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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Özhaseki'nin istifasını is-

tediği Ordu Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Enver Yılmaz, görevinden istifa etti.
Kararını sosyal medya hesabından du-
yuran Yılmaz, “Söylenecek o kadar söz
var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine
atıyorum. Küllensin diye” açıklamasını
yaptı. Yılmaz, 23 yıllık aktif siyasi haya-
tına da son verdiğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Evlat-

larımızın çoğu bedenen sınıf-
talar ancak zihnen başka
yerdeler. Zira çok ciddi bir
uluslararası kuşatma altında-
yız. Buna dikkat etmemiz ge-
rekiyor. Mesleki eğitimle iş
hayatını birleştirecek projelere
ivme kazandırmalıyız” açıkla-
masını yaptı. I SAYFA 7

ç

Ekonomik krizin vurduğu kuruluşlardan
birisi de İller Bankası oldu. Türkiye’deki
tüm belediyelerin kredi taleplerini geri

çeviren banka, çözümü “Yerel Yönetimler Fonu”
seçeneğinde araya-

cak. Proje kapsa-
mında

oluşturulacak
havuzda be-
lediyelerin yatıracağı
paralar, yatırım kre-
disi talebinde bulu-
nan beeldiyelere

düşük faizle kullan-
dırılacak. Belediyeler,
fona yatırdıkları para
miktarı kadar ayrıcalığa

sahip olacak.

ç
NE KADAR PARA O KADAR AYRICALIK

Konuyla ilgili Damga'ya konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, “İLBANK'ın önü açılıp bankacılık yapsa ilk önce ben
gider paramı yatırırım. Belediye personellerin maaşlarının oradan

ödenmesini sağlarız” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ise projeye ihtiyatlı yaklaşa-

rak, nasıl bir güvence
verecekleri konusunda
şüphelerinin oldu-
ğunu söyledi. Esen-
yurt Belediye
Başkanı Ali Murat
Alatepe de “Faiz-
lerin yüksek 
olduğu bir dö-

nemde düşük
faizli kredinin ta-

dından yenilmez” açık-
lamasını yaptı. I SAYFA 9

ç
İLK ÖNCE BEN GİDER PARAMI YATIRIRIM

ÖZEL
HABER

CENGİZ
ALÇAYIR

BIR KAPIDA 
IKI DILENCI
İlçelerindeki yatırım projelerini parasızlıktan dolayı gerçekleştiremeyen 
belediye başkanlarının kapısını çaldığı İller Bankası (İLBANK) “Bende de para
yok” mesajını vermekle yetinmedi, “Sizde varsa bize verin” teklifini götürdü

Pendik hattında "Kahya-
lık" adı altında minibüs

şoförlerinden zorla para aldık-
ları gerekçesiyle gözaltına alı-
nan 27 kişiden 10'u tutuklandı.
Tutuklananlar arasında suç ör-
gütü lideri V.A. ile kardeşi E.A.,
da bulunuyor. I SAYFA 3

ç

Söylenecek o kadar söz var ki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile araları açılan ve Genel Merkez'den, “Bir şey
uydur, istifanı açıkla” talimatını alan Enver Yılmaz hiçbir gerekçe göstermeden istifa etti

ç

BIR SEY UYDURAMADI!

Hasan Akgün Ali Murat Alatepe Ekrem İmamoğlu

Kamuoyuna ilk kez Gazete Damga'nın
duyurduğu Özhaseki ve Yılmaz görüşme-

sinde ilginç diyaloglar yaşanmış, istifaya dire-
nen Belediye Başkanı'na, “Bir şey uydur,
istifanı açıkla” denildiği ortaya çıkmıştı.
Yılmaz'ın ise istifa açıklamasında her-
hangi bir gerekçeye başvurmadığı,
susmayı tercih ederek söylene-
cek sözleri kalbinin derinlik-
lerine attığı görüldü. 

ç
Gerekçe göstermeden istifa etti

15 Temmuz
darbe girişi-

minde eşini ve bir
bacağını kaybeden,
2 ay yoğun bakımda
kalan Vahide Şefkat-
lioğlu, “2 yıl kolay
geçmedi, zordu. 1 yıl
hastanede kaldım
bunun 2 ayı yoğun
bakımda geçti. Eşi-
min vefat ettiğini 1
buçuk ay sonra öğ-
rendim. Ama mutlu-
yum, gururluyum,
asla ama asla piş-
man değilim. Vatan
için bir kere değil bin
kere ölürüz” dedi. 
I SAYFA 8

ç
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Beylikdüzü'nde kapılarında "Apartman yöne-
ticisi" ve "Avukatlık Bürosu" yazan depolar

bulunan ve 3 televizyon ile radyo yayını yapan işye-
rinin yer aldığı rezidansa yapılan "tele pazarlama"
baskınında çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.
Operasyonda televizyon kanallarında 5 kilo balı
100 TL'ye satan Ekrem İ., gözaltına alındı.  I SAYFA 3

çYeni eğitim-öğretim dönemi
önceki gün başladı. Ancak

maddi imkansızlıklar nedeniyle
milyonlarca çocuk okula gidemiyor.
DİSK Genel-İş'in 2017'de yayınla-
dığı "Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak"
adlı rapora göre, ülkede çalışan
çocuk sayısı 2 milyona yaklaştı.
Ataşehir Küçükbakkalköy'de kağıt
toplayan küçük çocuk da onlardan
biri. Küçük bedeninin iki katı bü-
yüklüğündeki kağıt toplama araba-
sını zorlukla çeken çocuk, ellerine
giydiği işçi eldivenleri ve başına
taktığı kep ile hayat okulundan
mezun olduğunu kanıtladı.

ç

Balcı Ekrem’e
tele operasyonAtaşehir'de kağıt toplayan küçük çocuk görenlerin yüreğini dağladı. Çocuğun okula gitmek

yerine bedeninin iki katı büyüklüğündeki kağıt toplama arabasını zorlukla çektiği görüldü

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Aykut Erdoğdu,

Katar Emiri Şeyh Temim'in
Cumhurbaşkanlığı filosuna 
hediye ettiği VIP Jumbo Jet ile
ilgili, “Millet yoksulluktan kırılı-
yor, çocuğuna harçlık veremiyor
550 milyon sterlinlik uçağı güya
hibe almışlar. Bu haramdır”
diye konuştu.  I SAYFA 7

ç

Finansal dalgalanmala-
rın arttığı dönemlerde

öncelikle KOBİ’lerin etkilendi-
ğini hatırlatan İSİFED Baş-
kanı Muammer Ömeroğlu,
“Bu işletmelerimizin nakit ve
finansman ihtiyacı için, Av-
rupa Birliği’nin KOBİ Politika-
ları Sözleşmesi içerisinde yer
alan ‘önce küçüğü düşün’ il-
kesi çerçevesinde önlem alın-
ması çağrısında bulunuyoruz”
dedi.  I SAYFA 6

ç

Dalgalanma ilk
KOBİ’leri vuruyor

Güya hibe almışlar
bu uçak haramdır!

Bedenler sınıfta
zihin başka yerde Kahya çetesine

haraç baskını

Bağcılar'daki otopark so-
runu İBB ve ilçe beledi-

yesinin ortak çalışmasıyla
birlikte çözüme kavuşmak
üzere. Mevcutta hizmet veren
bin 104 araçlık 4 otoparka, 4
bin 99 araç kapasiteli 7 oto-
park daha ekleniyor. İnşaatları
devam eden otoparkların 2019
yılında hizmete açılması plan-
lanıyor.  I SAYFA 5

ç

Otopark için
İBB ile işbirliği 

Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandırıla-
rak ‘Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi’ kap-

samında Avcılar’daki 5 okulu eğitime hazır hale
getiren hükümlülere teşekkür belgesi verildi.  I SAYFA 9

ç
Hükümlülere teşekkür

CEKECEGI VAR!

Enver 
Yılmaz

15 Temmuz 
gecesi bir bacağını 

kaybeden 
Şefkatlioğlu’nun 

açıklamaları tüyler 
ürpertti.
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Muammer Ömeroğlu

Aykut Erdoğdu

Recep Tayyip Erdoğan
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OKUL çağındaki çocukların yaklaşık
yüzde 20’sinde idrar problemleri görüle-
bilmektedir. Bu idrar problemleri, genel-

likle idrar kaçırma, sık idrara gitme, aniden idrara
sıkışma, idrarda yanma gibi belirtilerle ortaya
çıkar. Bu durum çoğu zaman basit önlemler alına-
rak engellenebilir. Ancak yaşanan sorunlar ertele-
nerek dikkate alınmazsa, çocuk üzerinde oluşan
sosyal baskı arkadaş ilişkilerini ve okul başarısını
olumsuz etkileyebilmektedir. Hatta ciddiye alınma-
yıp ötelenen idrar kaçırma durumlarında, altta
yatan ve böbrekleri dahi riske atabilecek ciddi bir
rahatsızlık atlanabilir.

Çocuğunuzu suçlamayın

Aileler ve öğretmenler, çocukların idrar kaçırdıkla-
rını tespit ettikleri zaman endişe etmemelidir. Altını
ıslatan çocukların azarlanması, desteklenmemesi
veya suçlanması bu durumu düzeltmeyip tama-
men tedaviye dirençli bir hale getirebilmektedir.
Çocuğun alt ıslattığı belirlendiğinde ona destek
olarak;
•İdrara çıkma sıklığı ve sıvı alımı belirlenmeli•2
saatte bir tuvalete gitmesi sağlanmalı•Kola,
gazoz, asitli içecekler, çay, kahve gibi mesaneyi ça-
lıştıracak içeceklerden uzak durması sağlanmalıdır.

Çocuğun hareketlerine dikkat edin

Çocuklarda idrar problemleri belirtilerinden birisi
de idrar tutma manevralarıdır. İdrara aniden sıkı-

şan çocuklarda, idrar kaçırmayı engellemek veya
ertelemek amaçlı gayri ihtiyari yapılan ve dışarıdan
gözlemlenebilen hareketler ebeveynler tarafından
izlenmelidir. Kız çocuklarda genellikle bacaklarını
çapraz yapma, çömelip topuğuyla makatına bas-
tırma, sallanma gibi hareketler gözlemlenirken,
erkek çocuklarda buna ek olarak penis ucunu eliyle
sıkıştırma hareketi izlenebilir. Aileler bu gibi du-
rumlarla sık bir şekilde karşılaşırlarsa bir çocuk
ürolojisi hekimine görünmeleri uygun olacaktır.

Ciddi rahatsızlık olabilir 

Yeme ve içme alışkanlıklarının düzenlenmesi, id-
rara çıkış saatlerinin ayarlanması gibi önlemlere
rağmen şikayetler devam ediyorsa bir çocuk üro-
lojisi uzmanına başvurmak en doğru yaklaşım
olarak kabul edilmektedir. İdrar kaçırma ve diğer
idrar şikayetleri çoğu zaman masum gibi görünse
de bazen daha ciddi hastalıkların belirtisi olabil-
mektedir. İdrar yolu enfeksiyonları, nörojen me-
sane, mesaneden böbreğe idrar kaçması yani
vezikoüreteral reflü, böbreklerde hasarlanmaya
yol açabilecek bazı işeme disfonksiyonları da ben-
zer şikayetler ile ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple
idrar kaçırma ciddiye alınmalı ve ertelenmemeli-
dir. Çocuklarda görülen idrar kaçırmaları ve diğer
idrar problemleri aile, öğretmen ve çocuk ürolojisi
uzmanlarının doğru iletişimi sayesinde yüzde
100’e yakın düzeyde çözülebilecek problemlerdir.
AA

Hızlı yemek yeme alışkanlığı, başta mide ve bağırsak hastalıkları olmak üzere, yaşam
kalitesini önemli oranda etkileyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yemeği belirli bir hızda
ve sindirerek tüketmek ise keyifle yenen sofradan kalkarken vücuda sağlık kazandırıyor

Hızlı yemek
Hasta eder

1.Beslenme ortamınızın rahat olma-
sına dikkat edin
2.Ara öğünler ile açlığınızı dengeleyin.
3.Yemeklerinizin çok sıcak olmama-
sına dikkat edin.
4.Yemek yerken sohbet edin.

5.Her lokmada çatalı, bıçağı ya da
kaşığı elinizden bırakıp diğer lok-
mada tekrar alın.
6.Loş ışıkta ve televizyon izlerken
yemek yemeyin.
7.Çiğnemek için uzun süre harcama-

nızı gerektiren yüksek lifli besinleri
seçin.
8.Stresli iken yemek yemeyin.
9.Yemek partnerinizi doğru seçin;
yavaş yemek yiyenlerle sofraya otu-
run ve onlara ayak uydurun.

Yemek 
Yerken;

S indirim, genel algının aksine mide de
değil ağızda başlar. Ağızda çiğnenen
besin maddeleri daha küçük parçalara

bölünür, yüzeyi genişler ve ağız salgısı (tükü-
rük) ile karışır. Tükürükte bulunan enzimler,
sindirime yardımcı olur ve besin maddeleri
mide sindirimi için daha hazır hale gelir.
Hızlı yemek yeme sonucunda besin madde-
leri mideye tam sindirilmemiş bir halde ve
daha büyük lokmalar halinde ulaşır. Besinler
sindirim için hazır olmadığından da mide
daha fazla efor harcar, yorulur ve berabe-
rinde de hazımsızlık, dolgunluk hissi,
yanma, şişkinlik ve ağrı gibi şikayetler ortaya
çıkar.

Yirmi dakikaya dikkat

Mide ve beyin senkronize çalışmaktadır. Bu
nedenle yemek yerken alınan bir lokmanın
mide tarafından karşılanması ve uyarının
beyne gidip doyma merkezini uyarması orta-
lama 20 dakika sürer. Vakit kazanmak için
hızla yenilen bir yemek, beynin doyma mer-
kezini geç uyarır ve beyne doyma ile ilgili
mesajı da geç ulaştırır. Bu davranış bir alış-
kanlık haline geldiğinde ise doyma merkezi
uyarılmadığından daha fazla yemek yenmiş
olur. Hızlı yemek yeme bir süre sonra kronik
hale geldiğinde obezite ve metabolik sen-
drom gelişimine yatkınlığı artırır. Aşırı kilo

da diyabet ve kalp-damar hastalıkları ve
inme gibi önemli sorunlara davetiye çıkarır.

Yürüyüş yapın

Besinlerin yavaş yavaş ve sindirilerek yeme
alışkanlığının toplum tarafından kazanılması
çok önemlidir. Çünkü sağlıklı bir yaşamın
başka bir anahtarı,ne tüketildiği kadar nasıl
ve ne şekilde tüketildiğinde de gizlidir. Yemek
sonrası aktivite de sağlık için gereklidir.
Akşam vakitlerinde yapılan yürüyüşler mide-
nin hazmını kolaylaştırır, böylelikle besinler
daha hızlı bir şekilde çözülür.

Besinler iyi çiğnenmeli

Yavaş yenilen yemek sayesinde mide de
yanma, ekşime, dolgunluk hissi oluşma riski
en aza iner. Bu da yemeği daha keyifli hale
getirir, besinlerden tat almayı sağlar. Yavaş
yeme ve besinlerin iyi çiğnenmesi ile sindirim
ve besinlerin emilimi artar. Besinlerin iyi çiğ-
nenmesi, özellikle pişmemiş çeşitli meyve ve
sebzelerin sindirimi için oldukça önemlidir.

Bu önerilere kulak verin

Yavaş yemek yeme alışkanlığı kazanmak için
öneriler… Hızlı yemek yeme alışkanlığını bir
anda değiştirmek mümkün değildir. Fakat
yemek yeme süresini uzatmak için bazı öne-
rilere uymak yararlı olabilir.

Okulların açılmasıyla birlikte ilk ve ortaöğretimdeki çocuklarda idrar kaçırmalar çoğalabiliyor. Okul çağındaki çocukların yaklaşık
yüzde 20’sinde gözlenen idrar kaçırma durumlarında aile ve öğretmenlerin yaklaşımı sorunun çözümünde etkili olabiliyor

Çocuklar idrar kaçırabilir

“HUZURSUZ bacak sendromu”, pek çok
kişiyi gece uykusundan uyandırıyor hatta
çoğu zaman uyutmuyor. Genç ve orta

yaşlarda yüzde 5 oranında görülen sorun, 60 yaş
üzerinde yüzde 20’ye çıkabiliyor. Hastaların çoğu
böyle bir hastalığının olduğunu bilmediği için te-
davi olamadan bu sorunla yaşamak durumunda
kalıyor. Kafein, hamilelik ve uykusuz kalma gibi du-
rumlarda tetiklenen şikayetler, yaşam tarzı değişik-
likleri ile azaltılabiliyor. Memorial Antalya
Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Yılmaz
Niyazi Yazman, huzursuz bacak sendromu hak-
kında bilgi verdi.

Vücudunuzu sarabilir

Huzursuz bacak sendromu; özellikle geceleri istira-
hatte ortaya çıkan, etkilenen bacağı hareket ettirme
ihtiyacı ile birlikte baldır ve ayaklarda hatta bazen
kollarda uyuşma, karıncalanma, uyuşukluk,
yanma, iğnelenme, ağrı ile kendini gösteren nörolo-
jik bir rahatsızlıktır. Genellikle her iki bacağı birden
etkileyen hastalık nadiren kollara, ellere ve vücudun
başka bir yerine yayılabilmektedir. Erken başlayan
huzursuz bacak sendromu genetik geçişli olabilir.

