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S igaranın sağlığa zararlarını uzun
uzadıya anlatmaya gerek yok. Ne-
redeyse her hastalığın etkenleri ara-

sında bulunan sigarayı bırakmanın kolay
olmadığı da aşikar. Bırakmaya karar verip,
ilk adımı atmak çok önemli.  Sigarayı bı-
rakmayı düşünenlere tavsiyelerde bulunan
Medical Park Hastanesi Göğüs Hastalık-
ları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Adnan Kazım
Usalan, öncelikle sigarayı bırakma kara-
rını verirken kararlı olunması gerektiğinin
altını çiziyor. Çünkü zorlanmak ya da bı-
rakmayı deneyip tekrar başlamak iradesiz-
lik değil, yaşanan sürecin bir parçası. Yrd.
Doç. Dr. Usalan, sigarayı bırakmanın püf
noktalarını anlattı.

Yargılamadan mücadele

Nikotin psikolojik bağımlılığın yanı sıra fi-
ziksel bağımlılık da yapar. Sigara içilmedi-
ğinde vücuttaki nikotin miktarı azalır ve
vücut bunun yoksunluğunu duymaya
başlar. Yaklaşık üç hafta süren huzursuz-
luk, uykusuzluk, bazen uykuya eğilim, si-
nirlenme, aşırı tepki verme, bazen kabızlık,
konsantrasyon güçlüğü gibi sorunlar ya-
şanabilir. Öte yandan sigara içenlerde
ödül gibi hissedilen değişikliklerin deva-
mını sağlamak için tekrarlanan sigara
içme eylemi zamanla alışkanlık halini alır.
Ayrıca bu sık tekrarlanan sigara içme ey-
lemi, günlük hayattaki pek çok faaliyetle
ilişkilendirilir (çay, kahve, yemek sonrası,
eğlence ve arkadaş ortamı vs.). Unutulma-
ması gereken püf nokta şudur; sigarayı bı-
rakmaya çalışan kişinin zorlanması,
nikotin bağımlılığının beklenen bir sonu-

cudur. Zorlanmak ya da bırakmayı dene-
yip tekrar başlamak, iradesizlik anlamına
gelmemeli. Sigara bırakma çabası içindey-
ken kişi kendini yargılamadan ve suçlama-
dan mücadele etmeli.

Mahçup olurum diye düşünmeyin

Sigarayı bırakamayacağınızı düşünmek,
çabanızı olumsuz etkileyecek. Bir ba-
ğımlılıktan kurtulmaya çalışacağı-
nızı düşünün. Bırakmak için
kendinize bir gün belirleyin ve
kararlı olun, ertelemeyin. Si-
garayı bırakmayı isteme ne-
denlerinizi yazın, her
zaman görebileceğiniz
yerlerde bulundurun. Bı-
rakma kararınızı size des-
tek olacağına inandığınız
yakınlarınızla paylaşın.
Ancak “Ya bırakamaz-
sam onlara ne söylerim,
mahçup olurum” gibi
olumsuz düşüncelere kapıl-
mayın. Ev ve işyerinizde si-
gara ve sigarayı hatırlatacak
eşyaları; çakmak, kibrit, kulluk
gibi eşyaları kaldırın.

Yürüyüş iyi gelir

Yürüyüş yapmak, spor salonuna gitmek,
hobilerle uğraşmak, oyalanmanızı sağlar.
Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme is-
teği uyandırıyorsa, bir süre bu içeceklerin
miktarını azaltın. Bağımlılık yapıcı bir
maddeden kurtulmak güçtür, ancak im-
kânsız değil. Kararlılıkla başarabilirsiniz.

Bı-
rakma

denemeniz sı-
rasında başarısızlık söz konusu olursa asla
kendinize olan güveninizi yitirmeyin. Bu
durumun nikotin bağımlılığından kur-
tulma sürecinin doğal bir seyri olduğunu
hatırlayın.

Tüm dünyada dolaylı ve direkt olarak pek çok hastalığın ve
ölümün sebebi olan sigaraya olan bağımlılıktan kurtulmak 
maalesef öyle kolay değil. En güzeli hiç başlamamak ancak eğer
bu alışkanlıktan mustaripseniz, işe kendinize güvenerek başlayın

kİşİ, kendi kendine bırakma denemelerinde zorlanı-
yorsa, etkinliği kanıtlanmış tıbbi tedavi

yöntemlerinden yararlanabilir. Bu yöntemler, nikotin yerine
koyma tedavileri (Türkiye’de bant, sakız), ağızdan yutularak

kullanılan bupropion ve vareniklin’dir. Her üç yöntem de
içme isteğini azaltması ve yoksunluk belirtilerini önleme açı-
sından başarılı yöntemlerdir. Doktor kontrolünde kullanıl-

ması hastaların etkinliğini artırır. Günümüzde giderek
yaygınlaşan ancak tıbbi olmayan çeşitli yöntemler de
var. Biyörezonans, Allen Carr yöntemi, lazer teda-

visi, elektronik sigara, nikotin sigarası gibi. Bu
yöntemler etkinliği kanıtlanmış yöntemler

olmadığından önerilmiyor. Aku-
punktur yöntemiyse halâ

tartışılıyor.

Tıbbi 
yöntemler de var

�çme iste�i zaman zaman sizi zorlayabilir.
�stek geldi�inde 3-5 dakika sürer ve
geçer. Bu k�sa süreyi atlatmak sizin eli-
nizde:
� Meyve ya da çi� yenebilen sebzelerden
(havuç, marul, salatal�k gibi) at��t�r�n.
� 10 kez derin nefes al�p verme egzersizi
uygulay�n.
� Basit egzersiz hareketleri yap�n.
� Du� al�n.
� Yemek sonras� istek geldi�inde sofrada
oyalanmay�n, hemen kalk�n di�lerinizi f�r-
çalay�n, meyve yemeyi deneyin, i� ortam�
ya da evde o anda u�ra�t���n�z i� size si-
garay� ça�r��t�rd�ysa i�inize odaklanmaya
çal��may�n, uzakla�maya ve tamamen

İÇME İSTEĞİ
GELDİĞİNDE…O iLK ADIMI ATIN!O iLK ADIMI ATIN!O iLK ADIMI ATIN!O iLK ADIMI ATIN!O iLK ADIMI ATIN!O iLK ADIMI ATIN!O iLK ADIMI ATIN!O iLK ADIMI ATIN!O iLK ADIMI ATIN!

Kemikleriniz

Kırılmasın!
Sağlıksız beslenme ve hareketsiz
yaşam, birçok hastalığı 
beraberinde getiriyor. Gençlik
döneminde tam dolmayan
kalsiyum depoları ve
yaşlandıkça azalan refleksler, 
ilerleyen yıllarda karşımıza
kemik kırıklarını çıkarabiliyor

İlerİ yaşlarda görülen kırıklar, ke-
miklerin yapısal olarak zayıflama-
sından dolayı osteoporoza yani

kemik erimesine bağlı olarak meydana gelen
kırıklardır. Kadınlarda 70, erkeklerde 80 ya-
şından sonra daha sık görülmektedir. En çok
düşmeye bağlı el bileği kırıkları, omurgada,
sırtta oluşan kırıklar ve genelde evde düşme
sonucu oluşan kalça kırıkları görülmektedir.

D vitamini depolayın!

Kemik erimesine bağlı kırıkları önlemenin en
önemli yolu, erken yaşlarda kişinin yeterli D
vitamini ve kalsiyum almasıdır. Genç erişkin
çağda kalsiyum depoları yeteri kadar dolarsa
ileri yaşta kemik erimesiyle karşılaşma ihti-
mali azalmaktadır. Kırıkların hızlı bir şekilde
kaynaması için vücudun 1 veya 1.5 gram kal-
siyuma ihtiyacı vardır. Günde 1-2 bardak süt
içmek ya da süt ürünü tüketmek yeterli kalsi-
yum almamıza yardımcı olmaktadır.

Ev kazalarına dikkat!

Kemik erimesi olan ileri yaştaki bireylerde ev
kazalarına çok sık rastlanmaktadır. Kişilerin
görme kalitelerinin, yürüme dengelerinin
yaşla bozulması en temel nedenlerdir. Ev ka-
zalarını önlemek için kişilerin yürürken yo-

luna çıkabilecek objeleri ortadan kaldırması,
geceleri belli ölçüde ışıkları açık tutması ve
eşiklere dikkat etmesi gerekmektedir. Saçaklı
halılar, paspaslar kullanılmamalı, gerekirse
bir baston ile yürünmelidir. Yaşlı hastalarda
kemik erimesi tedavisi de oldukça önemlidir.
Bu hastalarda basit ev içi egzersizler ve denge
egzersizleri faydalıdır. Kemik erimesini önle-
mek için yetişkinlikte günde en az 10 bin
adım atılmalı, kişiye uygun spor ve fiziksel
aktivite yapılmalıdır.

Kalça kırıklarında altın süre 48 saat

İleri yaşlarda meydana gelen kırıkların çoğu
ameliyatla tedavi edilmektedir. Özellikle kalça
kırıklarında amaç hastayı yeniden yürüyebilir
duruma getirmektir. Kalça kırığı hayati acili-
yeti olan bir kırıktır. Bu kırıklarda ameliyat
için 48 saat geçirilmemelidir. Hayati bir akci-
ğer enfeksiyonu ya da şeker hastalığı olma-
yan yaşlı bir birey mümkünse 24 saat içinde
değilse 48 saat içinde mutlaka ameliyat edil-
meli, hasta en kısa sürede ayağa kaldırılıp yü-
rütülmelidir.

Kötü alışkanlıktan uzak durun

Yetişkin hastalarda kırıkların kaynamasını en
çok geciktiren etken sigara kullanımıdır. Özel-

likle yetişkin bireylerde sigara kullanımından
dolayı kırık kaynamasında gecikme görül-
mektedir. Hastada ağır bir şeker hastalığı, do-
laşım bozukluğu veya damarsal bir hastalık
varsa kemiğin kaynaması gecikmektedir. Hızlı
bir iyileşme için öncelikle kaynamamanın se-
bebi tespit edilmeli ve karşılaşılan sorun gide-
rilmelidir.

Çocuklarınızı eğitin 
Okullar başlamadan önce, Ethica İncirli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Nevin Cambaz Kurt ''Çocuklarda Hijyen'' konusunda ailelere önemli bilgiler verdi

Çocuklar, okula başladıklarında
daha önce karşılaşmadığı pek çok
mikropla aynı anda karşılaştıkları

için okulun ilk dönemlerinde çok sık hasta ol-
maktadırlar. Bu hastalık sürecini en aza indir-
mek için bazı tedbirler alarak çocuklara kişisel
hijyeni öğretmek gerekir. Hastalıkları önlemek
için alınacak tedbirlerin en başında el yıkama
gelir. Çocuklara el yıkama alışkanlığını kazan-
dırmamız, bu alışkanlığı kazandırmak için ise
kendimiz de ellerimizi yıkayarak çocuklarımıza
örnek olmamız gerekiyor.

Eller Nasıl Yıkanmalıdır?

Ü Akan su altında eller ıslatılmalı
Ü Sabunlanmalı
ÜEllerin bütün yüzeyleri ovalanmalı (en az 
15 - 20 sn)
Ü Sıklıkla unutulan alanlara dikkat etmeli; el
sırtı, el ayası, parmak araları da 
ovalanmalıdır
Ü Akan su altında durulanmalı
Ü Kağıt havlu-peçete ile kurulanmalı
(kurulama mikroorganizma sayı-
sını azaltır)
Ü Kuruladığımız kağıt havlu ile
musluk kapatılmalıdır
Temizliğin tam olarak sağ-
lanabilmesi için elleri yı-
karken parmak uçları,
tırnaklar, tırnak ara-
ları, başparmak ve
parmak araları da
mutlaka yıkanmalı-
dır.Eller Ne Zaman
Yıkanmalıdır?
Ü Yemeklerden
önce ve sonra

Ü Diş, ağız, yüz ve göz temizliği yapmadan
önce
Ü Tuvaletten sonra
Ü Kirli, tozlu bir işi tamamladıktan sonra
ÜDışarıdan eve gelince
Ü Sabah uyanınca, akşam yatmadan önce
Ü Ellerin kirli olduğu her durumda
Çocukların tırnaklarının da haftada bir dü-
zenli olarak kesilmesi, tırnak aralarında mik-
ropların yerleşimini önlemek açısından
önemlidir. Okul öncesi çocuklarda kişisel hij-
yen öğretiminde, el yıkamanın yanı sıra okul-
larda ortak kullanılan tuvaletlerin
kullanımından sonra tuvalet temizliğinin ya-
pılmasını öğreterek hastalanmalarını en aza
indirmek, ishal gibi bulaşıcı hastalıkların ön-
lenmesi açısından önemlidir.

Dişin kökü kalbinize uzanır
Ağız ve diş sağlığı ile kalp hastalıkları arasındaki ilişki uzun zamandır biliniyor. Diş
rahatsızlıkları, kalp ve damar sağlığını ciddi bir şekilde etkilemektedir. 

D�� Hekimi ve Ortodonti
Uzman� Dr. Burak Büyük-
türk, �A��z içerisinde

çok say�da bakteri bulun-
maktad�r. Di�teki çürük
ve di�i çevreleyen di�
eti ve kemi�in enfek-
siyonlar� bu bakteri
miktar�n� ve çe�itlili-
�ini kat kat artt�rmak-
tad�r.  Bu bakteriler a��z

ve di� sa�l���n� etkilemekle kalma-
y�p genel sa�l���m�z için de tehdit
olu�turmaktad�rlar. Ya�am�m�z

için olmazsa olmaz organ�-
m�z kalp ve onu çevrele-
yenetkilerine
bakt���m�zda birçok ça-
l��mada a��z sa�l���n�n
kalp sa�l��� üzerindeki
etkilerini görebilmekte-
yiz� dedi. Büyüktürk, �Di�



K aza, Bayrampaşa'da 0-
3 Karayolu Bakırköy-
Atatürk Havalimanı yol

ayrımında saat 01.00 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Aksaray istikametinde
seyir halinde olan 34 UP 7897
plakalı otomobilin sürücüsü
henüz bilinmeyen bir neden ara-
cın kontrolünü kaybetti. Otomo-
bil bunun üzerine yolu ayıran
bariyerlere hızlı bir şekilde
çarptı. Şiddetli çarpmanın etki-
siyle otomobil ikiye bölünürken
araçtan kopan parçalar metre-
lerce uzağa savruldu. Kazada
2'si ağır olmak üzere 3 kişi yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine
gelen sağlık ekipleri kaza yerin-
deki ilk müdahalenin ardından
yaralıları çevredeki hastanelere
götürdü. Yaralılardan ikisinin
Hatice Rabia Elmas (24) ve
Aydın Demirtaş isimli kişiler ol-
duğu öğrenilirken, Elmas'ın du-
rumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hayati tehlikesi bulunan El-
mas'a ait olduğu öğrenilen
ayakkabı ise ikiye bölünen oto-
mobilin bir parçasının yanında
görüldü.

Fotoğraf alma 
yarışına girdiler

Kaza nedeniyle O-3 Karayo-
lu'nun Aksaray istikametinde
trafik yoğunluğu oluşurken, tra-
fik akışı polis ekiplerince tek şe-
ritten sağlandı. Bu sırada seyir
halinde olan araçlardan ve kaza
yerinde bulunan vatandaşlar da
ikiye bölünen otomobili cep te-
lefonları ile görüntüleme yarı-
şına girdi. Kazayı kaydetmek
isteyen vatandaşlar trafik akışı-
nın daha da aksamasına neden
oldu. Otomobilden sızan yağ ve
kopan parçalar, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'ne bağlı ekipler
tarafından vinç yardımı ile kaldı-
rılarak, yol temizlendi. Hurdaya
dönen aracın yoldan kaldırılma-
sının ardından trafik akışı nor-
mal seyrine döndü. DHA 
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D ün 'Büyükçekmece’nin kaderi kimlerin
elinde' başlıklı bir yazı kaleme aldık.
Yazıda Büyükçekmece'nin geçmişin-

den bahsettikten sonra ilçenin, son 30 yıldır Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve
ekibi tarafından yönetildiğinden söz ettik.

Büyükçekmece'nin son 30 yıldır aynı zihni-
yete ve aynı ekibe teslim olma kaderini yaşadı-
ğından söz ettik.

Kimbilir belki bu kader iyi bir kaderdir ve
değişse ilçe çok daha olumsuz etkilenecektir.

