arkasındaki eklemler üzerinde baskı oluşu-
yor. Bu pozisyonda ekstra güç harcanıldığı
için maruz kalınan kuvvet boyuna etki edi-
yor. Boynun alışık olmadığı bir hareketi
uzun süre yaptığınız ve bunu yaparken de
güç harcadığınız zaman eklem ile disk çekir-
deği eskimeye başlıyor, bunun sonucunda
da boyun fıtığı gelişebiliyor. Uzandığınız
yükseklik göz hizasına ne kadar yaklaşırsa
risk o kadar azalıyor. Dolayısıyla merdiveni
yukarıya çok fazla uzanmayacağınız şekilde,
göz hizanıza yakın kurmaya dikkat edin. 

lDiz çökerek yer silmeyin
Ev işi yaparken en dikkatsiz olunan konu-
lardan biri de yer silmek. Eğilerek veya diz
çökerek yer silmek belinize baskı oluşturu-
yor, bunun sonucunda da bel ağrısı gelişi-
yor. Uzun saplı yer silme aletlerini kullanın.
Vücudunuzu olabildiğince dik pozisyonda
tutmaya da gayret gösterin. 

BU ONERILERE KULAK VERIN
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GÜVENİN VE GÜLER YÜZÜN ADRESİ 

TEKİN GAYRİMENKUL 
KAZANDIRMAYA
DEVAM EDiYORUZ 

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

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

E senyurt, Süleymaniye Mahallesi,
774. Sokak üzerinde 12 Eylül
2018 tarihinde meydana gelen

olayda pompalı tüfekle vurulmuş ola-
rak özel bir hastaneye kaldırılan Fas
uyruklu İmane Marras haya-
tını kaybetti. Olayla ilgili başla-
tılan çalışmada polis kadını
hastaneye getiren Nazım
G.(38)'yi gözaltına aldı. Olayla
ilgili sürdürülen soruşturmada
polis olaya karıştığını tespit et-
tiği Suriye uyruklu Delil
İ.(20)'yi de gözaltına aldı.

Yanlışlıkla vurulmuş

Şüphelilerin sorgusu Asayiş
Şube Müdürlüğünde yapıldı.
Şüphelilerin sorguları sonucu
olay günü Nazım G.'nin Suriye

uyruku Sahm adında bir kadınla nişan-
landığı, ancak aynı kadının ev arkadaşı
Delil İ. ile de gönül ilişkisi olduğunu
öğrendiği tespit edildi. Bunun üzerine
başlayan tartışma sonucu evde bulu-

nan pompalı tü

Birbirlerini suçladılar

Poliste verdikleri ifadele-
rinde şüphelilerin si-
lahı kimin
ateşlediği konu-
sunda birbirini
suçladıkları
öğrenildi. Po-
liste işlemleri
tamamlanan
Nazım G. ile
Delil i. adli-
yeye sevk edildi.

yOK 
yErE
ÖLdÜ 

Esenyurt'ta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanıp
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fas uyruklu
İmane Marras'ın öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki şüpheli
adliyeye sevk edildi. Aynı evde yaşayan iki arkadaşın
kavgası sırasında talihsiz kadının ateşlenen pompalı
tüfekle yanlışlıkla vurularak öldürüldüğü tespit edildi

Polis ekiplerinin
Kuştepe’de önceden 
belirlenen adreslere

yaptıkları şok baskında
400 gram uyuşturucu

madde ele geçirildi. Özel
harekat polislerinin de

destek verdiği 
operasyonda 1 kişi

gözaltına alındı

KIm vurduya gIttI!

Sirkeci'de eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı 5 ay önce boğazından 3 defa bıçaklayarak
öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yüksel Karababa, olay günü ne yaptığını hatırlamadığını belirterek,
"Kendime geldiğimde Ercan Bey'in başı elimdeydi ve yanımda bulunan bıçak boğazına saplanmıştı” dedi

Tüyler ürperten itiraflar!
İsTANBUlAdalet Sarayı'nda bulunan 5.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk du-
ruşmada tutuklu sanık Yüksel Karababa

hazır bulundu. Sanık Karababa, eski bakan Vuralhan
ile arkadaşı Mustafa Y.K. aracılığıyla 2014 yılında ta-
nıştığını, çöplerden imalat ve geri dönüşüm işi yaptı-
ğını, kendisine ortak aradığı için Mustafa Y.K. ile
görüştüğünü anlattı. Sanık Karababa, "O da ortak ola-
bileceğini fakat bir iki hafta kadar sonra eski savunma
bakanı Vuralhan'dan 200 bin Dolar alacağı olduğunu
parayı alacağını söyledi. Ancak bu parayı vermesi için
harç yatırması gerektiğini söyledi. 500 Euro'ya ihtiyacı
olduğunu söyledi. İşinin görülmesi için 500 Euro Mus-
tafa Y.K.'ya verdim. Vuralhan teşekkür etmek için beni
yanına çağırdı, ben kendisiyle yapacağım işi anlattım, o
da olumlu yaklaştı" dedi.

Sözlerini tutmadı

Vuralhan'ın ürünleri pazarlayabileceğini ancak bunun
için paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini anlatan sanık
Karababa, "Değişik sebeplerle üç yıl içinde benden 676
bin Dolar  peyderpey aldı. Buna karşılık ürünlerimi pa-
zarlama işini yapmadı. Paraları başkalarından aldığım
için işlerim bozuldu. İş yerimi dağıtmak zorunda kal-
dım. Bundan dolayı da 350 bin TL zararım oldu. Olay
tarihinden bir hafta kadar önce kendisiyle konuştuk,
bana rahat olmamı işleri halledeceğini söyledi. 17
Nisan 2018 günü verdiğim paraları ertesi gün alabile-

ceğimi paranın saat 13.00 de kendi hesabında olaca-
ğını ancak 11.00'e kadar farklı bir ödeme için 2500 Do-
lar'a ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendisine bu parayı
bulabileceğimi ancak somut bir belge görmek istedi-
ğimi söyledim. O da 'Tamam' dedi. Saat 14.00'e kadar
yemek yedik, sohbet ettik. Paranın nerede kaldığını so-
runca, 'Sen onu boş ver, arkadaşını çağır bizim işi hal-
let' dedi. Ben de 4 senedir aynı şeyi söylüyor, hep 'Bu
son' diyorsun, sana nasıl güveneyim' şeklinde sözler
söyledim. Kendisi bana 'Sen verdiğin sözü tutmuyor-
sun, söz vermenin ne anlama geldiğini biliyorsun, ben
ne yapayım kardeşim' dedi. Ben bu sözün içinden
bana sözümü tutmayan biri olduğumu ima ettiğini an-
ladım. Çünkü kendisiyle benzer bir diyalogda bulun-
muştuk” dedi. 

‘Ne yaptım hatırlamıyorum’

İlerleyen süreçte ekndini kaybettiğini belirten Kara-
baba, “Uzun süre yaşadığım gerginlikten ve o gün de
söylediği sözden sonra kendimi kaybetmişim. Ne yap-
tığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Ercan
Bey'in başı elimdeydi ve yaptığım iş gereği yanımda
bulunan bıçak boğazına saplanmıştı. Ercan Bey koru-
mayı önceden gönderdiği için yalnızdık, ben bıçağı ke-
nara bırakıp ellerimi kaldırarak içeridekilere polis
çağırmasını söyledim. Beratimi talep ederim" ifadele-
rini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına
karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. DHA

Gece vakti 
korkunç cinayet

ZEYTİNBURNU’NDA
gece saatlerinde Af-
ganistan uyruklu bir

kişi tartıştığı yine Afganistan
uyruklu kişi ya da kişilerce bo-
ğazından bıçaklandı. Olay
sonrası şüpheliler kaçarken bı-
çaklanan kişi ise olay yerinde
hayatını kaybetti. Olay Zeytin-
burnu, Sümer Mahallesi'nde
gece saat 23:30'da sıralarında
meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, 29. Sokak'ta bulu-
nan İmamı Caferi Sadık
Camii yakınında Afganistan
uyruklu 20 yaşındaki Feridun
Muhammedi, yine Afganistan
uyruklu kimliği belirsiz kişi
yada kişilerce tartışmaya baş-
ladı. Tartışma kısa sürede kav-
gaya dönüştü. Bıçaklı kavgada
ismi öğrenilemeyen bir kişi,
Muhammedi'nin boğazını
kesti. Kanlar içinde yığılan Fe-
ridun Muhammedi'yi görenler
çevredeki vatandaşlar durumu
hemen sağlık ve polis ekiple-
rine haber verdi. Kısa sürede
olay yerine gelen sağlık ekip-
leri yerde kanlar içinde yatan
Muhammedi'nin hayatını kay-
bettiğini belirledi. 

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri de olay yerine
şerit çekerek detaylı çalışma
yaptı. Polis ekipleri çevredeki
vatandaşlardan aldığı bilgiler
doğrultusunda olay sonrası
kaçan kişi yada kişileri yakala-
mak için çevrede çalışma baş-
lattı. Polis ekiplerinin olay yeri
çalışmasının ardından Mu-
hammedi'nin cansız bedeni
cenaze aracıyla Yenibosna
Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Cinayetle ilgili soruşturma 
sürüyor.

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Büro Amirliğinin Kuştepe'de önceden
belirlenen adreslere özel harekat pol-

islerinin de katıldığı şok uyuşturucu baskını dü-
zenledi. İki adrese de koçbaşı ile kırılarak girilen
evlerde aramalar yapıldı. Aramalara polis köpeği
'Eros' da katıldı. Uyuşturucuya duyarlı polis kö-
peği baskın yapılan evlerde arama yaptı. Uyuştu-

cusu gizlenmesi muhtemel yerler olan evlerin
depoları da polis tarafından didik didik arandı.

Baskınlar devam edecek

Baskın yapılan evin birinde daha detaylı arama
yapan polis ekipleri evin arka tarafındaki boş-
lukta polis köpeğine arama yaptırdı. Köpeğin
beyaz bir poşete tepki vermesi üzerine polisler

inceleme yaptı. Poşet içerisinden 400 gram
uyuşturucu madde, bir adet cep telefonu ve has-
sas tartı bulundu. Evde bulunan bir kişinin eve
polisin baskın yapması üzerine apartmanın ikinci
katından poşeti attığı iddiasıyla kişi gözaltına alı-
nıp polis merkezine götürüldü. Şişli İlçe Emniyet
Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre bu tür şok
baskınların devam edeceği öğrenildi. DHA

Zehir tacirlerine şok basın

İmane Marras
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S ürekli göç veren ve batı illerinin adını
metropol yaparak başta trafikte
olmak üzere, betonlaşmada, yeşil

alanların yok edilişinde ve diğer bir çok ne-
denden dolayı bunalıma sokan doğu illerine
yönelik yatırım teşvikleri çıkaran ve bu teş-
viklerle birlikte başta doğulu iş adamlarına
olmak üzere tüm iş adamlarına seslenen
hükümetlerin en sonuncusu ve diğerlerinden
biraz daha samimi olduğuna inandığımız,
gördüğümüz mevcut iktidarıdır.