Şikayetler geceleri artar

Huzursuz bacak sendromu olan hastaların birço-
ğunda uyku sırasında belirli aralıklarla bacaklarda
ortaya çıkan periyodik ve istemsiz bacak hareketleri
söz konusudur. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır.
Birçok hastada uyuşukluk ve huzursuzluk, akşam
ve gecenin ilerleyen saatlerinde daha rahatsız edici
olur. Hareketsizlik ile şikayetler artar, hareketle bir-
likte de zaman içinde azalır. Bacaklarda huzursuz-
luk, uyuşma, yanma, ağrı hissedildiğinde, yataktan
kalkıp ev içinde yürüyüşler yapmak yararlı olabilir.
Fakat şeker hastalarında sık görülen polinöropa-
tide, uyuşukluk ve yanma şikayetleri hareketle de
değişmez. Hastalığın şiddeti hastadan hastaya
farklılık göstererek, zaman içinde artıp azalabilir.

Bacaklarınız
huzursuz olmasın

İnsanların gözlük ihtiyacını ortadan kaldı-
ran akıllı merceklerin, gözlük ve kontakt
lens kullanmayan miyop, hipermetrop ve

astigmatı olan hastalara da uygulanabildiğini dile ge-
tiren Op. Dr. Nurcan Gürkaynak, “Göz içi akıllı mercek
ile gözlük kullanmak gerekmiyor. Akıllı mercek uygu-
lanan insanda da katarakt oluşmaz” dedi. Göz Hasta-
lıkları Bölümü'nden Op. Dr. Nurcan Gürkaynak; akıllı
mercekler konusunda bilgi verdi. Akıllı merceklerin
uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan,
gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran ve göz içine yerleş-
tirilen araçlar olduğunu söyleyen Gürkaynak, “Kata-
rakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz
merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştirilir”
diye konuştu.

Gözlük tarihe
karışabilir



İ stanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçı-
lık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına

zararlı ürünleri, "Tele pazarlama" ile satan
kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekip-
leri tespit ettiği şüphelileri bir süre teknik ve
fiziki takiple izledi. Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla
ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13
Eylül'de operasyon kararı aldı. Polis ekipleri
Beylikdüzü'nde bulunan bir rezidans görü-
nümündeki binaya baskın düzenledi.

3 televizyon kanalı, 1 radyo 

Ekipler, baskın sırasında oda kapılarında
'Apartman yöneticisi', 'Kapıcı', 'Görevli' ve
'Avukatlık Bürosu' yazan kısımlardan içe-
riye girdiği zaman uydu üzerinden tele pa-
zarlamayla satış yapan 3 televizyon ile
radyonun anakumanda odaları ve stüdyo-
larla karşılaştı. Baskın sırasında şüpheli
Ekrem İ.'nin talebi üzerine İstanbul Baro-
su'ndan avukat talep edildi. Baskına gelen
avukat O.G. rezidansa girdiği zaman avu-

kat eşi S.G.'nin adının yazılı olduğu tabelayı
gördü. Bunun üzerine eşinin ofisinin başka
bir yerde olduğunu belirterek işlem yapıl-
masını talep etti.

Mesir macunu da var

Polis ekipleri kapısında 'Avukatlık Bürosu'
yazan işyerinde yaptığı aramalarda piyasa
değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 12 bin
500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu
şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu batar-
yası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500
akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele ge-
çirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alı-
nan Ekrem İ., Vatan Caddesi'nde bulunan
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Ekrem İ.'nin
emniyette yapılan detaylı sorgulamasında
televizyon kanallarında 5 kilo balı 100
TL'ye satan kişi olduğu belirlendi. Ekrem İ.,
hakkında Silivri'nin bir mahallesinde tarım
arazisi olan arsaları planlı, projeli ve imar-
lıymış gibi gösterip satışlarını yaptığı iddia-
sıyla hakkında da işlem yapılmıştı.  DHA
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B ugünkü yazımızda; kibirden 
bahsedeceğiz.
Kral çıplak diyenlerden ve bu lafı ettik-

leri zaman başlarına gelenlerden bahsedeceğiz.
Toplum olarak hangi zaman diliminde yaşar-

sak yaşayalım, gerçekleri söyleyenlerin en
büyük düşmanlarının yalanlardan beslenenler
olduğundan bahsedeceğiz.

Entelektüel olmanın, aydın olmanın, top-
luma yön verici işleri yapıyor olmanın, hayatta
bir karşılığı olduğundan, bir bedeli olduğundan
bahsedeceğiz.

İki türlü insandan; bu yolda korkup vazge-
çenlerden, belli bedeller karşılığı inandığı değer-
lerden vazgeçenlerden, silinip gidenlerden de
bahsedeceğiz.

Yaşamı uğruna; inandığı değerleri savunan-
lardan, kamunun çıkarlarını koruyanlardan,
güçlünün değil haklının yanında olanlardan da
bahsedeceğiz.

Kibir, en tehlikeli hastalıktır...

Bakın mesela kibir bir hastalıktır ve bu has-
talığın sebepleri de çoktur.

Tedavisi biraz zor da olsa, mutlaka yapıl-
malı, değilse başımıza gelecek sıkıntılara razı
olmak zorundayız.

İlim sahibi olan birisi ilim öğrenmeden önce
edep öğrenmemişse bu kişi kesinlikle kibir has-
talığına yakalanır.

Gücü ile kuvveti ile güzelliği ile becerisi ile
övünmektir bu hastalığın başkaca belirtilerin-
dendir.

Gözümüzle göremeyeceğimiz bir mikroba,
minnacık bir akrebin sokmasına karşı yaşamı-
mızdan olmak gücüne güvenip kibirli davranan-
lara karşı aklımıza gelen ilk örnektir.

Zenginlik, servet, aile efradı ve adamlarının
çokluğu ile yapılan kibirdir. Bunlar, güzellik,
kuvvet ve ilim gibi insanın kendisinde bulunma-
yan şeylerle kibirlenmektir ki, kibrin en çirkini
de budur. İnsanın kendi şahsında bulunmayan
bir şey ile kibirlenmesi en büyük ahmaklıktır.

Kibirli insan her haliyle belli olur.
Hemen şimdi bu hastalık belirtilerini düşü-

nün ve içinizden beşe kadar sayın.
Etrafınızda ilk aklınıza gelen kişileri say-

maya başlayın.
Hah işte onlar kibir hastalığına bulaşmıştır

ve tedavi olmazlarsa onları akrep sokacaktır.
Şaka şaka tedavi olmazlarsa bu hastalık on-

ları başka hastalıklara kadar taşıyacaktır.

Kral çıplak diyenlerin başlarına ne geldi?

Peki çevrelerinde kibirli insanları uyaranla-
rın, kral çıplak diyerek toplumun yarattığı sahte
kabadayıların, sahte kahramanların, sahte yüz-
lerini sahte siyasilerin, sahte sahtelerin yanlışla-
rını söyleyenleri nasıl bir gelecek bekliyor
dersiniz.

Bahsedelim.
Antik çağın en önemli filozof ve matematik-

çilerinden Pisagor, ülkesindeki politik baskılar-
dan kaçıp geldiği İtalya’nın Kroton şehrinde, üç
yüz kadar genci bir araya toplayarak bir okul
kurmuş.

Ne yazık ki bu okul, yaptığı yenilik ve buluş-
ları hazmedemeyen siyasi çevrelerin ve din yo-
bazlarının galeyana getirdiği halk tarafından
ateşe verilmiş.

Bilim alanına yaptığı katkıları saymakla biti-
remeyeceğimiz Pisagor ve öğrencileri alevler
arasında yanarak ölmüş.

Zaten hakkında yazılı kaynak olmayan, bilgi-
lerin yalnızca anlatılanlarla elde edildiği bu
bilim insanının çalışmalarının çoğu da yangında
kül olup gitmiş.

***
Sokrates: Felsefenin kurucularından biri

olan Sokrates, yıllar boyunca öğrenme tutkusu
olan gençlere öğretmenlik yapmış, çevresindeki
insanlara sorular sorarak onları düşünmeye ve
cevaplar bulmaya teşvik etmiştir. Ancak o dö-
nemde diktatör bir tutumla halkı idare etmeye
çalışan çevrelerin dikkatini çekmesi de gecik-
memiş ve bu durumu engellemek adına; Atinalı
gençlerin aklını karıştırmak, devletin tanrıla-
rına inanmamak ile suçlanarak mahkemeye çı-
karılmıştır. Kendisinden suçlarını kabul etmesi,
özür dilemesi beklenirken Socrates, düşüncele-
rinin arkasında durmuştur. Daha sonra baldıran
otu zehri içirilerek idam edilmiştir.

Michael Servetus: Avrupa'da kan dolaşımını
doğru şekilde inceleyen ilk insan olan Servetus,
bunun yanı sıra gök bilimi, felsefe, hukuk alan-
larıyla da yakından ilgilenmiştir. Hristiyanlığın
özüne dönebilmesi için yanlış öğretilerden arın-
masını gerektiğini savunduğu kitabını, mahke-
melerin cezalarından çekindiği için gizli bir
isimle bastırmıştır. Ancak güvendiği ve eserle-
rinden bahseden mektuplar yazdığı arkadaşı
Calvin, iddialara göre onu kıskanmış ve Serve-
tus'un gerçek kimliğini ortaya çıkararak onu ya-
kalatmıştır. Duruşmaları sırasında kaçmayı
başarsa da bir süre sonra tekrardan yakalanıp,
mezhep sapkınlığı ile suçlanarak diri diri yakıl-
mıştır.

Isaac Newton.
Nikola Tesla.
Charles Robert Darwin.
Antoine Lavoisier.
Giordano Bruno.
Roger Bacon.
İskenderiyeli Hypatia.
Ockham'lı William.
Alan Turing.
Gibi daha bir çok bilim insanı, öngörü sahibi,

eğitimden yana olan, icaddan yana olan, tüm
insanların eşit olduğunu savunan düşünürler ya
öldürülmüşler, ya idam edilmişler ya da okul-
ları, evleri ateşe verilerek diri diri yakılmışlar...

Peki çıplak krallar kimler?

Dün bilim insanları yeni buluş peşinde koş-
tuklarında, toplumu aydınlatmaya çalıştıkla-
rında, kadın - erkek eşitliğinden
bahsettiklerinde, din yobazalarının açıklarını
yakalayıp anlattıklarında, yakılıyorlardı, öldü-
rülüyorlardı, dışlanıyorlardı.

Bugün ise bilim insanları zaman zaman aynı
şeylere maruz kalmakla birlikte.

Gerçekleri paylaşanlar.
Yanlış yapan yöneticilerden, siyasilerden,

devlet adamlarından bahsedenler.
Yalanları, dolanları, hırsızlıkları, üçkağıtları,

ortaya koyan; bilim insanı olsun, gazeteci –
yazar olsun, polis olsun, hukuk insanı olsun.

Haketmedikleri şekilde, menfaatleri karşı-
lığı, düşüncesini kiraya veren kesimler tarafın-
dan linç edilmeye çalışılıyor.

Hırsızlar.
Sahtekarlar.
Yalancılar.
Dolandırıcılar.
Namussuzlar ise, kıs kıs gülerek hem pislik-

lerini devam ettirmeyi sürdürüyorlar, hem de
yaptıkları o pislikler sayesinde elde ettikleri im-
kanlar ile satın aldıkları kişileri kullanarak
daha büyük pisliklerin planlarını yapıyorlar.

Peki ne zamana kadar bu böyle devam edecek?
Namusunu, karekterini, düşüncesini, fikrini,

beynini ve zihnini kiraya veren kişiler olduğu sü-
rece bu maalesef ama maalesef hep böyle sürüp
gidecek!

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Tarih krallar kadar
kral çıplak diyenleri

de yazar!

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 

ŞüPheli Ekrem İ. emniyetteki ilk ifa-
desinde bir işyerinin kapısına 'Avu-
katlık Bürosu' yazmasının sebebi
olarak, Cumhuriyet savcısı deneti-
minde ve baro temsilcisinin katılı-
mıyla arandığını bildiği için böyle bir
yol izlediğini söylediği öğrenildi. Em-
niyetteki işlemleri tamamlanan
Ekrem İ. sevk edildiği adliyede çıkar-
tıldığı mahkeme tarafından adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı.

avukatlık
bürosu
yazdırmış

Kahya çetesine
harac basKını

Pendik hattında
“Kahyalık” adı

altında minibüs
şoförlerinden zorla

para aldıkları
gerekçesiyle

gözaltına alınan 
27 kişiden 10'u

tutuklandı. 
Tutuklananlar

arasında suç örgütü
lideri V.A. ile kardeşi

E.A., da bulunuyor

KadıKöy-PendiK hattında "Kahyalık"
adı altında minibüs şoförlerinden zorla
para toplayan liderliğini V.A'nın yaptığı

'Açıkgözler' olarak bilinen gruba yönelik operas-
yonda şebeke lideri V.A. ve kardeşi H.A.'nın da ara-
larında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı.

10 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişi-
den 3'ü emniyet sorgularının ardından serbest bıra-
kılırken 24'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı
yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 4'ünün
serbest bırakılmasına karar verdi. Savcı, 10'unun
adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıl-
ması, 10 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kuru-
lan örgüte üye olmak" ve "Birden fazla kişi
tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanması
talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan
mahkeme, aralarında suç örgütü lideri V.A ile kar-
deşi E.A'nın da bulunduğu 10 şüphelinin de "Suç iş-
lemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve
"Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçla-
rından tutuklanmasına karar verdi. DHA

Çikolatalar
alEv aldı

Maltepe'de bir çi-
kolata fabrikasının
yanında bulunan ve

işçilerin kaldığı bölümde çıkan
yangın korku ve paniğe neden
oldu. İtfaiye ekipleri tarafın-
dan söndürülen yangında
atölye ile işçilerin kaldığı
bölüm kullanılamaz hale geldi.

Sebebi araştırılıyor

Büyükbakkalköy Mahallesi
Büyükbakkalköy Yolu'nda bu-
lunan çikolata fabrikasının bi-
tişiğinde bulunan işçilerin
kaldığı bölümde saat 03.00 sı-
ralarında henüz belirleneme-
yen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk
edilen itfaiye ekipleri yangını
kısa sürede kontrol altına ala-
rak söndürdü. Yangının ardın-
dan işçilerin kaldığı bölüm ve
atölye bölümünden oluşan tek
katlı bina kullanılamaz hale
gelirken, yangında şans eseri
ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının kesin çıkış nedeni it-
faiye ekiplerinin yapacağı ça-
lışmanın ardından
belirlenecek.

Beylikdüzü'nde kapılarında "Apartman yöneticisi"
ve "Avukatlık Bürosu" yazan depolar bulunan ve 
3 televizyon ile radyo yayını yapan işyerinin yer

aldığı rezidansa yapılan "tele pazarlama"
baskınında çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Operasyonda televizyon kanallarında 5 kilo balı
100 TL'ye satan Ekrem İ., gözaltına alındı

Balcı EkrEm’E
tElE opErasyon

Emniyet 
ekipleri,

operasyonun
ayrıntılarını

basın
mensuplarıyla

paylaştı.

Ateşi mahalleli söndürdü 
ŞiŞli'de iki katlı ahşap binada yan-
gın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye
ekibi müdahale ederken, mahalleli

de hortumla su sıkarak yangını söndürmeye
çalıştı. Yangın, Paşa Mahallesi Avukat Cad-
desi'nde saat 20.00 sıralarında çıktı. Henüz
belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir
anda ahşap binayı alevler sardı. Mahalleli

hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye
çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müda-
hale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan
binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf
etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müda-
halesinin ardından yangın kontrol altına
alındı. 
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G erek ülkemizde, gerekse yakın çev-
remiz ve dünyadaki gelişmelere
baktığımızda ortalık hayli gergin ve

havalara inat gelişmeler çok sıcak.
Bir yanda ABD ve Tramp’ın sürekli ger-

ginliği artıran, savaş kışkırtıcılığına varan
söylem ve uygulamaları, diğer yanda Su-
riye üzerinden Rusya, İran ve Çin’in güç
denemeleri.

Aynı anda Avrupa Birliği ülkeleri ve
yakın zamanda AB den çıkan İngiltere’nin
yeni paylaşım pazarlığında yer kapma
kavga ve telaşları.

Tüm bu gelişmelerin ortasında, politika
üretmekte zorlanan, ekonomik sıkıntılar ve
iç siyasetteki açmazlar nedeniyle giderek
yalnızlaşan bir Türkiye.

ABD nin uyguladığı ekonomik ambargo-
lar, artan işsizlik ve enflasyon, gelir dağılı-
mındaki dengesizlik, üretimde artış var
gibi görünse de tıkanan sanayi, kepenk ka-
patan esnaf, faiz kıskacındaki kobiler,
mazotunu alamayan, borcunu ödeyemeyen
köylüler, diploması işe yaramayan gençler,

yaz-boz tahtasına dönmüş eğitim sistemi…
…..