Onu bilemeyiz dedik.
Akgün'ün belediyeyi yönetirken tek başına

karar aldığından, eleştiriye tahammülü olmadı-
ğından, CHP'yi bir flama partisi gibi 
gördüğünden.

O'na göre; ben belediye başkan adayı oldum
ve kazandım. Halk bana yetki verdi ne istersem
yaparım, mantığını gütmesinden.

Oysa daha etik olanın; siz herhangi bir siyasi
partinin adayı olabilirsiniz, seçimleri büyük bir
farkla da kazanabilirsiniz, ancak; size oy ver-
meyen azınlığın da, Büyükçekmece’de yaşayan
her bireyin de, her bir fertin de hakkını düşün-
mek ve korumak olduğundan.

Yazının bir bölümünde de ilçenin eski Bele-
diye Başkanı Ali Çebi’ye evinde bayram ziyareti
yapmasına rağmen hiçbir sosyal medya hesa-
bından bunu paylaşmaya gerek görmediğinden
bahsettik. 

Şu kısıma hemen bir düzeltme geçelim, pay-
laşım sosyal medya hesaplarından sadece face-
book hesabında paylaşılırken, instagram ve
twitter'dan paylaşılmamış. Dün bu durum sos-
yal medyada biraz fazla yer aldı ama aslında
yazının içeriği ile çok fazla alakalı değildi.... 

Bu yazıları bize kimler yazdırmış olabilir!

Yazının tamamı orada duruyor.
Gazetemiz web sayfasından dileyen

okuyabilir.
Önce Akgün'den bir mesaj: 'Kaleminde her

zamanki gibi Hasan Akgün'e saldırmışsın.
Zaten senden farklı yazı beklenmezdi. Derdin
Akgün seçimi kaybetsin ben de deve keseyim'...
Türünden daha da burada yazamayacağım tür-
den mesajlar.

Sonra Akgün'e yakın olan isimlerden gelen
türlü türlü mesajlar.

Ne satılık kalem olduğumuz kalmış.
Ne de kime hizmet ettiğimiz.
Onlara göre bana/bize birileri yazı yazdırıyor,

birileri dolduruyor, birileri yalan yanlış bilgiler
sızdırarak satırlarımızı ve kalemimizi kiraya
veriyormuşuz.

İşte insanları karalamak onlar açısından bu
kadar basit.

Yani bu satırların yazarı senede en az iki yüz
yazı yazıyor.

Bu iki yüz yazıda Akgün gibiler en fazla üç
beş yazıya konu oluyor.

Milletvekilleri keza öyle.
Meclis üyeleri, ilçe başkanları, bindebir konu

oluyor.
Belediye başkan aday adayları seçimden se-

çime en fazla bir yazıya konu oluyor.
Falan.
Genellikle kişileri değil olayları yazıyoruz.
Toplumu ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren,

daha geniş kitleleri ilgilendiren konulara
değiniyoruz.

Eeee.
O yazıları bize kim yazdırıyor.

***
Mesela “CHPKK” afişi hazırlayıp bunu sos-

yal medyadan paylaşanlar için kullandığımız;
'Bu afişi hazırlayanlar teröre hizmet etmekteler'
başlığı altındaki yazıyı bize kim yazdırmış 

olabilir?
Veya; SEKA kağıt fabrikasını satarak yazılı

basını ithal kağıda teslim eden zihniyeti eleştir-
diğimiz 'Dolar artışı yazılı basını vurdu' başlıklı
yazıyı bize kim veya kimler yazdırmış olabilir?

İttifaklar yerel seçimlerde sökmez diyerek
yerelde seçmenlerin partiye değil doğru adaya
oy verdiğini yazdıran güç nedir acep?

24 Haziran seçimleri öncesi 'Cumhurbaşkan-
lığı seçimleri ikinci tura kalır' başlıklı yazıyı
bize kim yazdırdı?

Esenyurt Belediye Başkanı olduğu günlerde
yaptığı yanlışlardan bahsettiğimizde; 'Necmi
Kadıoğlu duvara toslayacak' başlıklı yazımızı
kimler yazdırmış olabilir?

Sonrasında zaten malumunuz duvara şöyle
böyle değil fena tosladığını söylememize
gerek yok sanırım.

***
Anlayacağınız yıllardır yazıp söyleriz.
Ne zaman birisinin ayağına basmaya

görün.
Eyvah eyvah.
Ne kiralık kalem olduğunuz kalır.
Ne satılıklığınız.
Ne kim olduğunuz.
Eyvah ki eyvah.
Dün de aynı şey oldu.
Üstelik bunu sadece Hasan Akgün veya

Akgüncüler yapmaz.
Hangi siyasi partiden olursa olsun, kim

olursa olsun, ne olursa olsun yüzde doksanı
böyle yapar.

Yazınızda pohpohlayın, alkışlayın, yalayın,
yanlışlarını görmezden gelin, abartarak doğ-
rularından bahsedin.

Dünyanın en iyi ve en mükemmel gazeteci
ve yazarı sizsiniz.

Ne zaman ki ucundan azıcık eleştirmeye
başlayın.

Anında tu kaka...!
***

Neyse biz yazımızı anlayıp da bize teşekkür
için dönenleri de unutmayalım.

Onlar için değil ama anlama kıtlığı çekenler
için biraz daha açarak izah etmeye çalışalım.

Bakın 'Büyükçekmece'nin kaderi kimlerin
elinde. Son 30 yıldır aynı ekip aynı zihniyet il-
çeyi yönetiyor' derken şunu söylemek istedik.

Koca bir ilçe.
250 nüfuslu.
Koca siyasi partiler.
Koca koca insanlar.
İş adamları.
Siyasiler.
Yöneticiler.
Bu ilçeyi son 30 yıldır Hasan Akgün ve

yanındaki üç beş kişi yönetiyor.
Koca ilçede veya koca Cumhuriyet Halk

Partisi'nde başka yöneticiler, başka siyasiler,
başka yüzler yok mu?

O kadar mı acizsiniz ki; Akgün her defa-
sında 'Ben olmasam CHP seçimi alamaz. De-
nesinler de göreyim' diyerek adeta tehditkar
bir üslup takılarak -Bana göre biraz da
CHP'yi aşağılayarak – tavır sergiliyor.

Yok bizden bu kadar, elimizden başka şey
gelmez, baksana CHP aday yapmazsa adam
gider İYİ Parti adayı olur, o zaman da rakip
parti seçimleri alır. Akgün de kaybeder CHP
de kaybeder.

Falan diyorsanız onu da bilelim.
Yoksa koca bir siyasi parti bir kişinin her

dediğine teslim olacak kadar gözardı edili-
yorsa ortada ciddi bir vaka var.

Onu söylemeye çalışıyoruz...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Hasan Akgün herkesi
kendi gibi biliyor!

3GÜNCEL

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 

Esrarengiz ölüm
bahçelİevler'de apart-
man bahçesinde bir kişi ölü
halde bulundu. Olay sabah

saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi,
Yılmaz Sokak üzerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah sa-
atlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar
5 katlı apartmanın bahçesinde hare-
ketsiz şekilde bir kişinin yattığını
gördü. Vatandaşlar durumu polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri yerde yatan
kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri de olay yerine güvenlik
şeridi çekerek incelemelerde bulundu. 

Sebebi araştırılıyor

Polis ekipleri yaptığı araştırmalarda
ölen kişinin Samet Erdoğan (29) ol-
duğunu ve 5 katlı apartmanın en üst
katında oturduğu bilgisine ulaştı. Polis
ekipleri Erdoğan'ın oturduğu daireye
çıkarak eşine bilgi verdi. Sağlık ekipleri
tarafından öldüğü tespit edilen şahsın
üzerinde polis ekipleri ve savcı ince-
leme yaptı. Polis ekipleri genç adamın
ölüm nedenini araştırırken, Samet Er-
doğan’ın cansız bedeni Yenibosna’da
bulunan Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.  DHA

Trafık kazası
degıl felakeT!
Bayrampaşa'da 0-3 Karayolu'nda bariyerlere
çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 2'si
ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı

Hayvan hakları savunucuları,
Büyükada'da eylem yaparak, atların
çektiği fayton yerine elektronik
faytonların kullanılmasını istedi

büyükada İskele Meydanı'nda buluşan
grup "Susma haykır, yaşamak haktır",
"Faytondan in, bisiklete bin" sloganları

atan bazı göstericiler, at maskeleri taktı. Daha sonra
grup adına Esra Yıldırım, amaçlarının Büyükada'da
atların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek oldu-
ğunu söyleyerek basın açıklaması yaptı. 

Cansız bedenlerle dolu

Yıldırım, "Deniz atların cansız bedenleriyle dolu.
Bugün buna dur demek için buradayız. At kullan-
madan ulaşımı sağlamak mümkündür. Elektrikli
faytondan, raylı sisteme ve bisiklete kadar birden
fazla çözüm adalet duygusuna sahip kişilerin günde-
minde yer almaktadır. Bizler faytonlara değil, fayton-
larda atların kullanılmasına karşıyız" diye konuştu.
Eylem sırasında bazı göstericilerle faytoncular ara-
sında kısa süreli tartışma da yaşandı. Grup, açıkla-
manın ardından olaysız şekilde dağıldı.

BUyUkada’da 
fayton protestosu

Trafikte denetim sıklaştı 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube ekipleri
2018-2019 Eğitim Öğretim yılının

başlaması üzerine il genelinde çeşitli nokta-
larda okul servis araçlarına yönelik denetim
başlattı. Polis ekipleri, Fındıkzade'de servis
araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların
çeşitli evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri
okul servis araçlarının içerisine binerek öğren-

cilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlama-
dıklarını kontrol etti.  Emniyet kemerini bağla-
mayan bir okul servis aracı sürücüsüne 108
lira para cezası kesti. Okul servis sürücüleri ise
yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını
ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerek-
tiğini, öğrenci servis sürücülüğünün herkes ta-
rafından yapılmaması gerektiğini belirtti.
DHA

Huzur için
mesai
yaptılar

İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne bağlı
Narkotik Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, 2018-2019 Eğitim
ve Öğretim yılının başlamasıyla
birlikte öğrencilerin huzur ve
güvenliğini sağlamak için saba-
hın erken saatlerinden itibaren
okulların çevresinde denetim
yaptı. Narkotik ekipleri şüpheli
görülen araçları durdurarak
araçtakilere 'GBT' sorgusu ya-
pıldı. ‘Leo’ isimli narkotik köpe-
ğinin de yer aldığı denetimlerde
araçların içi ve okul çevreleri
didik didik arandı.

PARAMPARÇA OLDU
Bariyerlere çarpan otomobilin son
halini gören vatandaşlar gözlerine

inanamadı, büyük şok yaşadı.

Polis, genç adamın ölüm nedenini araştırıyor.
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Ç atalca’da Büyükşehir Belediyesi ilk
defa bu kadar boya badana ve te-
mizlik işlerine girdi okullarda! Hali

ile yerel seçimlere şunun şurasında ne kaldı
ki! 9 yıldır tüm mahallelerimizde okul mü-
dürlüğü yada idarecilik yapan tüm öğret-
menlerimize alenen bir soru soracağım
şimdi! 

Bu seneye kadar okullar açılmadan önce
boya, badana… Bahçe ve okul temizlikleri-
nizi kim ya da hangi kurum yapıyordu? 

Ben söyleyeyim! 

Çatalca Belediyesi… Şu an yazdığım
yazı ne Cem Kara’yı, ne de Cem Kara’nın
ekibini bağlamaz he! Açıkçası çok ta umu-
rumda değil onlar alınmış mı alınmamış
mı! Ama benim ilçemin belediyesi 9 yıl bo-
yunca tüm okulların bu ihtiyaçlarını karşı-
layacak, hiçbir okulu ele güne muhtaç
etmeyecek, ama gel gör ki sadece bu sene
tüm okullara el attığı söylenen Büyükşehir
Belediyesi’ne teşekkür edilecek. 

Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür
edin elbet. Ancak bence 9 yıldır, ondan da
önce İsmail İP döneminde de yıllarca Ça-
talca’daki okulların ihtiyaçlarını karşılayan
ve mümkün olduğunca isteklerini geri çevir-

meyen Çatalca Belediyesi’ne
de teşekkür edin. Hem de en alasından.

Seçim bittikten sonra seneye bu okulları
yine Çatalca Belediyesi boyayacak, yine Ça-
talca Belediyesi temizleyecek. 

Peki bugün Büyükşehir Belediyesi’ne te-
şekkür ederken, Çatalca Belediyesi’ni hiç
yerine koyanlar, o zaman geldiğinde Ça-

talca Belediyesinden hangi yüzle bu hizmet-
leri isteyecek?

Her seçim öncesinde Çatalca halkının
gözünün boyandığını en iyi bizler biliriz.
Her seçim öncesi her şeye el atılırken, se-
çimlerin ardından , Çatalca halkının kendi
kaderi ile nasıl yapayalnız bırakıldığını ve
yine en küçük bütçe içerisinde nasıl bu hiz-
metlerin yapılmaya çalışıldığını en iyi 
bizler biliriz. 

O sebeple dün Çatalca Belediyesi’ne yıl-
lardır okullara yaptığı hizmetler için bir te-
şekkürü çok görenler, biliniz ki biz halk
olarak, bugünkü belediye başkanımız Sayın
Cem Kara’ya da, ondan önceki Belediye

Başkanımız İsmail İp’e de , ve daha önceki
belediye başkanlarımıza da teşekkürü bir
borç biliyoruz. 

Kısacası yıllarca seçim yatırımı falan gö-
zetmeksizin Çatalca’nın okullarını sırtında
taşıyan Çatalca Belediyesi’ne teşekkürler…
Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı’na te-
şekkür edenlere de ayrıca ben bir Çatalcalı
vatandaş olarak teessüf ediyorum. 

Bir de sizlere anlatamayacağım, anlat-
mamam gereken öğrencilere yaptıkları ile
ilgili güzellikleri var Çatalca Belediyesinin
de ona da halk zaten bilse de bilmese de te-
şekkür ediyor. 

Teşekkürler! 

Ayıp oldu sanki! gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

BeylikdUzU
ArdA’yi UnUtmAdi
Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’i, Bizimkent İlkokulu’ndaki arkadaşları
unutmadı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, Bizimkent İlkokulu yönetimi ve öğrencileri tarafından düzenlenen
anma törenine katılan İmamoğlu, sınıf arkadaşlarından bu yıl Arda için çok başarılı olacakları yönünde söz aldı

G eçtiğimiz aylarda, Tekirdağ’da meydana gelen
tren kazasında, 9 yaşında hayatını kaybeden
Oğuz Arda Sel, yeni eğitim öğretim yılının ilk

gününde, Beylikdüzü’ndeki okulunda düzenlenen tö-
renle anıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Bizimkent İlkokulu
yönetimi ve sınıf arkadaşlarının katıldığı anma töre-
ninde, arkadaşları Oğuz Arda Sel’in sırasını çiçeklerle
süsleyip fotoğrafını sırasının üstüne koyan öğrenciler,
törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. 

İsmini ölümsüzleştirin

Anma Töreni’ne katılan Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, geçirdiği tren kazası sonucu 9 yaşında hayatını
kaybeden Oğuz Arda Sel’in vefatından duyduğu üzün-
tüyü dile getirdi. Oğuz Arda Sel’in sınıfını da ziyaret
eden Başkan İmamoğlu “Biz, Beylikdüzü Belediyesi
olarak Arda’nın anısını taze tutmak için 5. Barış ve
Sevgi Buluşmaları’nda onun adına bir basketbol turnu-
vası düzenledik. Siz de O’nun adını başarılarınızla
ölümsüz kılmak için bu yıl daha çok çalışın.” dedi. Baş-
kan İmamoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm
eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde de bulundu. 

ANIL BODUÇ

OĞUZ ARDA SEL’İN 
ARKADAŞLARI ÇOK 

ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİ

Hedefe çocuklarla ulaşacağız
Esenyurt Belediyesi geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şölenlerinin 15’incisini gerçekleştirdi.
3 bin 14 çocuk ve ailelerinin katıldığı şölen renkli görüntülere sahne oldu. Burada konuşan
Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bizim ömrümüz belki 2023 hedefine yetecek ama 2053
hedefi var önünüzde, sizin çocuklarınızın 2071 hedefi var. Hedefe sizle ulaşacağız” dedi

ESENYURT Belediyesi ta-
rafından 15'incisi gerçek-
leştirilen toplu sünnet

şöleni Esenyurt Turgut Özal Stad-
yumunda yapıldı. Şölene önceden
sünnet ettirilen 3 bin 14 çocuk ailele-
riyle birlikte katıldı. Çocuklar, Esen-
yurt Belediyesi tarafından alana
kurulan şişme oyun parkları, masal
kahramanları, palyaço, balonlar ve
yüz boyama gibi etkinliklerle, aileler
ise Koliva ve Erkam Aydar konse-
riyle eğlenceye doydu. Esenyurt Be-
lediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve
eşi Fethiye Alatepe, Esenyurt AK
Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik ve Be-
lediye Başkan yardımcılarının katıl-

dığı şölen, mehter ekibinin gösterile-
rinin ardından okunan Kur’an-ı
Kerim tilaveti ile başladı. 