Ve bunlar olurken yine metropolerde bu-
lunan ve doğu bölgelerimizden bu kentlere
göç etmiş olan insanları gelenek, görenekle-
rini terk etmeden ‘Güçlü Bir Lobi’ oluş-
turma çabası içindeki federasyon,
derneklerde başta kendi hemşerilerine
olmak üzere batıda ki iş adamlarını doğ-
dukları topraklara davet eder, yatırım yap-
malarını ister.

Bunun en güzel örneğini sergileyen onca
stk, federasyon ve dernekler arasında bulu-
nan, son üç yıldır bu yönde ciddi çalışma-
lara imza atan İstanbul’daki Ardahanlıları
temsil eden ve kısa adı ARDAFED olan
merkezi İstanbul/Şişlide bulunan Ardahan
Dernekler Federasyonudur.

Sık sık iş adamlarını bir araya getiren,
onları bölge stk ve siyasileriyle tanıştıran ve
memleketin olduğu gibi doğunun bu bölge-
lerde doğmuş ama doymak için başta İstan-
bul olmak üzere batı kentlerine göç etmiş
olan ailelerin iş adamı, iş kadını olmuş fert-
lerini yatırıma çağıran ARDAFED’in bu
yöndeki çağrısı yatırım teşvikleri kapsa-
mında 6. Bölge olan Ardahan’ın Esnaf ve
Sanatkârlar Odası’nın davetiyle sonuç ver-
miş ve bir grup Ardahanlı iş adamı memle-
ketlerinde ne gibi yatırım yapılabileceğini
öğrenmek, kendilerini de neler yapabilece-

ğini görmek için topluca Ardahan’a
geliyorlar.

Başta ARDAFED’in İşadamları Konseyi
çalışmalarının öncüsü olan Ardahanlı İşa-
damı Ali Rıza Nasıroğlu olmak üzere AR-
DAFED Başkan Yardımcısı/İşadamı Erdinç
Koçak, KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe,
Çıldır Federasyonu Başkanı/İşadamı Kemal
Şimşir, Ardahan Pendik İl Derneği Baş-
kanı/İşadamı Adnan Köroğlu, Ardahan Sul-
tangazi Avrupa Ardahan İl Derneği
Başkanı Akın Bozkaya, Ataman Özgür,
Ayhan Korkmaz, Cebrail Kamacı, Dinçer
Kızılkaya, Doğukan Tatar, Erkan Azeri,
Evren Öztürk, Fahri Altun, Gültekin Özyıl-
dırm, Halis Köroğlu, Halit Karahan, İmdat

Tatar, Nihat Tanrıkulu, Sit Üstündağ, Ser-
pil Çelik Savaş, Sezer Tatar, Sinan Savaş,
Şamil Yağan, Şentürk Apaydın, Talya Ata-
lay, Tarkan Kaya ve Veysel Karatay gibi iş
adamı, stk başkanı, gazetecinin katılacağı
bu gezi bugünkü Pınar Et’in ilk örneklerin-
den olan ilk adı Kars-Et olan Ardahan’ın
vilayet olmasıyla adı Ardahan-Et Kombi-
nası olan et kombinasının kurulmasına ve-
sile olmuş yıllar önceki iş adamlarının
Ardahan ziyaretini hatırlatır gibi..

Umut ediyor, umut ediyoruz ki başta
kendilerini davet eden ESOB Başkanı Mus-
tafa Morkoç olmak üzere Ardahan Valiliği,
Ardahan Belediye Başkanlığı, Ardahan Ti-
caret ve Sanayi Odası, İlçe Belediye Baş-
kanları, Yerel Basın ve kısacası Ardahan en
güzel şekilde karşılanacak ve bana göre bir
Kelebek harekâtı olan bu harekatın yarın
daha da büyüyerek, bir o kadar ciddi büyük
ziyaretlere, işlere dönüşür.

Dönüşsün ki; Artık kentleri boşaltmaya
başlayan göçü durduracak olan ciddi yatı-

rımların Ardahan’ın da içinde bulunduğu
doğu illerimize de nasip olur.

Bu ziyareti çok önemsiyor, başta çatısı
altında Ardahanlı İşadamları ve Sanayici-
ler Derneğinin de olduğu ARDAFED olmak
üzere ESOB’a onlara inanan iş adamı, iş
kadınlarımıza teşekkür ediyor, devleti tem-
sil edenlerin bu ziyareti ciddiye almasını, si-
yasilerin ise bu önemli ziyaret
siyasallaştırmadan sahiplenmesini, bu yolda
ömrünü tüketen bir Ardahanlı, bir Gaze-
teci, birkaç stk başkanı ve Ardahan'ın 3.
Lig de temsil etmek için Bölgesel Amatör
liginde temsil eden ancak maddi ihtiyaca
muhtaç Serhat Ardahan Spor adına rica
ediyorum.

Çünkü..
Bir insan dünyayı değiştirebilir mi? İlk

söylendiğinde çok zor görünüyor. Zor, ama
imkansız değil... Tarih, insanlıklarıyla, bu-
luşlarıyla, duruşlarıyla, görüşleriyle bazı in-
sanların dünyamızı güzelleştirme
örnekleriyle dolu.

İş adamlarının gelişi bir kelebek harekatıdır

S ilivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, çalışmaları yerinde in-
celemek için Mimarsinan

Mahallesi’ni ziyaret etti. Yapılan ça-
lışmalarla birlikte mahalle sakinleri-
nin isteklerini ve taleplerini yerinde
dinleyen Işıklar, mahalle de yeni ya-
pılacak düzenlemelerin bir an önce
tamamlanacağının sözünü verdi.

Yol sorunu çözüldü

Mahalle sakinlerinin dile getirdiği
sorunlardan birisi olan cadde ve
sokakların yollarının bakım, ona-
rım ve yenilenmesi konusunda 
konuşan Başkan Işıklar “Mahalle-
mizde yol sorununu öncelik liste-
mizin başına aldık. İlk olarak bu
konuyu mahallenin sorunu 

olmaktan çıkaracağız” dedi.

Kısa sürede hizmete girecek

İncelemeleri sırasında sık sık çocuk-
larla bir araya gelen ve onların istek-
lerini dinleyen Başkan Işıklar,
çocukların park ve oyun alanı istek-
lerine kayıtsız kalmadı. Işıklar “Siz-
lere söz veriyorum. İstediğiniz
güzellikte bir parkı ve oyun alanını
en yakın zamanda mahallemiz de
çocuklarımızın hizmetine sunaca-
ğız” dedi. İncelemeleri sırasında sık-
lıkla vatandaşlar ile sohbet eden
Işıklar “Tüm zorluklar ve engelleme-
lere rağmen bu kente 9,5 yıl hizmet
etmenin gururunu yaşatan hemşeri-
lerimize teşekkür ediyorum. Onların
teveccüh ve sevgilerine layık olmak
için gece gündüz demeden çalış-
maya devam edeceğiz” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Mimarsinan 
Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle halkının taleplerini 
dinledi. Çocuklardan gelen; “Oyun parkı istiyoruz” çağrısına
da cevap veren Işıklar, “En güzel sözü çocuklarımıza verdik.
Buraya mutlaka bir park yapacağız” şeklinde konuştu

en guzel sozu 
CoCuklaRa veRdık

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�
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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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Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

BURAK ZİHNİ

Ruhsatsız
işletMeleRe

af yok
Ruhsatsız faaliyet gösteren 5 Suriyeli ile 4 Türk’e
ait kuaför ve berber dükkanları Esenyurt Belediyesi
Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi

Esenyurt Beledi-
yesi ilçe gene-
linde ruhsatsız

olarak iş yapan işletmelere
sektör gözetmeksizin göz aç-
tırmıyor. İşletme ruhsatı ol-
madan faaliyet gösteren 5
Suriyeli 4 Türk’ün çalıştırdığı
kuaför ve berber dükkanına
mühür vurularak kapatıldı.
Kapatılan işletmelerin kendi-
lerine verilen iki ayrı 15’er
günlük süreye rağmen gerekli
işlemleri yapmadığı belirtildi.
Diğer yandan izinsiz faaliyet
gösteren berberler ve kuaför-
ler için Berberler Odası’nın da
kapatılmaları yönünde bir ta-
lebinin olduğu bildirildi.

Sektör gözetmiyoruz

Esenyurt Belediye Başkanı Ali

Murat Alatepe, işlem yapılan
işletmelere daha önce 2 defa
15’er gün olmak üzere top-
lamda 30 gün içinde ruhsat
almaları yönünde tebligat
yaptık. Kurban Bayramı’ndan
önce bu süre bitti. Bu çerçe-
vede ekiplerimiz, tüm kuaför
ve berberlere gidiyor. Ruhsat
başvurusu ve ruhsatı olma-
yan berber ve kuaförleri mü-
hürleyip faaliyetten men edip
kapatıyorlar.  Şu anda kapa-
malarımızdan dolayı ruhsat
müdürlüğüne yoğun bir şe-
kilde bir ruhsat başvurusu
var. İlçe genelinde sektör gö-
zetmeksizin işletmelerin ruh-
satsız olarak faaliyet
göstermesine izin vermeye-
ceğiz” diye konuştu.
TÜRKAN ERVAN

Maltepe seferberlik ilan etti
İstanbul genelinde olduğu gibi Maltepe’yi de etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Maltepe Belediyesi ekipleri gece boyu

teyakkuzdaydı. Ekipler 30 ayrı noktada yaşanan su baskınlarına anında müdahale etmek için yoğun bir mesai harcadı
Meteoroloji tarafından
gün içerisinde yapılan
yoğun yağış uyarısının

hemen ardından Kriz Masası
kuran belediye ilçe genelinde sel
baskınlarından mağdur olan va-
tandaşların yardımına koştu. Va-
tandaşların Kriz Masası’na
bıraktıkları ihbarlara anında
dönüş yapan belediye, Fen İşleri
Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’ne bağlı toplamda 50

kişilik ekip, 2 iş makinası, 5 araçla
gece boyunca 30 noktada yaşanan
su baskınlarına müdahale etti.

Kriz masası oluşturuldu

Çalışmalar hakkında gece bo-
yunca ekiplerden bilgi alan Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç;
“Olumsuz hava şartlarına karşı
yıllardır yürüttüğümüz çalışmalar
sayesinde pek çok mağduriyetin
önüne geçebiliyoruz. Meteoro-

loji’nin uyarısının hemen ardından
Kriz Masası oluşturduk. Acil mü-
dahale ekibimiz de anında orga-
nize oldu Yağışın etkisi
arttırmasıyla birlikte vatandaşları-
mızdan gelen 30 civarında şikayete
anında intikal ederek, baskın yaşa-
nan yerlerdeki suların tahliyesini
sağladık. Halkımız mağdur olma-
sın diye ne gerekiyorsa yapmaya
devam edeceğiz” diye konuştu. 
SEDEF KABAK

Yağmur alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Mer-
kezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından bekle-

nen sağanak yağmur İstanbul’un pek çok ilçesinde olduğu
gibi Büyükçekmece’de de etkili oldu. İlçede yaşanan su taş-
kınlarına karşı önlemlerini alan Büyükçekmece Belediyesi
belediye ekipleri, özellikle riskli bölgelerde sel baskınlarına
karşın önlem alırken, ev ve işyerlerini su basan vatandaşla-
rında yardımına koştu. 