Tüm bu olumsuzların ortasında çaresiz
hamleler yapan bir iktidar.

Daha doğrusu, giderek çevresine olan
güvenini de yitirdiği için, tüm yetkileri
kendi elinde toplayan bir Cumhurbaşkanı.

Üstelik de uluslararası ilişkilerde kimi
zaman yaptığı olumlu işler de Şarbon has-
talığı, anlamsız bir hibe uçak polemiği,
CHP ile girdiği İş Bankası kavgasının ara-
sında yok olup gidiyor.

Ülkenin daha çok birlik, beraberliğe ih-
tiyacı olduğu bir dönemde; muhalefetle
daha sıcak ilişkiler kurulması için çaba
göstermek, halkın var olan sorunlardan
kaynaklı tepkilerini azaltmak için daha
yakın diyaloglar dururken, toplumu daha
çok geren, kutuplaştıran söylemlere yönel-
mek ne iktidara ne de Cumhurbaşkanına
hiçbir yarar sağlamaz. Aksine yaklaşan
yerel seçimler öncesi ortam daha da sıcak
hale gelebilir.

Yaz sıcaklarından yeni kurtulduğumuz

şu günlerde toplum olarak
biraz serinlemeye, birbirimiz anlamaya, ta-
hammül göstermeye öyle çok ihtiyacımız
var ki!

Kaldı ki yaklaşık 5 ay sonra yerel seçim-
ler var ve bir yandan siyasi partiler bu se-
çimlere hazırlanıyor, aday belirleme
çalışmalarına başlıyorlar. 

İttifak arayışları nedeniyle siyasi parti-
ler arasında başlayan görüşmeleri fırsat bi-
lerek ilişkilerin normalleşmesine yönelik
adımların atılması gerekiyor. 

Doğal olarak da bu konuda en büyük
görev ve sorumluluk iktidar partisine, daha
doğrusu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a
düşüyor.

Eğer muhalefet partilerini ve sivil top-
lumu yanına almaz, ülkemiz adına yaşam-
sal öneme sahip sorunların çözümünde
destek istemezse, yerel seçimlerde göreceli

bir başarı kazansa da iktidarın işi gerçek-
ten çok zor.

Erdoğan ve AK Partinin tek şansı muha-
lefetin dağınıklığı ve politika üretmedeki kı-
sırlığı. Ülke yönetiminde iktidar olmak
yerine parti içi iktidar kavgalarıyla meşgul
olan muhalefet, iktidara nefes aldırıyor.

Yoksa kendi içinde organize, demokrasiyi
tüm kurum ve kurullarıyla işletebilen güçlü
bir muhalefet olsa, iktidarın bu kadar per-
vasız davranması mümkün olamazdı.

Terörle mücadeleyi salt PKK ile savaş
olarak kabul etmek yerine bütün olarak de-
ğerlendirip, örneğin Fetö’nün siyasi ayağını
hala ortaya çıkaramamış bir iktidarın,hala
MİT içerisindeki uzantıları bile temizleye-
memiş olması ne kadar anlaşılır bir 
durumdur.

Sıradan bir rahibi bahane ederek Türki-
ye’yi sıkıştırmaya çalışan, bunda da bir öl-
çüde amacına ulaşan ABD nin yıkıcı
politikalarıyla, AB nin iki yüzlü tavır ve uy-
gulamaları, Suriye ve İran’ın duruma göre
değişen ilişkileriyle tek başına mücadele et-
menin ne kadar zor olduğunu artık görmek
gerekiyor.

Aksi halde, Trump’ın yaptırımları karşı-

sında yapılan Türk parasına dönüş gibi
hamleler anlamsız kalır. 

En son Putin le varılan çatışmasızlık böl-
geleri oluşturulması konusundaki anlaşma,
çok büyük yıkıma neden olacak saldırılar
öncesi elbette önemli bir adım.

Ama ülkemiz ve bölgemiz, hatta dünya
barışı için çok değerli bu adım ve anlaşma-
nın ayrıntılarıyla ilgili toplumun ve özellikle
de muhalefet partilerinin bilgilendirilmesi
gerekmez mi? Türkiye nin normalleşmesi
için kuşkusuz bir değişim ve yenilenmeye
ihtiyaç olduğu tartışmasız bir gerçek.

Ancak demokratik yollardan gerçekleşti-
rilecek bir iktidar değişikliği olana kadar,
Türkiye’nin normalleşmesi için siyasi diya-
log ve toplumsal uzlaşı zorunlu hale 
gelmiştir.

İktidarın da muhalefetin de bu konuda
olumlu adımlar atması, siyasi çekişme ve
önyargıları bir kenara koyup, ülkenin gele-
ceğini ilgilendiren önemli konularda işbir-
liği yapmaları gerekir.

Bu toplumu daha çok germeye, ortamı
yaşanmaz hale getirmeye, ülkenin gelece-
ğini tehlikeye atmaya hiç kimse ya da ku-
rumun hakkı yoktur.

Havalar soğudu ama ortam çok sıcak ayhanongun@gmail.com 

Ayhan ONGUN
DUYARLILIK

B aşkan Akgün, 19 Eylül Gaziler Gü-
nü’ne ilişkin yayımladığı mesajında
şu ifadelere yer verdi:  “Üzerinde

huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız cen-
net vatanımız, şehit ve gazilerimizin kahra-
manlıkları sayesinde bizlere miras kalmıştır.
Yüce Türk milleti, yurdunu canından öte
sayarak şehitlik makamı ve gazilik mertebe-
sine ulaşan öz evladı askerine sevgi, saygı
ve şükran duygularıyla bağlanmıştır. Gazi-
lerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık
destanları, onların şerefli isimlerini, milleti-
mizin hafızasına kazımıştır.”

Değerlerini bilmek lazım

Gazilerin Türkiye'de hak etttiği değeri gör-
mesi gerektiğini de kaydeden Akgün, “Ga-
zilerimiz bizim onur ve şeref
madalyalarımızdır. Yüce Türk milletinin en
şerefli sözünün şehitlik ve gazilik olduğunu
hepimiz kabul ederiz. Onların her birini
göğsümüzde şeref madalyası olarak taşırız.
Eğer bizler bu kutsal vatan toprağında
huzur ve güven içerisinde özgürce yaşıyor-
sak bunu gazilerimize ve şehitlerimize
borçluyuz” dedi.

TÜRKAN ERVAN

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Kar-
deş Şehirler Projesi kapsa-
mında İstanbul'un Kağıthane

ve Diyarbakır'ın Kocaköy ilçeleri kardeş
şehir oldu. Proje kapsamında Kağıt-
hane Belediyesi kardeş şehirler Koca-
köy'e taziye evi ve park yanı sıra Dicle
ilçesineyse prestij cadde ve park hizmeti
götürdü. Kültürlerarası iletişimin ve ye-
relde işbirliğinin güçlenmesi adına atı-
lan adımların devamı olarak da
Kocaköy ilçesinden davet edilen 40 kişi-
lik heyet Kağıthane’yi ziyaret etti.

Boğaz gezisi yaptılar

Heyet, İstanbul kültür turu kapsamında
önce vapurla Boğaz gezisi yaptı, ardın-
dan Sultanahmet ve Eyüp Sultan ilçele-
rinde tarihi yerleri gezdi. İstanbul
turunun ardından Kağıthane’ye gelen
heyet kardeş şehrin tarihi ve modern
yerlerini uzman rehberler eşliğinde ye-
rinde gözlemleme fırsatı buldu. Sada-
bad Camii ve çevresi, El Yapımı Kağıt
Atölyesi, Sapphire Seyir Terası ve Şehir
Müzesi Kağıthane’de gezilen yerler ara-
sındaydı. İlçedeki vatandaşların yoğun
ilgisiyle karşılanan heyet gezi yerlerinde
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program 3 gün sürdü

Kağıthane Belediyesi tarafından orga-
nize edilen gezi programı 3 gün sürdü.
Misafir heyet adına verilen yemekte Ko-

caköylü vatandaşlarla buluşan Kağıt-
hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç kar-
deşliğe vurgu yaptı: ‘’Anayurt bildiğimiz
bu topraklarda bin yıldır biriz ve bera-
beriz. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle
güneyiyle Türkiye dünyanın her açıdan
önemsediği bir ülke. Bizim için ikinci bir
Türkiye yok. Birileri 15 Temmuz’da bu
ülkeyi boyunduruk altına almaya ça-
lışsa da, birileri terörle ülkeyi bölmeye
kalksa da, birileri ekonomik darbelerle
bizlere diz çöktüreceğini zannetse de
biz bir ve beraber olduğumuz sürece
her zorluğun üstesinden geliriz. Her
oyunu bozar, kendimiz oyun kurarız.
Bir kez daha Kâğıthane’mize hoş geldi-
niz. Burada misafir değil, ev sahibi sayı-
lırsınız.’’ diye konuştu.

GAZILER SEREF
MADALYAMIZDIR
19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Gazilerimiz bizim
onur ve şeref madalyalarımızdır. Yüce Türk milletinin en şerefli sözünün şehitlik ve gazilik olduğunu hepimiz kabul ederiz” dedi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinden davet edilen 40 kişilik heyet İstanbul kültür turunun ardından Kağıthane'yi
gezdi. Diyarbakırlı vatandaşları ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç ise “Bizler her daim kardeşlik içinde yaşamalıyız. Şunu bilmeliyiz ki ikinci bir Türkiye yok” dedi

AkgüN açıklamasının
devamında şu ifadelere
yer verdi; “Gaziler Günü
vesilesiyle, başta ebedi
başkomutanımız Gazi
Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları
olmak üzere, bayraklaşan
vatan topraklarının bü-
tünlüğü, devletimizin be-
kası, milletimizin birlik ve
kardeşliği uğrunda canını
ortaya koyan kahraman
şehitlerimiz, ebediyete in-
tikal etmiş olan kahra-
man gazilerimizi saygı,
minnet ve rahmetle anı-
yorum. Hayatta olan ga-
zilerimizi minnet ve
saygıyla selamlıyorum.”

Atatürk’ü
unutmadı

Ikinci bir Türkiye yok

Heyet adına teşekkürlerini ileten AK Parti
Kocaköy İlçe Başkanı Eşref Türe ise Ka-
ğıthane’yi çok beğendiklerini ve Kağıt-
hane halkının misafirperverliğinden çok
memnun kaldıklarını ifade ederek; “İna-
nın Kocaköy’de en çok Kağıthane konu-
şuluyor. Kardeş Şehir Projesi
kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışma-

lar neticesinde Kocaköylüler, Kağıtha-
ne’deki çalışmaları yakından takip eder
oldular. Burası hem tarihi hem de İstan-
bul’un merkezinde modern bir şehir. Tür-
kiye’deki tüm yenilikleri buradan
görebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda işbir-
liğimiz ve kardeşliğimiz güçlenerek
devam edecek’’ dedi.

Kardeşlik güçlenecek

İnönü eşitlikten yana
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, kadın ve erkeklerin
her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan Kadın
Adayları Destekleme Derneği’ne (KA.DER) üye oldu

ŞİŞLİ Belediyesi bünye-
sinde hayata geçirdiği
kadın - erkek eşitliğine

yönelik projelerle ilklere imza atan
Şişli Belediye Başkanı H. Hayri
İnönü, tüm karar organlarındaki
kadın temsil oranını yükseltmek
için çalışan sivil toplum örgütü
KA.DER’e üye olarak destek verdi.

Eşitlik yoksa demokrasi olmaz

Kadının toplumun her alanına yer
almasının, demokrasinin bir gereği
olduğunu ifade eden İnönü, “Bir
ulusun ilerleme kaydetmesine
ancak ve ancak kadınlar öncülük
edebilir. Kadınların eşit temsil hak-

kının olmadığı bir toplumda de-
mokrasiden söz etmek mümkün
değildir. Bu nedenle cinsiyet eşit-
sizliğini ortadan kaldırmak, top-
lumdaki tüm bireylerin kararlara
katılımını ve kadını toplumun her
alanında temsil edilmesini sağla-
mak hepimizin ortak sorumlulu-
ğudur. Bu anlamda özellikle yerel
yönetimlere önemli görevler düş-
mektedir. Biz de Şişli Belediyesi
olarak kadınların ekonomik, sos-
yal, kültürel yaşama katılımını
önemsiyor; bu alanda pek çok
proje gerçekleştiriyoruz. KA.DER
üyeliği ile birlikte bu çalışmaları
daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Minnet 
borcumuz var

İSTANBUL Eyüpsultan
Kaymakamı Abdullah
Dölek, 19 Eylül Gaziler

Günü dolayısıyla bir mesaj yayımla-
yarak, Sakarya Meydan Muhare-
besi’nin kazanılmasının ardından 19
Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) tarafından,
Başkomutan Mustafa Kemal Ata-
türk’e, “Mareşal” rütbesi ile “Gazi”
unvanının verilmesi dolayısıyla ülkede
her yıl 19 Eylül “Gaziler Günü” ola-
rak kutlanmakta olduğunu hatırlattı.
Kaymakam Dölek, mesajında şu ifa-
deleri kullandı;  Bugün 97. yıldönü-
münü kutladığımız Gaziler Günü
dolayısıyla, milletimizin göz bebeği
olan şehit yakınlarımıza ve kahraman
gazilerimize minnet ve şükran borçlu
olduğumuzu bir kez daha vurgular-
ken, bu gün vesilesiyle başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arka-
daşları olmak üzere, ebediyete intikal
eden kahraman şehitlerimizi ve gazile-
rimizi rahmetle anıyor, bugün ara-
mızda olan gazilerimize sağlık, esenlik
dolu bir ömür dileyerek, sevgi ve say-
gılarımı sunuyorum.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçede yaşayan gazilerle bir araya gelerek hediyeler verdi.

Abdullah
Dölek

Fazlı
Kılıç

Hayri
İnönü



D ünyanın sıfırdan yapılan en
büyük havalimanı olan İstan-
bul Yeni Havalimanı bağlantı

yolları üzerinde bulunan Bağcılar’da,
ulaşım sorununu çözmeye yönelik dev
atılımlarda bulunuluyor. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve Bağcılar Beledi-
yesi işbirliğiyle ilçedeki otopark sorunu
ve ileride yaşanabilecek havalimanı
trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni

projeler hayata geçiriliyor. 

Araç kapasitesi artacak

Bu kapsamda yapımına başlanan 3 ve
4’er katlı zemin altı 7 otoparkın inşaatı
hızlı bir şekilde devam ediyor. 4 bin
099 araçlık modern ve çevreci özellik-
teki otoparkların önümüzdeki yıl bitiri-
lerek hizmete sunulması planlanıyor.
Açılışı yapılacak yeni alanlarla birlikte
Bağcılar’da belediye bünyesindeki oto-
park sayısı 11’e çıkarken araç kapasi-

tesi ise 5 bin 203 olacak. Zeminaltına
inşa edilen otoparkların üstü çocuk
parkı, yaşam alanı ve pazar alanı ola-
rak değerlendiriliyor. Projeler arasında
en büyüğü olan Bağcılar 15 Temmuz
Milli İrade Meydanı’nın altına yapılan
1162 araçlık devasa otoparkta asansör
de bulunuyor. Sürücülere otoparktan
metroya geçiş imkanı da sunuluyor.
Ayrıca meydanın etrafında bulunan
evlerin siluetleri ve kat yükseklikleri de
aynı olacak.
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HALKIN AVUKATI

Y eril seçimlere altı ay gibi az bir süre kala,
partiler seçim hazırlıklarıyla ilgili değerlen-
dirme toplantılarına başladı.

24 Haziran seçimlerini 66 gün sonra değerlendi-
ren CHP, dün İstanbul’da Yerel Yönetimler Çalıştayı
düzenledi. Burada konuşun Seyit Torun, İstanbul’u
kesinlikle alacağını belirtti ve Eylül ayı içinde ön ça-
lışmaları tamamlayıp Ekim ayı ortasında yerel se-
çime start verileceğini belirtti.

İyi güzelde hala adaylar belli değil. Bazı il ve il-
çelerin adayları şimdilerde belli olmalıydı ki adaylar
çalışsın ve seçimi kazanmak için hamleler yapsın.

Bu konuda damdan düşen biri olarak şunu belirt-
meliyim. 2009 Seçimlerinde 45 mahallesi olan Be-
yoğlu adaylığım seçime 38 gün kala açıklanmıştı.
Her mahalleye bir gün ayıramadığımız için Büyük-
şehir Adayımız olan Genel Başkanımız Kemal Kılıç-
daroğlu ile gecemizi gündüzümüze katarak çalışmış
ve seçim gecesi trafonun patlaması sonucu Türkiye-
nin ilk Trafo mağduru olarak seçimi kaybetmiştim
ama rövanş almaya henüz çıkmadım. Onunda za-
manı elbet gelecektir.

O nedenle adaylar önceden belirlenmeli ve çalış-
malara hemen başlanmalıdır. Çalışmalarda ev ziya-
retleri ilk planda oymalıdır. Evlere gidilip yapılacak
sohbetlerden çekinilmemelidir.