Yükünüz ağır

Şölende konuşan Başkan Alatepe,
“Çocuklara, yüklerinin ağır oldu-
ğunu ve bu ülkeyi 2053 hedefine
ancak onların ulaştırabileceğini söy-
leyerek, “Bizim ömrümüz belki 2023
hedefine yetecek ama 2053 hedefi
var önünüzde, sizin çocuklarınızın
2071 hedefi var. Türkiye dünyanın
zirvesine 2071’de çıkacak. Her şeye
rağmen en büyük 10 ülke olacağız.
Büyüdüğümüz görüyorlar çekemi-
yorlar. Bu ülkenin sizin olduğunu

duyacaklar. Büyük adam olacaksı-
nız, yetişeceksiniz, anne ve babaları-
nızın yüzünü kara
çıkarmayacaksınız. Önce iyi adam
olacaksınız sonra belediye başkanı,
mühendis, cumhurbaşkanı olacaksı-
nız. Bugün burada erkek çocukları-
mıza sesleniyoruz ama aynı
hassasiyeti kızlarımızdan da bekliyo-
ruz. Sizleri çok seviyorum en çok
sizin emrinizdeyiz. Sizin emirlerinizi
yerine getirmek için gece gündüz ça-
lışacağız. Belediyenin bütün spor
kulüpleri emrinizde çocuklar. Bir
yandan eğitiminizi alın diğer yandan
da oradaki kurslara katılın ve beceri-
lerinizi yükseltin” diye konuştu.

Avcılar’da
akıl oyunları

TÜRKİYE Satranç Federas-
yonu tarafından her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen

'Sokakta Satranç Var' projesi devam
ediyor. 81 ilde satranç severler ile
buluşturan etkinliklerin amacı
çocuk, genç, yaşlı kısacası yediden
yetmişe herkese satranç oynama
alışkanlığı kazandırmak.  3 senedir
heyecanla gerçekleşen etkinliğin bu
sefer durağı Avcılar idi. Her sene ol-
duğu gibi bu sene de Avcılar'da
büyük ilgi gördü. Satranç kültürünü
yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve
Türkiye'nin her il ve ilçesini satranç
parkları ile buluşturmayı hedefleyen
proje Avcılar’da tam anlamıyla ger-
çekleşti. Özellikle çocukların sat-
ranca karşı ilgisi görülmeye değerdi.

Silivri ders
başı yaptı

Silivri’de her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul
birinci sınıf öğrencileri, Silivri Belediyesi ta-
rafından verilen eğitim setleriyle okullarına
başladı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işık-
lar her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm birinci

sınıf öğrencilerine çanta, beslenme çantası
ve yirmiden fazla okul gerecinden oluşan
Eğitim Seti’ni hediye etti. Eğitim öğretim yılı-
nın ilk günü sıralarında çanta setlerini sırala-
rında gören öğrencilerin mutluluğu

görülmeye değerdi. Minikleri sınıflarında zi-
yaret ederek başarılar dileyen Başkan Işık-
lar: “Bugün ilkokula başlayan tüm
çocuklarımız sıralarında eğitim setlerini hazır
buldu. Ailelerimizin üzerinden önemli bir yük

alarak, on yıldır hediye ettiğimiz eğitim seti-
mizi bu yıl da tüm sıralarda hazır ettik. Aydın-
lık, umut içinde geleceğe umutla bakan
çocuklar, nesiller yetiştirmek için var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Oğuz Arda Sel’in sınıfını ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Sahneye çıkan Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, uzun süre söylenen türkülere eşlik etti.
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İlhami IŞIK

www.superhaber.tv

Z ifiri karanlık,
Ne ayakta kalabiliyorum 
Ne de oturacak bir yer var.

İçerisi sürekli suyla ıslatıldığı için, vücudum nereye
değse etlerim kopacak gibi oluyor.

Buz vücudumu mıknatıs gibi çekiyor. 
Derim buza yapışıyor. 
Günlerden ocak, yıl 1980! 
Ve o yıl kış çok ağır seyrediyordu. 
Siirt tugayına götürülürken 
Kar neredeyse diz boyunu geçmişti. 
Ve hala yağmaya devam ediyordu... 
Benim tutulduğum baraka yıkık dökük bir barakaydı

her tarafından rüzgâr alıyordu. 
Gözlerim kapalı olduğu için 
İçerde başka bir eşyanın olup olmadığını

bilmiyorum. 
Ama çok soğuktu... 
Ve donuyordum! 
Üzerindeki elbiseleri çıkardıkları için soğuğu daha

fazla hoş ediyordum. 
Gerçi elbise olsaydı da değişen bir şey olmazdı... 
Çünkü yere ve üzerime sürekli şu döküyorlardı. 
İlk bir iki gün 
Su dökme dışında 
Uğrayan veya soran hiç kimse olmadı.
Üçüncü gün, 
Kalın sesli ve sürekli küfür eden birisi bana seslen-

meye başlayınca 
Günlerin sessizliği de bozulmuş oldu. 
Evet!
Hayatım boyunca hiç unutmayacağım bir ses!
Ve hiç aklımdan çıkmayacak; 
"Bir insan başka bir insana hem de zevk duyarak

böyle zalimce davranabilir mi düşüncesi "
Evet insan zalimlerin en zalimi olabilir!
Hayal bile edemeyeceğimiz yöntemlerle acı 

çektirebilir!
Ve... Bu kalın sesli ve tarifine yapamadığım iğrenç

kokunun sahibi olan 
Böyle biriydi.
Büyük ihtimal ile
Bir babaydı.
Çocukları ve sevdiği kadını vardı. 
Evine bir baba şefkatiyle dönüyordu 
Ya da çocuklarının başını sevgiyle okşuyordu
Ve bu insan burada bir canavara dönüşüyordu
Bugün bile adını koymakta zorlandığım bir ruh halini

tarif etmek mümkün değil, diye düşünüyorum. 
Beni altı olmayan bir sandalyeye bağladı. 
Ve elindeki copla hem vuruyor hem de copu vücu-

dumda gezdiriyordu.
Kanın akmasını vücuduma değen sıcaklıktan anlıyor-

dum...  Neredeyse tüm kemiklerimi kıracak gibi hay-
vanca vuruyordu! 

Hiçbir şey de sormuyordu... 
Sadece küfür ediyor ve vuruyordu!
Aslında soracak bir şeyi de yoktu.
Ben daha yeni yirmi yaşına giriyordum... 
Ve herhangi bir suç da işlememiştim! 
Birileri darbe yapmaya hazırlanıyordu...
Ülkenin her yerinde cinayetler işleniyor, 
Sıkıyönetim ilan edilmiş, 
Suçlu suçsuz insanlar göz altına alınıyor, 
Tablo daha vahim hale getiriliyordu. 
Amaç siyasetin ülkeyi yönetemediğini göstermek ve

askerin darbe yapmasının önünü açmaktı. 
Onun için bu adamın bana soracağı hiçbir şey yoktu.
Ben hiçbir eylemin içinde olmamıştım. 
Sadece ilerici gençler derneğinin üyesiydim. 
Ve şiddet ile hiçbir ilgimiz yoktu!
Onun için PKK tarafından hain ilan edilmiştik! 
Böyle bir siyasî ortam içerisinde 
Siirt tugayında gözaltındaydım. 
Galiba bayılmışım, 
Artık acı hissetmiyordum... 
Dayaktan her tarafım uyuşmuştu.
Ayak derilerim betona yapışmış kalmıştı.
Çok sonra kendime geldiğimde dışarıda bağışlar, çağ-

rışalar devam ediyordu. 
Bir asker nöbette kendini vurmuştu. 
Ben galiba o asker sayesinde daha ağır ve söylemeye

utanacağım işkence yönteminden kurtulmuştum. 
Yıl 1991 yer İstanbul / Kurtuluş Mahallesi 
Aradan geçen bir on yıl sonra İstanbul'da pazarlama-

cılık yapıyorum... 
Soldan gelen insanların büyük bölümü 24 saat siya-

set ile uğraştıklarından ve bugün, yarın devrim olacak
hayali kurduklarında ötürü kalıcı bir meslek sahibi ola-
madılar... 

Bundan ötürü daha çok konuşma kabiliyetine dayalı
iki meslekte yoğunlaştılar:

Reklamcılık 
Ve Pazarlamacılık 
Bende iyi bir pazarlamacı oldum.
Tencere tava satıyordum. 
Bir yaz günü 
Kurtuluşta gece kondu bölgesinde gurup olarak satışa

çıkmıştık. 
Bitişik evlerde eşya satıyorduk. 
Yan tarafımızda satış yapan arkadaşların girdiği

evden çok tanıdık bir ses kulağımı derinden sarstı! Çok
çok tanıdıktı bu ses;

Ama kimin sesi olduğunu çıkaramıyordum 
Belki de yıllardır görmediğim bir arkadaşımın sesi de

olabilir diye düşündüm. 
Hayır, bu ses bana acı veriyor! 
Beni rahatsız ediyor! 
Ve o sese doğru yöneldim...
Ellili yaşlarda bir insan etrafında küçük çocuklar ve

bir iki kadın ödeme konusunda hararetli
tartışıyorlardı... 

Adam emekli maaşının ancak taksitler düşük tutu-
lursa yetebileceğini söylüyordu.

Yanındaki kadın “öderiz bey” diyordu. 
Birdenbire adam beni görünce irkilmeye başladı. 
Kekelemeye garip garip sesler çıkarmaya başladı, ya-

nındaki kadın ve arkadaşlarım da bir şey anlayamadılar
bu durumdan. 

Evet beni tanımıştı!
Ama ben hala onu tanımamıştım. Sordum önemli

değil,
“Ödeyeceğiniz şekilde senet yaparız” dedim 
Ve aramızda yirmi otuz santim uzaklık vardı. 
Sesinden önce 
O iğrenç kokuyu aldım!
Neredeyse kusacaktım, 
Evet oydu!
Yoksulluk içerisinde kıvranan canavar, 
Tanıdım seni!
Ama diyemedim bunu ona
Çünkü o artık çürümüş bir zavallıydı!

Sesinden tanıdım onu!

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in Esenyurt’ta yaşayan iki
yeğenini yeni eğitim yılının ilk gününde, makam arabasının şoför koltuğuna oturarak evlerinden alıp okullarına götürdü

2 018-2019 eğitim öğretim yılı baş-
larken milyonlarca öğrenci Tür-
kiye genelinde okullarına giderek

ders başı yaptı. Bu öğrencilerdin ikisi ise
çok farklı duygular yaşadı. Esenyurt Be-
lediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 15
Temmuz hain darbe girişimi sırasında
beylik tabancasıyla birliğini teslim al-
maya gelen darbeci Semih Terzi’yi öl-
dürdükten sonra şehit olarak ülkenin
kaderini değiştiren astsubay Ömer Ha-
lisdemir’in Esenyurt’ta yaşayan yeğenle-
rini unutmadı. Başkan Alatepe,
Halisdemir’in yeğenleri Burak Halisde-
mir ve Efe Halisdemir’i makam arabası-
nın şoför koltuğuna oturarak okullarına
götürdü.

Yol boyunca sohbet etti

Başkan Alatepe, yeni eğitim ve öğretim
sezonunun ilk günü makam arabasıyla
birlikte çocukların evine gitti. 7. sınıfa
başlayacak olan Burak Halisdemir ve
6’ya giden Efe Halisdemir’i makam ara-
basına alarak çocukların okulları Esen-
kent Zübeyde Hanım İlköğretim
Okulu’na doğru yola çıktı. Yol boyunca
çocuklarla sohbet eden Başkan Alatepe

çocuklara tatillerinin nasıl geçtiğini,
memleketlerine gidip şehit Halisdemir’in
mezarını ziyaret edip etmediklerini
sordu. Başkan Alatepe çocuklara ne
olmak istediklerini sorarken Halisde-
mir’in yeğenleri polis ve doktor olmak
istediklerini söyledi. Okul yolunda kır-
mızı ışıkta dururken Başkan Alatepe,
aynı okula babasıyla giden bir kız öğren-
ciyi daha arabasına aldı. Belediye Baş-
kanı Alatepe çocuklarla birlikte okula
geldi ve yeni eğitim sezonunun başla-
masıyla düzenlenen törene katıldı.

Önce iyi insan olun!

Törende konuşma yapan Ali Murat Ala-
tepe okula gittiği ilk günü hiç unutama-
dığını belirterek, "O gün hep hafızamda.
Sizler bizim için çok önemlisiniz. Hepi-
niz birer doktor, öğretmen , mühendis
olacaksınız. Bunlardan daha önemlisi
iyi bir insan olmanızdır. Kahramanımız
Halisdemir iyi bir askerdi, attığını vuru-
yordu ama bunlardan önce iyi bir in-
sandı. Çünkü o gece iyi bir insan
olmasaydı ve o haini vurmasaydı ülke
olarak biz hangi girdaplara girerdik belli
değil. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizi,
2023-2053-2071 hedeflerine sizler taşı-
yacaksınız” diye konuştu.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ALATEPE ŞEHİT YAKINLARINA ŞOFÖRLÜK YAPTI

SehIt yakInlarIna
makam SoforlUGU

Sünnet şöleninde 
Pinhani ile coştular

BARIŞ KIŞ

Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda ders görme-
leri için okullarda gerekli temizlikleri yaptıklarını
hatırlatan Alatepe, "Buharlı makinelerle sıraları te-
mizledik. Boya, badanalarını yaptık, ihtiyacı olan
okulların ihtiyacını giderdik. Bu ay içinde 7 okulu
hizmete açacağız. Sömestr dönemine kadar da

açacağımız 8 okulla birlikte toplamda 15 okula
ulaşacağız. Eğitimin de emrindeyiz” dedi. Esen-
yurt Belediye Başkanı Alatepe, törenin ardından
öğrencilerin sınıflarına girerek onlara hayırlı eği-
tim sezonu diledi. Esenyurt Belediyesi ekipleri de
öğrencilere defter ve kalemlik hediye etti.

7 okul dAhA hizmete girecek

Küçükçekmece Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘Sünnet Şöleni’nde yine yüzlerce çocuğu sünnet
ettirdi. Erkekliğe ilk adımı atan çocuklar ise ünlü müzik grubu Pinhani’nin konseri ile eğlendi

Fevzi Çakmak Meydanı’nda
gerçekleşen Sünnet Şöleni ve
Pinhani konserine, Küçükçek-

mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz
ile Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa
Temel ve Başkan Yardımcıları başta olmak
üzere, binlerce Küçükçekmeceli vatandaş
katıldı. İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun
ardından etkinlikte söz alan Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz,
sünnet olan tüm çocukları ve ailelerini teb-
rik ederek, “Çocuklarımızı aslında 15 gün
önce sünnet ettirdik. İlçemizdeki 8 tane
özel hastane çocuklarımızın sünnetlerini
ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Biz de kıya-
fetlerini ve bu organizasyonu gerçekleştir-
dik. Ben bu hastanelere teşekkür
ediyorum. Bugün de sünnet şölenlerini ya-
pıyoruz. Biz de çocuklarımızın yanında ol-
duğumuzu göstermek için buraya geldik.
570 çocuğumuz bugün burada düğünle-
rini yapıyorlar" dedi.

Pazar yerimiz yok

Yaptığı çalışmaları vatandaşlara aktaran

Temel Karadeniz, "Bu meydan yeni bir
meydan ve bu meydanın altında İstan-
bul’un kamu eliyle yapılmış en büyük oto-
parkı, yaklaşık 27 dönüm alan üzerine
yapılmış otopark ve Pazar yeri bulunuyor.
Sadece bir tane de Pazar yerimiz
yok. Sultan Murat Mahalle-
si’ndeki pazar yeri  ve otopar-
kımız hizmette. Halkalı
pazar yerimiz önünüzdeki
Cumartesi’den itibaren
hizmet vermeye başlaya-
cak. Bir iki ay sonra Tev-
fikbey Mahallesi’nde şu
anda yapımı tamamlan-
mak üzere olan Pazar ye-
rimizi de hizmete açmış
olacağız" diye konuştu. 