Tüm gün nöbet tuttular

24 saat nöbet esasıyla çalışan Büyükçekmece Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri
Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, su
baskınlarının yanısıra mahsur kalan vatandaşlara ve araç-
lara da yardım etti. Gece boyunca şiddetini kesmeden
yağan yağmur sonrası bazı sokak ve caddelerde oluşan
olumsuzluklara da anında müdahale eden belediye ekip-
leri, yol ve sokaklarda oluşan çamur ve yağmur sularının
getirdiği molozları da temizledi.

Başkan Işıklar, Mimarsinan Mahallesi’ne oyun parkı yapılacağının müjdesini verdi

Maltepe Belediyesi, 50 kişilik ekibiyle
su baskınlarına müdahale etti



E senyurt Belediye Başkanı Ali Murat
Alatepe, ilçede düşüncelerin dikey mi-
mari olabileceğini ama bundan sonra

gerçeklerin yatay mimari olduğunu söyledi.
Esenyurt’ta izinsiz bina yükseltme dönemi-
nin bittiğini vurgulayan Başkan Alatepe,
“Tabii ki imar bitmeyecek. İstiyoruz ki Esen-
yurtlular binalarını yenilesin. Deprem kapı-
mızda. Bunu sağlam yapsın. Bunda sıkıntı
yok. Fakat imar 8 katlıysa 8 katlı yapacaksın.
8 katın üzerinde 1 cm. yasak ama cidden
yasak. Bunun tedbirini alıyoruz ve kesinlikle
en ufak bir müsamahamız yok. Biz emsal
transferini bitirdik. Müteahhitlerle toplandı-

ğımda söyledim. Eski yapılarla ilgili 99
adımı biz atalım. 1 adımı da siz atın. Burada
kanun dairesinde devlet bir af getirdi. Be-
nimde önümü açtı. Affa gidip yapı belgesiyle
olay çözülüyor. Biz bunları temizleyelim.
Bundan sonra ise 1 cm yükseklik, 1 cm ge-
nişlik, 1 metreküp fazla hafriyat yok. Varsa
gereğini yapacağız” dedi.

Benim gönlüm rahat

Başkan Alatepe gönlünün rahat olduğunu
belirterek, “Geçmişe dönük rahatsızlığım
yok. Çok hızlı ve çabuk büyüyorduk. Gözler-
den bazı şeyler kaçtı. Şu anda artık gözü-
müzden hiçbir şey kaçmayacak. Benim
dönemimde verilmiş yüksek ruhsatlı bir izin

yok. Ruhsat iznini almış kanuna uygun kim
varsa yapsın. Bundan sonrası yok” diye 
konuştu.

Müteahhit işini yapsın

Müteahhitlerin de herkes gibi işini yapması
gerektiğini ifade eden Alatepe, “Ben müte-
ahhit tanımam. Bunu derken hiçbir müteah-
hidi küçümsemiyorum. Ben müteahhitle
yaptığı okulda, inşaatta muhatap olu-
rum. Bir yerde onunla oturmam,
onunla yemek yemem. Halkımız da
başkanın konvoyunda müteahhit
görmek istemiyor. Ben de bunu di-
yorum. Herkes gibi müteahhit de
işini yapsın” dedi.
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

E ğitim benim olmazsa olmazım. Hayatımı
öğrenmeye ve öğrendiklerimi paylaşmaya
adamışım. Şansım yedek subaylığımı

1961-62'lerde Yedek Subay Öğretmen olarak
yaptım. Yarımca Seramik Fabrikasının yapımı
sırasında bulunduğum Yarımca'da Orta Okula
gönüllü destek çalışmaları yaptım. Çalışma ha-
yatımı 25 yıl emek verdiğim İTÜ'de sonlandır-
dım. Eğitim insanlara kültür kazandıran
süreçtir. Kültür ise, insanın eğitim boyunca ka-
zandığı ve öğrendiği her şeydir. Eğitim ailede
başlar, okulla gelişir. Eğitim deyince okul, okul
deyince eğitim akla gelir. Oysa bilimsel ve evren-
sel anlamda eğitim, okul öncesinde, okulda, okul
çağında ve bireyin sonrasında hayatı boyunca
öğrendiklerinin tümünü içine alır. Okulda öğreni-
lenler eğitimin bir parçasıdır. 

Bu nedenle eğitim süresince; okul eğitimine
ÖRGÜN, okul dışı eğitime YAYGIN eğitim denir.
Okul öncesinde ailede yapılan eğitim, çocuğun
temel kişilik yapısına büyük (%60-70) oranında
belirlediği için, okul ancak bu yapı üzerinde
küçük düzeltmeler yapabilir. Yani çocuğun temel
kişilik yapısını ve çatısını değiştiremez. Çağdaş
toplumlarda eğitimin açık ve gizli olmak üzere
iki tür görevi olduğu kabul edilir. Toplumun kül-
tür mirasının yeni kuşaklara aktarılması, birey-
lere bilimsel ve mesleki bilgi aktarılması,
rasyonel düşünce alışkanlığı kazandırılması,
yurtseverliğin geliştirilmesi, çevrenin korunması
gibi görevler AÇIK GÖREVİN belli başlı olanla-
rıdır. Eğitimin GİZLİ görevleri vardır. Eğitimin
sağlıklı aile kurumu oluşumuna katkısı vardır.
Eğitim öğrencinin arkadaş çevresini genişletmek
olanakları sağlar. 

Mesleki eğitim başarılı bir çalışan olmamızı
sağlar, gelişen teknolojiye ayak uydurmamızı
sağlar. Cumhuriyetin en önemli devrimlerinden
biriside "Eğitimi birleştirme Yasasıdır." (1924)
"Fikri Hür ve Vicdanı Hür" bir nesil yetiştirmek
için yola çıkıldı. Köy Enstitüleri kuruldu. Dünya
eğitim sistemi içinde harikulade bir kalkınma
hamlesi yaratıldı. Sonraları ise İmam Hatip
Okulları açılarak ikili eğitime dönüşüldü. Öğret-
men okulları kapatıldı. Eeeee! 

Sonra ne oldu Yekta Güngör Özden'in 13 Eylül
Sözcü Gazetesindeki makalesinde belirttiği gibi
Türkiye'de 30 tariket, 400'ü İstanbul'da 445
tekke, tarikat okullarında 210 bin öğrenci, 4
binden fazla özel yurtlar ve 2480 tarikatta kalan
225 bin öğrenci ki bunun 4022'sini kapatılmış ve
gerici bir gençlik oluşturma çabaları oluştu-
ruldu. Ve Türkiye Eğitimde Dünya Devletleri sı-
ralamasında dibe vurdu. Bize düşen eğitime
destek vermektir. DOĞA EMANETÇİLERİ 
ÇEVRE EĞİTİM DERNEĞİ bu maksatla kurul-
muş ve gençlerimize Çevre eğitimi için çaba sarf
etmektedir. JEAN-JACQUES ROUSSEAU söy-
lemi ile makalemizi bitirelim. BİTKİLER KÜL-
TÜRLE İNSANLAR EĞİTİMLE
BİÇİMLENİR. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

İSTANBUL

Bir eğitim yılına
daha girerken...

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ilçede imarda belirlenen ölçülerin dışına
çıkılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Geçmişi devletin çıkardığı afla temizleyelim. 
Bundan sonra 1 santimetre yükseklik,1 santimetre genişlik, 1 metreküp fazla hafriyat yok” dedi

1 SANTIMETRE 
YUKSEKLIK BILE YOK!

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, belediye
binasıyla ilgili bir projelerinin olduğunu açıklayarak şöyle
konuştu: “Şu anki belediye binamızı kat karşılığı bir üni-
versite veya hastaneye verelim. 6-7 bin öğrenci daha bu-
rada okusun. Biz de kat karşılığı aldığımız rakamla eski
belediye binamızın yerine 4 katlı yatay mimarili bir bina

yapalım. Biz de yatay mimaride rahatça ça-
lışalım. İnşallah yakın zamanda bir noktaya
geleceğiz. Bunu bu şekilde yapmak isteyen
herkese kapımız açık. Yatay mimariye geç-
miş belediye olacağız. İlçede düşünceler
dikey olabilir ama bundan sonra gerçekler yatay”.

ANIL BODUÇ

BüyükçekmeCe Beledi-
yesi’nce yaptırılan Tepe-
cik Saray Camii,

Mimarsinan İbrahim Sancak
Camii ve Pınartepe Mehmet Zeki
Karakoç Camii taziye evleriyle va-
tandaşın önemli bir ihtiyacını karşı-
lıyor. Taziye evleri, yakınları vefat

eden vatandaşların sadece taziye-
leri kabul ettiği yerler olarak kulla-
nılmıyor. Taziyeler dışında mevlit
ve benzeri dini vecibelerin yerine
getirildiği sosyal amaçlı tesisler
olarak da hizmet veriyor. Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’ün talimatları doğ-

rultusunda yaptırılan taziye evleri
vatandaşlar tarafından önemli bir
hizmet olarak değerlendirilirken
yoğun ilgi görüyor.

Kolaylık sağlıyoruz

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, taziye evlerinin

İslam dininde önemli bir ihtiyaç ol-
duğunu belirterek; “Yakınları vefat
eden vatandaşlarımızın o acı ve
telaş içinde yapması gereken bazı
önemli şeyler var. Bunlar taziyele-
rin kabulü ve taziyeye gelenleri
ağırlamak gibi işler. Belediye olarak
taziye evleri vasıtasıyla acılı vatan-

daşlarımızın işlerini kolaylaştırmak
ve o zor günlerinde yanlarında ola-
bilmek adına ilçemize 3 tane mo-
dern taziye evi kazandırdık. Bu
taziye evleri ayrıca vatandaşlarımı-
zın her türlü dini vecibelerini yerine
getirmeye de imkan tanıyor” ifade-
sini kullandı. ZEYNEP VURAL

Acıda da kederde de varız
Büyükçekmece'de yapımı tamamlanan modern taziye evlerine ilişkin konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Biz
vatandaşımızın acısında da kederinde de varız, onlarla beraberiz. Bu taziye evleride halkımızın işlerini kolaylaştıracak” dedi

Yeni belediye binamız yatay olacak

ATAŞEHİR Beledi-
yesi’nin üniversiteye
hazırlık kurslarından

yararlanan gençlerden 210 öğ-
renci, hayatlarının önemli döne-
meçlerinden birinden başarıyla
çıktı. Ataşehir Belediyesi’ne
bağlı Neşet Ertaş Kültürevi ve
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde
üniversiteye hazırlık eğitimi alan
210 öğrenci, Yüksek Öğretim
Kurumları Sınavı’nda (YKS) ba-
şarılı olarak çeşitli üniversite-
lere yerleşti.

Çoğu mühendislik kazandı

Bir yıl boyunca harcadıkları
emeklerinin karşılığını alan öğ-
renciler; Bilgisayar Mühendis-
liği, Endüstri Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Uluslar-
arası İlişkiler, Hukuk, Mimarlık,
Radyo Televizyon ve Sinema,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sivil
Havacılık ve Kabin Hizmetleri,

Çocuk Gelişimi ile İşletme gibi
bölümleri kazandı. Öğrencileri-
miz, İstanbul Teknik Üniversi-
tesi’nden 9 Eylül Üniversitesi’ne,
Marmara Üniversitesi’nden İs-
tanbul Üniversitesi’ne kadar çok
çeşitli üniversitelerde program-
lara yerleşmeye hak kazandı.