Öyle cadde ve sokaklarda broşür dağıtıp sonra da
sosyal medyada resim paylaşılıp altına da, “Bu gün
çok çalıştık ve yorumduk” yazılmamalıdır.

Önemli bir husus daha İstanbul başta olmak
üzere diğer il ve ilçelerimizde mutlaka ittifak yapıl-
malıdır. Gücü olan ve seçimi kazanamayacak parti-
lere başkan yardımcılığı ve meclis üyeliği verilerek
seçime gidilmelidir. Böylece kazanılmış ilçelere ila-
veler yapılması pek ala mümkündür.

Böyle bir yola başvurulmaması halinde ise, bazı
ilçelerin kaybedilmesi de mümkündür.

Başkan Erdoğan partililerine verdiği mesajda,
“Kimse bana danışmadan istifa etmesin. Sizler il ve
ilçelerinizi yönetmek üzere seçildiniz. İhtiyaç duyul-
ması halinde ben davet ederim” deyip hükümranlı-
ğını ilan etti.  Demek ki AKP’nin adayları Başkan
Erdoğan’ın elinin altında ya da kafasında mevcut.

Onlardan çıt çıkmaz, yarın bir gün CHP adaylık-
ları açıklanmaya başlayınca izleyin
hengameyi  görün.  

Seçimlerin nasıl kaybedildiğine ve R. Tayyip Er-
doğan’ın yani Başkan’ın önünün nasıl açıldığını gör-
mek için 1994 seçimlerinin sonucuna bir göz atalım
ve tahlil edelim.

RP  adayı Recep Tayyip Erdoğan  973 bin 
704 oy.

ANAP  adayı  İlhan Kesici  855bin 897 oy.
SHP  adayı  Zülfü Livaneli  784bin 693 oy.
DSP adayı Necdet Özkan   478 bin 612 oy.
CHP adayı Ertuğrul Günay  54 bin 028 oy.
Şimdi aynı düşüncede olan SHP, DSP ve

CHP’nin oylarını toplayıp bakalım o zamanda da
şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan olur muydu,
olmaz mıydı?

Şimdi aynı yılın Beyoğlu sonuçlarına bakalım.
RP adayı Nusret Bayraktar  36 bin 906 oy.
SHP adayı Halil Ergün  23 bin 203 oy.
DSP adayı Kutluhan Özorhun 14 bin 920 oy.
CHP adayı Hüseyin Aslan 2 bin 679 oy.
Şimdi Beyoğlu sonuçlarını bir araya getirin hesa-

bını yapın bakalım. Şimdi o koltukta Ahmet Misbah
Demircan olur muydu, olmaz mıydı?

Satın babam satın!..

Mevcut iktidardan önce ANAP döneminde milli
varlıklar özelleştirilmeye başlanmıştı. Günümüzde
ülkemizi yönetin iktidar partisi yönetime geldiğin-
den bu yana, özelleştirmeden vaz geçip satmaya
başladı. O gün bu gündür sata sata milli değerleri-
mizi bitiremedi.

Satılanlar sayfalar tutar ama önemli bazılarını
hatırlatmakta yarar var. Paşabahçe Cam Sanayi,
İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, Asel-
san Hisseleri, Etki Holding, Petkim, Tüpraş, Tür-
kiye Gübre Sanayi, Tekel Alkollü İçkiler, İstanbul
Sigara fabrikası, (O nedenle Samsun, Maltepe,
Bafra, Yenice, Yeni Harman, Birinci, İkince, Bahar,
v.s sigaraları sadece aklımızda kaldılar.)

Linyit işletmeleri, Beykoz deri kundura, Sabiha
Gökçen Havaalanı, Türk Telekom, Ray ve Başak Si-
gorta, Limanlarımız, Şeker Fabrikaları, Kağıt Fab-
rikaları, (BU nedenle gelecekte bir çok gazetenin
yayın hayatına son vereceği gibi yayın evleri kitap
basamaz hale geleceği gibi, binlerce gazetecinin de
işsiz kalacağı şimdiden öngörülüyor.)

Müşteri aranan varlıklarımız

Elde kalanlar ve müşteri aranan diğer milli de-
ğerlerimize gelince, Bunların bir kısmı Başkan Er-
doğan’ın başkanlığına atandığı Fona aktarıldı.

Bunların arasında önemli olanlar ise;
PTT, TRT, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik

Dağıtım (TEDAŞ), TOKİ ÇAY-KUR, TMO, TİGEM,
DMO, Ziraat Bankası ve bağlı şirketleri,  Türkiye
Halk Bankası ve bağlı şirketleri,, İLBANK, MKE
Sümer Holding’in tümü,, İller Bankası, Türkiye
Emlak Bankası, Kömür ve Linyit İşletmelerinin
tümü, Elektrik üretim İşletmelerinin tümü.

Bu listeyi de uzatmak mümkün. Önemli birkaç
tanesini yazdım.

Ne diyeyim?
Satın Baba, satın…

İSTANBUL
mustafadolu49@gmail.com 

Yerelde ittifak şart
Satın baba, satın..

SEDEF KABAK

Bağcılar'daki otopark sorunu İBB ve ilçe belediyesinin ortak
çalışmasıyla birlikte çözüme kavuşmak üzere. Mevcutta
hizmet veren bin 104 araçlık 4 otoparka, 4 bin 99 araç 
kapasiteli 7 otopark daha ekleniyor. İnşaatları devam eden
otoparkların 2019 yılında hizmete açılması planlanıyor
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BEKLIYOR Bölge trafiği rahatlayacak

Otopark inşaatlarını gezerek incelemelerde bulunan
Bağcılar Belediye Başkanı lokman Çağırıcı, “İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmalar sonu-
cunda otopark sayımızı önümüzdeki yıl içerisinde
daha da artırarak hem ilçemizin hem de bölgenin tra-
fiğini rahatlatacağız. Hemşehrilerimizin arabamı ne-
reye park edeceğim sıkıntısı ve yollardaki yoğunluk
sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Mevlüt Uysal’a ilçemize yapmış olduğu yatırım-
lardan dolayı teşekkür ediyorum. Heyecanla açılış
yapacağımız günü bekliyoruz" diye konuştu.

Büyükçekmece
kursa gidecek
Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi “Okula Destek ve Sınavlara Hazırlık Kursları”
kayıtları başladı. Kursların ücretsiz olacağını öğrenen vatandaşlar, kayıt için sıraya girdi

BÜyÜkçekmeceli öğ-
rencileri 2018-2019 yeni
eğitim ve öğretim yılında

da yalnız bırakmayan Büyükçek-
mece Belediyesi, velilerden hiçbir
ücret talep etmeyerek çocukları ge-
leceğe hazırlıyor. 4-5-6 ve 7’inci sınıf
öğrencilerine yılsonuna kadar
Türkçe ve Matematik, 8’inci sınıf-
lara ise Liseye Geçiş Sınavı (LGS)
için Türkçe, Matematik, Fen, İngi-
lizce ve İnkılap Tarihi dersleri veren

Büyükçekmece Belediyesi Halk
Akademisi, eğitim alanında öğrenci-
lere destek olmaya devam ediyor. 

Eğitim benim işim

Çocuklara verilen eğitimin ülkeye
yapılan en büyük hizmet olduğunu
belirten Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyük-
çekmece’nin aydınlık yüzü olan ço-
cuklarımıza destek olmak bizi
mutlu ediyor. Türkiye’nin en büyük

sorunlarından bir tanesi eğitimdir.
Çocuklarımızın gelecekte aydınlık
yolda yürümelerini istiyorsak eğitim
ve öğretim konusunda her zaman
onların yanında olmalıyız. Her yıl
binlerce çocuğumuzu eğitim mer-
kezlerimizde geleceğe hazırlıyoruz.
Eğitim benim asıl işim. Eğitime kat-
kıda bulunmak, çocuklarımıza ay-
dınlık bir gelecek sunmak için
çalışmalarımıza devam edeceğiz”
dedi. 

Trafik polisi değil zabıta
Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu
bölgelerdeki 15 ilkokulda her sabah 08:30’da çocukların güvenliği için hazır bulunuyor

UzUn bir yaz tatili-
nin ardından Tür-
kiye genelinde

yaklaşık 18 milyon öğrenci
için dün ilk ders zili çaldı. Öğ-
rencilere eğitim öğretim dö-
nemi boyunca verdiği
desteklerle öne çıkan Beylik-
düzü Belediyesi, şimdi de il-
çede yaşayan minik
öğrencilerin okullarına gü-
venle ulaşabilmesi adına çalış-
malarına hız verdi.

Ekipler hazır

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, araç trafi-
ğinin yoğun olduğu bölgeler-
deki 15 ilkokulda her sabah
08:30’da çocukların güvenliği
için hazır bulunuyor. Öğrenci-
lerin ışıklardan, yaya geçitle-
rinden veya kritik
kavşaklardan geçişlerinde on-
lara yardımcı olan ekipler ay-
rıca okul önlerinde bulunan ve
çocuklar için açıkta yiyecek,
içecek satan satıcılara karşı da
caydırıcı önlemler alıyor.

Okul servisi
belediyeden
Maltepe Belediyesi tarafından başlatılan ve
büyük ilgi gören ücretsiz okul servisleri,
dördüncü yılında da devam ediyor. Uygulama ile
7 hat üzerinden taşınan Maltepeli öğrenciler,
okullarına ücretsiz olarak ulaşım imkanı buluyor

maltepe Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin
okullarına rahat ve güvenli bir şekilde taşın-
ması amacıyla 3 senedir başarıyla sürdür-

düğü ücretsiz öğrenci servislerini, bu sene de sürdürme
kararı aldı. Servisler 7 hat üzerinden, öğrencileri evden
okula ulaştırıyor. Günlük ortalama 400 öğrenciye hiz-
met verecek olan servisler bugüne kadar 185 bin kilo-
metre yol katetti.  Yeni eğitim öğretim yılında tüm
öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar dileyen
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepeli öğrenci-
lerin en iyi şartlarda eğitim-öğretim görmeleri için canla
başla çalışıyoruz. İstanbul’un trafik çilesinde öğrencile-
rimiz mağdur olmasın, huzurla ve güvenle okullarına
ulaşabilsin diye 4 yıldır uygulamaya koyduğumuz üc-
retsiz okul servislerimiz sayesinde, öğrencilerin ulaşım
ücretleri de ceplerine harçlık olarak kalıyor” dedi.

7 hat 2 vardiya

Öğrenci servisleri, toplu ulaşım araçlarının yoğun ol-
duğu saatlerde, belirlenen 7 güzergâhta, sabah 06:10 ve
07:10 saatleri arasında 2 vardiya halinde sefer gerçek-
leştirecek. Öğrenciler servislerden faydalanmak, saatleri
ve güzergâhlarıyla ilgili bilgi alabilmek için mahalle
muhtarlıklarına başvurabilecek. 

Ümraniye Belediyesi öğretmenleri unut-
mayarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılının
başlaması münasebetiyle ilçedeki tüm okul-

lara benjamin süs bitkisi hediye etti. Konuya ilişkin ko-
nuşan Başkan Hasan Can, “Çok kıymetli
meslektaşlarımıza 2018-2019 eğitim öğretim yılında;
sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Allah yardımcımız
olsun” dedi. Can, tebrik mesajının yer aldığı benjamin
süs bitkisi hediye ederken, öğretmenler gibi öğrencilere
de başarılar dilemeyi ihmal etmedi.

ümraniye öğretmenleri
unutmadı

Kentsel dönüşüm projelerinin bir
çok yönüyle ele alındığı Özel Kalem
Dergisi Yerel Yönetim Zirvesi tür-

kiye'nin dört bir yanından gelen akademisyen-
leri ve belediye başkanlarını bir araya
getirdi.Belediye başkanlarının kentsel dönüşüm
projelerine ilişkin sunumlar yaptığı zirvede ko-

nuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
tahsin Usta, kentsel dönüşümün şehir kimli-
ğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 

Şehir kimliği için önemli

Usta, Kentsel dönüşümün şehir kimliğinde
önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan

Usta,” Burada diğer belediye projeleriyle kendi
projelerimizi kıyaslama imkanı buluyoruz. Kent-
sel dönüşüm ilçemizin yüzde 40'ına yakın böl-
gede yapılıyor. Şu anda 7 bölgede inşaat
çalışmaları devam ediyor. Birkaç yıl içinde hızlı
bir dönüşüm yaptığımızı görmüş olacağız. Kent-
sel dönüşüm ile tüm şehrin alt yapısı ve donatı-
ları değişiyor. sanata bakışı, yerleşim alanları
ve otoparklar her şeyi. değiştiriyor” ifadelerini
kullandı.
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GOP kentsel dönüşümü kOnuştu

Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, trafik polisi gibi 
hizmet vererek, çocukların güvenliğini sağlıyor.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, kurslara katılacak çocuklara başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.

Lokman
Çağırıcı



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

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

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

Et & MANgAL

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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T ürkiye’nin en geniş tabanlı KOBİ ya-
pılanmasına sahip iş dünyası örgütü
olan İSİFED Genel Başkanı Muam-

mer Ömeroğlu reel sektörün yaşadığı sıkıntı-
lara çözümün Avrupa Birliği’nin KOBİ
Politikaları Sözleşmesi içerisinde yer alan
“Önce Küçüğü Düşün” ilkesinin hayata geçi-
rilmesiyle rahatlayacağını vurguladı. KO-
Bİ’lerin ve Anadolu iş dünyasının nakit
sıkışıklığı ve tahsilat sorunları için ciddi fi-
nansmana ihtiyaç duyduğunu kaydeden
Ömeroğlu, “Alacağını tahsil edemeyen küçük
işletmelerimiz kapanma noktasına gelmiştir.
Ekonomimizin can damarı KOBİ’lerimizi, fi-
nansal dalgalanmaların ve belirsizliklerin art-
tığı dönemlerde pozitif ayrımcılık ilkesiyle
gözetmek hepimizin sorumluluğudur. KO-
Bİ’lerimiz büyürse, ülkemiz büyüyor. Ekono-
mide kalkınma odaklı bir model yaratmak,
yüksek katma değerli üretim ve ihracatımızı
artırmak istiyorsak; KOBİ’lerimizin rekabet
gücünü artıran önlemleri almak zorundayız”
dedi.

KOBİ'ler zor durumda

Finansal piyasalarda dalgalanmaların arttığı
dönemlerde, özellikle ve öncelikle KOBİ’lerin
etkilendiğinin altını çizen İSİFED Genel Baş-

kanı Ömeroğlu, şunları söyledi: “Diğer ülke-
lerle rekabetçiliğin korunabilmesi adına
da KOBİ’lerimizin AB ve diğer geliş-
mekte olan ülkelerle benzer şartlara
getirilmesi kritik bir noktadır. KO-
Bİ’lerin finansmana erişimde orta
ve büyük ölçekli firmalara göre her
zaman daha dezavantajlı olduğu
göz önüne alındığında, finansman
kaynaklarının pahalandığı ve azal-
dığı dönemlerde işler KOBİ’ler için
daha da zorlaşmaktadır. Dolayı-
sıyla KOBİ’ler için öncelikli olarak
birtakım adımlar atılması hem kısa
hem de uzun vadede, piyasa dalgalan-
malarının etkisinin sınırlı kalmasına yar-
dımcı olacaktır. Tahsilat güçlüğü ile ilgili
problemlerin KOBİ’lerde finansal krize sebep
olmasını engellemek amacıyla, “önce küçüğü
düşün ilkesi” çerçevesinde önlemler alınması
ülkemizin küresel rekabet gücüne de sağlam
bir destektir.”

Bir sürü aksaklık var

“Türkiye’de KOBİ’lerin “Geleceğin büyük fir-
maları” olmalarının önündeki en büyük engel
işi kaybetmemek adına alacaklarını zama-
nında alamamalarına itiraz edememeleridir.
TTK’nın 1530. Maddesi AB’nin Geç Ödeme
Direktifi ile benzer bir mantıkla çıkarılmış

olsa
da kanu-
nun çıkış ve uygulama aşamasındaki bazı ak-
saklık ve eksiklikler göze çarpmaktadır” diyen
Ömeroğlu, politika önerilerini şöyle özetledi: 

1. “Ticari alacak sigortasına ilişkin devlet
destekli sistem fiilen de işler hale getirilmeli;
sigorta şirketlerinin KOBİ’lere önyargılı bakış
açısının değiştirilmesi için sigorta şirketlerine
yönelik teşvik edici önlemler geliştirilmelidir. 
2. Ekonomilerin KOBİ düzeyinde yarıştıkları

bir dönemde, ödeme gecikmelerinin diğer
ülkelere göre uzun olması, Türkiye

KOBİ’lerinin rekabetçiliğini olumsuz
etkilemektedir. Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 1530’uncu maddesinin 5.
ve 8. fıkralarında yer alan “büyük
şirketler tarafından KOBİ’lere
yapılacak olan ödemelerin 60
günü aşmaması”na yönelik uy-
gulamadaki aksaklık ve eksiklik-
ler; Avrupa’daki Geç Ödemeler
Direktifi doğrultusunda gideril-

melidir. Bu kapsam içine, kamu
kurumları ve belediyeler de alınmalı

ve Türkiye’de 60 gün olan ödeme sü-
resi, AB’de olduğu gibi 30 güne 

düşürülmelidir. 