İlçemi çok seviyorum

Temel Karadeniz, "Kemalpaşa’daki
sağlık ocağı ve semt konağımızı, öğret-
men evimizi tamamladık, çok yakında
açacağız. Kemal Aktaş stadını da çok ya-
kında açacağız. Özellikle Sefaköy trafiğini

rahatlatmak için Borusan kavşağından
Basın Eksprese doğru,  yolu genişletece-
ğiz. Işık düzenlemeleri de yapacağız.
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nin altında

yaptığımız 3 katlı kavşak, semt ko-
nakları, Soğuksu, Atakent,

Halkalı bölgesindeki
sosyal tesisler ile

Küçükçekmece’yi
güzelleştirmeye
devam ediyoruz.
Küçükçek-
mece’yi ne
kadar korur ne
kadar güzelleş-
tirirsek  o kadar

rahat yaşarız.
Metro çalışması-

nın tamamlanma-
sıyla ulaşım sorununu

kökünden çözmek mümkün
olacak. Küçükçekmece’yi çok seviyorum.
Gece gündüz demeden Küçükçekmece
için çalışmaya devam ediyoruz" diyerek
sözlerini noktaladı. 

AtAtürk’süz
gelecek olmAz

maltepe’de yeni eği-
tim-öğretim dönemi,
Altıntepe Kadir Has

İlkokulu’nda yapılan etkinlikle
açıldı. Etkinlikte konuşan Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Baş-
öğretmen Mustafa Kemal Ata-
türk’ü anmadan geleceği kurma
şansımız yok” dedi. Açılışa Mal-
tepe Kaymakamı Meftun Dal-
lı’nın yanı sıra, Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Faik Kaptan, okul mü-
dürleri, öğretmenler ile çok sayıda
öğrenci ve veli katıldı. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan etkinlik
kapsamında, okul öğrencisi Naz
Kuru “Açıldı Okulumuz” adlı şiiri
okudu. Ardından okul öğrencileri-
nin oluşturduğu koro müzik din-
letisi yaparken, halk oyunları ekibi
de folklor gösterisi yaptı.

Kılıç’tan Başöğretmen 
vurgusu

Tüm öğrencilere ve eğitim camia-
sına yeni eğitim-öğretim sezo-
nunda başarılar dileyen Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu
topraklarda, al bayrağımız dalga-
lanıyor, özgür bir Türkiye’de yaşı-
yorsak, bunu Mustafa Kemal
Atatürk ve mücadele arkadaşla-
rına borçluyuz. Başöğretmen’i an-
madan yol alma şansı olmaz.
Geçmişte yapılanlara saygı duy-
madan, geleceği şekillendireme-
yiz. Gençliğine yatırım yapmayan
toplumlar, birilerinin sömürgesi
olmaktan kurtulamazlar. Dünya-
nın küçük bir köye dönüştüğü bu
çağda, genç ve üreten beyinler ye-
tiştirmeliyiz. Mustafa Kemal Ata-
türk’ün öğrencileri de, dünyanın
her köşesine fikirlerini taşıyabil-
melidir" diye konuştu.

Ali Murat
Alatepe

Sünnet Şöleni’ndeki çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçedeki sosyal çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.



SALI 18 EYLÜL 20186

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)

EKONOMİ

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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C HP Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, 2018-2019 eğitim-öğre-
tim sezonunun açılışı

nedeniyle Ankara'nın Pursaklar ilçe-
sindeki Ülker İlkokulu'nu ziyaret etti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, okul giri-
şinde Pursaklar İlçe Kaymakamı
İhsan Kara ve Ankara İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş ile
öğrenciler tarafından karşılandı.
Daha sonra sınıfları gezen Kılıçda-
roğlu, öğrencilere Çankaya Belediyesi
tarafından hazırlanan hikaye kitapları
ile defterlerden hediye etti. Öğrenci-
lerle kısa süre sohbet eden Kılıçda-
roğlu, okul çıkışında basın
mensuplarına açıklamada bulundu.

Varlık Fonu’na mı decredecek?

CHP'nin sadece Mustafa Kemal Ata-
türk’ün İş Bankası'ndaki hisselerinin
temsilcisi olduğunu belirten Kılıçda-

roğlu, "Biz beş kuruş para almayız o
para Türk Dil Kurumu’na, Türk
Tarih Kurumu’na gider. Çünkü Ata-
türk’ün vasiyeti böyle. Daha önce
Kenan Evren de aynı yolu denemişti.
Kenan Evren ve arkadaşları darbe
sonrası Atatürk’ün hisselerini hazi-
neye devretmişlerdi. Ve o süreçte dava
açıldı ve biz davayı kazandık. Erdo-
ğan önce hukuki sürece bir baksın.
Ondan sonra karar versin. Türki-
ye’nin banisi olan Mustafa Kemal
Atatürk’ün vasiyetine herkesin saygı
duyması lazım. Biz hiçbir zaman ama
hiçbir zaman İş Bankası yönetiminde
bulunan arkadaşlar İş Bankası'nın
bankacılık işlerine karışmazlar. Sa-
dece Mustafa Kemal Atatürk’ün his-
selerini temsil etme onurunu taşırlar.
Erdoğan neden böyle bir karar aldı?
Acaba alıp Varlık Fonu’na devretmeyi
mi düşünüyor?" diye sordu DHA. 

Kemal Kılıçdaroğlu, 
2018-2019 eğitim-öğretim 
sezonunun açılışı nedeniyle 
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki
Ülker İlkokulu'nu ziyaret etti. 

IS BANKASI’NIN 
ORTAGI DEGILIZ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili sözlerine
yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan CHP’nin İş
Bankası’ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay.
Çünkü biz para almıyorduk ama bunu anlatamıyorduk
bir türlü. Biz İş Bankası’nın ortağı da değiliz" dedi

TÜRKİYE İş Bankası, Atatürk hisselerinin
temsili konusunda açıklama yaptı. Yazılı
açıklamada, "Türkiye İş Bankası milli mü-
cadele ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından elde
edilen siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsız-
lıkla perçinlenmesi için 26 Ağustos 1924 ta-
rihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
talimatları ve sermayeye bizzat katılımıyla
kurulmuştur. 1 Milyon TL tutarındaki kuru-
luş sermayesi Atatürk ile yakın çevresindeki
asker ve bürokratların yanı sıra Anadolu ti-
caretinin önde gelenlerinin mütevazı biri-
kimlerinden karşılanmıştır. Atatürk’ün
vefatının ardından vasiyetnamesine uygun
olarak Atatürk hisseleri Cumhuriyet Halk
Partisi’ne devredilmiş, yine vasiyete uygun
olarak hisselerin oy hakları Cumhuriyet
Halk Partisi tarafından kullanılmış, hisseler-
den kaynaklanan temettü vasiyette belirtilen
şekilde Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Ku-
rumu’na tevdi edilmiştir. Banka’nın 100 yıla
yaklaşan tarihi içerisinde bu hisselerin mül-
kiyetine ve temsiline dair ortaya çıkan farklı
görüşler nedeniyle konunun yargıya taşın-
dığı da olmuştur" dednildi. 

Hisse oranı yüzde 28

Bugün Banka hisselerinin yüzde
31.79’unun halka açık olduğu, çoğunluk
hissenin ise yüzde 40.12’lik bir oran ile Tür-
kiye İş Bankası Mensupları Munzam San-
dık Vakfı olarak, Banka çalışan ve
emeklilerine, İş Bankalılara ait olduğunun
duyurulduğu açıklamada, "Atatürk hissele-
rinin oranı ise yüzde 28.09’dur. Çoğunluk
hissesi, Yönetim Kurulu teşkilinde de yine
çoğunluğu Türkiye İş Bankası Mensupları
Munzam Sandık Vakfı’na vermektedir. Do-
layısıyla, Türkiye İş Bankası, sermaye yapısı
gereğince Atatürk hisselerini temsilen Yöne-
tim Kurulu’nda bulunan üyelerin kim ol-
duğu ya da kim tarafından aday
gösterildiğinden bağımsız olarak, olağan ti-
cari faaliyetlerini tarihi boyunca olduğu gibi
kanunlara, uygun olarak devam ettirmekte-
dir" ifadelerine yer verildi.  

İş Bankası’ndan 
hisse açıklaması

TÜRKİYE’nİn rekabet gücü-
nün tam anlamıyla uluslar-
arası arenaya taşınması için

katma değer yaratan şirket birleşmeleri
teşvik edilmesi gerektiğini belirten
Kotan, "Tek aile tarafından yönetilen şir-
ketler birleşince 2-3 aile tarafından yöne-
tilmeyi öğrenecek ve her anlamda ister
istemez kurumsallaşmaya başlayacak-
lardır" dedi. 

Şirketler değil hazine kazanır

"Değer yaratan birleşmelerin vergisel
olarak teşvik edilmesi gerekir" diyen
Kotan, "Örneğin iki işletmenin birleşme
sonrası dönemdeki toplam operasyonel
kârları birleşme öncesi toplam operasyo-

nel kârlarının ne kadar üzerindeyse, o
kadar teşvik edici bir mekanizma konul-
masının değerlendirilmesi iyi olur. Böy-
lece uzun vadede sadece şirketler değil,
hazine de kazanır, Türkiye de kazanır.
Örneğin, Singapur’da yürürlükte olan
güncel vergi mevzuatına göre şirket bir-
leşmelerinde 5 yıl boyunca vergi indirimi
uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı. 

Potansiyel çok güçlü

Kerim Kotan, Türkiye’deki şirketlerin
potansiyelinin çok güçlü olduğunu ve
ilerleyen dönemde bunun ekonomiye
mutlaka olumlu etki yapacağını ifade
ederek, bu süreci hızlandırabilecek bazı
hususlara ve düzenlemeleri şöyle sıra-

ladı; "Limited Şirket’ten Anonim Şirket’e
(A.Ş.) dönüşle ilgili vergilendirme:
A.Ş.’lerde hissedarlar ellerindeki hisseleri
iki seneden fazla tutuyor olması duru-
munda bu hisselerin satışında hisse satış
kazancından muaflar. Yakın zamana
kadar maliye yönetiminin görüşünü göre
Limited Şirket’lerini (Ltd) satış işlemi ön-
cesi A.Ş.’ye çeviren Ltd ortakları için iki
senelik sürenin başladığı ilk tarih 'Ltd'nin
sermayesine iştirak edildiği tarih” olarak
kabul ediyordu. Dolayısıyla bu muafiyet-
ten yararlanabiliyorlardı; ancak, idare
herhangi bir kanun değişikliği olmama-
sına rağmen yeni bir mukteza ile otur-
muş uygulamayı değiştirerek, bu
muafiyetin önünü kapattı."  DHA

Pragma Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Kerim Kotan, Türkiye’nin gerçek potansiyelinin
ortaya çıkması için şirket birleşmelerinin gerektiğini ve gerek vergilendirme esasları, gerekse
bazı yasal kolaylıklarla özendirici hale getirilmesinin büyük yarar sağlayacağını belirtti

Ticari evlilikler teşvik edilmeli

Türk böğürtleni dünyaya taşınıyor
TÜRKİYE’DE en büyük üre-
tim alanı olan Batman ili ve
çevresinde Mayıs, Haziran,

Temmuz ve Ağustos aylarında yetişen
böğürtlenler, Turkish Cargo ile dün-
yaya ulaştırılıyor. Soğuk zincir statü-
sünde 2°C‘de, Türk Hava Yolları’nın
yolcu uçaklarıyla sevki sağlanan bö-
ğürtlenler, Dubai, Cidde, Riyad ve

Hong Kong’a taze bir şekilde ulaştırı-
lıyor. Hassas bir ürün olan ve yüksek
sıcaklıklara maruz kalmaması için
güneş doğmadan toplanıp paketlenen
böğürtlenler, Turkish Cargo’nun yük-
sek standartlara sahip kargo termina-
linde bulunan soğuk hava
depolarında hiçbir ısı kaybına uğra-
madan, korunaklı bir şekilde saklanı-

yor. Böğürtlenlerin sağlıklı bir şekilde
Turkish Cargo vasıtasıyla yurt dışına
taşıdıklarının altını çizen İhracatçı
Ceylan, "Misyonumuz; milli bir kal-
kınma hamlesinin parçası olarak böl-
gemizde üretilebilecek ürünlerin
geliştirilmesi, sanayii altyapısının oluş-
turulması ve uluslararası pazara su-
nulmasını sağlamaktır” dedi. DHA

Kerim Kotan
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2 018-2019 Eğitim-öğretim yılı açılış
töreni TBMM Başkanı Binali Yıl-
dırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve ço-

cuklarının katkılarıyla 2012 yılında
Çekmeköy'de yaptırılan Öğretmen Semiha
Yıldırım İlkokulu'nda yapıldı. 09.00 sırala-
rında başlayan törene TBMM Başkanı Bi-
nali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın yanı
sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İs-
tanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyük-
şehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt
Uysal, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, oku-
lun idari personeli ile öğrenci ve veliler ka-
tıldı. Törenin açılış konuşmasını 3D
sınıfından Benilay Yıldırım yaparken, yeni
eğitim öğretim döneminin tüm öğrenciler
için başarılı olmasını diledi. Konuşmanın
ardandan okulun folklor ekibi kısa bir gös-
teri yaptı.

Faydalı olmak için çalışacaklar

2018 - 2019 Eğitim- öğretim yılı açılış töre-

ninde konuşan Binali Yıldırım, yeni eğitim
öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.
Yıldırım, "Bugün 17 Eylül 2018 Pazartesi
iki mutluluğu bir arada yaşadığımız gün
vesilesi ile hepinizi sevgi ve saygı ile selam-
lıyorum. Bugün öğretmen ve öğrencileri-
miz için mutlu ve heyecanlı bir gün.
Geleceğin teminatı yavrularımız yeni dö-
neme başlıyor. Bu dönemin hayırlı uğurlu
olmasını yüce mevlamdan niyaz ederim.
Yavrularımız sevdikleri okul ve öğretmen-
lerine kavuştular. Birazdan sınıfa girecek
ve derslerine başlayacaklar inşallah. Fay-
dalı gençler olmak için çok çalışacaklar. Bi-
liyorsunuz bu okul. hayat arkadaşım eşim
Semiha hanımın adını taşıyor. Semiha
hanım tebeşir yutmuş emekli bir öğret-
men. Onun zamanında akıllı tahta yoktu.
O zor şartlarda binlerce öğrenci yetiştirdi.
Allah nasip etti adına okul yaptırdık. Bu
mutluluğun tarifi yok. Ülkemizde çok ha-
yırsever var. Geçtiğimiz 16 yılda hayırse-

verler 100 binlere ifade eden sınıf yaptılar
ve Milli Eğitim'e kazandırdılar. Bunlar ha-
yırlarla gençlerimize hayat verdiler. Ben bu
vesile ile tüm vatandaşlara ve iş adamla-
rına bir tavsiyede bulunacağım. Okul, sağ-
lık ocağı, köprü, çeşme elinizden ne
geliyorsa yapınız. Dünya malı dünyada
kalıyor. Bir de Başbakanlık döneminde
iken bir yasal düzenleme yaptık. Okul, has-
tane ibadethane yapan tüm bunları yapan-
lar için katma değer ödemeyecek" dedi. 

Tekli eğitime geçeceğiz

Yıldırım konuşmasının devamında, “Bili-
yorsunuz 2020'ye kadar tekli eğitime
geçme gibi bir hedefimiz var. Yani sabah
başlayacağız, akşam bitireceğiz. 5 -6
büyük il dışında bugün Türkiye hemen
hemen halletmiş durumda. O illerimizde
de inşallah yoğun bir çalışma ile hayırse-
verlerimiz, milli eğitim bakanlığımız, valili-
ğimiz, belediyelerimiz çalışarak bu hedefi

gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrenciler biz de
sizin bulunduğunuz sıralardan geçtik.
Bizim zamanımızda okullarda soba vardı.
Defter ile birlikte okula odun da götürür-
dük ama tüm zorluklara rağmen okulu se-
verdik ve temiz tutardık. Yarın siz de
bayrağı alacaksınız. Az önce bir yavrumuz
ile Ahmet Bayoğlu ile sohbet ederken, 'Ne
olacaksın?' diye soru sordum. Bana 'robot
yapacağım' dedi. 'Peki robotu ne yapacak-
sın' dediğimde, 'Teröristlere karşı askerleri-
mizi korumak için robot yapacağım' dedi.
İşte bizim ihtiyacımız olan gençlik bu." ifa-
delerini kullandı. DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim-
Öğretim yılı açılış törenine katıldı. Yeni dönemin öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ilk ders
zilini eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte çaldı.