Başkan tebrik etti

Geleceğimizin teminatı olan öğ-
rencilerimizin her zaman ya-
nında olmalıyız diyen Ataşehir
Belediye Başkan Vekili İlhami
Yılmaz da, “Belediye olarak öğ-
rencilerimizin, gençlerimizin
hem kültürel hem de bilimsel
alanlarda gelişimleri için hiz-
metlerimizi ve çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. 210 öğrencimizi
gösterdikleri üstün başarıların-
dan dolayı tebrik ediyor, eğitim
ve öğretim hayatlarında başarı-
larının artarak devam etmesini
diliyorum” dedi.

Alkışlar Ataşehirli öğrencilere BAĞCILAR Bele-
diyesi Enderun
Yetenekli Çocuk-

lar Merkezi’nde eğitim gören
6 öğrenci, teknoloji tutkunla-
rının heyecanla beklediği
Teknofest İstanbul’a (Hava-
cılık, Uzay ve Teknoloji Fes-
tivali) katılacak. Enderunlu
çocuklar, “Gören kapı”,
“Ayaklı nota sehpası” ve “İş
makinesi” isimli projeleriyle
Yeni Havalimanı’nda ger-
çekleşecek festivalde dünya-
nın dört bir yanından
rakiplerine karşı mücadele
edecek.

12 farklı kategori var

Havacılık, uzay ve teknoloji
konularında toplumun gene-
linde farkındalık oluşturmak,
bu alanda çalışan gençleri
desteklemek, çocukları gele-
ceğin teknolojileri üzerinde
araştırma yapmaya ve çalış-
maya özendirmek amacıyla
düzenlenen Teknofost İstan-
bul (Havacılık, Uzay ve Tek-

noloji Festivali) 20-23 Eylül
tarihlerinde İstanbul Yeni
Havalimanı’nda başlayacak.
Havacılık, uzay teknolojileri,
yazılım, robotik kodlama
gibi geleceğin akıllı ürünle-
rini keşfedecek gençleri geliş-
tirmek için düzenlenen
festivalde; gençler roket fır-
latmaktan, büyük sistemleri
bloke etme, Hack İstanbul
yarışmasına kadar 12 farklı
kategoride mücadele edecek.

Alatepe, imarda belirlenen
kuralların dışına 

çıkılmayacağını söyledi

Ali Murat Alatepe

Hasan
Akgün

Hünerler sergilenecek

Başkan Alatepe, “İmar 8 katlıysa 8 katlı yapacaksın. 8 katın üzerinde 1 cm yasak ama cidden yasak. Asla müsamaha olmayacak” dedi.
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın bir hafta vadeli repo

ihale faiz oranını yüzde 24'e yükseltmesi
sonrası ilk kez konuştu. AK Parti Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan
Başkan Erdoğan, “Merkez Bankası defa-
larca enflasyonu herkes açıklamıştır ama
enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı
gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl
donunda revize ediyor. Madem biliyorsun
bu işi... Faiz tutuyor da enflasyon neden
tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sü-
rekli gündeme getirilen faiz artırımını da
oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi.
Hadi buyur bağımsızlık. Merkez Banka-
sı'nın bağımsızlığının neticesini görece-
ğiz.Şu an sabır safham, bu sabır bir yere
kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir
ülke terbiye edilemez” ifadelerini kullandı. 

Alçak bir saldırı

ABD'nin alçak bir saldırısına maruz kaldı-
ğımızı anlatan Erdoğan, “Türkiye, 24 Ha-
ziran seçimlerini başarıyla geride bırakarak
demokatik olgunluğunu tüm dünyaya gös-
termiştir. Milletimiz tercihini, Cumhurbaş-
kanlığı'nda şahsımı, Meclis'te partimizden
yana kullanmıştır, istikrar demiştir. Biz
döviz kurunun yatay seyre geçmesini bek-
lerken tam tersi bir durumla karşılaştık.
ABD'nin açıklamaları ile alçak bir döviz
saldırısına maruz kaldık. Dövizdeki artış
mantıkla açıklanamayacak şekilde yüksel-
tildi. Yılbaşında, 3,8 olan, Nisan başında
yaklaşık 4 olan, Haziran'da 4,6'yı bulan

kuru buraya kadar anlayabilirdik. Seçimde
böyle bir kıpırdanma olabilir diye baktık.
Daha sonraki gelişmeleri öyle değerlendi-
remiyoruz” diye konuştu.

Kabile devleti değiliz

Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığının
da altını çizen Erdoğan, “Temmuz'da aynı
seyri gösteren dövizin, Ağustos'taki yükse-

liş bir ekonomik suikast girişimidir. ABD
yönetiminin egemenlik haklarımıza saygı-
sızlık eden tutumlarına karşılık vermedik
diye oluyor. Türkiye bir kabile devleti de-
ğildir, hukuk devletidir.Türkiye'nin yaşadığı
bu hadise dünyada hiçbir ülkenin siyasi ve
ekonomik bağımsızlığının olmadığının
göstergesidir. İş ekonomi sınırlarını aştı,
Türkiye'nin cezalandırılması boyutuna
ulaştı.Bu saldırıyı belirli bir noktada dur-
durduk. Mücadelemiz amansız bir şekilde
sürüyor. Maruz kaldığımız saldırının ma-
nivelası kur gibi görülse de asıl darbeyi en-
flasyon ve faiz olarak alıyoruz. Faizi
yöneticiler belirler, enflasyonu yönetici be-
lirlemez. Enflasyon faizin akışı ile 
oluşur” dedi.

Sabır sabır bir yere kadar

Türkiye'nin sabredecek hali kalmdığını an-
latan Erdoğan, “Merkez Bankası defalarca
enflasyonu herkes açıklamıştır ama enflas-
yon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi
gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl do-
nunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu
işi... Faiz tutuyor da enflasyon neden tut-
muyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli
gündeme getirilen faiz artırımını da ol-
dukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi.
Hadi buyur bağımsızlık. Merkez Banka-
sı'nın bağımsızlığının neticesini görece-
ğiz.Şu an sabır safham, bu sabır bir yere
kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir
ülke terbiye edilemez. Finans kuruluşlarına
tabii ki ihtiyacımız var. Onlarsız bir eko-
nomi olmaz. Onların ayakta kalışı da

bizim reel ekonomi ve yatırımcının güçlü
olmasına bağlıdır. O tulumbaya suyu koy-
mamız lazım ki tulumbadan su gelsin. Kİ-
şisel olarak faiz meselesine bakışımı
bilmenizi isterim. Bu meseleyi gerek siz-
lerle gerek milletimle defalarca paylaştım”
diye konuştu.

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

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

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

ET & MANGAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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HADI BUYUR
BAGIMSIZLIK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası faiz artırımı sonrası çok sert konuştu;
“Hadi buyur bağımsızlık. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının neticesini göreceğiz. Şu an sabır
safham, bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez” dedi

Zamlar konusuna da değinen Erdo-
ğan, “Gazı alan bastır gidiyor.
Önüne gelen zam yapıyor. Faizle iliş-
kisi olsun olmasın yapıyor. Dövizle
kira alıyorlar. Menkul ve gayrimen-
kul alım-satım, kiralama işlemle-
rinde ödeme yükümlülükleri artık
kendi paramızla yapılacak. Elektriği,
suyu dövizle mi ödüyorsun? Öyle 25
kuruşa simit yok. Kamu kuruluşları
kendi binalarına geçecek, kiralardan
kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf ola-
cak. Yatırımları güncellemeye aldık.
Bitim noktasına gelenlerle, bitim
aşamasından uzak olanlar diye sıra-
lama yapacağız. Sıfırdan yatırım dü-
şünmüyoruz” dedi.

Yok öyle 25 
kuruşa simit

40 milyon turist gelecek
ÜLKE ve turizm faaliyetlerinin dünya ça-
pında tanıtım, teşvik ve yeni yatırımlar
ile sektördeki sivil toplum örgütlerinin
çabası sonucu eski günlerini yakalayan
turizm sektörü, 2018'i rekor turist sayı-
sıyla kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye
Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıkla-
mada, turizmde yaz sezonunun bitme-
diğini söyledi. Eylülün en verimli
aylardan biri olduğunu dile getiren Ayık,
Avrupa ve diğer yurt dışı pazarlarda mi-
safirlerin gelmeye devam ettiğini bil-
dirdi. "Beklentilerimiz doğrultusunda

bir sezon yaşıyoruz. Yıl sonunda Tür-
kiye olarak 40 milyonun üzerinde bir
yabancı ziyaretçi sayısını göreceğiz." bil-
gisini veren Ayık, çocukları okula giden
aileler için tatil döneminin kapandığını,
ancak çocuğu okul çağında olmayan
veya orta yaş seviyesi üzerindekiler için
eylülün güzel bir tatil dönemi olduğunu
vurguladı.

Rezervasyonlar iyi gidiyor

Fiyatların daha makul, iklimin yumuşak
olduğunu anlatan Ayık, sadece yurt dı-
şında değil iç pazarda da hareketin

devam ettiğini, otel doluluklarının iyi ol-
duğunu ifade etti. Turizmdeki olumlu
iklimi önümüzdeki yıl da beklediklerini
vurgulayan Ayık, şu anda
bile rezervasyonların
gayet iyi gittiğini bildirdi.
Ayık, 2019'a dönük talep-
lerde ciddi bir hareketlilik
olduğunu belirterek,
"Beklentimiz 2019'da da
çift haneli bir büyüme.
İnşallah önümüzdeki yıl
gelir anlamında da bu yıl-
dan iyi olacak." dedi.  AA

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Beklentilerimiz doğrultusunda bir sezon yaşıyoruz. Yıl sonunda
Türkiye olarak 40 milyonun üzerinde bir yabancı ziyaretçi sayısını göreceğiz” şeklinde konuştu

Borsa İstanbul
ne durumda?

MERKEZ Bankası'nın faiz artışı
sonrası dövizlerde yaşanan sert
gerilemenin etkisiyle, güne yüzde

0.95 artışla 95 bin 319 puandan başlayan
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 96 bin
puanı da aştı. BIST Bankacılık Endeksi
yüzde 5.42 artışla 103 bin 408 puanda. 10
yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.89 düşüşle
yüzde 18.64 düzeyine döndü. Dolar endeksi
yüzde 0.09 düşüşle 94.45 düzeyine geriledi.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.13 artışla
1.1706 düzeyinde. Merkez Bankası'nın poli-
tika faizini 6.25 puan artışla, yüzde
17.75'ten yüzde 24'e yükseltmesinin ardın-
dan, dün sert düşen dövizler, yeni güne de
düşük düzeylerden başladı. Cari açığın da
beklentilere paralel olarak, 1 milyar 751 mil-
yon dolara gerilemesi üzerine dolar 6.10 lira
ve euro 7.15 lira sınırına gerilerken, sterlin
de 8.02 lirada. 

Cari işlem açığı arttı

Cari işlemler açığı ise Temmuz'da geçen
yılın aynı ayına göre, 2.96 milyar dolar dü-
şüşle, beklentiler doğrultusunda 1 milyar
751 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası
verilerine göre, Temmuz ayı sonunda 12
aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 mil-
yon dolar oldu.