3. Kanunun pratik bir şekilde uygulanabil-
mesi için, benzer ülkelerde olduğu gibi Tür-
kiye’de de süreci KOBİ’lerin lehine
döndürecek farklı mekanizmalar oluşturul-
malıdır. 
Bunlara ek olarak ülkemizde faaliyet göste-
ren halka açık şirketler, sene sonu yayımla-
nan bilançolarına ‘KOBİ’lere yapılan
ödemelerin ortalama vadesi’ni de ekleyerek,
hizmet aldıkları KOBİ’lere yönelik bu so-
rumlu davranışlarını bir sosyal fayda unsuru
olarak kamu ile paylaşabilir.” 

Finansal dalgalanmaların
arttığı dönemlerde öncelikle

KOBİ’lerin etkilendiğini
hatırlatan İSİFED Başkanı
Muammer Ömeroğlu, “Bu
işletmelerimizin nakit ve 

finansman ihtiyacı için,
Avrupa Birliği’nin KOBİ
Politikaları Sözleşmesi

içerisinde yer alan ‘önce
küçüğü düşün’ ilkesi
çerçevesinde önlem
alınması çağrısında 
bulunuyoruz” dedi

“Tüm bu uygulamaların, KOBİ’lerin finansal yapıla-
rını güçlendirecek ve piyasada güven ortamını artıra-

rak, risk primi ile finansal dalgalanmaların boyutunun
azalmasına katkı sağlayacaktır” diyen İSİFED Genel

Başkanı Muammer Ömeroğlu, hükümetin ve ilgili bakan-
lıkların desteğiyle bu önlemlerin hızlıca hayata geçirilebi-

leceğine inandığını kaydetti. Ömeroğlu, “İş dünyası
olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu al-
maya ve katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu be-
lirtmek istiyoruz” dedi. Ömeroğlu 20 Eylül’de

açıklanacak Orta Vadeli Program’ın
(OVP) da KOBİ odaklı politikalar

içermesi gerektiğini vur-
guladı. 

İş dünyası 
sorumluluk almalı
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THY Yönetim Kurulu ve
İcra Komitesi Başkanı

Aycı, “Gelirimizin 
büyük bir kısmı döviz
kurundan etkileniyor

ama gelirlerimizin
büyük bir kısmı da döviz

cinsinden... Finansal
açıdan çok sağlam bir

şirketiz” dedi

THY'nin düzenlediği "Turkish Air-
lines Corporate Club Conference
2018" etkinliğinde konuşan Aycı, İs-

tanbul'un, coğrafi konum açısından
muazzam bir noktada olduğunu ifade
etti. Aycı, "İstanbul Yeni Havalimanı, Türki-
ye'nin uzun vadeli turizm hedeflerine, Türki-
ye'nin finansal ve iş merkezi olma konusundaki
hedeflerine hizmet verecek. THY, bu ışık altında
daha fazla yatırım yapacak. Kadroyu, teknolojik
gelişmeleri ve hizmetleri arttıracağız. Sektör lideri
olmak istiyorsanız geleceğe bakmanız lazım."
diye konuştu.

Finansal ekip sağlam

THY'nin küresel bir şirket olduğuna işaret eden
Aycı, şunları kaydetti: "Gelirimizin büyük bir
kısmı döviz kurundan etkileniyor ama gelirleri-
mizin büyük bir kısmı da döviz cinsinden... Fi-
nansal açıdan çok sağlam bir şirketiz. Son birkaç

aya
baktığımızda, çalkantılı ve dalgalı döviz kurunun
yönetimi, karşı karşıya kaldığımız büyük bir zor-
luktu ama finansal ekibimiz sayesinde üstesin-
den geldik. Zamanlar çetinse siz de çetin hareket
etmek zorundasınız ve burada dişli olmak isti-
yorsanız öngörü yapmalısınız. Hava güneşli iken
önlemlerinizi almalısınız, yağmur başladığında
hazır olmalısınız. Yağmur varken önlem almaya
çalışırsanız olmaz ve işe yaramaz."

Formala 1 yarışları gibi

İlker Aycı, THY'yi emniyetli alanda tuttuklarını
ve küresel bir ağı muhafaza ettiklerini belirterek,

“Tüm
güzergahlar her
zaman karlıdır”

diyemeyeceğini,
bunu karlı kılabilmenin personelin

becerisine bağlı olduğunu söyledi.
Aycı, devamla şu görüşleri dile getirdi: “Pazar-
lama ekibimiz, personelimiz en iyi destinasyon
planlamasını yapıyor. Aynı zamanda uçak konfi-
gürasyon planlamasını da en iyi şekilde yapıyor-
lar. THY, bugün karlılık açısından rekor yıl
gerçekleştirdi. İlk 6 ayda yük faktörü yüzde 80,4
oranındaydı. Bu tüm zamanların rekorudur.
Bizim sektörümüz Formula 1 yarışları gibi...
Yani her zaman için en iyi pozisyonda olmanız,
bunu muhafaza etmeniz ve sektörün değişen di-
namiklerini anlamanız lazım. Yolcuların beklen-
tileri değişiyor. Buna hazır olunması gerekir.”

THY kendinden emin

Kesenin ağzı açıldı

anKaRa ticaret Odası (atO), üye-
leri için 520 milyon liralık kaynak
oluşturarak üçüncü kez destek kre-

disi verme kararı aldı. atO Başkanı Gürsel
Baran, firmaların faaliyet belgeleriyle banka-
lara başvurarak, 200 bin liraya kadar kredi
kullanabileceğini bildirdi. Odadan yapılan
açıklamaya göre, atO Yönetim Kurulu, üyele-
rine destek olmak amacıyla üçüncü kez nefes
Kredisi sağlanması için atO meclisine öneri
sundu. atO meclisi de üyelerinin finansman
ihtiyacını karşılamak için 520 milyon liralık
kaynak oluşturulmasına oy birliğiyle karar
verdi.

Para zaten tüccarın parası

açıklamada görüşlerine yer verilen Baran,
türkiye'nin ekonomik bir kuşatmayla karşı
karşıya olduğunu belirterek, "Ekonomik taar-
ruzun hemen ertesinde, hiç tereddüt etmeksi-
zin nefes Kredisi konusunda bir irade koyduk
ve öncülük ettik. Ülkemizin içinden geçtiği bu
zor süreçte üyelerimiz sıkıntı yaşarken
atO'nun parasının bir kenarda beklemesinin
anlamı yok. Bu para zaten tüccarımızın parası.
Üyelerimiz nefes alsın istiyoruz." ifadesini 
kullandı.

En büyük destek bizden

atO'nun bankalara aktaracağı kaynağın 7 katı
büyüklüğündeki tutarın üyelere kredi olarak
verileceğini aktaran Baran, şöyle devam etti:
"Üyelerimiz faaliyet belgesiyle bankalara baş-
vurup, 200 bin liraya kadar kredi kullanabile-
cekler. Oda olarak nefes Kredisi'ne en büyük
desteği biz veriyoruz. Bu kredi, ülkemiz ekono-
misine ve üyelerimize hayırlı olsun." Baran,
Hazine ve maliye Bakanlığı ile türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (tOBB) öncülüğünde yürü-
tülen çalışmalar sonucu 6 ay anapara ödeme-
siz, 12 ay eşit taksitle geri ödenebilecek
kredinin toplam süresinin 18 ay olacağına işa-
ret ederek, faiz oranının aylık yüzde 1,85 ola-
rak belirlendiğini anımsattı. aa

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel
Baran, "Üyelerimiz faaliyet belgesiyle
bankalara başvurup, 200 bin liraya
kadar kredi kullanabilecek" dedi

IsItma Cihazları ve Basınçlı Kap
sanayicileri Derneği (IsIDER) Yö-
netim Kurulu Başkanı Fatih aydın,

"İthal ürün fiyatlarının yükselmesi yerli imalat-
çımızın iç piyasada önünü açtı." dedi. aydın,
aa muhabirine, döviz piyasasında yaşanan
hareketliliğin iç piyasada yerli sektör ürünle-
rine yönelik talebe etkisini değerlendirdi.

Avrupa'yla aynı seviyedeyiz

Dövizdeki artışın türkiye'ye özellikle avru-
pa'dan gelen ısıtma cihazlarının satılabilirli-
ğini olumsuz etkilediğini belirten aydın,
"İthal ürün fiyatlarının yükselmesi yerli imalat-
çımızın iç piyasada önünü açtı. Yabancı ürün
hayranlığı dövizin artmasıyla yerli hayranlı-
ğına dönüyor. Yerli cihaz üreten sanayicilerin
mamulleri de en az yurt dışından gelenler
kadar kalitelidir. İyi bir tanıtım ve pazarlama
stratejisiyle yerli üreticimiz iç piyasada ithal
malların hakimiyetine son verecektir" diye 
konuştu. DHa

Yerli ürünlere talep arttı

Fatih
Aydın
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Kabataş Erkek Lisesi'nde
2018-2019 eğitim öğretim yılı açı-

lış törenine katıldı. Törene Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın yanı sıra, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanlığı
sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi
Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Yeni ufuklar açacak

Törende bir konuşma yapan Erdoğan,
“2018-2019 eğitim-öğretim yılı yeni bir
doğuşun, yeni bir şahlanışın arefesinde
olan Türkiye'nin daha büyük atılımlara
imza atmasına vesile olacak. Yeni yöne-
tim modeli sayesinde etkin ve sorun
çözme kapasitesi artan bakanlıklar bu
dönemde hayata geçirecekleri reform ve
çalışmalarla Türkiye'nin önünde yeni
ufuklar açacak" dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bu yıl Kabataş Lisesi'nde
özellikle binde 2 gibi yüksek oranda seç-
kin bir öğrenci kalitesini almış olmak, ya-
kalamış olmak, Kabataş Lisesi'nin
geleceğe yönelik ne gibi umutlar vaat et-
tiğini ortaya koyması bakımından çok
çok önemli. Türkiye'nin geleceğinde
Allah ömür verirse ben de bakacağım 'fi-
lanca Cumhurbaşkanı acaba Kaba-
taş'tan mı çıktı?', veya 'filanca bakanlar
veya herhangi bir kurumun başında Ka-
bataş'tan mı mezun olanlar, ta o konuş-
mayı yaptığım gün orada öğrenci
olanlardan var mı' diye arayacağım" şek-

linde konuştu.

Eğitime öncelik verdik

Erdoğan, “İnsanı merkeze
alan, insanı, eşrefi mahlukat
yani yaratılmışların en şeref-
lisi olarak gören bir medeni-
yetin temsilcileri olarak
iktidara geldiğimiz ilk günden
beri eğitim öğretim konusuna
önem ve öncelik veriyoruz.
Sadece öğretim yeterli değil-
dir. Biz eğitim ve öğretimi bü-
tünleştirmek suretiyle
geleceğe yürüyeceğiz. Sadece
öğretim, ama pratiği yok,
eksik... Onun için teoriyle
pratiği birleştirmek suretiyle
geleceğe yürümemiz lazım. O
bakımdan bu çok önem arz
ediyor. 2002'de göreve geldi-
ğimizde ülkemizi üzerinde
yükselteceğimiz 4 sütunu,
eğitim, sağlık, adalet, emniyet
olarak ifade etmiştik. Böyle
ilan ettik. Bu anlayışla eğitim sistemimi-
zin eksikliklerin gidermek, çağın gerektir-
diği bir yapıya kavuşmasını sağlamak,
birikmiş sorunlarına çözüm bulmak için
son 16 yılda büyük adımlar attık. Eğitim-
öğretim gibi vatandaşın hayatını doğru-
dan ilgilendiren konularda reformlara
imza atmak sadece vizyon değil aynı za-
manda cesaret işidir. Bizden önceki hü-
kümetlerin göstermesi gereken kararlılığı

biz-
ler gösterdik" diye ko-
nuştu. Erdoğan,
“Diğer meselelerde
olduğu gibi bu mese-
lede de asla 'böyle
gelmiş böyle gider'
kolaycığına kapılma-

dık. Kimi güç odaklarının hışmını üzeri-
mize çekme pahasına bu alanda köklü
reformlar gerçekleştirdik" dedi.

Engellemek istediler

“Özellikle tek tipçi, yasakçı, öğrencinin te-
kamülü yerine formatlanmasını esas alan
eski eğitim öğretim mantalitesini bir daha
geri gelmemek üzere rafa kaldırdık" diyen
Erdoğan, "Eğitim öğretim sistemimizi

komplekslerinden kurtararak çok daha
özgürlükçü, çok daha demokratik, çok
daha sorgulayıcı bir yapıya kavuşturduk.
Bilhassa uzun yıllar ihmal edilmiş olan
eğitim-öğretim altyapısının güçlendiril-
mesi ve standartlarının yükseltilmesi nok-
tasında ciddi çabalar harcadık ancak
gerek altyapı, gerek içerik konusunda ha-
yata geçirdiğimiz politikalar belli kesimler
tarafından sürekli engellenmek istendi.
Fatih projesinden seçmeli derslere, imam
hatiplerin orta kısımlarının açılmasından,
4+4+4 sistemine karşı attığımız her
adım anlamsız bir inatla bir dirençle kar-
şılaştı. Bu direnç asla milletimizden, öğ-
rencilerimiz ve öğretmenlerimizden
gelmedi. Daha çok eğitim öğretim konu-
sunu, ideolojik çekişmelerinin aracı haline
getiren çevrelerden geldi. Eğitim öğreti-
min millileşmesine, milletin kadim değer-

leri, talepleri ve ihtiyaçlarıyla
barışmasına karşı en güçlü

tepkiyi eğitim öğretimi te-
kellerinde gören bu ke-

simler gösterdi. Dün
olduğu gibi bu

günde zaman
zaman aynı
çevrelerin çağ
dışı tepkile-
riyle karşıla-
şıyoruz ama
biz bunlara
aldırmadan
yolumuza
devam ka-
rarlılığıyla
yürüyoruz"

ifadelerini
kullandı.

Kuşatma
altındayız

Erdoğan, “Bugün sı-
nıflarımızdaki temel

sorun dikkat ve konsantras-
yon eksikliğidir. Evlatlarımızın

çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen
başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslar-
arası kuşatma altındayız. Buna dikkat et-
memiz gerekiyor. Bu durumu değiştirecek
derse, okuldaki aktiviteleri en üst düzeye
çıkaracak yenilikleri süratle uygulamaya
koymalıyız. Mesleki eğitimle iş hayatını
birleştirecek projelere ivme kazandırmalı-
yız" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Sel-
çuk ise “Eğitimle ilgili almamız gereken
mesafenin farkındayız. Ben öğretmen Ziya
Selçuk olarak biliyorum; eğer Cumhur-
başkanımızın iradesi varsa biz eğitimde
çok ciddi yol alırız. Eğitim ihraç edilebilir
ama ithal edilemez bir kurumdur. Baskın
olana toplumlar eğitimi ihraç eder. Ama
eğitimi ithal ederseniz tohumlarınız bozu-
lur. Bizim orijinal özgün bir eğitim sistemi
kurma ihtiyacımız var" dedi. DHA

CHP’NİN Cumhurbaşkanı adayı Mu-
harrem İnce hakkında, 2. Ordu Ko-
mutanı İsmail Metin Temel'in

'apoletlerini sökeceğim' sözleri sebebiyle savcılık
süreci başlatıldığı ortaya çıktı. Ayhan Aslan isimli
bir vatandaş, İnce'nin söylediği 2. Ordu Komu-
tanı Temel'in apoletlerini sökeceği sözleri ardın-
dan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na
başvurarak 'terör örgütü propagandası' ve 'tehdit'
suçları kapsamında şikayette bulundu.

Siyasete alet etmeye çalıştı

Sabah'ın haberine göre, Aslan şikayetinde, "Mu-
harrem İnce yaptığı konuşmada '30 Ağustos'ta ilk
emekliye ayıracağım general o olacak. 81 milyo-
nun huzurunda söylüyorum, senin apoletlerini
sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim' şek-
linde akla mantığa sığmayacak bir açıklama ya-
parak ordumuzu ve başındaki komutanımızı
yalan yanlış siyasetine alet etmeye çalışmıştır.
Zeytin Dalı Harekatı'nın evvelinde de yıllardır ca-
nını hiçe sayıp vatan topraklarını tüm değerleri-
nin üzerinde tutan aldığı tüm apoletlerini şerefi
ile sonuna kadar hak eden ülkenin bölünmez bü-
tünlüğü için vatan hainleri ile ordunun başında
çarpışan İsmail Metin Temel Komutanı, Cum-
hurbaşkanlığı'nın ne olduğunu henüz idrak ede-
memiş hala kendi yalan siyaseti sanan
Muharrem İnce adeta o beyanıyla kendince hal-
kın önüne atmıştır. Ama bunun ötesinde terör ör-
gütü ve yandaşlarına bir anlamda destek ve
moral vermiştir. Bu açıklaması terör örgütlerine
yeşil ışık yakmanın ötesinde bir şey değildir" ifa-
delerine yer verdi. 