ılk DErS ZılıNı 
YılDırıM calDı

Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı recep
Tayyip Erdoğan, İbb baş-
kan birinci başkan Vekili

ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile
Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdo-
ğan, İstanbul büyükşehir belediye
(İbb) meclisi birinci başkanvekili
ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile
Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.

haliç kongre merkezi'nde gerçekleşti-
rilen törende çiftin nikah şahitliğini,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tbmm
başkanı binali Yıldırım yaptı. nikahı
İbb başkanı mevlüt uysal kıydı.   Dha

TEMİZ OKUL İÇİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI
“Okulu sevin ve temiz tutun" diyen Binali Yıldırım, "Öğrencilerimiz başta
olmak üzere buradan bütün ülkeye Türkiye'nin her yerindeki okullara
bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım.
Sınıfımızı, okulumuzu ve çevresini pırıl pırıl yapalım" şeklinde konuştu.

İnsanın değişimi
eğitim ile olur
M�LL� E�itim Bakan� Ziya Selçuk
ise "Cumhurba�kanl��� hükümet
sistemi ve ülkece büyük bir dönü-
�üm hareketi içindeyiz. Biz bu de-
�i�im içinde kendimizi lokomotif
olarak görüyoruz. ˙ünkü insanla-
r�n de�i�imi insanla olur, insan�n
de�i�imi de e�i-
tim ile olur" dedi.
"Yeni bir e�itim
ö�retim y�l�n�n
ba��nday�z. Sev-
gide umutta ve
emekte iyi bir
dönem olsun isti-
yoruz" diyen Sel-
çuk,
"Cumhurba�kan-
l��� hükümet sis-
temi ve ülkece büyük bir
dönü�üm hareketi içindeyiz. Biz
bu de�i�im içinde kendimizi loko-
motif olarak görüyoruz. ˙ünkü in-
sanlar�n de�i�imi insanla olur,
insan�n de�i�imi de e�itim ile olur.
˙ocuklar�m�z okulda bilgisayar ile
e�itim görüyor cümlesinin öte-
sine gitmek zorunday�z. ’Bu bilgi-
sayar� yapanlar, üretenler
geli�tirenler bizim çocuklar�m�zd�r’
cümlesini kurmak bizim vazife-
miz. Sevgili ö�retmenler bu umu-

İYİ Parti 
Genel 

Sekreteri
Cihan Paçacı,

"Önümüzdeki
günlerde reel

sektörde iflas ve
konkordataların
artması sürpriz

olmayacaktır.
Vatandaşın 
cebinde ve

mutfağında
yangın var.

İktidarın
yanlışlıklarının

faturası yine
halkımıza çıktı"

dedi.

iYi PArti, Yerel
Seçim çalışmalarını
başlattı. Genel Baş-

kan Yardımcıları, milletvekilleri
ve GİK üyelerinin bulunduğu
heyetler, Genel Merkez'deki
basın toplantısının ardından,
Türkiye'nin çeşitli bölgelerine
doğru yola çıktı. İYİ Parti Genel
Sekreteri Cihan Paçacı, uğur-
lama töreni öncesi yaptığı açık-
lamada, dış politika ve ekonomi
konusunda iktidarı eleştirdi. Pa-
çacı, "Dış politikamız AK Parti
döneminde barış üzerine değil,
kavga üzerine inşa edilmiştir.
Amerika ile kavgalıyız, Avrupa
Birliği ülkeleri ile kavgalıyız, sınır
komşularımızla kavgalıyız. Cumhurbaşkanının
'Monşer' diye hafife aldığı dışişlerinin dene-
yimli ve bilgili bürokratları yerine AK Partili
eski milletvekilleri büyükelçi olarak atanmakta-
dır" dedi.

Asla taviz verilmez

Cihan Paçacı, "Bugün basın yayın organla-
rında Kıbrıs konusunda yeniden müzakerelere
başlanacağı ve Türkiye'nin garantörlük hakkın-
dan vazgeçtiği ve bu konununun masaya yatı-

rılacağı yer almaktadır. Kıbrıs meselesi Türki-
ye'nin vazgeçmeyeceği kırmızı çizgisidir. Bu ko-
nuda asla taviz verilemez. İYİ Parti olarak bu
meseleyi yakından takip edeceğimiz bilinmeli-
dir. Dış politikada yapılan bu yanlışlıklar Tür-
kiye'yi dış dünyada yalnızlığa itmekte ve
itibarını sarsmaktadır" diye konuştu.

İnanılmaz israf var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İş
Bankası'na ilişkin yaptığı açıklamayı da değer-
lendiren Cihan Paçacı, "Cumhurbaşkanı halka

açık olan ve özel hukuk hükümlerine
tabi bulunan İş Bankası'nı CHP'ye ait
yüzde 28'lik hissesinin hazineye devrini
istemektedir. Buradan tüm özel sektör
temsilcilerini uyarıyorum Şirketleriniz
ve holdinglerinizdeki hisseleriniz tehli-
kededir" dedi. Paçacı, "AK Parti ikti-
darları ekonomi alanında da büyük
yanlışlıklara imza atmıştır. Yurt dışın-
dan alınan borçlar verimli alanlarda
kullanılmamıştır. Devlet kademele-
rinde savurganlık, lüks harcamalar ve
israf  büyük boyutlara ulaşmıştır. Dış
borçlar üretimde kullanılmak yerine,
yandaş müteahhitlerin rant kapısı ha-
line getirilmiştir. Ve sonunda ekonomik
gerçekler ortaya çıkmıştır. Türkiye
ciddi bir ödemeler dengesi krizine gir-

miştir. Türk lirası önemli ölçüde değerini kay-
betmiş, enflasyon yükselmiş ve faizler artmıştır.
Üreten Türkiye, tüketen Türkiyeye dönüştü-
rülmüştür. Önümüzdeki günlerde reel sektörde
iflas ve konkordataların artması sürpriz olma-
yacaktır. Vatandaşın cebinde ve mutfağında
yangın var. İktidarın yanlışlıklarının faturası
yine halkımıza çıktı. Türkiye ve Türk halkı bu
karanlık tabloyu hak etmemektedir Bu karanlık
tablodan çıkışın tek adresi İYİ Parti'dir" açıkla-
masını yaptı. DHA

Fatura halka cıktı

İdeolojik tarihi
empoze ediyorlar

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko,
ders kitabına konu olan Gezi Parkı
Direnişi’nin gerçeklikten uzak ideo-

lojik yönelimle yazılmış olduğunu belirterek,
“Gezi Direnişinin uluslararası bir komplo ol-
duğu iddia edilirken, yurttaş haklarını hiçe
sayan, temel haklar karşıtı bir biçimde yazılmış
bu tarih ders kitabı ile AKP kindar nesil proje-
sine devam ederken gençlere kendince bir tarihi
empoze etmeye çalışıyor” dedi. 

Olgusal gerçeklerden uzak

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Milli Eğitim
Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle
TBMM’ye sunduğu önergesinde, MEB tarafın-
dan bu yıl 12. sınıflar için hazırlanmış ‘Çağdaş
Türk ve Dünya Tarihi’ isimli ders kitabının 270
ve 271. sayfalarındaki Gezi Parkı Direnişi ile il-
gili bölümü sordu. Tarih kitabında ‘tarihsel ha-
talar’ yapıldığını kaydeden Beko, “Kitabın
iddiası Gezi Parkı Direnişinin uluslararası bir
komplo olduğu şeklinde. Gezi direnişi ‘Hükü-
metten rahatsızlık duyan ve eylemleri organize
eden kesimler, hükümetin ekonomik ve demo-
kratikleşme alanında attığı adımların kendi ayrı-
calıklarını sonlandırmasından hoşnut değildi’
cümleleriyle anlatılıyor ve eylemlerin farklı ser-
maye gruplarının iş birliği ve yabancı istihbarat
güçlerinin etkisinde yapıldığı iddia ediliyor.
Yurttaş haklarını hiçe sayan, demokratik top-
lumsal mücadeleyi kriminalize etmeyi amaç
edinmiş ve temel hak karşıtı bir tutumla hazır-
lanmış bu kitap ders kitabı olarak dağıtılmıştır.
Kitapta tarihin olgusal gerçeklerinden uzak,
ideolojik yönelimle yeniden yazılma çabası ol-
duğu ise açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı. 

81 ilde eş zamanlı
anma töreni yapıldı

AK PArti, 81 ilde eş zamanlı olarak,
57 yıl önce idam edilen Başbakan
Adnan Menderes için anma programı

düzenledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı üyeleri
Menderes ile birlikte idam edilen Adnan Mende-
res, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun  Topkapı'daki anıt
mezarında öğle saatlerinde toplandı. Programa
AK Parti insan haklarından sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İstan-
bul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları
Başkanı Aysun Çelikler, Avrupa Birliği eski Ba-
kanı Egemen Bağış, il yürütme kurulu üyeleri, il
kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Miraslarına sahip çıkıyoruz

Programda ilk olarak Menderes için dua okundu,
ardından AK Parti insan haklarından sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta bir
konuşma yaparak, “Biz onların açtığı yolda mi-
raslarına sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin, milletinin
iradesi dışında hiçbir iradenin ve gücün bu ülkeyi
yönetemeyeceği konusunda, özellikle 15 Temmuz
gecesindeki verdiğimiz mücadeleyle son noktayı
koyduğumuzu söylüyoruz” dedi.

Kapanmayan yaralar açıldı

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan
Hakları Başkanı Aysun Çelikler ise anma progra-
mının basın açıklamasında, “Türk siyasi tarihinde
kapanmayan yaraların açılmasına neden olan
darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve mü-
dahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğrat-
mıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta
egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı
sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran
en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş
başvekili Adnan Menderes’in idam edilmesidir”
ifadelerine yer verdi. DHA

Kani Beko
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip
Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine
yerleştirilmiş 100 daire ve ticari dükkân siz değerli
dostlarımızın beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor
donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyan-
mak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak,
tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...

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...

Bayburtlu İnşaat / Pearl of silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 
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Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve 
doğallıkta, tazelik 

ve doğallık Hipermarketleri’nde

ibb’den satılık helikopter
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sikorsky S-76B tipi helikopterini açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı

isTanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından kent içi raylı sistemle-
rin işletmeciliğini yapmak üzere

kurulan Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret
A,Ş’ye ait olan 30 yaşındaki Sikorsky S-
76B tipi helikopterini satışa çıkardı. Atatürk
Havalimanı’nda THY Teknik A.Ş’ye tah-
sisli olan hangarda bulunan TC-HKN kuy-
ruk tescilli helikopterin satışıyla ilgili

ihaleye çıkıldı. Esenler’de genel müdürlük
binasında 18 Ekim’deki ihale kapalı zarfla
teklif alma ve daha sonra açık artırma
usulü ile yapılacak. Açık artırma ihaleye en
yüksek teklifi veren 5 istekliden (istekli sa-
yısı yeterli değilse daha az istekliden) en
düşük teklif sahibinden başlamak üzere
açık artırma usulü ile teklif alma şeklinde
yapılacağı belirtildi. DHA

1 Ağustos günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Beylerbeyi sapağında geçirdiği trafik kazası
sonucu hayatını kaybeden Yusuf Durup için

yüzlerce motosiklet sürücüsü akşam saatlerinde Be-
şiktaş Maçka Küçükçiftlik Park'ta toplandı. Kortej
halinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na gelen yaklaşık
800 motosikletli burada basın açıklaması yaptı. Açık-
lamayı grup adına Türkiye Motorsiklet Platformu
genel sekreteri Hakan Şener yaptı. 

Haykırmak istiyoruz

Şener açıklamada, "Konuşmak hatta haykırmak isti-
yoruz. Yollarda ölmek istemiyoruz. Araçlar artık cel-
ladımız olsun istemiyoruz. Biz motorsiklet sevdalıları
şu 3 kuruşluk dünyadan biraz daha zevk almak istiyo-
ruz. Hayatı hızla yaşamak değil, hayatın tadını çıkar-
mak istiyoruz. Diğer sürücülerden sadece biraz dikkat
ve özen bekliyoruz. Araç sürücülerinin cep telefonları
yerine yola, yan aynalara, çevrelerine dikkat etmelerini
istiyoruz. Niye mi? 1 Ağustos 2018 günü 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışındaki Beyler-
beyi yol ayrımında Yusuf Durup kardeşimiz işte böyle
dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olmuştur" dedi. Grup
üyeleri yapılan basın açıklamasının ardından kazada
ölen motorsiklet sürücüsü ve şehitler için dua
edildi.  Grup kazanın olduğu yere karanfil bırakarak
dua ettikten sonra dağıldı. DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü için yüzlerce motosiklet
sürücüsü köprüye akın etti. Grup yapılan basın açıklamasının ardından kazanın olduğu yere karanfil bıraktı

IkI teker UstUnde
vefa gOsterIsI

1 Ağustos'ta yaşana kaza MOBESE kameralarına 
saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde, trafik 
normal seyrinde devam ederken bir otomobil
sapağa girmek istiyor. O esnada motosiklet sürücü
de şeridinde yoluna devam ediyor. Otomobil sapağı
kaçırınca bir anda sola dönmeye çalışınca motosik-

lete çarpıyor. Çarpma sonucu genç motosikletten 
fırlayarak bariyerlere çarpıyor. Motosiklet ise 
metrelerce sürükleniyor. Kazayı gören sürücüler
olay yerinde duruyor. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri
de olay yerine geliyor. Gencin cansız bedeni 
sedyeye konularak ambulansa götürülüyor.

Kaza anı 
mObesede

Obeziteye karşı hareket et
Medicana Sağlık Grubu Kadıköy
Belediyesi iş birliğiyle “Obeziteye
Karşı Ritmi Yakala” etkinliği düzen-

ledi. Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen et-
kinlik katılımcıların Medicana Kadıköy
Hastanesi'nden Kalamış Spor Merkezi'ne kadar
yürüyüşü ile başladı. Katılımcılar yürüyüşün ar-
dından müzik eşliğinde dans gösterisi yaptı. Et-
kinliğe uzun yıllar obezite ile mücadele eden
sunucu-oyuncu Okan Karacan ile Türkiye Salsa
Şampiyonu ve Dünya Salsa 4'üncüleri Bülent
Okan ve Şebnem Okan da katılım sağladı. Öte
yandan Medicana Kadıköy Hastanesi doktor-

ları, obezite üzerine gerçekleştirilen sohbetlerde
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sosyal sorumluluk haline gelecek

Obeziteye karşı Kadıköy Belediyesi ile yapılan
bu etkinliği bir sosyal sorumluluk projesi haline
getirmek istediklerini ifade eden Medicana Ka-
dıköy Hastanesi Genel Müdürü Dr. Y. Gürsoy
Yıldırım, "İnsanları daha hareketli bir ortama,
daha doğal bir ortama çekmeyi hedefliyoruz. Bu
amaçla projeyi düzenledik. Hem beslenmemizi,
hem de hareketsizliği tersine çevirmek için böyle
ilgi çekici bir etkinlik düzenledik" dedi. Dünyada

ortalama yüzde 36 ila 38 arasında insanın obez
olduğunu ve bunların da neredeyse yüzde
2'sinin ameliyat olması gerektiğini dile getiren
Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi
Uzmanı Doç. Dr. Ünal Sabancı konuşmasının
devamında şunları söyledi: "İnsanların obez ol-
masını engelleyici tedbirleri baştan uygulaması
halinde yine de şişmanlık oluşursa biz bunu cer-
rahi yöntemlerle düzeltiyoruz. Her türlü diyet ve
egzersize rağmen vücut kitle indeksi yüzde 40'ın
üzerinde olan hastaları ameliyat ediyoruz.
Çünkü bu hastalığa neden olan bir obezite.”
DHA

MEDICANA Sağlık Grubu
ve Kadıköy Belediyesi iş

birliğiyle "Obeziteye karşı
ritmi yakala" etkinliği
düzenlendi. Obeziteye

karşı fankındalık
oluşturmak için yapılan

etkinlik kapsamında
katılımcılar dans ile

harekete geçti

TÜM yurtta olduğu gibi Bağcılar’da
da 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı
nedeniyle açılış töreni yapıldı.