MERKEZ BANKASI’NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranını yüzde 24'e

yükseltmesini sert bir şekilde eleştiren
Erdoğan “Madem biliyorsun bu işi,

faiz tutuyor da enflasyon neden 
tutmuyor” ifadelerini kullandı

TÜROFED
Başkanı

Osman Ayık
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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)

M HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Po-
latlı Belediyesi Toplu Açılış ve Temel
Atma törenine katıldı. 2019 yılında yapı-

lacak yerel seçime ilişkin ittifak dahilinde bir süre-
cin başlaması gerektiğini de ifade eden Bahçeli net
mesajlar verdi. "Türkiye'nin huzuru, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, ilke ve
kurumlarıyla yerleşmesi için 31 Mart 2019'un is-
tikrar ve dengeli şekilde aşılması şarttır, beka me-
selesidir" diyen Bahçeli, Mahalli İdareler
Seçimleri'nde sadece belediye başkanı, belediye ve
il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları-
nın seçilmeyeceğini, 24 Haziran Cumhurbaşkanı

ve Milletvekili Genel Seçimi ile resmen uygula-
maya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi'nin süreklilik içinde istikrarı ve istikbalinin de
sağlanacağını kaydetti. 

Mesele Türkiye meselesidir

Seçimin çok kritik bir önem taşıdığını anlatan Bah-
çeli, “Türkiye'nin toplumsal huzuru, anti demokra-
tik arayış ve arzuların söndürülmesi için 31 Mart
2019 tünelden önceki son çıkış, 2023'ün müjdesidir.
Biz 31 Mart 2019'a cumhurun ittifak ruhunun
damga vurmasını istiyoruz. Biz 31 Mart 2019'da
İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri

başta olmak üzere, diğer bütün büyükşehir yöne-
timlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin
ruhuna ve doğasına uygun şekillenmesini ümit ve
temenni ediyoruz. Biz 31 Mart 2019'da kayyumla
yönetilen belediyelerin bir daha asla terör örgütü
yandaşlarının kontrol ve denetimine geçmemesini
tarihi önemde addediyoruz. Mesele Türkiye'dir.
Mesele bekamızdır. Mesele vatanımızın güvenliği,
milletimizin huzurudur. 31 Mart 2019'da Cumhur
İttifakı siyasi meşruiyet içinde demokratik işbirliği
ve kanuni sınırlar içinde karşılıklı iyi niyet ve hoşgö-
rüyle muhtemel musibetlerin, sinsi hazırlıkların,
gafil ortaklıkların bir kez daha üstesinden gelebile-
cektir” dedi.

CHP'ye yüklendi

CHP'nin PKK ile ittifak içinde olduğu iddialarında
bulunan Bahçeli, “Bizim duruşumuz Türk mille-
tiyle aynıdır. Değişmeyen pozisyonlarını sürekli
vurgulayanlar duruşumuzun bozulmayacağını da
bilmelidirler. Bizim yönümüz Polatlı'yla aynı yere
odaklanmıştır. Zillet İttifakı hazırsa, Cumhur İtti-
fakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK'yla itti-
fak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya
açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı
açan siyasi bedhahlara, hıyanet çetelerine fırsat ve-
rilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluk
içinde hareket edecektir.” DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşan yerel seçimler öncesi cumhur ittifakının göreve hazır olduğunu
söyledi. Bahçeli, “Biz 31 Mart 2019'a Cumhur'un ittifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz” dedi

cumhur İttifakı'nın yerel seçimde devam edip etme-
yeceğine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı; “24 Haziran
seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'nda ve Meclis'te
MHP ile ittifak yapmıştık. Mahalli idareler
seçimlerinde böyle bir imkan olur mu ba-
kacağız. Eğer böyle bir imkanı karşılıklı
olarak hakikaten ortaya koyabilirsek biz
birlikte bunu da değerlendiririz. Çünkü
Cumhur İttifakı'ndaki dayanışmamız
ne ise yerel seçimlerde de bu ittifakı
gerçekleştirme imkanımız olabilir. 

Arkadaşlarımız ön görüşmeleri yapar ardından lider-
ler olarak konuşuruz. Bu olursa iki parti de mahalli ia-
derelerde gücünü artırabilir. Diğer partilerin de gizli
veya açık benzer ittifak arayışlarında olduğunu biliyo-
ruz. Her şeyi milletimizin gözü önünde konuşacağız.
Seçimleri iş bilmez muhalefet partisinden kurtarma

olarak görüyoruz. Terör örgütüyle birlikte aday
olmaya yeltenenler bizden demokratik bir

yaklaşım bekleyemezler. Bunun bedelini
ağır ödedik. Biz kayyumlarla ne gibi
hizmetler yaptık bunu vatandaşlarımız
biliyor. Biz size bu paraları kanal aç
diye vermiyoruz. Bu seçim çok daha
farklı olacak. Gönüllere girmeden ne-
tice almak mümkün değil.”

Erdoğan da mEsaj vErdi

İYİ Parti sil baştan
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başlattıkları yeniden
yapılandırma çalışmaları kapsamında, 54 il başkanının atamasının Genel
Başkan Meral Akşener’in takdiri doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi

Koray Aydın, yap-
tığı yazılı açıkla-
mada, Akşener

başkanlığında toplanan İYİ
Parti Başkanlık Divanının, 
30 Ağustos'ta il yönetimlerinin
istifası için tavsiye kararı aldı-
ğını hatırlattı. Bu kapsamda, il
yönetimlerinin istifalarını ger-
çekleştirdiğini belirten Aydın,
"Yeniden yapılandırma çalış-
maları kapsamında 54 il baş-
kanımızın ataması Genel
Başkanımız Meral Akşener'in
takdiri ve başarı dilekleriyle

onaylanmıştır. Planlı, şuurlu
ve titiz bir yeniden yapılan-
dırma çalışması yürütülmüş,
istişare, görüşme ve değerlen-
dirme süreçleri söz verdiğimiz
gibi süratle, sonuçlandırılarak,
belirlenen il başkanlarımızın
atamaları yapılmıştır." ifadele-
rini kullandı. 

Yerel seçimlerde yükselecek

Aydın, diğer illerin atama sü-
reçlerinin de tamamlanma
aşamasında olduğuna işaret
ederek, atanan il başkanlarının

aynı hızla yönetimlerini oluş-
turacaklarını, böylelikle yerel
seçimler öncesinde yenilenmiş,
zinde, istekli, arzulu, çalışkan,
güçlü ve başarıya endeksli 
bir teşkilat yapısı inşa 
edileceğini vurguladı. 
İYİ Partide yaprak dökümü-
nün yaşanmadığını, tam ter-
sine yeni fidanların yeşerdiğini
belirten Aydın, partilerinin ye-
nilenmiş teşkilatı, iddialı aday-
ları ve zengin kadrosuyla yerel
seçimlerin yükselen partisi
olacağını savundu.

kaftancıoğlu
avcılar’a davetli
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Canan Dağdeviren
Kız Öğrenci Yurdu'nun 18 Eylül'de yapılacak açılışına CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'nu

makamında ziyaret eden Avcılar
Belediye Başkanı Handan Toprak,
ilerleyen günlerde ilçede açılışı
gerçekleştirilecek kız yurdu için,
Kaftancıoğlu'nu da davet etti. Ziya-
rete ilişkin konuşan Toprak, “İstan-
bul İl Başkanımız Canan
Kaftancıoğlu'nu ziyaret ederek Üni-
versite Mahallemizde yaptığımız
22 katlı, 768 kişilik, bilim insanı
Canan Dağdeviren'in adını verdiği-
miz kız öğrenci yurdumuzun, 18
Eylül'de gerçekleştireceğimiz açılı-
şına davet ettim. Her zamanki za-
rafetiyle bizleri ağırlayan Canan

Kaftancıoğlu'na hoş sohbeti için te-
şekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Eğitime katkı verecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu da, Handan Toprak'ın
gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, “Ken-
disini ağırlamaktan dolayı oldukça
mutlu olduk. Avcılar'da açılacak
olan kız yurdunun ilçeye ve İstan-
bul'a değer katacağına inanıyorum.
Bu anlamda eğitime verilen herd
estek yapılan her güzel iş bizim ta-
rafımızca takdir görür. Sayın Baş-
kan Toprak'ı ve ekibini kutluyorum”
diye konuştu. ANIL BODUÇ

Kadıköy'de kamyonetini yol
kenarına park eden sürücü
aracın camını açık unutup

içersinde uyuya kaldı. Yoldan geçen bir
kişi, camın açık olduğunu fark edince cep
telefonunu çalıp olay yerinden koşarak
uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla
saniye saniye kaydedildi. Olay, Kadıköy
Fikirtepe Mahallesi Hızırtepe Caddesi
üzerinde meydana geldi. Kamyonetini yol

kenarına park eden kamyonet sürücüsü
kamyonetin içersinde uyuya kalınca, yol-
dan geçen bir kişi aracın camının açık ol-
duğunu gördü. Güvenlik kameralarına
yansıyan görüntülerde sürücüyü uyandır-
mamak için yavaş hareket eden hırsız,
aracın içinden telefonu aldıktan sonra
olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı. Gü-
venlik kameralarını inceleyen polis ekip-
leri, kaçan şüpheliyi arıyor.

Gazeteci Abdulkadir
Selvi, CNN Türk'te ya-
yınlanan ve moderatörlü-

ğünü Hande Fırat'ın yaptığı "Gece
Görüşü" programında Şişli eski bele-
diye başkanı Mustafa Sarıgül'ün ye-
niden adaylığa hazırlandığını söyledi.
Öte yandan Sarıgül'ün isminin CHP
dışında DSP ve İYİ Parti ile anıldığı
iddia edildi. Hürriyet gazetesi yazarı
Abdulkadir Selvi, "Mustafa Sarıgül

adaylık için hazırlığını yapıyor. CHP
aday göstermese dahi adaylığı söz
konusu olacak. Başka bir parti de
olabilir" diye konuştu. Sarıgül'ün is-
minin CHP dışında DSP ve İYİ
Parti ile anıldığı iddia ediliyor. Prog-
ramın bir diğer yorumcusu Gürkan
Hacır da Sarıgül'ün seçim şarkısının
bile şimdiden hazır olduğunu söyle-
yerek, "Kendisi bana şarkıyı gönder-
miş. Henüz dinleyemedim" dedi.

Devlet Bahçeli

İYİ Parti’de yeniden yapılandırmaya
gidileceğini belirten Koray Aydın,

yerel seçimler öncesinde daha zinde, 
istekli, arzulu bir teşkilat yapıs

inşa edileceğini vurguladı

Sarıgül bilmecesi

uyuyakaldı telefonu çalındı
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Koray
AydınMeral Akşener
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K adıköylülerin hem okur
hem de anlatıcı olarak
katıldığı, yerel yönetimin

son 4 yıllık faaliyetlerini Kadı-
köylülerin gözünden objektif ola-
rak aktaran “Yereli Yönetmek:
Kadıköylüler Anlatıyor” kitabı
raflarda yerini aldı. Yurttaşların
olumlu düşünceleri kadar eleşti-
rel yaklaşımına da yer verilen
kitap hayata geçirilen onlarca
projeyi anlatırken, bu faaliyetle-
rin gerçekleşmesi için çaba gös-
teren, sürece katılan, oluştuktan
sonra bundan yararlanan tüm
çevrelerin görüşlerini aktırıyor.