Dosya oluşturuldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu şi-
kayetle ilgili bir dosya oluşturdu. Dosyada İnce o
dönem milletvekili olduğu için 'Hakkında şika-
yette bulunulan' olarak belirtildi. Dosyaya
2018/60440 numarası verildi. Daha sonra dosya
şikayete konu sözlerin Kağıthane'deki bir mi-
tingde söylendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'na gönderildi. Fakat emniyetin ince-
lemesinde sözlerin Nevşehir mitinginde zikredil-
diği anlaşıldı. Bunun üzerine dosya yetkisizlik
kararı ile Nevşehir'e gönderildi. İncelemeyi Nev-
şehir Başsavcılığı yapacak.

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)

beden SiniFTa
zihin baSka yerde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen
başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.
Mesleki eğitimle iş hayatını birleştirecek projelere ivme kazandırmalıyız" açıklamasını yaptı

Göreve geldiklerinde 526 bin olan öğretmen sayısını, 605 bin
450 yeni öğretmen atamasıyla 920 binin üzerine çıkardıklarını be-

lirten Erdoğan, "Niye? Çünkü öğretmen olmadan hele hele vasıflı öğ-
retmen olmadan, vasıflı gençlik yetiştiremezsiniz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben inanıyorum ki şu anda Kabataş'tan konuşu-
ruz ama tüm Türkiye bizi dinliyor ve tüm Türkiye'de de elinde satırla dolaşan
gençlik değil, elinde bilgisayarıyla, kitabıyla, kalemiyle dolaşan bir gençlik

olarak ben karşımda sizi görüyorum. Siz farklısınız onun için de yeniden büyük
Türkiye'nin imarında sizlerin hamuru, sizlerin bu nok-

tadaki adeta bir nakkaş, bir mimar özelliği içinde
oradaki harcı çok büyük fark tesis edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erkeklerin okuduğu kadar
kızlarında okumasını istediklerini, bu nedenle

eşiyle birlikte Şanlıurfa'da bir süreç başlattıkla-
rını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl okul
kitaplarının basılmasını bazı kesimlerin pro-
voke ettiği ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın
devreye girmesiyle bu kitapların basıla-
rak eğitim-öğretim yılına yetiştirildi-

ğini de ifade etti.

605 bin 450 
yeni öğretmen

BU UCAK HARAMDIR!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet ile
ilgili, "Millet yoksulluktan kırılıyor, çocuğuna harçlık veremiyor 550 milyon sterlinlik uçağı güya hibe almışlar. Bu haramdır" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcıs Aykut
Erdoğdu, parti genel merkezinde dü-
zenlediği basın toplantısında gün-

deme dair açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında, dün açıklanan işsizlik verilerini
hatırlatan Erdoğdu, en çok istihdamın sağlandığı
yaz aylarında bile işsizliğin 2 rakamlı hanelere
çıktığını söyledi. Yüzde 10.2 işsizlikle karşı kar-
şıya kaldıklarını belirten Erdoğdu, "Ancak bu
resmi işsizlik rakamıdır. Bunun içinde iş bulma
umudunu yitiren milyonlarca insan yok. Birkaç
aylığına ya da birkaç günlüğüne geçici işlerde ça-
lışan işsizlerin sayısı bu rakam içinde yoktur.
Geniş tabanlı işsizliğe bunlarda eklendiğinde 6
milyon 600 bin şu an itibariyle işsizimiz vardır.
Bu rakam Türkiye'nin 2'nci büyük kentinin işsiz-
lik kenti olduğunu göstermektedir. Gerçek işsizlik
oranı yüzde 18'dir ve burada en acı olan da genç
işsizliğidir. 2 milyon 868 bin gencimiz işsiz güç-
süz evde oturmaktadır. Üstelik bu 2 milyon 868
bin gencimizin 1 milyon 190 bini üniversite me-
zunudur" diye konuştu. 

Buna hakkınız yok

Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanlığı
filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet uçağa da
değinen CHP'li Erdoğdu, "Kamuda tasarruf sağ-
lamak istiyorsanız 550 milyon sterline uçan saray

alamazsınız. Yapamazsınız bunu, hakkınız yok.
Bu insanlar işsizlikte kırılırken, esnaf her gün ke-
penk kapatırken, işçiler eli kelepçeli bir şekilde tu-
tuklanırken 550 milyon sterline uçan saray
alamazsınız, haramdır. Üstelik halkın öfkesinden
korktuğunuz için bir de 'bu hibe edildi' gibi
üçüncü sınıf yalanlarla bunu kapatamazsınız. Bu
uçak satılıktaydı. Katar emiri bu uçağı satıyordu,
Ocak ayından itibaren görüşmeler yapıldı. Bu
uçak alındı. Neymiş 'Katar emiri bu uçağı hibe
etmiş' Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak he-
diye eder?" diye sordu. 

Peşini bırakmayacağız

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı 550 milyon
sterlinlik bir hediye alabilir mi?" sorusuna cevap
isteyen Erdoğdu, "Kalem mi hediye ediyorlar
size? 550 milyon sterlinlik uçağı alacaksınız, üs-
tüne elinizde 13 tane uçak, 3 tane helikopteriniz
var. Toplam 18 kişisiniz kabinede. Şu Varank'ın
düştüğü duruma bakın. Endonezya bakanı tari-
feli seferle giderken beyefendi kendi uçağına davet
etmiş, bir de utanmadan bu görüntüleri veriyor.
Millet yoksulluktan kırılıyor, millet çocuğuna
harçlık veremiyor 550 milyon sterlinlik uçağı güya
hibe almışlar. Bu haramdır, bu uçağın peşini asla
bırakmayacağız. Onlar gerçeği açıklamak zo-
runda kalacaklar" ifadelerini kullandı.  DHA

Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki
hisselerine ilişkin açıklamasıyla ilgili
ise şunları söyledi: "İş Bankası'nı bu
tartışmalar ile yaralamaya, İş Ban-
kası'nın borsadaki hisselerini düşür-
meye, Türkiye'nin en saygın
kurumunu küçük düşürecek tartış-
maların içerisine girmek istemiyo-
ruz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün
vasiyetidir. Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın bunu değiştirme gücü yok-
tur. Ona da tavsiyem, İş Bankası bu
ülkenin krizden çıkması amacıyla
kurumsal birikimiyle, sermaye gü-
cüyle, personel kalitesi ile temel ka-
lesidir. Sakın bu kaleye saldırmasın,
memlekete yazık olur. Dün itiba-
riyle İş Bankası hisseleri yüzde 5
değer kaybetti. Şunu da söyleyelim,
İş Bankası'ndan şimdiye kadar
CHP beş kuruş almamıştır. Yöneti-
minde sadece bir temsil yetkisi var-
dır, yönetimine karışmıyoruz."

CHP 5 kuruş almadı

Muharrem İnce’ye 
apolet soruşturması
2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel
hakkında, "Apoletlerini sökeceğim" diyen
Muharrem İnce hakkında soruşturma
dosyası açıldı. Dokunulmazlığı olmayan
İnce, şüpheli bulunursa yargılanacak.

Öğrencilerle bir araya gelen
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
kendilerinin en önemli 
önceliğinin eğitim 
olduğunu söyledi.

Aykut Erdoğdu
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Ç atalca’da dün bir satış gerçekleşti.
Satış gerçekleşene kadar kimseden
tık çıkmadı. Hoş benim de son gece

haberim oldu satışlardan… Ama özellikle
AK Partili kardeşlerimiz “Yaz bu satışı Ba-
hadır” diyorlar ya, sonrasında ben de “Sen
konuş ben yazayım” dediğimde “Ayıp olur
benim konuşmam, alan arkadaş bizim par-
tili” diyor ya, amuda kalkıp sağa sola döne-
rek gülesim geliyor. 

Çatalca Belediyesi dün encümen toplantısı
sonrasında ihaleye başladı. Biri Kabakça,
biri Ovayenice, biri de Çatalca merkezindeki
(OTOPARK) olmak üzere üç taşınmaz satıldı.

Bu üç taşınmazın satışı dün müthiş bir
gündem maddesi oldu kamuoyunda. CHP’lisi
de, AK Partilisi de, MHP’lisi de, İYİ Partilisi
de bu ihaleyi konuştu. Çatalca Belediyesine
ait 79 Ada 35 Parsel! Fakat bugün, yani siz
bu yazıyı okuduğunuzda dün olacak, ben bu

köşeyi yazdığım saate kadar arayan sayısı
50’yi geçti. 50 kişinin derdi “Böyle bir satış
olur mu?” dan ziyade alan kişi… Ve 50 kişi-
nin en azından 40 kişisi AK Partili… Satan
Belediye CHP’li, alan kişi AK Partili, şikayet
eden AK Partili…

Mert Yapı Maksut Abbasoğlu dün bu par-
selde ihaleye giren tek kişi. 2 Milyon 21 bin
600 liradan satışa çıkan bu otoparkı 2 mil-
yon 25 bin liraya Abbasoğlu aldı. AK Partili-
liği referandum seçimleri sonrasında Çatalca
Cumhuriyet Meydanında kestiği kocaman
pasta ile ispatlıymış. Bunu söyleyen yine AK
Partili arkadaşlar. 

Peki ben ben ne diyorum. Çatalca’da satı-
lacak en son yerlerden bir tanesidir bu parsel.
Adı üstünde OTOPARK! Bir belediye OTO-
PARK’ı satacak kadar bir hataya düşebilir
mi? Düşer. Hatasız kul olmaz. Alan razı,
satan razı… 

Sadece şunu söylemek isterim ki 2014’ten
bu yana, Çatalca’daki AK Partili arkadaşlar
Belediye sayesinde böyle mal mülk sahibi

oldular. 
Şimdi, bu ilçede AK Partili ya da CHP’li

ayrımı yapacak değiliz. Mert Yapı’nın Ça-
talca Belediyesinden alacaklı olduğunu bili-
yoruz. Ve bu alacaklarını kapatabilmek
adına Çatalca Belediyesinden mal alıyor. 

Bu noktada Çatalca Belediyesini her ay
satış yapma noktasına getiren, Cem Kara’nın
şu an itibari ile beceriksiz ellerden kendisini
kurtarması lazım. 

Yönetimsel bir sıkıntısı olduğu bariz 
ortadadır. 

Ben buradan, bu satırlardan sesleniyorum.
Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Cem Ka-
ra’nın bu ihaleyi iptal etme hakkı vardır. 

OTOPARK gibi bir lejanta sahip, halkın

ortak kullanım alanı olan bu parselin satışını
derhal iptal etmeli. Ve Mert Yapının derdi
eğer Çatalca Belediyesinden alacağını kur-
tarmak ise gerçekten Çatalca Halkının ortak
kullanım alanı olmayan ayrı bir ya da birkaç
parselin ihalesine çıkılmalı. Eğer gerçekten
dert alacağı kurtarmak ise böyle de çözüm
üretilebilir.

Çatalca’nın ortak kullanım alanı olan
alanların satışı da derhal durdurulmalı. 

Daha da şeffaf olmak gerekirse bugün bu
ihalesi yapılan parselin satış ihalesinden hiç
kimsenin ki benim de dahil olmak üzer hiçbir
Çatalcalının haberi yok ya hani… İşte sırf bu
sebeple ihaleyi iptal et Başkan. Bir kere daha
ihaleye aç. Bana kalsa ihaleyi de yapma
ama, bugün bir ihale daha yaparsan iddia
ediyorum en az 5 Milyon’a gidecektir. Diğer
AK Partili kardeşlerimiz de burayı almaya
hevesliymiş bunu çözdük. 

Ve bana “Sen yaz Bahadır, beni de ama
ha sakın” diyen sevgili siyasi arkadaşlar, ne
seçilmişliğinizin, ne de mevcut partilerde

işgal ettiğiniz koltukların hakkını veremiyor-
sunuz. 3 çeşit korku var ya hani, siz en dibi-
nizin korkusunu yaşıyorsunuz. 

Ben yazmaya devam ederim de, sizlerden
hiçbir halt olmayacağını da tüm Çatalca’ya
haykırmaya devam edebilirim. 

İlçemizde  sözü verilen tüm projeler güm-
lemişken, hepiniz bu satışa takıldınız ya hani,
siz Çatalca Belediyesinin sporundan tutun
da, müteahhitlik işlerine kadar birçok ko-
nuda sömürücüsü olan bazı AK Partililere
sesleniyorum;

Siz ne AK Partilisiniz, ne de Çatalcalı!
Buna artık alenen kanaat getirdim. 

Derdiniz bu ilçenin iliğini kemiğini tek ba-
şınıza emmek! Biz dur diyeceğiz. Demeye
devam edeceğiz. Yukarından Belediyenin ge-
lirlerinin kesilmesini sağla, sonra üç kuruşluk
şeyleri Çatalca Belediyesine 15 liraya 
kakala! 

Ve burada Çatalca Belediye Başkanı Cem
Kara’ya sesleniyorum; 

Bu ihaleyi iptal et! 

Sen yaz Bahadır! 

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 uyanmak...
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...
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İLANEN DUYURU

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı  Mahal-
lesi’nde bulunan,  Başkanlık Makamı’nın 08 Mayıs
2007 tarih ve 2221 sayılı Olur’u ile Gecekondu Ön-
leme Bölgesi ilan edilen alanın 780 hektarlık kısmı-
nın 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planı,
İdaremiz tarafından 22 Nisan 2016 tarih ve 1899
sayılı Olur ile onaylanmış olup, süreç içerisinde adı
geçen bölgenin 42 hektarlık kısmını kapsayan
“1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı” deği-
şikliği ve “1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planı değişikliği” İdaremizin 11 Haziran 2018 tarih
78028 sayılı Başkanlık Olur’u ile onaylanmıştır.
775 sayılı Kanunun 5, 7 ve 19’uncu Maddeleri
kapsamında adı geçen planlama alanına ilişkin
imar uygulama işlemleri, 3194 sayılı Kanun’un
18’inci Maddesine göre Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı’nca gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu alana ait parselasyon planları, 17
Eylül 2018 tarih ve 116346 sayılı Başkanlık Olur’u
ile onaylanmış olup, Başakşehir Belediye Başkan-
lığı kat koridorunda 19 Eylül 2018 tarihinden itiba-
ren 1 (bir) ay süre ile askı ilanına çıkartılmıştır.

İlanen duyurulur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        (Basın: 864388)

15 Temmuz darbe girişiminde hem
eşini hem bir bacağını kaybeden
ve 2 ay yoğun bakımda kalan

Vahide Şefkatlioğlu, hem o gece yaşadıklarını
hem de geçen 2 yılı, 19 Eylül Gaziler Günü
dolayısıyla DHA'ya anlattı. 2 yıldır ağrıları ne-
deniyle uyuyamadığını söyleyen Şefkatlioğlu,
"Kullanmamam gereken ilaçları kullanıyorum.
Geceleri hala bacağımın ağrısından uyuyamı-
yorum, günde 1-2 saat anca uyuyorum. Mu-
tuyum, gururluyum, kendi adıma zaten hiç
pişman değilim. Bir kere değil bin kere daha
sokağa çıkarım, şimdi çağırsınlar yine giderim.
Vatan için bir kere değil bin kere ölürüz, kanı-
mın son damlasını veririm" diye konuştu.

30’a yakın ameliyat geçirdim

Sol bacağımı kaybettiğini ve sağ bacağının da
parçalandığını belirten Şefkatlioğlu, "Bana alt-
tan kesileceğini söylediler ama sonrasında üst-
ten kesildi. Sağ bacağım da parçalandı. Onda
da 3 platin var. 30’a yakın ameliyat geçirdim.
Son ameliyatlarım ağırlaşmıştı. Narkozdan 2-
3 gün uyanamadığım oldu, baygın olarak yat-
tım. Bacağımı normalde 140 derece
katlanması gerekirken, ben 80 derece katlaya-
biliyorum. Doktorlarım 'sen mucize eseri kur-
tuldun biz senin ölüm kağıdını yazıyorduk'
dediler. Allahtan ümit kesilmiyor. Allah beni
evlatlarıma bağışladı. 1 yıl hastanede yattım,
elim de parçalanmıştı. 6 ay elimi kullanama-
dım, his kaybım vardı. Bacağıma değil de
elime çok üzüldüm.Yemek yiyemiyordum" ifa-
delerini kullandı.

Duyunca ağlamaya başladım

O gece yaşadıklarını duraksayarak anlatan
Şefkatlioğlu, "Eşimle evi boyayalım dedik, ta-
vanı boyadıktan sonra ben yoruldum. 'Nama-
zımı kılayım, sonra diğerlerini de boyarım'
dedi. 'Tamam' deyip odaya gittim, uyudum.
aradan ne kadar geçti bilmiyorum, küçük
kızım gelip, 'Anne, teyzem arıyor' dedi. Tele-
fonu açtım, 'darbe olmuş, haberin var mı?'

dedi. kardeşim yaşından darbenin ne oldu-
ğunu bilmiyor, Suriye'den dolayı darbenin ne
demek olduğunu biliyorum yataktan fırladım
ve 'ülke elden gidiyor' diye ağlamaya başladım.
Eşime çıkacağımı söyledim, 'Dur, sen nereye
çıkıyorsun. Ben oğlanla birlikte çıkarım' dedi.
'Yok, ben de çıkacağım' dedim. Eşimle oğlum
arkamdan geldi" dedi.