İÇDAŞ İlkokulu’nda yapılan program şehitler
için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Kay-
makamı Mustafa Eldivan, “Gençlerimizi
çocuklarımızı ne kadar iyi yönlendirirsek ne
kadar geleceğe hazırlarsak; milletimize ve İslam
alemine faydalı olacaklarını düşünüyorum. Yeni
eğitim öğretim dönemi öğretmen ve öğrencileri-
mize hayırlı olsun” dedi.

Önceliğimiz eğitim

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise
“Kurulduğumuz günden bugüne kadar hep bi-
rinci önceliğimiz eğitim olmuştur. Çocuklarımı-
zın vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına
bağlı inançlı bir şekilde yetiştirilmeleri adına eğiti-
min her alanında destek vermeye devam ediyo-
ruz. Ülkemizin değişim ve dönüşümü devam
ederken iç ve dış güçler birtakım hesaplar uğruna
ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyorlar. Ama biz
bunlarla geçmişte nasıl mücadele ettiysek bugün
de yine milletimizle birlikte atlatacağımıza inanı-
yoruz. Bir daha bu ülkede 15 Temmuzlar yaşan-
masın diye mücadele ediyoruz. Özellikle
çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde büyük ide-
allerimiz ve büyük hedeflerimiz var” şeklinde ko-
nuştu. AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de
“2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci-
lerimize başarılar diliyorum” dedi.

Çocuklar ayak izlerimizin peşinde

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise
velilere “Eğitim ailede başlar. Çocuklarımızın el-
bise dolaplarının yanında mutlaka kitap dolap-
ları da olmalıdır. Okuyan düşünen soran ve
sorgulayan nesil yetiştirmek zorundayız” tavsiye-
sinde bulunurken öğretmenlere ise şöyle ses-
lendi: “Öğrencilerimize iyi örnek olmak
zorundayız. Öğrencilerimiz ne dediğimize değil
ne yaptığımıza bakarlar. Dudaklarımızın değil
ayak izlerimizin peşinden gelirler. Sizlerden iste-
ğim sınıfta yüzünüz daha çok öğrenciden yana
olsun. Onlarla göz göze olun yüz yüze gelin.
Gönlüne dokunmadığınız hiçbir cana bir şey ka-
zandıramazsanız. Hem öğrenciye hem veliye do-
kunun. İşte o zaman öğretmen olmanın tadına
varırsınız” 

10 bin adet kırtasiye yardımı yapıldı

Bağcılar Belediyesi içinde çanta, defter, kalem
gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet kırta-
siye yardımında bulundu. Açılış programından
sonra okul bahçesine kurulan havalı oyun park-
larında eğlendi.

Gençler için 
ideallerimiz var 

Motosikletli grup, kendilerinin İstanbul trafiğinde yok
sayıldığını belirterek, yetkililerden çözüm talep etti.

Lokman
Çağırıcı



3 . Havalimanı inşaatında çalışan bin-
lerce emekçi eylem yaptı. 
Taleplerini 12 maddeyle özetlediler.

1- Eyleme katılan işçiler çıkartılmayacaktır.
2- Habersiz işten atılmaların işe iadesi.
3- Servis sorununun çözülmesi.
4- Yatakhaneler ve lavobo, banyo temiz-

liklerinin düzenli yapılması.
5- Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi

tedavisi için gerekli sağlık malzemelerinin
temin edilmesi.

6- Maaşların tamamının hesaba yatırıl-
ması elden maaş ödemesi yapılmaması.

7- Geçmişe dönük ödenmeyen maaşların
ödenmesi.

8- İşçilerin ve formenler aynı yemekha-
nede yemek yemesi.

9-  İGA'nın yetkilileri sorunların bildikle-
rinden – aynı mağduriyet yaşanacağından
işten alınması.

10- Basın karşısında maddelerin 
okunması.

11- İş cinayetlerini çözülmesi.
12- 6 aydır maaş alamayan arkadaşlar

memlekete olmaları ödemelerin yapılması.
13- Yatak ve yemek bayram ikramiyesi

verilmemesi.
14- Selim Öztürk Azerbaycanlı işçilerin

başı mağduriyet yaratmıştır işten atılması.
15- İşçi kıyafetlerinin verilmesi.

****
Metni düzeltmedim. Büyük ihtimalle ilk-

okul mezunu olan bir emekçi tarafından ka-
leme alınmış. Talepleri yazan işçinin imzası
var metnin altında. Metin o kadar doğal ya-
zılmış ki... İnsan olan sadece oturur düşünür
biraz... Neden milyar dolarların döndüğü bir
ihalede o talepler yerine getirilmez ki...

****
Yukarıda ki taleplerin hayata geçirilmesi

için eylem yapan yüzlerce işçi gözaltına
alındı. Eylemler başladığı günden itibaren
sosyal medyada eylemleri aşağılayan, eyle-
min altında başka nedenler arayanlara bir-
kaç soru soralım.

1- 6 ay maaş verilmeyince işçilerin ne
yapmasını istiyorsunuz?

2- İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına
uyulmasını istemek ne zamandır bölücülük
sayılmaya başlandı?

3- İhaleyi alan beş büyük şirketin ihaleyi
aldıktan sonra kaç taşeron firmaya inşaatı
vermiştir. Bunlardan kaçı iflas etmiştir? Her
taşeronun alt bir taşeronu var mıdır?

4- Ve en önemlisi işçiler 2018 yılından
beri eylem yapıyorlar? Neden şimdi eylem-
leri fark ettiniz?

5- Eylemleri aşağılayan ve arkasında
terör örgütleri arayan medya kuruluşları;
ihaleyi alan Türkiye'nin son 16 yılda dünyada
devletten ihale alan firmaların en başında
bulunanlardan ne kadar ilan aldılar?

****
Ayrıca başka sorular daha soralım.
1- 20 bin işçi arasında ne kadar Türk,

Kürt, Azerbaycanlı ve başka ülkelerden
emekçiler var.

2- Kürt işçiler arasında PKK'lı işçiler
varsa, beş büyük şirketin sabibi PKK'ya yar-
dım ve yataklık yapmaktan yargılanacak
mıdır?

3- TBMM'de bulunan HDP üyesi olmak ne
zamandır yasadışı örgüt üyeliği sayılmaktadır?

4- HDP üyesi olmak yasadışı örgüt üyeliği

ise, HDP'ye seçim yardımı yapan ve milletve-
killerine maaş ödeyen Maliye yetkilileri,  ya-
sadışı bir örgüte maddi destek yapmaktan
yargılanacaklar mıdır?

5- FETÖ devletin en gizli ve en mahrem
yerlerine girerken onbinlerce işçinin çalıştığı
inşaata bir iki tane PKK'lı, TİKKO'cu işe gir-
miş olsa, 15 maddelik insanı talepleri yok
mu saymalıyız?

6- Her eylemin olduğu yerde eylemi sabote
etemek isteyenler olur. Mesele sabote etme-
den sorunu çözmektir esas olan. 15 madde-
nin tamamı insani taleplerdir. Bu talepleri
bugüne kadar çözmeyenlerin eylemin oluş-
masındaki asıl sorumlulardır. Onlar gözla-
tına alınmalı ve tutuklanmalıdır. Suçları da
mağduriyet yaratmak, yasadışı örgütlere yar-
dım ve yataklık yatmaktan da cezaları artı-
rılmalıdır. 

Gerçeği ara(ya)mayınca 
komplo çok kolay bir yöntem

Gerçeği aramak yerine komplo aramak
çok kolay. Biri için düşünmeye ve araştır-
maya diğeri içinse düşünmeye değil, tekrar-
lanan saçmalıklara söylemek yeterli...

Bu ülkede herşey zıvanadan çıkıyor.
Bir eylem mi yaptınız?
Eylemi aşağılamak için argüman hazır.
Dış kaynaklı.
Yerli ve milli karşıtları harekete geçti.
Eylemi yapanlar Kürt kökenli ise 

baştan tu kaka.
PKK'lı.
Biraz vicdan be...
Biraz insaf...
Tamam anladık, milletin bir bölümü zaten

sakıncalı.
Milletin bir bölümü dış kaynaklı ülkelerin

işbirlikçisi.
Milletin bir bölümü yerli ve milli karşıtı.
Tamam anladık.
Milli irade deyince sadece iktidarı anlıyor-

sunuz ve milli irade TBMM'de bulunanlar
demek olduğunu da unuttunuz. 

Gerçekten söylenen eleştirileri hiç mi cid-
diye almıyorsunuz?

Bir kulağınızdan giriyor diğer kulağınız-
dan mı çıkıyor?

Son söz: 3. Havalimanıyla ilgili işçilerin
yaptıkları eylem karşısında hemen aşağıla-
yanları heryerde görebilirsiniz. Örnek CHP'li
bir belediye de çalışanlar bir eylem yapsa ve
yazsanız hemen CHP'liler tarafından suçlan-
maya hazırsınız. AK Partili yafta yersiniz.
Aynen binlerce işçinin katıldığı eylemle ilgili
paylaşım, haber yaptığınızda ve destek verdi-
ğinizde CHP'li, Fetöcü, PKK'lı olmakla suç-
landığınız gibi... 

Not: Yerli ve milli seferberlik başlatılmış-
ken, neden Katar'dan uçak satın alınır yada
hediye kabul edilir? Hediye edilmiş denilir-
ken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar
yenilir yutulur değildir. Aynı uçak için THY
aylar öncesinden pilot eğitmeye başlamış.
Açık İsviçre'de satılığa çıkarılmış. İlan veril-
miş. İsviçre'de satıldığı duyurulmuş. Uçağı
alan kişinin bir devlet başkanı olduğu yazılıp
çizilmiş. Uçak İsviçre'de gelmiş. Satın alınmış
ise topluma söylenen milli ve yerli kavramları-
nın bir anlamı olabilir mi?

SALI 18 EYLÜL 2018

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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İSTANBUL 9
Anladım ki, birileri 

gerçekten vicdanlarını
yitirmişler!

Ç atalca Cumhuriyet Meydanı’nda ger-
çekleşen 2018-2019 eğitim öğretim
yılı açılış töreni çelenk sunumunun

ardından, Ferhatpaşa İlkokulu'nda devam
etti. Burada gerçekleşen tören programına,
Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Ça-
talca Belediye Başkanı Cem Kara, Cumhuri-
yet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Erşahin, Belediye Başkan
Yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları,
okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler
katıldı.

Uzun bir tatilden çıktınız

Törende konuşan Çatalca Belediye Başkanı

Cem Kara, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılı
Ferhatpaşa İlköğretim Okulu başta olmak
üzere, ilçemize, güzel kentimiz İstanbul’a ve
ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli
öğrencilerimiz, sevgili çocuklar; sizlerin sa-
bırsızlandığını ve bir an önce sınıflara girmek
istediğinizi çok iyi biliyorum. Ancak, bir öğ-
retmen olarak sizlere birkaç şey söylemek is-
tiyorum. Uzun bir tatilden çıktınız. Lütfen,
çok saygıdeğer öğretmenlerinizi dinleyin.
Öğretmenleriniz, sizlere gelecekte çok önemli
katkılar sunacak, çok değerli bilgiler verecek.
Disiplinli olmanız, zamanında ders çalışma-
nız, okula zamanında gelip, gitmeniz, zama-
nında uyumanız, uyunmanız gereken saatte
kalkmanız, ülkeyle ilgili, dünyayla ilgili ger-
çekler" açıklamasını yaptı. 

Destek olmaya hazırız

Konuşmasında velilere de seslenen Kara,
"Çok değerli anneler ve babalar; sizin için en
kıymetli varlık eşinizdir, annenizdir, babanız-
dır ama hepimiz biliyoruz ki, bunlarla bir-
likte, bunlar kadar kıymetli ve daha kıymetli
olanlar, hepimizin evlatlarıdır. Onların üzer-
lerine titrediğinizi gayet iyi biliyoruz. Yemi-
yorsunuz, yediriyorsunuz, saçınızı süpürge
ediyorsunuz ve her türlü fedakarlığı yaparak,
çocuklarınızın iyi yetişmesi için gayret sarf
ediyorsunuz. Sizler de uzun bir tatilden çıktı-
nız ve çocuklarınızla birlikte okula başladı-
nız. Sizlere de yeni eğitim öğretim yılı hayırlı
olsun. Çok değerli ilçe kaymakamım, çok de-
ğerli ilçe milli eğitim müdürüm; Çatalca’da,
ilçemizde eğitim öğretimin kalitesini arttır-
mak için her türlü çabayı gösterdiğinizi bili-
yorum. Bir belediye başkanı olarak, sizlere
bu anlamda inanıyor ve güveniyorum. İlçe-
miz adına en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz.
Bu konuda biz de belediye olarak, sizlere her
zaman destek olmaya hazırız. Hepinize bir
kez daha, yeni açılış yılı dolasıyla, hayırlı ve
uğurlu olsun dileklerimi iletiyor, saygı ve sev-
gilerimi sunuyorum. sağ olun" ifadelerini
kullandı. 

2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde velilere seslenen Cem Kara, "Yemiyorsunuz,
yediriyorsunuz, saçınızı süpürge ediyorsunuz ve her türlü fedakarlığı yaparak, çocuklarınızın iyi
yetişmesi için gayret sarf ediyorsunuz. Sizlere de yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun" dedi

BAHADIR SÜGÜR

SaCıNızı SUpURgE
EDıYORSUNUz

BEYLİKDÜZÜ ve
BÜYÜKŞEHİR DAYANIŞMA,

KÜLTÜR, EĞİTİM VE ÇEVRE
KORUMA DERNEĞİNİN

KONGRE İLANI
Dernek Tüzüğümüzün,7. Maddesine
göre,7.Olağan Genel Kurul toplantısı
yapılacaktır.
İlk toplantı 21 Ekim 2018 Pazar günü
saat 14:00'de Büyükşehir Mahellesi 
19 Mayıs Caddesi no:13 B16 Blok 
toplantı salonunda yapılacaktır. Ço-
ğunluk sağlanamazsa 28 Ekim 2018
Pazar günü aynı yer ve aynı saatte 
çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki
gündemle yapılacaktır.
Bu Genel Kurul'a vekaleten katılım
kabul edilmeyecektir. Sorunlara sahip
çıkarak, çözüm yolları konusunda
desteklerinizi bekliyoruz.

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama
2-Divan kurulu seçimi
3-Saygı duruşu
4-Faaliyet raporunun okunması, 
görüşülmesi, ibrası
5-Denetim raporunun okunması,
görüşülmesi, ibrası
6-Yeni yönetim kurulunun 5 asil ve 
5 yedek üyesinin gizli oyla seçilmesi
7-Yeni denetim kurulunun 3 asil ve
3 yedek üyesinin gizli oyla seçilmesi
8-Dilek ve öneriler
9-Teşekkür ve kapanış

EĞİTİMİN SEVGİDEN GEÇER Eğitimin en önemli kuralının sevgi olduğunu anlatan Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara,
“Çocuklarımıza sevgi ve ilgi göstermeli, onlara değer vermeli ve değerli olduklarını hissettirmeliyiz ki başarılı olabilsinler” dedi.

EMEKLEYEREK 
BİRİNCİ OLDU!
Emekleme Olimpiyatları’nda bebeklerin yarışında
keyifli anlar ortaya çıktı. 70 bebek ilk 3’e girmeye
çalışırken, şampiyon ise Cemre Tokgöz bebek oldu

Beylikdüzü Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Ödüllü
Emekleme Olimpiyatları

Yaşam Vadisi’nde yapıldı. Etkinlikte
70 bebek ilk üçe girebilmek için
emekleme konusundaki tüm hünerle-
rini gösterirken anne babalar da be-
beklerinin emekleyerek bitiş çizgisine
gelmesi için büyük çaba gösterdi.
Renkli görüntülere ve heyecan dolu
anlara sahne olan olimpiyatların bi-
rincisi Cemre bebek oldu.

Birincinin ödülü çeyrek altın

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü tarafından Beylikdü-
zü’ndeyaşayan bebekli aileleri bir
araya getirip sosyalleştirmek için dü-
zenlenen Ödüllü Emekleme Olimpi-
yatları, büyük küçük herkesi Yaşam
Vadisi’nde buluşturdu. Engelsiz
Yaşam Birimi öğrencilerinin şarkıları
eşliğinde, Yaşam Vadisi’nin eşsiz do-
ğasında yapılan Emekleme Olimpi-
yatları hem bebekler hem anne

babalar hem de izleyiciler için keyifli
anlara sahne oldu. Beylikdüzü Bele-
diye Meclis 1. Başkan Vekili Ömer
Şatır’ın da katılarak ailelerin heyecan
ve mutluluğunu paylaştığı yarışma-
nın sonunda, birinciye çeyrek, ikinci
ve üçüncü olan bebeklere gram altın
verildi. Selin Nilay Tokgöz ve Okay
Tokgöz’ün kızları Cemre Tokgöz
bebek birinci olurken, Tokgöz Ailesi
çok mutlu olduklarını ve Beylikdüzü
Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini 
söylediler.