Kadıköy hikayesi

“Yereli Yönetmek: Kadıköylüler
Anlatıyor” kitabında “Dinle-
mek”, “Desteklemek”, “Buluş-
mak” ve “Savunmak” başlıklı
dört bölüm altında projeler ve
görüşlere yer veriliyor. Sonda ise

“Kadıköy’de Dört Yıl” başlığı al-
tında Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt Nuhoğlu ile yapılmış bir
röportaj var.

Yönetime insanları kattık

Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu kitapta yer alan
röportajında “Bir kent için yapı-
labilecek en ‘uçuk’ proje, insanla-
rın neye ihtiyacı varsa onu
çözmeye yönelik olandır. İnsan-
ların birbirine gülümsediği top-
lum ihtiyaçtır… Barış içinde,
huzurlu bir toplum ihtiyaçtır. Si-
yaseti insanların ihtiyaçları ve
onların katılımı üzerine kurduğu-
nuzda herkesin gülümsediği,
huzur ve barış içinde yaşadığı bir
düzen sağlanabilir. Biz Kadı-
köy’de halkın ihtiyaçlarını gün-
deme alarak küçük adımlarla
başlayıp büyük bir hikaye yazdık.
Başarımızın nedeni insanlarla
ilişkimiz, insanların süreçlere ka-
tılmasıydı” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan
“Yereli Yönetmek: Kadıköylüler Anlatıyor” kitabı
için konuşan Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,
“Kısa zaman içerisinde küçük adımlar attık, büyük
işler yaptık, büyük bir hikaye yazdık” dedi

kUcUk adImlar attIk
BUyUk IslEr yaptIk

Marmara Üniversitesi Kartal Yerleşkesi Diş Protez Laboratuvar Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/451217
1-İdarenin
a) Adresi : GÖZTEPE GÖZTEPE KAMPÜSÜ 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164180272 - 2164180246
c) Elektronik Posta Adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Diş Protez Laboratuvar Yapılması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kartal / İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu 

Başkanlığı Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 25.09.2018 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırı-
lamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafın-
dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
B III Gurubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi, Mimar veya Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Marmara Üniversitesi
Retörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İSTANBUL adresinden
satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı
Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

İhale Doküman Bedeli:Türkiye Halk Bankası Kuyubaşı Şubesi M.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkan-
lığı IBAN NO:TR92000120098660 0012 0000 05 no.lu hesabına yatırılacaktır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KARTAL YERLEŞKESİ 
DİŞ PROTEZ LABORATUVAR YAPILMASI İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 863050)

ANIL BODUÇ

Gelenek Eyüp’te
yasayacak
Osmanlı kültürünün zenginliklerinden biri olan ve çocuklara okuma isteğini
aşılayan Amin Alayları, Eyüpsultan’da yeniden hayat buldu. Köklü bir mirası
ilçede canlandırma fırsatı bulduklarını anlatan Eyüpsultan Belediye Başkanı
Remzi Aydın, “Geleneğimize, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz” dedi

OSMANLI'DA eğitime
yeni başlayan çocukla-
rın okul korkusunu gi-

dermek, onlara okuma isteğini
aşılamak ve arkadaşlarıyla kay-
naştırmak amacıyla düzenlenen
“Amin Alayları” Eyüpsultan'da ya-
şatılmaya devam ediyor. Bu kap-
samda Eyüpsultan Belediyesi'nin
bu yıl 2'ncisini düzenlediği Amin
Alayları'na, okula yeni başlayacak
olan 500 öğrenci, velileri ve öğret-
menleri katıldı.

Farkındalık artıyor

Eyüpsultan Meydanı'nda düzen-
lenen Amin Alayları renkli görün-
tülere de sahne oldu. Etkinliğe
Eyüpsultan Belediye Başkanı
Remzi Aydın ve ilçe protokolü de
katıldı. Amin Alayları ile ilgili açık-
lama yapan Eyüpsultan Belediye
Başkanı Remzi Aydın yaşatılan
gelenek ile okula yeni başlayacak
olan çocukların ilçenin üst düzey
yöneticileri ile sohbet etme imka-
nını bulduklarını söyledi. Gelene-
ğin bu yıl ikincisi yaptıklarını ifade
eden Aydın, “Bu sene ikincisini
yaptığımız bir geleneğimiz Amin
Alayları. Eskiden özellikle Os-
manlı dönemlerinde çok yaygın
olan köklü bir gelenek. Okula yeni
başlayan çocuklarımıza, o farkın-
dalığı yaşatmak adına bir etkinlik”
diye konuştu.
BURAK ZİHNİ

Atatürk’ün yolundan

ayrılmayın
BÜYÜKÇEKMECE
Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün,

yeni eğitim ve öğretim yılında
tüm öğrencilere başarılar dile-
yerek; “Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ilelebet yaşaması,
ülkemizin çağdaş medeniyetler
düzeyine ulaşabilmesi için
Atatürk’ün yolundan asla ay-
rılmayın” dedi.

Çocuklar yarınlarımız

Başkan Akgün, mesajında şu
ifadelere yer verdi: Sevgili öğ-
retmenlerimiz, velilerimiz ve

öğrencilerimiz; uzun bir yaz
tatilinin ardından 2018-2019
Eğitim Öğretim Yılı’nın başla-
yacak olmasının mutluluk ve
heyecanını hep birlikte yaşıyo-
ruz. Çocuklarımız ve gençleri-
miz ülkemizin geleceği,
yarınlarıdır. Eğitim ve öğretim
olgusu, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün de işaret ettiği
muasır medeniyetler seviyesine
ulaşmak için çıkmamız gere-
ken merdivenin en önemli ba-
samağıdır. O nedenle,
Atatürk'ün yolundan ayrılma-
yın” diye konuştu.

Özcan Işıklar: 
Biz bir aileyiz

Silivri Belediye Başkanı
Özcan Işıklar, Zabıta Teş-
kilatının 192. Yıldönümü

nedeniyle tüm zabıta ekibine ve bele-
diye personeline eşleriyle birlikte ka-
tıldıkları bir yemek düzenlendi.
Yemeğe Belediye Meclis Üyeleri, Be-
lediye Başkan Yardımcıları da katılır-
ken, yemekte bu yıl emekliye ayrılan
Ahmet Gümüşpınar, Hasan Tezcan,
Hüseyin Meriç, Mücahit Pehlivan,
Oktay Demirbaş ve Erdinç Sever’e
Başkan Işıklar

tarafından plaket verilerek, hizmetleri
için teşekkür edildi. Silivri Belediye
Başkanı Özcan Işıklar, gecede yaptığı
konuşmasında şunları söyledi: “Bu
gece personelimizle Silivri Belediyesi
aile yemeğinde buluştuk. Aynı za-
manda zabıta ekibimizin kuruluş yılını
kutluyoruz. Bu kentte çocuklarımız ge-
lecek umudu taşısın, huzuru yaşasın
diye çalışıyoruz. Daha çok çalışarak
daha da yaşanır bir ilçeyi birlikte inşa
edeceğiz. Sizleri seviyorum, biz büyük
bir aileyiz."

Başkan Nuhoğlu,
“Biz Kadıköy’de 

halkın ihtiyaçlarını
gündeme alarak
küçük adımlarla

başlayıp büyük bir
hikaye yazdık. 

Başarımızın nedeni
insanlarla ilişkimiz,
insanların süreçlere

katılmasıydı” 
ifadelerini kullandı

Başkan Hasan
Akgün, yeni

eğitim ve 
öğretim yılında
tüm öğrencilere
başarılar diledi
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erede duracağımızı kendimize yüksek sesle
söylemedigimiz için kendimiz olmaktan çıkı-
yoruz. Evet hain ve hainlik sadece iki keli-

melik bir söz değil.   
Ne çok duyuyoruz artık...
Ne çok yazılıyor.
Ne çok konuşuluyor.
Neredeyse günlük yaşamımızın bir parçası oldu.
Ama düşünmeden söylüyoruz.
Sonuçlarını hesap etmeden yazıyoruz.
Öyle kolay ifade ediyoruz ki...
Her birkaç cümlenin içinde muhakkak hain ve ha-

inler geçiyor.
Bunun yarattığı ve yaratacağı tahribatı hiç hesaba

katmamak bir alışkanlığa dönüşmüş durumda.
Aslında alışkanlıktan öte git gide bir kültüre dö-

nüşüyor galiba...
Ve esas tehlike de bu.
Farkında değiliz!
Bir etrafınıza bakın...
İnanmadığı gibi yaşayanlar.
İnanmadığı gibi konuşanlar.
İnanmadığı gibi yazanlar ne çok oldular.
Hiç dikkatinizi çekmiyor mu?
Hiç rahatsızlık duymuyor musunuz?
İnanmadığı gibi konuşan bir topluma 

dönüşüyoruz.
Bu zehirli sarmaşık gibi her yeri sarıyor.
Sorgulamayan...
Sormayan.
Ve daha da kötüsü düşünmeyi de başkalarına ha-

vale eden bir ruh hali kıymetli olarak görülmeye 
başlandı.

Her sorunu,
Meseleyi,
İsteği,
Ya da yanlışı hainlik terazisinde tartmak bir top-

lumu gerçeğinden koparıp çürütür.
Kısa sürede bunun farkına varmayabiliriz ama

uzak olmayan bir gelecekte güven duygusu ölmüş bir
toplumun çaresizliğini yaşarız.

Ve ne yazık ki bunun emareleri kendini ciddi ola-
rak gösteriyor.

Bunu engelemek,
Ya da olmaması için çaba göstermek yerine,
Sürekli yeni hainlik formatlarını atmaya devam

ediyoruz.Ve bunu hepimiz yapıyoruz.
Sormuyoruz.
İtiraz etmiyoruz.
"Bilmediğiniz şeyler var" "efsanesine" peşinen razı

olmuşuz.
Halbuki son birkaç yıldır başdöndürücü hızla

devam eden gelişmeler bile bize yeteri kadar tecrübe
sağlamalıydı.

Öyle çok övüp göklere çıkardıklarımıza sonra hain
dedik.

Dün hain dediklerimizle bugün beraber yürüyoruz.
Dün neredeyse savaşacak hale geldiklerimizle

bugün sarmaş dolaş haldeyiz.
Dün doğru dediğimiz bir sürü şeye bugün yanlış

diyoruz.
Her şeye toptancı yaklaştığımız için...
Yani konuyu kendi özelinde değerlendirmediğimiz

için bir süre sonra gerçeği de ıskalıyoruz.
Filmin başına dönüyoruz.
Ya da bir dejavu sendromu yaşıyoruz.
Sorunun bizim ile ilgili bölümünü duymamak, ko-

nuşmamak ve yazmamak için öyle bir çaba içerisine
giriyoruz ki git gide sorunun kendisine dönüşüyoruz.

Bu da çözümsüzlüğü daha da derinleştiriyor.Ne-
rede duracağımızı kendimize yüksek sesle söylemedi-
gimiz için kendimiz olmaktan çıkıyoruz.