Tank üstümüzden geçti

Esenler'deki evlerinden önce Dörtyol’a doğru
gittiklerini aktaran Şefkatlioğlu, o anları şöyle
anlattı: "15-20 dakika yürüdük, İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü'nün orada toplanılacağını
söylediler. O zaman dışarıda kimse yoktu. Yü-
rümeye başladık, 15 dakika içinde bütün genç-
lerin ellerinde bayraklarla 'Allahu Ekber' sesleri
kulaklarımda, ben de bir yandan ağlıyorum bir
yandan seviniyorum. 'Allah’ın izniyle bu ülke
elden gitmez' diyorum. Eşimle Atatürk Havali-
manı'na gitmeye karar verdik. Eşim, 'Sen eve
geç, yol çok uzun, yorulursun' dedi.'Hayır, bu
yolda ölmek var, dönmek yok' dedim. Havali-
manına doğru giderken yol ikiye ayrılıyordu.
'Nereden gidelim' diye düşündük. Çok kalaba-

lıktı insanlar akın akın gelmeye başladı. Bari-
yerlerin altından geçtik ve 15-20 dakika yürü-
dük. Yol tank gelecek gibi değildi. Bir anda
tankın önünden ateş etmeye başladılar.

Gidecek başka vatanımız yok

Eşinin kendisine 'bariyerlerin üstünden atlaya-
lım' dediğini ifade eden Şefkatlioğlu, "Herkes
bir yerlere atlamaya başladı. 'Sen atla ben alt-
tan geçerim' dedim. Eşim bariyerlerin üstüne
ayağını koydu, benim de elim alttaydı. O anda
tank üstümüzden geçti. 'Allah' dedim gözüm
kapandı. Sesleri duyuyorum, hissediyorum
ama tepki veremiyorum. Bir çocuğun, 'Ablayı
kurtaralım' dediğini duydum. Birileri de, 'Am-
bulansı bekleyelim' dedi. Çocuk tekrar, 'Ambu-
lansı beklemeyelim, götürelim' dedi. Beni
arabaya koydular, bacaklarımın sallandığını
hissediyordum. Hastaneye götürüp sedyeye
yatırdılar. Gözlerim kapalıydı ama duyuyor-
dum. Her şeyi hatırlıyorum. Doktor, bacağı-
mın kesilmesi gerektiğini söylüyordu. daha
aşağıdan kesilecekti ama kurtaramamışlar
uyandığımda baya yukarıdan kesilmişti. Allah-
tan gelen başım gözüm üstüne,

vatan,bayrak,ezan için bir kere değil bin kere
ölürüm. Çünkü bizim başka gidilecek vata-
nımız yok."

O tank 20 arabayı daha ezmiş

Oğlu ve kardeşlerinin o gece 30 hastane
gezdiklerini belirten Şefkatlioğlu, "Ölen-
ler, yaralılar çok kalabalık olduğu için
bulamamışlar. Ben Çapa’daydım.
Çapa’ya iki kez gelmişler ama çok kala-
balık olduğu için beni görememiş-
ler, morglara bakmışlar.
Teyzemin kızının bir arka-
daşı sayesinde beni
bulmuşlar" dedi.
Yoğun bakımday-
ken eşinin vefat
ettiğini öğrendi-
ğini dile getiren
Şefkatlioğlu,
"Sürekli,
'Eşime ne
oldu?' diye
soruyordum.
Onun duru-
munun daha
ağır olduğunu,
hiç konuşamadı-
ğını söylediler.
“Güçlü olmalısın.
Çocukların başında
durman gerekiyor” diyor-
lardı. “Neden böyle söylüyor-
lar?” diye düşünüyordum. Oğluma
sordum. “Durumu senden daha ağır” dedi.
Eşimin ölüm kâğıdının çıkması lazımmış.
Oğlum o kâğıttan bahsedince eşime ait oldu-
ğunu anladım. Oğlum, 'Anne babam şehit
oldu' dedi. Onun gururunu yaşıyorum çünkü
eşim sonuna kadar hak etti. Mükemmel bir in-
sandı, iyi bir babaydı. Eşimin mezarına 1 yıl
sonra gittim, 1 yıl boyunca hastaneden çıka-
madım çok nadir çıkıp eve gelebiliyordum en
acısı oydu" diye konuştu. DHA

15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve bir bacağını kaybeden, 2 ay yoğun bakımda kalan Vahide Şefkatlioğlu, "2 yıl 
kolay geçmedi, zordu. 1 yıl hastanede kaldım bunun 2 ayı yoğun bakımda geçti. Eşimin vefat ettiğini 1 buçuk ay 
sonra öğrendim. Ama mutluyum, gururluyum, asla pişman değilim. Vatan için bir kere değil bin kere ölürüz" dedi

Çocuklarının böyle dimdik durmalarına kendi-
sinin de şaşırdığını söyleyen Şefkatlioğlu,
"Oğlum 26 yaşında 15 Temmuz'dan bir yıl sonra
evlendi. Diğer kızım 20 yaşında açıktan liseyi
okuyor, bugün iş başı yaptı. Küçük kızım ise 12
yaşında 7'inci sınıfa gidiyor. Çok şükür iyiler, bir
sorun yok. Bizim ezildiğimiz videoyu 2 ay
önce izledim o an çıldırdım, sinir krizi geçir-

mişim. Benim eşim gitmiş, evim dağılmış
buna nasıl 'tiyatro' derler. Tiyatro için bir

parmağınızı keser misiniz? Tırnağınızı
koparır mısınız? Vatan sevgisinin

tiyatrosu mu olur?" dedi.

15 Temmuz'un sadece 15 Temmuz'da
kalmamasını sürekli yaşatılmasını istedi-
ğini kaydeden Şefkatlioğlu, "Mahkemeye
gittik, davaları takip ettik. Tankla bizi ezen
askere müebbet hapis cezası verildi. Ama
hep inkar ediyorlar. 'Kazansaydık kahra-
man olacaktık' diyorlar. Kendilerini hiç
suçlamıyorlar, 'biz tarlada gittiğimizi

zannettik' diyorlar. Koskoca İstan-
bul'un içi nasıl tarlaysa. Hatta bizi

ezen asker 'bana silah dayadılar'
dedi. İnanılır gibi değil" ifa-

delerini kullandı. 

Bizi ezen asker 
mahkemede ‘bana 

silah dayadılar’ dedi

Görüntüleri 
izleyince sinir 
krizi geçirdim

Bu vatan iCin 
Bin kere Oluruz!

“MUTLU VE
GURURLUYUM

PİŞMAN DEĞİLİM”

Vahide
Şefkatlioğlu

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ
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E konomik krizin vurduğu kuruluşlardan
birisi de İller Bankası oldu. Türki-
ye’deki tüm belediyelerin kredi talep-

lerini geri çeviren banka, çözümü, “Yerel
Yönetimler Fonu” seçeneğinde arayacak.
Belediyelere çağrıda bulunan İLBANK yetkili-
leri, miktarını ve vadesini kendilerinin belir-
leyeceği il ve ilçe belediyelerine, “Bir fon
oluşturalım, tüm belediyeler bu fon saye-
sinde hem paralarını değerlendirsin, hem de
yatırdıkları para oranında düşük faizli, uzun
vadeli kredi çekebilsin” önerisini sundu. Be-
lediyelerin, diğer bankalardan daha düşük

faiz verecek olan İLBANK teklifine sıcak
bakıp bakmayacağı ise uygulamada 
netleşecek.

BELEDİYELERE YANAştI

Yerel seçimlere kısa bir süre kala yatırım
projeleriyle seçmene mesaj vermek ve
büyük projeleri gündeme düşürmek isteyen
belediye başkanlarının hevesi kursaklarında
kaldı. Belediye kasası boşalan belediye baş-
kanlarının son çözüm adresi olan İller Ban-
kası’nın ekonomik darboğaza düşmesi yerel
yönetimleri zor durumda bıraktı. Parti ayrımı
yapmaksızın hiçbir il ve ilçe belediyesine ya-
tırım projeleri kapsamında nakit akışı sağla-

mayan İller Bankası, içinde bulunduğu eko-
nomik darboğazı açmak için de dirsek gös-
terdiği belediyelere yanaştı. Bankanın
gündeme düşürdüğü “Yerel Yönetimler
Fonu” projesiyle oluşturulacak havuzda be-
lediyelerin yatıracağı paralar, yatırım kredisi
talebinde bulunan beeldiyelere düşük faizle
kullandırılacak. Belediyeler, fona yatırdıkları
para miktarı kadar ayrıcalığa sahip olacak.
Tıkanan sistemi bu şekilde açmaya çalışan
İLBANK, ekonomik krizle birlikte gündeme
düşürdüğü havuz modelinde, sisteme dahil
olmayan belediyelerin ileriki dönemlerdeki
kredi taleplerinin de sonuçsuz kalacağı me-
sajını da verdi.

CENGİZ ALÇAYIR
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A hlak nedir bilirsiniz hani genellikle hep ah-
laksızların dilindedir. Israrla öğretmeye çalı-
şırlar bize bunu. Ama bu öyle bir olgudur ki

ancak nesillerden nesillere aktarılabilir. Şimdi ki
devir öyle bir devir ki kimsenin umurunda değil. Oto-
büse biniyoruz 14 yaşındaki çocuk 70 yaşındaki yaşlı
bir amcaya yer vermiyor bunun adı saygısızlıktır al-
madığı terbiyedir.

Şimdi on üniversite bitirse nolur bitirmese nolur? 
Öncelere bakınca her şey farklı geliyor şimdi. Es-

kiden öğretmene doktora saygı vardı hürmet vardı.
Şimdi haberleri açınca gördüğümüz sahne içler acısı.
Kimi öğretmenini dövüyor, kimi doktoru hatta bazen
canice öldürmekle bile son buluyor bu tartışmalar.
Oysa biliyoruz ki doktorlar olmasa hayat ne yaralar
açar bize ya da öğretmenler olmasa nasıl aydınlanır
yarınlarımız… Sadece bir harf öğrenmek değil mak-
sat geleceğe beyni aydınlık nesiller bırakmak. O yüz-
den kutsal bir meslek öğretmenlik. “Bana bir harf
öğretenin 40 yıl kölesi olurum” diye boşuna söyle-
memiş Hz. Ali…

Yeni bir dönemin başlangıcında hep temennim iyi
bir nesil için güzel gelişmeler yaşansın ülkemizde.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi öyle hoy-
ratça bırakmayalım ortaya. Gelişsinler, ahlaklı ol-
sunlar, ülkeye faydalı birer evlat olsunlar diye
mücadele edelim.

Çocuklarımızı Siyonistlerin ve Yahudilerin eline
bırakmayalım. Çünkü boş beyinler her zaman onla-
rın karınadır. Gelenek ve göreneklerinden kopan ne-
siller maalesef ki böyle şeylere daha çabuk inanıyor.
Ülkeyi savunmayı bırakın bir kenara kendini bile sa-
vunamaz hale geliyorlar. Oysa aydınlık yarınlardaki
her projenin altında o çocuklarımızın imzası var. O
yüzden sahip çıkalım çocuklarımıza elimizi eteğimizi
çekmeyelim yaşları kaç olursa olsun. Geleneklerimizi
yöremizi vatan sevgimizi nakış nakış işleyelim her
anlarına.

Yoksa durum vahim.
Gelecek karanlık.
Umutlar içi boş.
Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşü-

yor geleceğimizin teminatı olan tüm evlatlarımız
birer elmas gibidir. İşlemekse öğretmenlerimizin ma-
rifetine kalmış bir husus.

Biz öğretmenlerimizden vatanına milletine bayra-
ğına anne babasına saygılı birer birey fert yetiştirme-
lerini bekliyoruz.

Tabi ki bunları sadece öğretmenlerimizin tek ba-
şına başarması mümkün değil anne baba da büyük
bir sorumluluk akmak zorunda. Yoksa yeni nesillere
temiz gelecek ve temiz toplum bırakamayız gelece-
ğin teminatı yetiştireceğimiz evlatlarımızdır…

Ne varsa gelecekteki güzel günlerden yana ipler
ailelerin elinde. Herkes birey olarak üzerine düşen
görevi yerine getirmeli. Önce insan sevgisini aşılama-
lıyız çocuklarımıza. Hayat maalesef deneyip yanıla-
rak öğrenecek kadar uzun değil. Ve her birey bu
toplumun ahlaki ve gelişimsel sürecinden mesul.
Unutmayın ki iyi bir veli her zaman başarılı bir öğ-
renci demektir. Sözlerimi Öğretmenlerimize ve Öğ-
rencilerimize yeni dönemde başarılar dileyerek
noktalıyorum.

Hoşçakalın sağlıcakla. 

Eğitimde ahlak dersi!

İlçelerindeki yatırım 
projelerini parasızlıktan

dolayı gerçekleştiremeyen
belediye başkanlarının

kapısını çaldığı  
İller Bankası (İLBANK)

“Bende de para yok” 
mesajını vermekle 
yetinmedi, "Sizde 
varsa bize verin" 

teklifini 
götürdü

İSTANBUL

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ise projeye ihtiyatlı yaklaştı. "Bugüne kadar İller

Bankası'ndan hiçbir fayda sağlayamadık" diyen İma-
moğlu, "Bu projeden nasıl yararlanacağımız konu-

sunda kuşkularımız var. Bize nasıl bir güvence vere-
cekler?" diye sordu. Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe de projeyi memnuniyetle karşıladığını
belirterek, "Bu proje ilk olarak merhum Necmettin Er-

bakan Hoca tarafından dillendirildi. Yatırımın önünü
açar. Para sıkıntısı çeken belediyelere ciddi kolaylıklar
sağlar. Faizlerin yüksek olduğu günümüzde düşük faizli
kredi tadından yenmez" açıklamasını yaptı. 

KoNuYLA ilgili görüşünü aldı-
ğımız Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, “İL-
BANK bankacılık yapmıyor,
bankacılık yapsa ilk önce ben
gider paramı yatırırım” diye
konuştu. Aynı zamanda Tür-
kiye Belediyeler Birliği’nde
uzun yıllardır encümen üyeliği
yapan Başkan Hasan Akgün,
“Belediyeler, çalışanın mama-
şını ödeyemez duruma geldi.
Zaten Ekim ayında ne kadar
belediye başkanı varsa “Para
yok’ diye bas bas bağırır.
Bizim kasamızda da para yok.
Böyle giderse belediyeler çöp-
leri dahi toplayamaz duruma
düşer” şeklindeki ifadeleriyle
belediyelerin içinde bulunduğu
mali durum hakkında ürkütücü
boyuta varan sözler sarf etti.
Başkan Akgün açıklamasının
devamında, “Şayet devlet
önünü açar ve İLBANK banka-
cılık yaparsa biz de belediye
personellerin maaşlarının ora-
dan ödenmesini sağlarız. 1398
belediye parasını İller 
Bankası'na yatırırsa bu
hem İLBANK için hem de
belediyeler için 
kazanç sağlar” 
diyerek 
çözüm yolu
gösterdi.

ÖNCE 
BEN PARA 
YATIRIRIM BIR KAPIDA 

IKI DILENCI

Ali Murat 
Alatepe

Ekrem 
İmamoğlu

Dr. Hasan
Akgün

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİNİN TADINDAN YENMEZ

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Hükümlülere tesekkür

Bakırköy Denetimli
Serbestlik Müdür-
lüğü, Avcılar Kayma-

kamlığı ile hükümlülerin
‘Kamuya yararlı işlerde çalıştırıl-
ması’ konusunda protokol imza-
ladı. Yeni öğretim yılı
başlamadan onarım ve boya ge-
reksinimi bulunan 6 okul belir-
lendi. Adli suçtan çeşitli sürelerle
yıllarca cezaevinde tutulduktan
sonra Denetimli Serbestlik Ya-
sası kapsamında cezalarının son
bölümünü kaymakamlık tarafın-
dan belirlenen yerlerde 2'şer saat
çalışmaları 1 günlük tutuklu-
ğuna eşit sayılan hükümlüler,
boyacılık eğitimine alındı. Proje
kapsamında seçilen 8 yıl tutuklu
kalan boyacı hükümlü Aykut Er-
doğan, 24 hükümlü arkadaşına

boyacılık mesleğin inceliklerini
öğretti ve birlikte çalışarak on-
larla cezasının bir bölümünü ta-
mamladı. Daha önce ellerine hiç
fırçayı almadıkları halde birer
meslek sahibi olan hükümlüler,
cezalarını tamamladıktan veya
boya yaparak, yaklaşık 250 bin
TL tutarında boya giderini dev-
letin kasasında kalmasını
sağladı.