Bütün faaliyetlerimiz arttı

Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili
Ömer Şatır, çocukların ve gençlerin
arasında olmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını ifade ederek, "Beylikdü-
zü’nde bu güzel organizasyonlar 4,5
yıldır devam ediyor. Ekrem İma-
moğlu başkan olduktan sonra bütün
faaliyetlerimiz arttı. İnsanlarımızda
bu faaliyetlere katılıyor ve katılım şu
an inanılmaz yoğun" dedi.  DHA

Özgüven inşa edeceğiz
Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışı Tüccar ve Sanayicileri Derneği İlkokulu’nda yapıldı. Açılışta
konuşan Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Çocuklarımızın özgüven inşasını yapmak zorundayız” dedi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlayan açılış törenine, Küçükçek-
mece Kaymakamı Harun Kaya, Kü-

çükçekmece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim
Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü
Uğur Özdoğanoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa
Temel, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin heyecanını paylaşan protokol üye-
leri, sınıfları dolaşarak ders başı yapan öğrenci-
lere destek verdi. Öğrenciler ise protokol
üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Geleceğe hükmederiz

Programda söz alan Küçükçekmece Kayma-
kamı Harun Kaya; “Biz daha iyi nasıl yakalarız
diye düşündüğümüz zaman başarılı oluruz.
Onun için attığımız her adımı planlamak zo-
rundayız. Şunu unutmamak gerekiyor; biz nasıl

bir eğitim sistemi kurarsak daha iyi olur un ce-
vabı Sabahattin Zaim hocanın cevabında gizli.
Soruyorlar eğitim nedir diye, on da eğitim güzel
insan yetiştirme sanatıdır diyor. Güzel insan ye-
tiştirebiliyorsanız o zaman geleceğinize hük-
metme şansınız var” dedi.

Hepimiz veliyiz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz ise, “Bugün aslında hepimiz veliyiz. Ülke-
mizin gündemi yeni eğitim-öğretim yılı.
Hepimiz için hayırlı olsun. Eğitim olmazsa ol-
mazımız. Mutlaka eğitimde iyi olduğumuzu
zaman daha iyi noktalara ulaşacağız. Eğitimi
iyi noktalara getirmeden başka hiçbir noktada
iyi olamayız. Eğitim sıçrama noktamız. Ben
Türkiye’de bu noktada bir sıçrama olacağına
inanıyorum. Otuz sene öncesine kadar büyük
bir ilerleme var” dedi.

Temel
Karadeniz



İ stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Genel Müdürü Görgün Taner, "Kültür
ve sanat faaliyetlerini biz bir insan

hakkı olarak değerlendiriyoruz. Bunun
temel hedefi de erişilebilirliği beraberinde
getiriyor. Erişilebilirlik de sizin kültür sanat
faaliyetlerinde kullanacağınız dilin önemini
beraberinde getiriyor." dedi. İKSV'nin yeni
sezondaki çalışmalarına ilişkin AA muha-
birine açıklamada bulunan Taner, İKSV'nin
365 gün boyunca kültür ve sanatın İstan-
bul'daki ve Türkiye'deki önemli aktörlerin-
den biri olduğunu dile getirdi. Taner,
1973'te Nejat Eczacıbaşı tarafından kuru-
lan vakfın 46. yılını kutladığına işaret ede-
rek, "Vakıf, bir İstanbul festivaliyle başlayan
rüyasını, bugün 4 festival, iki bienal, bunla-
rın yanında birçok kültür, sanat faaliyeti ve
kültür politikalarına katkıda bulunacak ra-
porlarla sürdürüyor." diye konuştu.

İstanbul çok merkezli

Ekip olarak sıkı bir çalışma içinde oldukla-
rının altını çizen Taner, uluslararası faaliyet-
ler yaptıklarını aktararak, şunları söyledi:
"Belki 'abarttın' diyeceksiniz ama dünyada
7 milyar insan var ve tabii ki bu kültür
sanat faaliyetleri onlara hitap ediyor. Gü-
nümüzde buradan bir taş atsanız, bir sa-
niye sonra Singapur'da da, Buenos Aires'te
de, New York'ta da bunun sesini duyabili-
yorsunuz. Çünkü hem internet hem sosyal
medya gibi olanaklarımız var. Dijital bir
dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle her an her-
kes, nerede ne olduğunu bilebiliyor. İstan-
bul'da ise 18 milyon insan yaşıyor ve bu 18
milyon insanın bir yerden başka bir yere
gitmesi, trafik dolayısıyla metropollerde
büyük bir problem." Görgün Taner, İstan-
bul'un artık çok merkezli bir şehir haline
geldiğini vurgulayarak, "Kültür ve sanat
faaliyetlerini biz bir insan hakkı olarak de-

ğerlendiriyoruz. Bunun temel hedefi de
erişilebilirliği beraberinde getiriyor. Eri-
şilebilirlik de sizin kültür sanat faali-
yetlerinde kullanacağınız dilin
önemini beraberinde getiriyor.
Kültür sanat faaliyetlerinin in-
sanoğlu için yararları var. İn-
sanoğlu kendini bu
faaliyetlerle ifade eder ve
yüzyılların birikiminin üze-
rine koyduğu bu faaliyetler
ile belirli bir kültürü oluştu-
rur. Kültür ve sanatın insa-
nın bireysel gelişimine de bir
katkısı olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu nedenle de aslında
hep bahsettiğimiz ekonomik
kalkınmanın temelinde de kültür
sanatın yer alması gerektiğini söy-
lüyoruz." değerlendirmesinde 
bulundu.

Ülkeye yarar sağlar

Kültür sanat alanında çok sevindiği geliş-
meler olduğunu dile getiren Taner, "Geçti-
ğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı
sayın (Mehmet Nuri) Ersoy ile yaptığımız
toplantıda müzelerin, kültür, sanat ve kül-
tür faaliyetlerinin 2019 Kültür ve Turizm
Bakanlığı tanıtım programında çok önemli
bir yer alacağını ve özellikle müzelerin bu
tanıtımda temel rol oynayacağını öğrendik.
Tabii ki deniz, kum, plaj gibi şeylerin çok
önemli olduğunu ama onlardan daha
önemli olanın, Anadolu topraklarında kat-
man katman duran, 10, 11,12 ve belki 13
bin yıllara uzanan kültürlerin aslında tu-
rizm alanında da ne kadar önemli olduğu-
nun hissedildiğini ve bundan sonra
tanıtımda temel olarak kültür sanata yer
verileceğini duyduk, dinledik ve biz kültür
kurumları yöneticileri ve kültür insanları

ola-
rak bundan
sonsuz mutluluk duyduk. Kültür sanat ala-
nına ve yaratıcı endüstrilere ayırdığınız pay
kısa vadede dönmez ama uzun vadede ül-
kenin yararı için size geri döner. Bizden
sonraki kuşakların geleceği ve onlar için ne
yapıyoruz diyerek ülke planlaması yapar-
ken, şimdiye kadar gözardı ettiğimiz, kültür
sanat dünyasını önceliklerimiz arasında bi-
rinci sıraya taşıdığımız için ben o toplantı-
dan büyük bir mutlulukla ayrıldım."
açıklamasını yaptı.

Tiyatro gibisi yok

Taner, Kasım ayında yapılacak Tiyatro Fes-
tivali'nde Hollanda Dans Tiyatrosu ile
Moskova Tiyatrosu'nun festivale geleceğini
vurgulayarak, "Tiyatro Festivali'nde Yev-
geny Mironov isimli çok önemli bir Rus
oyuncunun oynayacağı Hamlet oyunu var.
Bu sanatçı Rusya'nın bir numaralı sanatçısı
kabul ediliyor ve ondan böyle bir oyunu
Türkiye'de izleyebilmek çok önemli bir ayrı-
calık diye düşünüyorum. Hollanda Dans
tiyatrosu ise dans alanında dünyada kabul
edilmiş ilk 3 topluluktan biri. Onların ge-
nellikle turneye çıkmayan bir numaralı
ekibi Türkiye'ye geliyor. Bunu da çok
önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalleri anlattı

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, festi-
val kapsamında iki önemli teşvik ödülü de
verileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Biri geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ve bu

sonbaharda dördüncüsünü vereceği-
miz Talat Halman Çeviri Ödülü, ikincisi

de bu yıl ilk kez başlatılacak olan Gülriz
Sururi, Engin Cezzar Tiyatro Teşvik
Ödülü. Bu ödüllerle genç kuşağı üretime
teşvik ediyoruz. Türkiye'de özellikle mekan-
ların çok fazla olması, sanatsal üretime ay-
rılan kaynağın bazen daha azalmasına
neden olabiliyor. Biz ise sanatçının, çevir-
menin ve yazarın çok önemli olduğunu,
üretime de çok önemli sayıda, önemli öl-
çüde kaynak ayrılması gerektiğini savunu-
yoruz. Bu nedenle de özellikle bu teşvik
ödülleriyle bu alanın genişletilmesi için
çaba sarf ediyoruz."

Güzel konserler var

Görgün Taner, Eylül ayının, İKSV ile İstan-
bul'daki diğer sanat kurumları ve sanatse-
verler için dolu dolu geçtiğini belirterek,
"İKSV Salon Aralık ayının sonuna kadar ilk
yarı faaliyetlerini sürdürecek. Birbirinden
farklı çok güzel konserler var. Bunları da çe-
şitli tiyatrolar, atölyeler ve kitap söyleşile-
riyle yıl boyunca destekliyoruz. İKSV
Salon, İKSV'nin özellikle genç izleyici kitle-
siyle ve genç müziklerle çok iyi bir ilişki kur-
duğu ve çok yakın durduğu bir faaliyet."
diye konuştu. Tasarım bienalinin ise bu yıl
4. kez düzenlendiğini sözlerine ekleyen
Taner, "İstanbul Tasarım Bienali, 22 Ey-
lül'de kapılarını açacak. Okullar Okulu,
projenin adı. Özellikle Beyoğlu'ndaki sanat
mekanları kullanılacak. Bir hat oluşuyor
Beyoğlu'nda ve bienal hem güzel bir yü-
rüme koridoru açacak hem de bu okulların
ne kadar çekici, zevkli ve instagram dostu
olduğunu da göreceğiz diye düşünüyo-
rum." dedi. AA
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İKSV Genel Müdürü Taner, “Kültür sanat alanına ve yaratıcı
endüstrilere ayırdığınız pay kısa vadede dönmez ama uzun
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taner, Ekim ayında yapılacak Film Ekimi'nin de yıldız film-
ler geçidi olacağını söyleyerek, şöyle konuştu: "Film Ekimi,

İKSV'nin olmazsa olmaz faaliyetlerinden biri. neredeyse İstan-
bul film Festivali'ndekikadar çarpıcı sayıda filmin yer aldığı, hem
Anadolu hem Avrupa yakasında izleyicilerin 5 seansa koşa koşa
gittikleri bir film faaliyeti. Film Ekimi'nin Ankara ve İzmir'de de

gösterimleri olacak. İKSV'nin, film alanında dünyada neler oluyor,
en son hangi filmler gösteriliyor ve ödül alan filmler hangileri
şeklindeki soruların cevaplarını verdiği bir faaliyet olarak öne
çıkacak." leyla Gencer Şan Yarışması'na da değinen taner,

yarışmanın 3 yılda bir İKSV tarafından yapıldığını akta-
rarak, 23-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirile-

ceğini ve İKSV, Borusan Sanat ve la
Scala'nın iş birliğinde yapılacağını

dile getirdi.

Yıldızlar 
geçidi olacak

ÖDÜLLER
YOLDA
iKSV’nin 

etkinliklerine
çok sayıda

isim katılacak
ve ödül alma

fırsatı bulacak.

ŞiŞli’de
sergi vakti

Türk sanatının önde
gelen isimlerinden
Bubi, Hüsamettin

Koçan, Erdinç Bakla
ve Devrim

Erbil’in eserleri 
Contemporary’de 
Istanbul’da, Şişli

Belediyesi ve Görsel
Sanatlar Vakfı 

(GÖRSAV) standında
sanatseverlerle

buluşacak. Sergide,
Bubi’nin ‘Kafes’ adlı
çalışması da ilk kez

Şişli Belediyesi 
GÖRSAV standında

görücüye çıkacak

ŞiŞli Belediyesi ve
GÖRSAV, bu yıl
13’üncüsü düzenle-

nen sanat fuarı Contemporary
Istanbul’a katılıyor. İki kurum
İstanbul'u ve Türk sanatını
dünyayla buluşturan fuarda,
alanının en başarılı isimlerinden
Bubi, Hüsamettin Koçan, Er-
dinç Bakla ve Devrim Erbil’in
eserlerinin yer aldığı bir seçkiyle
yer alacak. Gotik sanatın Türki-
ye’deki ender temsilcilerinden
Bubi’nin Şişli Belediyesi ve
GÖRSAV işbirliğiyle yer alacağı
Contemporary Istanbul için
özel olarak hazırladığı ‘Kafes’

adlı çalışması, seçkinin en dik-
kat çeken eserleri arasında yer
alıyor.

Perşembe günü açılıyor

Baksı Müzesi’ne hayat veren
sanatçı Hüsamettin Koçan da
İstanbul’da ilk kez sergilenecek
iki eseriyle fuarda yer alıyor. Se-
ramik sanatçısı ve heykeltıraş
Erdinç Bakla’nın ‘Anadolu Me-
deniyetleri’ ve ‘Kadın’ adlı seri-
lerinden iki; ressam Devrim
Erbil’in İstanbul serisine ait üç
eserin sergileneceği fuar, 20
Eylül Perşembe günü ziyarete
açılıyor. DHA

Gökbulak
ailesinin 
mutlu günü

ÖnCEKİ Dönem CHP İl Yöneticisi ve son
seçimde 3. Bölge CHP Milletvekili adayı
olan Ali ulvi Gökbulak'ın oğlu Kaan Gök-

bulak, Aslıhan Yurdakul ile hayatını birleştirdi. Bü-
yükçekmece nikah Sarayı'nda gerçekleşen törende
genç çiftin nikahını Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise Çatalca eski Be-
lediye Başkanı Fırat Aykut, Çatalca Belediye Başkan
Yardımcısı Erhan Güzel ve CHP Büyükçekmece İlçe
Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak oldu. nihak töreni-
nin ardından Kaya Ramada Otel'de yapılan düğüne
ise çok sayıda davetli katıldı. Düğüne CHP milletve-
killeri, Özgür Karabat ve Zeynel Emre de iştirak etti.  

İstanbul’dan
Buika geçti

"İStAnBul nefes alıyor" sloganıyla dü-
zenlenen "7. uluslararası Klarnet Festi-
vali" kapsamında türkiye'ye gelen

İspanyol şarkıcı Buika, Harbiye Cemil topuzlu Açık-
hava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi. Yak-

laşık 2 saat sahnede kalan Buika, daha önce de
türkiye'ye geldiğini ve o günkü gibi aynı heye-

cana sahip olduğunu anlatarak, türk izleyici-
sine kendisini hoş karşılamalarından dolayı

teşekkür etti. Şarkılarında flamenko, caz
ve soul müziğini harmanlayan Buika,

konserde aralarında "no Habra nadie
En El Mundo", "Falsa Moneda",

"tiger Eyes" ve "nostalgia" olmak
üzere toplam 14 parça seslen-

dirdi. Sanatçıya sahnede, 4
kişilik orkestra ile konser

sonunda klarnet virtü-
özü Serkan Çağrı eşlik

etti. Konser sonunda
aynı zamanda festi-

valin sanat yö-
netmeni olan

Çağrı, Bui-
ka'ya pla-

ket
takdim

etti. 

Tarih
restore edildi

Doğu Karadeniz'de 2 bin 300
yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde,
2010'dan bu yana yapılan kazı-

larda yeni eserler bulunurken, bunlar ileride ku-
rulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere de
restore ediliyor. Antik yerleşim yeri ve birinci derece
arkeolojik ve doğal sit alanı Kurul Kalesi, Ordu kent
merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahalle-
si'nde yer alıyor. Sivri bir
kaya üzerine kurulu
kalede, Ordu Müzesi
Müdürlüğü başkanlı-
ğında 2010 yılında
Prof. Dr. Yücel Şen-
yurt'un katılımıyla baş-
latılan kurtarma kazısı, bu
tarihten itibaren her yıl
belirli aralıklarla devam
ediyor. Doğu Karadeniz'in
ilk bilimsel bu ar-
keolojik kazı alanı 2 bin
300 yıllık Ordu Kurul Kale-
si'nde bu yılki çalışmalar

tamamlandı.