Evet hain ve hainlik sadece iki kelimelik bir söz
değil.

Söz konusu bir ülkeyi yönetmek olunca bunun
yaşam biçimine dönüşmesinin hayati derecede risk-
leri de beraberinde getireceğini bilmek gerekir.

Bunun hukukta, ekonomide, güvenlikte, insan iliş-
kilerinde "keyfiyete" giden bir süreç olacağını öngöre-
memek bizim ortak zaafımız olarak tarihe
geçecektir diye düşünüyorum.

www.superhaber.tv

Vatan hainliği

ZAYİ İLANI
Sinop Nakliyat Firmamız adına basıtırılan A 501- 750 seri

nolu 5 cilt irsaliyelerimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Maslak V.D No: 747053 13 47 

Safiye Baş, Berat Enes Baş, Muhammet Berkant Baş

Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür.
Abdulkadir Alkhasıan Şahıs No: 98766439876

Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür.
Fatima Alkhasıan

12 Eylül 2018 Çarşamba günü nüfus cüzdanımı ve para
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. NECLA YILDIRIM

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş adına TR-34-K-129388 İlçe
Gıda İşletme Kayıt Belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Recep HızalKaracaköy Mah. Çatalca/İstanbul 
Büyükçekmece V.D. No: 4620024273A/076401A/076450

A/076451A/076500Seri ve sıra nolu kullanılmamış 
2 cilt fatura defteri kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

baSIn İlan Kurumu (BİK) döviz kurlarının
yükselmesine bağlı olarak kağıt maliyetlerinin
artmasına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Ga-

zetelerin baskısında kullanılan ve kağıt piyasasında ‘3.
Hamur’ kağıt olarak nitelendirilen bobin/rulo kağıdın
yurt içi üretiminin bulunmadığının tama-
mının yurt dışından ithal edil-
diğini belirten BİK,
"Gazete kağıdına dair son
dönemlerde yaşanılan
sorunlarla alakalı olarak
kurumumuzca yapılan
değerlendirmeler netice-
sinde, kayıtlarımızdaki
bilgi ve belgeler ışığında,
resmi ilan yayınıyla ala-
kalı 1.111 gazetenin baskı
işlemleri için tahmini ola-
rak günlük 400 ton civa-
rında kağıt tüketiminin söz
konusu olabileceği bilgisine
ulaşılmıştır" dedi.

BİK olağanüstü toplanıyor

Dövize kurlarındaki yükseliş sonrasında kağıt maliyetle-
rinin önemli oranda arttığı söylenen açıklamada, "Son
dönemde harici kaynaklarca ülke ekonomimiz üzerin-
deki spekülatif girişimler sonucu dövizdeki önceden ön-
görülmeyen hareketlilik, yazılı basının tamamını
dışarıdan dövize endeksli temin etmekte oldukları üre-
tim sarf malzemelerinin başında yer alan kağıt maliyet-

lerinin önemli oranda artmasına sebep olmuştur. Mev-
cut bu tablo karşısında Kurumumuz Yönetim Kurulu 7
Eylül Cuma günü yapmış olduğu mutat toplantısında,
özellikle resmi ilan yayınıyla alakalı yerel gazetelerin

içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara
çözüm üretmek için, Kurumu-

muz Genel Kurulu'na 20
Eylül Perşembe günü ola-
ğanüstü toplantı çağrısında
bulunmuştur" denildi.

Dijitale ilan yok

Gazetelerin kapanıp di-
jitale geçtiklerinde resmi

ilan verilmediğinin ifade
edildiği açıklamada,

şöyle söylendi: "Teknolojik
gelişmeler paralelinde, ku-

rumumuz Genel Kuru-
lu'nun daha önce
mevzuatımızda yapılan

düzenlemelerle resmi ilan-
ların gazetelerin kağıt basılı sayıla-

rıyla eş zamanlı bir şekilde aynı gazetelerin kendilerine
ait internet haber sitelerinde duyurulması zorunluluğu
getirilmiş ve ayrıca, kurumumuz aracılığıyla gazetelerde
yayınlatılan resmi ilanlar benzer şekilde eş zamanlı ola-
rak dijital ortamda kurumumuza ait ilan portalı
www.ilan.gov.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
Mevcut yöntemin dışında resmi ilanların farklı bir mec-
rada yayını söz konusu değildir." DHA

S ultangazi'de çok sayıda kişi, Çiftlik
Bank benzeri bir yöntemle dolan-
dırılmış ve adına da "Kaşar Bank"

demişlerdi. Mağdurlar kaşar ticareti ya-
pacağını söyleyen bir kişiye binlerce lira
vermiş ve dolandırıcının Bulgaristan'a
kaçtığı iddia edilmişti. Dolandırılan çok
sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda
bulunmuştu. Yurtdışına kaçtığı söylenen
Ülken Ö.'nün Bulgaristan'a ait bir GSM
numarasından bazı mağdurlara mesaj
attığı ve mesajlaştığı ortaya çıktı.

Kumara bulaşmış

Whatsapp üzerinden yapılan mesajlaş-
maların bir bölümünde verdiği 170 bin
lirasını geri isteyen ve ameliyat olması
gereken oğlu için para gerektiğini söyle-
yen mağdur Saim Demirbaş, top-
lamda ne kadar topladığını soruyor.
Ülken Ö. yanıt olarak, "Saim abi her-
kese kazandırdım ben battım. Hayatı-
nızı zehir ettim hakkınızı helal edin. 1
milyon 100 bin civarı abi. Bugüne
kadar herkes kazandı ben battım. Ka-
zanmayan yok ama ben battım. Çare
kurtuluş olarak kumara bulaştım" diye
yanıt veriyor.

Gelsem içeri alacaklar

Bir başka zaman da yapılan yazışmadaysa
dolandırılan Saim Demirbaş , Ülken Ö.'ye
ülkeye dönmesini söylüyor. Ülken Ö.'de "
Utancımdan dönemiyorum. Gelsem
anında içeri alacaklar. 30 tane dosya varmış
savcılıkta. Tanıdık bir polis var direk içerde-
sin diyor abi" şeklinde yanıt veriyor. 

Yazışmaların bir başka bölümünde dolan-
dırılan Demirbaş, Ülken Ö.'ye ameliyat ol-
ması gereken çocuğunun fotoğraflarını
atıyor para göndermesi gerektiğini söylüyor.
Ülken Ö. ise " Nasıl yatırayım. Sen benim
para toplayıp kaçtığımı mı düşünüyorsun
eve dönecek param yok sana söz verdim
ben her şeyi halledeceğim" şeklinde yazıyor.

Bunun üzerine Demirbaş, "Nasıl halle-
deceksin? Ne düşünüyorsun? Daireni
satalım alıcı bulurum. Bu hafta hallet.
170 bin borcun var 70 bini sil. 100 kabu-
lum" diye yanıtlıyor. Yine bir başka za-
manda yapılan yazışmalarda ise bir
Ülken Ö. hakkında çıkan haberleri yalan-
lıyor. "Gazetelere çıkmışım kaçmışım git-
mişim ben böyle bir şey yapar mıyım
herkesten para aldım herkese karlı para
verdim.Ben battım kurtarmak içinde
kumar illetine bulaştım. Her şeyimi her-
kesi kaybettiğim" diye yazıyor.

10 bin lira ile başladık

Yapılan yazışmaları ve nasıl dolandırıldı-
ğını anlatan Saim Demirbaş, Ülken
Ö.'nün kendisine elinde 1 ton mal oldu-
ğunu ve 3 bin lira karı olduğunu söyledi-
ğini belirterek, "Kaşar Bank'tan dolayı
arkadaş bize geldi. Kaşar alıp satıyoruz
dedi. 10 bin lira ile başladık. 20,30,40,50
bin derken 170 bin lira kaşar banka kaptır-
dık. Şimdi arkadaş bizimle yazışıyor. Anne-
siyle görüştük yardımcı olacaklarını
söylüyorlar. Bizde kaşar banktan dolayı çok
mağdur durumdayız. Kaşar Bank diyip gir-
dik başımıza gelemeyen kalmadı.Devletimi-
zin bize yardımcı olmasını bekliyoruz.
Üzerine su içebileceğimiz bir para değil az
bir para değil. Whatsapp'tan yazışıyoruz.
Göndereceğini söylüyor. Arabamı, dükka-
nımı sattım. Bize deliller gösterdi, hile
hurda yok dedi. Bizde güvendik bu işe gir-
dik. Bulgaristan'da şuan kendisi. Para gö-
türmediğini iddia ediyor.Parayı kumarda
kaybettiğini söylüyor" diye konuştu. DHA

İstanbul'da “kaşar ticareti yapacağız” diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Ülken Ö.'nün mağdurlarla yaptığı
yazışmalar ortaya çıktı. Ülken Ö.'nün parasını isteyen ve ameliyat olması gereken bir çocuğunun olduğunu söyleyen mağdura,
“1 milyon 100 bin lira topladım. Bu güne kadar herkes kazandı, ben battım. Kurtuluş olarak kumara bulaştım kaybettim” diyor

Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) verilerine göre, bin 111 gazetenin baskı
işlemleri için tahmini olarak günlük 400 ton civarında kağıt tüketiliyor

KASAR TACIRI

Hakkında çıkan haberleri yalanlayan
Ülken Ö., “Gazetelere çıkmışım 

kaçmışım gitmişim ben böyle bir şey
yapar mıyım herkesten para aldım

herkese karlı para verdim. Ben 
battım kurtarmak içinde kumar illetine

bulaştım” diye mesaj atmış.

Günde 400 ton
kağıt tüketiliyor

3 bin 552 aileye
gıda yardımı
Beylikdüzü Belediyesi, Muharrem ayı boyunca
ilçedeki ihtiyaç sahibi 3 bin 552 aileye gıda
çeki dağıtımı ve gıda yardımı yapacak; 500
aileye de ev ziyaretinde bulunacak

kardeşliğin
ve birliğin sem-
bolü olan Mu-

harrem Ayı Beylikdü-
zü’nde huzur içinde ya-
şanmaya devam ediyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl
da Muharrem ayı bo-
yunca, ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara gıda çeki
dağıtımı yapan ve gıda
yardımında bulunan
Beylikdüzü Belediyesi,
birlik ve beraberlik bilin-
cinin daha derin hissedil-
mesi adına Belediye
Meclis Üyeleri ile Kadın
ve Aile Hizmetleri Mü-
dürlüğü personelleriyle
birlikte ev ziyaretlerinde
de bulunuyor. 

Hep birlikte
yaşayacağız

Vatandaşların mutlu, hu-
zurlu bir Muharrem ayı
geçirmesi temennisinde
bulunan Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu, “Beylikdüzü
Belediyesi olarak vatan-
daşlarımızın her zaman
yanındayız. Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlü-
ğü’müz, Muharrem ayı
paketlerini ve gıda çekle-
rini vatandaşlarımıza
ulaştırmaya başladı. Tes-
pit ettiğimiz ailelerin gıda
paketlerini Belediye Mec-
lis Üyelerimiz ve müdür-
lük personelimiz evlerine
kadar götürüp teslim edi-
yor. Muharrem ayında,
dayanışmanın ve paylaş-
manın mutluluğunu hep
birlikte yaşayacağız.” şek-
linde konuştu. Başkan
İmamoğlu, Aşure
Günü’nde de her yıl ol-
duğu gibi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü ile
Kültür İşleri Müdür-
lüğü’müzün organizasyo-
nuyla camii, meydan ve
pazarlarda vatandaşlara
aşure ikramında bulunu-
lacağını söyledi.

Gıda yardımlarını 
meclis üyeleri evlere 
kadar giderek ailelere
teslim ediyor.

Yazık günah!
zeytinburnu’nda bir üst geçidin altında
yağmurdan korunmak için naylonlarla üstünü
kapatarak yatan çıplak ayaklı adam görenlerin

yüreklerini burktu. D-100 Karayolu yan yol Ambarlar
mevkiinde bir üst geçit köprüsünün altında çıplak ayaklı
ve üstünü naylonlarla kapatarak yerde yatan bir kişi dik-
kat çekti. Naylon açıldığında içinde yatan kişi, "Yağ-
murda ıslandım onun için buradayım, yağmurdan
korunmak için sığındım. İki haftadır burada kalıyorum"
diye konuştu. "Gidecek yeriniz yok mu" sorusu üzerine
sessiz kalarak üstünü kapattı. Adı söylemeyen hikayesini
anlatmayan kişinin çaresizliği yürekleri burktu.

KUMARA DUSMUS!
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Web sitemiz artık bir tık ötenizde!

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr

Kısa bir süre önce isim değişikliğine giderek Gazete Damga ismini
alan gazetemiz, yeni web adresi ve bugüne kadar sürdürdüğü

tarafsız haberciliği ile gündemi belirlemeye devam ediyor
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Son maçında Bursaspor ile berabere kalan Beşiktaş evinde aynı puanla hemen bir alt sırasında yer alan Yeni
Malatyaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar milli ara sonrasında taraftarına galibiyet armağan etmek isterken
Avrupa Ligi mücadelesi için de moral depolamak amacında. Sarı siyahlılar ise Antalyaspor'dan sonra rakibine bir
sürpriz daha yapmak için çaba gösterecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek

KARA KARTAL
ZAFER PESINDE

spor Toto Süper Lig'in en kritik maç-
larından birini oynayacak olan Beşik-
taş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş
takımının başında 165. müsabakaya çı-
kacak. Tecrübeli teknik adam daha önce
takımını yönettiği 164 karşılaşmada 98
galibiyet, 38 beraberlik ve 28 yenilgi
aldı. Bu sezon 4. yılını geçiren Güneş
bu maçı kazanması halinde Fenerbahçe
deplasmanına dalya için gidecek.

Şenol Güneş 
165. maçında

beşiktaş’ın bu sezon oynadığı 4
maçın 3'ü üst bitti. Özellikle Vodafone
Park'ta uzun süredir gol sayısı yüksek
maçlar çıkaran siyah beyazlılar bu ko-
nuda İddaa severlere kazanç sağlıyor.
Yeni Malatyaspor ise ilk haftada aldığı
3-1'lik skorla sadece bir kere üst sonucu
elde etti. Diğer karşılaşmalarda ise alt
sonucu kazandırdı. İki zıt takımın mü-
sabakasından hangi İddaa oranının ka-
zandıracağı da merak konusu.

İddaacılar
aman dikkat!

Beşiktaş
Karius

Gökhan
Adriano

Pepe
Vida (Roco)

Medel
Oğuzhan
Quaresma

Babel
Tolgay (Ljajic)

Negredo

T.D: Şenol Güneş

Yeni Malatya
Ertaç

Issam Chebake
Seth

Sadık
Mina

Pereira
Marques

Musa
Aleksic
Adem

Boutaib

T.D: Erol Bulut

S por Toto Süper Lig'in 5.
haftasında şampiyonluk
kovalayan Beşiktaş'ın ra-

kibi Yeni Malatyaspor. Vodafone
Park'ta zorlu bir mücadeleye
sahne olacak maç öncesi hazır-
lıklarını tamamlayan Şenol Gü-
neş'in öğrencileri galibiyetten
başka bir şey düşünmüyor. Siyah
beyazlılar hafta içinde oynaya-
cağı Sarpsborg karşılaşmasına
moral olarak da yüksek seviyede
çıkmak için tüm gayretini ortaya
koyacak. Erol Bulut'un talebeleri
de İstanbul'dan alınacak en az 1
puanın kendileri için iyi bir sonuç
olduğunu düşünüyor. İnönü gibi
zorlu bir deplasmandan puanla
dönmek Güneydoğu ekibinde
olumlu karşılanacak.

Ligde 3. maç

Bu akşam karşı karşıya gelecek
olan iki takım tarihlerinde 3. kez
mücadele edecek. Yeni Malat-
yaspor'un Spor Toto Süper Lig'e
yükselmesiyle başlayan rekabette
Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü bu-
lunuyor. Geçen sezon oynanan
maçlarda siyah beyazlılar raki-
bini Negredo, Talisca ve Quares-
ma'nın golleriye 3-1 yenerken
Malatya'daki 90 dakika ise 0-0
sonuçlanmıştı. BURAK ZİHNİ

istan-
bul’da
yendiği

Afjet Afyonspor'un
ardından adeta galibi-
yeti unutan İstanbuls-
por'un rakibi
Adanaspor. Fatih Tek-
ke'nin öğrencileri son
olarak yine bir Adana
ekibi olan Adana De-
mirspor ile karşılaşmış
ve sahadan 2-2'lik bera-
berlikle ayrılarak hanesine 1
puan yazdırmıştı. Toros Kap-
lanları ile çıkacağı mücadele ön-
cesinde tüm hazırlıklarını
tamamlayan siyah beyazlılarda Onur Er-
gün'ün cezası bulunuyor. Akdeniz ekibinde
ise eksik yok.

İstanbulspor üstün

Bugün oynayacakları karşılaşma ile 16. kez
karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ile
Adanaspor arasındaki rekabette sarı siyahlı-
ların üstünlüğü göze çarpıyor. Daha önce 15
kez karşılaşan iki ekipten İstanbulspor 6 kez
galip gelirken 5 maç berabere bitti, 4 müca-
deleyi de Akdeniz temsilcisi kazandı. Geçen 
sezon ise Adana'da oynanan müsabaka 0-0
bitmiş, İstanbul'da ise İstanbulspor 4-0 ka-
zanmıştı. Adanaspor iki 90 dakikada da raki-
bine gol atmayı başaramamıştı. 
BURAK ZİHNİ

Sağlam ile yenilmedi
Saat 17.00'de başlayacak maçta düdük çalacak olan
Kadir Sağlam daha önce İstanbulspor'un 3 mücade-
lesinde görev yaptı. Sarı siyahlılar Ankara doğumlu

hakemle çıktığı karşılaşmalarda Pazarspor'u 3-1
ve Nazilli Belediyespor'u 2-1 yendi. Gazian-
tepspor ile de 1-1 kalarak yenilgi yüzü gör-

medi. Adanaspor ise ilk kez Kadir
Sağlam'ın yöneteceği bir

maça çıkacak.

manisaspor ve Sa-
karyaspor'u yenerek
ligde ilk iki maçından 6

puan çıkaran Sarıyer bugün Amed
Sportif Faaliyetler ile evinde karşı-
laşacak. Taraftarının da desteği ile
müsabakadan galibiyetle ayrılmak
amacında olan İstanbul temsilcisi
tüm hazırlıklarını tamamladı. Ser-
taç Küçükbayrak'ın öğrencileri
deplasmandan puanla dönerek
camiasına güven vermek istiyor.
Bugün oynanacak müsabakayı

yönetecek olan Burak Kapan
daha önce Sarıyer'in Bodrumspor
maçında görev yaptı. Ev sahibi
ekip bu karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Kapan ilk kez Amed Sportif Faali-
yetler karşılamasında görev yapa-
cak. Sarıyer üstünİki ekibin
karşılaştığı 4 maçtan 2'sini Sarıyer
kazandı. Amed Sportif 1 kez galip
gelirken 1 karşılaşma da beraber-
likle noktalandı. İki ekip de galibi-
yetlerini kendi evinde elde etti.
BURAK ZİHNİ

Yeni sezona yaptığı muhteşem
giriş ile 2. Lig Beyaz Grup'ta lider
durumda bulunan Sarıyer evinde

Amed Sportif Faaliyetleri ağırlıyor.
Mavi beyazlılar yoluna kayıpsız

devam etmek isterken Güneydoğu
ekibi ise rakibiyle puanını
eşitlemek amacında. Saat

15.30'da başlayacak mücadeleyi
Burak Pakkan yönetecek

Sarıyer’in konuğu Amed

Adanaspor
Karacic
Onur
Digao
Özkan

Emre Can

Hakan
Claudiu
Gökhan

Abdülkadir
Feczecin

Eren Keleş

İstanbulspor
Alperen

Muhammed
Wellington

Tuncer Duhan
Eslem

Muammer
Ali Dere

Cajic
Barış

İbrahim
Perovic

beşiktaş Kulübünde olağanüstü tüzük
değişikliği genel kurulu yarın yapılacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Komplek-
si'nde gerçekleştirilecek kongre saat
10.30'da başlayacak. Kongrede kulüp yö-
netim kurulu üye sayısının yanı sıra divan
kurulunun çalışma şekliyle ilgili değişiklik-
ler genel kurul üyelerinin onayına sunula-
cak. Geçmiş dönemlerde bir başkan, 10
asıl ve 5 yedek olmak üzere toplam 16 üye-
den oluşan yönetim kurulu sayısının düş-
mesi genel kurulda görüşülecek maddeler
arasında yer alacak. Üyeler, yeni dönemde
yönetim kurulunun bir başkan, 8 asıl ve 5
yedek olmak üzere 14 kişiden oluşması yö-
nündeki değişiklik talebini oylayacak. Top-
lantıda ayrıca "Yıllık aidatını art arda 3 yıl
ödememesi sebebiyle tüzüğün 10/k mad-
desi uyarınca üyelik kaydı kendiliğinden
sona ermiş, seçme ve sicil kurulunca da
üyelik kaydı silinmiş olan üyelerin, işbu tü-
züğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
31.12.2018 tarihine kadar yeniden üyelik
başvurusunda bulunmaları, geçerli olan
giriş ücreti ve 2018 yılına ait yıllık aidatını
ödemeleri ve üyeliğe yeniden kabul edildik-
leri takdirde geçmişten gelen üyelik süreleri
ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil num-
arasını alarak üyelik hak ve yükümlülükle-
rinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl
beklemek koşuluyla genel kurula katılabi-
lirler." şeklindeki geçici madde de görüşüle-
cek konular arasında yer alacak.

Beşiktaş’ta 
kongre zamanı

Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan
Beşiktaş'ta karşılaşmayı yönetecek olan Halil Umut
Meler şanssızlığı dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar
genç hakem yönetiminde çıktığı 6 maçtan sadece

2'sini kazanabildi. Adanaspor'u 3-2, Osmanlıspor'u da
5-1 yenen İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'e 1-0 ve
Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. Bursaspor ile 2-2, 1461
Trabzon ile de 1-1 berabere kaldı.

Meler Beşiktaş’a 
yaramıyor

İstanbulspor yara sarmak istiyor