Görgün Taner,
kültür ve sanatın

insanlık hakkı
olduğunu söyledi.

Boğaziçi günleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
desteğiyle hayata geçirilen, Ana-
dolu Ajansı'nın (AA) Global İle-

tişim Ortağı, TRT'nin ise Kurumsal İş
Ortağı olduğu Boğaziçi Film Festivali, 26
Ekim'de başlayacak. 

Festivalde gösterilecek

Festivalin "Retrospektif" adlı bölümüne de
ev sahipliği yapacak olan Loznitsa'nın 3'ü
Türkiye prömiyeri olmak üzere 4 filmi
programda yer alacak. Cannes'ın Belirli Bir
Bakış bölümünden En İyi Yönetmen ödü-
lüyle dönen yönetmenin, Donbass Sava-
şı'nı konu alan kara mizah türündeki filmi
"Donbass", 1930'lu yıllardaki Rusya'yı bu-
güne dek yayınlanmamış fotoğraflar ve gö-
rüntüler eşliğinde anlattığı "Process" ve
Berlin'de yaşayan eski Sovyet ülkesi vatan-
daşlarının Kızıl Ordu'nun kutlamaları üze-
rinden sorgulayan gözlemci belgeseli
"Victory Day", festivalde gösterilecek.
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SÜPER Amatör Küme ekiplerinden İs-
tanbul Beylikdüzüspor sezonun ikinci
karşılaşmasında yenilenen sahasında
oynadığı ilk karşılaşmada rakibi Çak-
makspor’u 33. dakikada Ender’in attığı
golle yenerek sahadan üç puanla ayrıl-
mayı başardı. Taraftarının önünde kri-
tik bir maça çıkan Beylikdüzüspor
ikinci galibiyetine imza attı. Beylikdüzü
Hasan Doğan Stadı’nda oynanan kar-
şılaşmada rakibi Çakmak spor karşı-
sında galibiyet parolasıyla çıktığı
karşılaşmada üç puanı alan İst.Beylik-
düzüspor’da yüzler gülüyor.  Beylik-
düzü Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun direktifleri ile yenilenen
Beylikdüzü Hasan Doğan Stadı’nda
ilk karşılaşmasına çıktı ve maç so-
nunda üç puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi
İstanbul Beylikdüzüspor geliştirdiği
ataklarda gol yollarında şansızlığını kı-
ramadı. Maçın 33. dakikasında Er-
di’nin attığı golle rakibi karşısındaki
oyun üstünlüğünün yanı sıra skor
avantajını da eline almaya başaran
Beylikdüzüspor, farkı açmaya çalışsa
da bunda başarılı olmadı. Maçın 33.
dakikasında Erdi’nin attığı golle maçı
tamamlayan mavi beyazlı ekip, ligin
ikinci karşılaşmasından da üç puanla
ayrılmayı başardı.

bEylİkdüzü
1 Attı 3 Aldı

TFF Spor Toto 3. Lig 2. Grup'un 3.
haftasında kendi sahasında Osmani-
yespor FK ‘yı konuk eden Çatalcaspor,
rakibini 8. dakikada Barış Kazer  ve 22.
dakikada Ömer Faruk Acı’nın golle-
riyle mağlup ederek sezonun ilk galibi-
yetini almış oldu. Elde ettiği zaferle
puanını 4’e yükselten sarı kırmızılı ekip
17. sıradan 8. sıraya yükselmeyi ba-
şardı. Grubunda oynadığı iki karşılaş-
madan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet
alan Çatalcaspor sezonun üçüncü haf-
tasında ilk  3 puanını aldı. Maça iyi
başlayan ev sahibi Çatalcaspor geliştir-
diği ataklarla maça hızlı bir giriş yaptı.
Kanatları iyi kullanarak konuk ekip
Osmaniyespor’un hata yapmasını sağ-
layan sarı kırmızılılar daha maçın ba-
şında Barış Kazer’le net bir gol
pozisyonundan yararlanamadı. Maçın
8. dakikasında gelişen atakta Barış
Kazer bu kez affetmedi ve attığı golle
Çatalcaspor’u öne geçirdi 1-0. Bu golle
üstün taraf olmayı başaran Çatalcas-
por ataklarını devam ettirdi. Müsaba-
kanın 22. dakikasında bu kez Ömer
Faruk Acı güzel bir vuruşla topu filelere
göndererek farkı ikiye çıkarttı 2-0.
Maçta ilk yarıda erken bulduğu gollerle
rakibinin direncini kıran Çatalcaspor
orta sahasındaki mücadelesi ile de
maça damgasını vurdu.

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı

Çatalcaspor karşılaşmanın ilk yarısının
2-0 önde kapadıktan sonra, ikinci ya-
rıya hızlı başlayan konuk ekip Osmani-
yespor oldu.  İkinci devrenin ilk
dakikalarında savunmaya ağırlık veren
sarı kırmızılılar savunmasında hata
yapmayarak rakibine net gol pozis-
yonu vermedi. Mücadelenin ilerleyen
dakikalarında oyunun temposunu tek-
rar eline alan Çatalcaspor rakibine
şans tanımazken 90 dakika sonrasında
gülen taraf olmayı başardı.

ÇAtAlcAspor
gAlİbİyEtlE
tAnıştı  2-0

L igde adeta kabus gibi bir baş-
langıç yapan Büyükçekmece
Tepecikspor'un yıldızı Aykut

Sevim attığı klas golle takımının Ka-
raköprü Belediyespor karşısındaki
zaferinde önemli bir rol oynamıştı.
Nevşehir Belediyespor deplasma-
nında da rakip fileleri 2 kez havalan-
dıran golcü oyuncu krallık yarışında

da ilk sıraya oturdu.

Hocamız için oynadık

Aldığı sonuçlarla üzerinde oluşan
kara bulutları Karaköprü maçında
dağıtan yeşil beyazlıların tecrübeli
golcüsü Aykut Sevim daha önce ya-
şadığı gol krallığı konusunda da de-
ğerlendirmelerde bulundu. 27
yaşındaki santrafor; “Şu an için öyle
bir iddiam yok ama daha önce gol

kralı olmuştum. Kısmet olur da sa-
katlık yaşamazsam tekrar isterim el-
bette. Gol her forvet oyuncusunun
ilacı ve motivasyon kaynağıdır” ifa-
delerini kullandı.

'Bilerek yenildiler' dediler

Üst üste mağlubiyetler sonrasında
haklarında 'bilerek yenildi' iddiaları-
nın da yer aldığını belirten Aykut
Sevim; “Takımda hocamızı sevme-

diğize yönelik söylemler geliştiren
kişiler vardı. Böyle bir durum yok.
İlker hoca bu takımın başındadır ve
hepimiz kendisine saygı göstermeli-
yiz. Kendisini de seviyoruz. Bunu
ispatlamak için de golden sonra
hocamıza koşarak gereken cevabı
verdik” dedi.

Gol atarsam sevinmem

Haftaya Silivrispor ile Büyükçek-

mece Tepecikspor'u karşı karşıya ge-
tirecek karşılaşmada sahada yer ala-
cak olan yeşil beyazlıların yıldızı gol
atması halinde sevinmeyeceğini
açıkladı. Deneyimli santrafor; 'Silivri
benim doğduğum, büyüdüğüm ve
oynadığım yer. Zor bir maç olacak.
Gol atarsam sevinmem. Çünkü
hemşehrilerim üzülürken ben sevinç
yaşayamam” sözleriyle eski takımına
karşı gösterdiği aidyeti dile getirdi.

BURAK ZİHNİ

Büyükçekmece Tepecikspor'un golcü oyuncusu Aykut Sevim Karaköprü Belediyespor maçı sonrasında gazetemize açıklamalarda bulundu.
Karaköprü Belediyespor karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunun altını çizen golcü futbolcu, “Kaybettiğimiz karşılaşmalardan
sonra hocamızı sevmediğimiz yönünde iddialar vardı. Ben de golden sonra hocamıza koştum ve cevabı sahada verdik” dedi

Cevabı sahada verdik

E vinde aldığı farklı galibiyetle
rotasını Avrupa'ya çeviren Ga-
latasaray'ın konuğu Lokomo-

tiv Moskova. Rusya'nın en önemli
takımlarından biri olan başkent tem-
silsini devirmek isteyen sarı krımızılı-
lar kritik bir mücadeleye çıkıyor.
Grubun diğer maçında Porto ile
Schalke karşılaşacak.

Rocchi yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsil-
cimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki
Lokomotiv Moskova maçının hakem-
leri açıklandı. Ali Sami Yen Spor
Kompleksi Türk Telekom Stadyu-
mu'nda bu akşam saat 22.00'de baş-
layacak karşılaşmayı İtalya Futbol
Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi
yönetecek. Maçta Rocchi'nin yardım-
cılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli
yaparken, Luca Banti ile Massimi-
liano Irrati ilave yardımcı hakem ola-
rak görev alacak. Müsabakanın
dördüncü hakemi ise Matteo Passeri
olacak.

13 maç yenİlmemİştİ
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Li-
gi’nde iç sahada yenilmezlik serisi 13
maç. Avrupa’nın kulüpler düzeyin-
deki 1 numaralı organizasyonunda
20 Ekim 1999’da İngiltere’nin Chel-
sea takımına sahasında 5-0 yenilen
sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç
saha müsabakasını da kaybetmedi.
Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasa-
ray, 4 mücadeleden de beraberlikle
ayrıldı. Galatasaray’ın UEFA Şampi-
yonlar Ligi’ndeki 13 maçlık iç sahada
yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002’deki
Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

DevleRİ Dİze getİRDİ
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Li-
gi’nde sahasındaki galibiyet serisi 5
maç oldu. Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık
iç sahadaki yenilmezlik serisinde
kendisinin üst üste kazanma reko-
runu da kırdı. Galatasaray, 2000-2001
ve 2001-2002 sezonlarda sahasında
arka arkaya Fransa’nın Paris Saint-
Germain, İspanya’nın Deportivo la

Coruna, İtalya’nın Milan, İspanya’nın
Real Madrid ve İtalya’nın Lazio takım-
larını mağlup etti.

FeRnanDo açik aRa lİDeR
Şampiyonlar Ligi’nde boy göstrecek
Galatasaray’ın bu arenadaki en tec-
rübeli oyuncusu Fernando Reges.
Brezilyalı yıldız, Avrupa’nın kulüpler
düzeyindeki 1 numaralı organizasyo-
nunda Porto ve Manchester City for-
malarıyla 8 sezon top koşturdu. 31
yaşındaki oyuncu toplam 54 maçta
sahaya çıktı. Galatasaray’ın kadro-
sunda Fernando’nun ardından en
çok Devler Ligi maçı oynayan isim 27
karşılaşmayla Selçuk İnan.

en FaRkli galİbİyet ve yenİlgİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde iç sahadaki en farklı galibi-
yetini 1998-1999 sezonunda 3-0’lık
skorla Norveç’in Rosenborg takımına
karşı aldı. Sarı-kırmızılıların sahasın-
daki en farklı mağlubiyetleri ise 1999-
2000 sezonunda 5-0’lık skorla
İngiltere’nin Chelsea ve 2013-2014
sezonunda 6-1’lik skorla İspanya’nın
Real Madrid takımlarına karşı yaşadı.

müjDelİ habeR gelDİ
Kasımpaşa maçından sonra hafif ağ-
rıları olan Galatasaray’ın iki sağ beki
Linnes ve Mariano’dan güzel haber
geldi. İki yıldızın da durumunun ciddi
olmadığı ve bu akşamki Lokomotiv
Moskova mücadelesinde forma giye-
cekleri öğrenildi. 4-1’lik Kasımpaşa
karşılaşmasına Linnes ile
başlayan teknik direktör
Fatih Terim, ikinci yarıda
Mariano’yu sahaya
sürmüştü. Galatasa-
ray kadrosundaki
futbolcuların 12’si
daha önce UEFA
Şampiyonlar Ligi
tecrübesi yaşadı.
Sarı-kırmızılı
ekipte Fer-
nan-

do’nun yanı sıra Selçuk İnan,
Fernando Muslera, Mai-
con Roque, Mariano
Filho, Sofiane Feg-
houli, Eren Derdi-
yok, Yuto
Nagatomo, You-
nes Belhanda,
Henry Onye-
kuru, Sinan
Gümüş ve
Serdar Aziz,
daha önce
en az 1 kez
Şampiyonlar
Ligi maçında
forma giydi.
Bu futbolcular-
dan sadece Sel-
çuk İnan,
Fernando Muslera
ve Sinan Gümüş, Ga-
latasaray formasıyla
UEFA Şampiyonlar Li-
gi’nde mücadele etti.

9 İsİm İlk kez
Galatasaraylı 9 futbolcu kariyerle-
rinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi
heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılı
ekibin 21 kişilik kadrosunda yer alan
Emre Akbaba, Badou Ndiaye, Martin
Linnes, Ryan Donk, Garry Rodri-
gues, Ahmet Çalık, Ömer Bayram,
Muğdat Çelik ve İsmail Çipe, teknik
direktör Fatih Terim’in görev vermesi

durumunda bu kulvarda ilk
kez sahaya çıka-
cak. Galatasa-
ray’ın UEFA’ya
bildirdiği kad-
roda yer alma-
yan 

ancak 1 Ocak 1997’den sonra doğan
ve 15. doğum gününden itibaren iki
yıl kesintisiz bir şekilde kulüpte bulu-
nan futbolcuları da sahaya sürebile-
cek. Genç oyuncu statüsü gereği
sarı-kırmızılıların oynatabileceği
Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yük-
sel, Atalay Babacan, Abdussamed
Karnuçu, Batuhan Ahmet Şen ve
Gökay Güney gibi oyuncular, şans
bulmaları durumunda ilk kez UEFA
Şampiyonlar Ligi’nde forma giymiş
olacak.

en golcüsü Feghouli
Galatasaray’ın kadrosunda bulunan
futbolculardan UEFA Şampiyonlar Li-

gi’ndeki en golcü isim Cezayirli
Sofiane Feghouli. İspanya’nın Va-
lencia takımıyla UEFA Şampiyon-
lar Ligi’nde 4 sezon top koşturan
Feghouli, 5 kez fileleri havalan-
dırdı. Bu oyuncuyu Belçika’nın
Basel ve Almanya’nın Bayer Le-
verkusen formalarıyla Şampi-
yonlar Ligi’nde 17 maça çıkan

Eren Derdiyok 3 golle
izledi.

kukre aslan
Uzun süredir sahne alamadığı Avrupa'nın 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'ne Fatih Terim ile geri dönen

Galatasaray bu akşam ilk maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ligde aldığı galibiyetle
bulduğu morali Rus temsilcisi önünde avantaja çevirmek ve taraftarının desteği ile sahadan zaferle ayrılmak istiyor.

Yayıncı kuruluşun karşılaşma saatinden kısa bir süre önce belirlenmesi beklenen mücadele 22.00'de başlayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iç sa-
hadaki 53. maçına çıkacak. Avrupa’nın kulüpler dü-
zeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon D

Grubu’nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında 18 Eylül
Salı günü sahasında Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını
ağırlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray’ın UEFA Şampiyon-
lar Ligi’ndeki 53. iç saha maçı olacak. Galatasaray, şimdiye
kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında 52 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakaların 21’ini kazanırken, 17’sin-
den beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki 14 UEFA
Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise mağlup oldu. Galata-

saray, sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında
rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurmasına
rağmen attığı gol bakımından geride kaldı. Sarı-

kırmızılılar, sahasındaki müsabakalarda 63
gol atarken, kalesindeki 67 gole engel

olamadı.

Evinde üstün

2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup-
larındaki son maçında Juventus’u İstanbul’a 1-0
yenerek son 16 turuna yükselen Galatasaray, bu
unutulmaz galibiyetin ardından Avrupa kupala-

rında kötü bir istatistiğe imza attı. Cim Bom,
Avrupa’da oynadığı son 18 maçta 1 galibiyet

alabilirken, son 7 maçında 3 puanı bir
arada göremedi. Sarı- Kırmızılılar’ın
Avrupa arenasındaki son zaferi 2-

1’lik Benfica maçıydı.

Avrupa’da
hasret bitiyor