Başarıyla tamamladılar

Belirlenen saatlerde cezalarını
çeken, diğer saatlerde serbest ça-
lışabilen ve evlerine gidebilen hü-
kümlülere ‘teşekkür’, bu
kişilerden sorumlu memur Meh-
met Özdemirci'ye de 'başarı bel-
gesi' kaymakamlıkta yapılan
törenle verildi. Bakırköy Dene-

timli Serbestlik Müdürü Leyla
Karaküllah, İstanbul Vali Yar-
dımcılığı’na atanan Avcılar Kay-
makamı Hulusi Doğan’a
hükümlülerin topluma yeniden
kazandırılması konusunda ver-
diği destek nedeniyle teşekkür
etti. Doğan da, yasa kapsamında
çok sayıda hükümlünün kayma-
kamlık binasındaki kamu kuru-
luşlarında, temizlikten, boya,
badanaya, yaşlı ve engellilere
hizmete kadar her alanda başarı
ile görev yaptıklarını söyledi.

Artık meslek sahibiler

Okulları boyayan hükümlü arka-
daşlarına mesleğin inceliklerini
anlatan, günde 4 yerine neden 8
saat kamu yararına çalışarak hü-
kümlü boyacı Aykut Erdoğan,

“Hayatımız boyunca bir yokuş
çıktık, inşallah şimdi de o yoku-
şun inişindeyiz. Denetimli Ser-
bestlik uygulaması ve böyle
projeler hükümlülere manevi tat-
min sağladığı gibi meslek sahibi
olmalarını sağlıyor. Hükümlü ar-
kadaşlarımız artık boyacılık ya-
parak yaşamlarını sürdürebilir
hale geldi. Çocuklarımıza yöne-
lik okulların boyandığı bu pro-
jede görev verildiği için çok
memnun olduk” dedi. DHA

ZAYÝ İLANI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi

Kaybettim. Hükümsüzdür. 
Muhammed Muhabbik 
Şahıs No: 98745786700 

Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandırılarak ‘Eğitime ve Gönüllere
Renk Kat Projesi’ kapsamında Avcılar’daki 5 okulu boyayarak eğitime hazır
hale getiren hükümlülere Kaymakam tarafından teşekkür belgesi verildi

Dünyanın en iyi 
3. havalimanı oldu

AV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk
Havalimanı, İspanya merkezli seyahat sitesi eDreams'in açıkladığı
dünyanın en iyi havalimanları listesine üçüncü sıradan girdi

Türkiye’nin havalimanı iş-
letmeciliğindeki küresel mar-
kası TAV Havalimanları

tarafından işletilen İstanbul Atatürk Ha-
valimanı, 50 binden fazla kullanıcının
oylarıyla dünyanın en iyi havalimanları
arasından üçüncü sırada yer aldı. İs-
panya merkezli seyahat sitesi eDreams
tarafından açıklanan listede havaliman-
ları yolculara sundukları hizmetler, bek-
leme alanları, restoranlar ve alışveriş
olanakları açısından değerlendirildi. İs-
tanbul Atatürk, 5 üzerinden 4,16 puan
alarak Londra Heathrow, Madrid Bara-
jas, Roma Fiumicino, Kopenhag gibi
havalimanlarını geride bıraktı ve Singa-
pur Changi ile Zürih’in ardından
üçüncü sırada yer aldı.

Çalışmaya devam edeceğiz

TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal
Ünlü “TAV olarak yolcu memnuniyetini
tüm operasyonlarımızın odağına koyu-
yoruz. Yolcularımızın ihtiyaç ve beklenti-
lerini yakından takip ederek buna uygun
çözümler geliştiriyoruz. Bu nedenle, ta-
mamen yolcu değerlendirmelerinden

oluşan bir listede dünyanın en iyi havali-
manları arasından gösterilmekten büyük
mutluluk duyduk. Bu başarıda emeği
olan tüm çalışanlarımıza ve iş ortakları-
mıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yolcu-
larımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir
seyahat deneyimi sunmak üzere 24/7
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

33 ülkede faaliyet gösteriyor

İstanbul Atatürk Havalimanı, ağustos
verilerine göre son 12 ayda önceki yıl
aynı döneme göre yüzde 9 artışla 67,4
milyon yolcuya hizmet verdi. eDreams
sitesindeki listede ABD’li bir yolcunun
“İstanbul Atatürk Havalimanı çok güzel
ve mükemmel bir metro bağlantısına
sahip” şeklindeki yorumuna yer verildi.
Dünyanın önde gelen online seyahat
acenteleri arasında yer alan sDreams 33
ülkede faaliyet gösteriyor ve kullanıcılara
530 havayolu, 1.1 milyon otel ve 40 bin
destinasyona erişim imkanı sunuyor.
Şirket her yıl tamamen yolcu değerlen-
dirmelerine dayanarak dünyanın en iyi
ve en kötü havalimanları listelerini 
açıklıyor. DHA

Avcılar İlçe Kaymakamı Hulusi Doğan, hükümlülerin göstermiş olduğu çaba ve gayrete teşekkür ederek, her birini ayrı ayrı kutladı.



K ültür ve Turizm Bakanlığı, müzele-
rin daha çok yerli ve yabancı turisti
ağırlayabilmesi amacıyla sanatsal

etkinliklerden kültürel faaliyetlere uzanan
pek çok uygulamanın yer aldığı "Yaşayan
Müze" konseptinin hayata geçirilmesine yö-
nelik çalışmalara hız verecek. AA muhabiri-
nin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un verdiği tali-
matla müzelerin daha çok ziyaretçiye ulaş-
ması, sosyal hayatın içerisinde "yaşayan"
alanlara dönüştürülmesi için yürütülen ça-

lışmalara gelecek yıldan itibaren hız verile-
cek. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanın-
dan Türkiye'ye gelen turistlerin müze ziyaret
oranlarını artırarak ülke ekonomisine de
katkı sağlamayı hedefleyen Bakanlık, "Yaşa-
yan Müze" konseptini hayata geçirecek.

Seminerler yapılacak

Söz konusu konsept için yakında Milli Eği-
tim Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürütecek
Bakanlık, eğitim öncelikli müzecilik hizme-
tini de ön plana çıkararak müzelerde yaz

okulu, atölye çalışması, kültürel amaçlı gezi
ve seminerlere ağırlık verilmesini 
sağlayacak.

Kültürel faaliyetler önemli

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğünün çalışmalarını yürüttüğü "Yaşayan
Müze" konsepti çerçevesinde müzeler sa-
dece eserlerin değil kültürel faaliyetlerin de
sergilendiği ortamlar haline getirilecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün bir
süredir kütüphanelerde çocuklar için ger-

çekleştirdiği atölye çalışmaları müzelerde de
yaygınlaştırılacak. Ayrıca Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlüğünden skeçler ve aktiviteler
dönem dönem müzelerde hayat bulacak.
Böylelikle müze ziyaretçileri, tüm günlerini
müze içerisinde çeşitli sanatsal ve kültürel
etkinliklerle dolu dolu geçirebilme fırsatını
yakalayacak. Uygulamayı belirlenen pilot
müzelerde başlatmayı planlayan Bakanlık,
ilerleyen dönemde bağlı tüm müzeleri yaşa-
yan alanlar haline getirecek.

10 KÜLTÜR-SANAT
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 05/09/2018

İhale Tarihi : 22/10/2018 günü, saat 11:50 - 12:00 arası.
2.İhale Tarihi : 26/11/2018 günü, saat 11:50 - 12:00 arası.
İhale Yeri : BURAKBEY OTOMOTİV ACARLAR OTOPARKI ÇAMLICA MAH 

ALBAYRAK CAD NO:2 ATAŞEHİR/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 23.500,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. İSTANBUL ANADOLU
6. İCRA DAİRESİ
2014/20784 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (864353)

YASAYAN
MUZELER
YOLDA

Örnek No: 25*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatsal etkinliklerden kültürel 
faaliyetlere uzanan pek çok uygulamanın yer aldığı “Yaşayan Müze”

konseptinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara hız verecek

Öte yandan, halihazırda Türkiye genelinde
müzelerin yüzde 93'ünde geçerli olan Müze-
kartların 2019'un ortalarından itibaren tüm
müzelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.
Bu konuda ihaleyi alan firma ile çalışma yü-
rüten Bakanlık, kalan yüzde 7'lik kısmı da
Müzekart'la ziyaret edilebilir hale getirecek.

Müzekart yetecek

agaoglu’na
buyuk odul
Roman ve öykü yazarı Adalet Ağaoğlu, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu.
Ağaoğlu, ödül nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek juri üyelerine teşekkür etti

CAN Yayınları’nın kuru-
cusu Erdal Öz’ün anı-
sını yaşatmak için ailesi

tarafından her yıl verilen ödülün
sahibi, başkanlığını Handan İn-
ci'nin üstlendiği, Asuman Kafa-
oğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel
Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Tür-
keş ve Faruk Duman'dan oluşan
jüri tarafından seçildi. Ağaoğ-
lu'nun çağdaş Türk edebiyatının
temel taşlarından biri olduğu ve
sağladığı katkılardan dolayı bu
yılki ödüle layık görüldüğü belirti-

len ödül gerekçesinde, "Adalet
Ağaoğlu, arka planlarında Türki-
ye'nin sosyal, siyasi, kültürel yapı-
larını işlediği romanlarını, yenilikçi
anlatım teknikleriyle kaleme almış,
günlükleri, öyküleri, roman ve
oyunlarıyla edebiyatımızın doruk-
larından biri olmuştur." ifadelerine
yer verildi.

22 Ekim'de takdim edilecek

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başka-
sının katılımıyla yenilenen jüri, 6
yıldır jüride bulunan ve 2018 ko-

mitesinin başkanlığını yürüten
Handan İnci'nin yerine 2019'da
Metin Celal jüriye katılacak. İlki
2008'de verilen ödül, bugüne
kadar Gülten Akın, Nurdan Gür-
bilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar
Altınel, Murathan Mungan, Cemil
Kavukçu, Küçük İskender, Orhan
Pamuk, Orhan Koçak ve Cevat
Çapan'a takdim edilmişti. Handan
Börüteçene’nin tasarladığı ödül
heykelciği ile 15 bin liradan oluşan
ödül, 22 Ekim'de yapılacak törenle
Adalet Ağaoğlu’na sunulacak.

Yedi Renk
görücüye çıktı

reSSam Kemal Der-
man’ın, anadolulu anne
ve babaları resmettiği

“Yedi renk anadolu” isimli resim
sergisi, maltepe Belediyesi Prof.
Dr.türkan Saylan Kültür merkezi’nde
açıldı.  maltepe Belediyesi’nin eylül
ayındaki sanat etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen serginin açılışına,
çok sayıda sanatsever katıldı. Kemal
Derman 3. kişisel resim sergisinde,
anadolu’dan insanların portre çalış-
malarına yer verdiğini belirterek,
“çalışmalarıma tunceli Ovacık’tan
başladım. Yaşlı insanları özellikle
resmetmek istedim. çünkü yüzlerin-
deki her çizgi, anlam ifade ediyor”
dedi. Sergide Derman’ın, kara
kalem, kuru pastel, sulu boya, yağlı
boya çalışmaları bulunuyor. Sergi,
23 eylül’e kadar Galeri maltepe’de
sanatseverlerin ziyaretine açık 
olacak. 

Yeni sesler
harika sesler

Sanatçıları ve müzik
sahnesinin farklı alanla-
rında çalışan isimleri, çe-

şitli mekanlarda kurguladığı
etkinliklerde dinleyiciyle ve birbirle-
riyle buluşturacak yepyeni müzik plat-
formu audioban çalışmalarına
başladı. türkiye’den yeni sesleri din-
leyiciyle buluşturacak olan audioban,
sosyal yaşamın her alanını farklı de-
neyimler ile canlandırmayı hedefliyor.
Birlikte Güzel, bir müzik merkezi olan
audioban ile yepyeni bir iş birliğine
imza attı.  türkiye’den yeni sesleri
dinleyiciyle buluşturmayı ve sosyal
yaşamın her alanını farklı deneyim-
lerle canlandırmayı amaçlayan bir
müzik inisiyatifi olarak hayata geçiri-
len audioban, pek çok mekanda kur-
guladığı etkinliklerle müzik üretimini
destekliyor ve müziğin dinleyiciye ile-
tilmesine aracı oluyor. Birlikte Güzel iş
birliği ile hayata geçen audioban’ın
hedefleri arasında, etkinliklerin bilin-
dik konser mekanlarının dışına çıkarı-
larak, şehrin farklı noktalarında yeni
paylaşım yaratılması da bulunuyor. 

Istanbul’da

muzik var
İstanbul 30 Eylül gecesi ilginç ve
kaçırılmayacak bir sahne performansına
tanıklık edecek. Birçok hit şarkıya güçlü
yorumculuğuyla damgasını vuran Zuhal
Olcay, 30 Eylül’de “Burada Müzik Var”
etkinlikleri kapsamında başarılı oyuncu
Mert Fırat ile Moda Kayıkhane’de aynı
sahneyi paylaşacak

ZUHAL Olcay 1989 yılında yayınlanan “Küçük Bir
Öykü Bu” albümünden bu yana bir dizi başarılı
konsept albüme imza attı. “Başucu Şarkıları” albüm

serisinde ise onlarca popüler şarkıya güçlü yorumculuğu ve
vokal tarzıyla yeniden hayat verdi. Zuhal Olcay’ın sahnede
Mert Fırat ile yapacağı düetler, 30 Eylül gecesini Ada Müzik
Günleri’nin benzersiz gecelerinden biri kılacak. Zuhal Olcay-
Mert Fırat birlikteliğinin sahne duygusu, aşk şarkılarını Moda
sahillerine taşıyacak.

İlkler yaşanacak

28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Moda Kayıkhane’de düzen-
lenecek “Burada Müzik Var”, uzun aralardan sonra ilk konser-
lerini gerçekleştirecek grupları, farklı sanatçıların birlikte sahne
alacağı heyecan uyandıracak buluşmaları da izleyicisine suna-
cak. 9 gece boyunca, 2 farklı sahnede 27 ayrı performans içeri-
sinde 42 sanatçının sahne alacağı Ada Müzik Günleri’nde,
daha önce hiçbir yerde dinleyici karşısına çıkmamış özel prog-
ramlar da müzikseverlerle buluşacak.

Adalet
Ağaoğlu

Ünlü sanatçı Zuhal Olcay’a, 
Mert Fırat eşlik edecek. 

34 DZ 1910 Plakalı,  2008 Model, PUNTO Tipli,
199A20002286739 Motor No'lu,
ZFA19900002047419 Şasi No'lu, titanyum grisi
renkli, aracın dış görünüşünden her hangi bir eksik
parça olmadığı, araç ön kaput kapağının sağ üst
kısmında bir cisimle vurulduğu, sol arka çamurlu-
ğun çarpmaya bağlı küçük bir göçük olduğu, 
arka ve ön tamponda sürtmeye bağlı derin çizmeler
olduğu, arka ve ön tamponda sürtmeye bağlı derin
çizilmeler olduğu, aracın sağ marşpiyelde ezik 
olduğu, aracın koltukları yıpranmış durumda olduğu
kılıf giydirilmiş olduğu, aracın plakasının mevcut 
olduğu,ş aracın ana karkas ve kaporta aksamında
çizik ve vurukların mevcut olduğu  aracın
anahtarının ve ruhsatının mevcut olmadığı 
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Spor Toto 3. Lig'de oynadığı ikinci Trabzon deplasmanından da puansız
dönen Silivrispor'da hakem Levent Balcı'nın verdiği skandal gol kararı
kırmızı mavili camiada öfkeye sebep oldu. Futbolcular sosyal medyadan
genç hakemi topa tutarken taraftarlar da tepki gösterdi

B atman Petrolspor karşısında aldığı galibi-
yetle Yomraspor deplasmanında kritik bir
mücadeleye çıkan Silivrispor haftayı puan-

sız kapatmıştı. Dakikalar 48'i gösterdiğinde Yaşar
Yılmaz'ın yaptığı vuruş sonrası direkten oyun ala-
nına dönen topun gol kararı ile Yomraspor hanesine
yazılması herkesi sinirlendirdi.

Bunca senedir ilk kez gördüm

Silivrispor'un tecrübeli futbolcusu Aytek Aşıkoğlu
yaptığı açıklamada; 'Geçen sene kornere çıkan topu
gol veren Levent Balcı bu kez de bugün oynadığımız
maçta direğe çarpıp altı pasa düşen topta düdüğü
çalıp orta noktayı gösterdi. Bunca senedir futbol oy-
nuyorum, kaleden 5 metre uzaklıkğa giden bir top
için gol verildiğine de şahit oldum. Yazıklar olsun
size emek hırsızları' ifadelerini kullandı.

Hakemim diye dolaşıyorlar

Kırmızı mavililerin 26 yaşındaki oyuncusu Sertaç
Gökaltın da sosyal medyadan maçın hakemine yük-
lendi. Böyle bir galibiyeti kendilerine nasip olma-
ması konusunda dilekte bulunan Sertaç; 'Top altı
pasa düşüyor ve hakemim diye dolaşanlar gol kararı
veriyor. Meslektaşlarımız da gol verilmesi konu-
sunda baskı yapıyor. Allah'ınızdan korkun. Rabbim
böyle bir galibiyeti bize yaşatmasın. 30 kişinin
emeği ile oynuyorsunuz. Yazıklar olsun' dedi.

Yomraspor taraftarı da kabul etti

Karşılaşmadaki karar konusunda görüşlerini bildi-
ren Yomraspor taraftarları da golün nasıl verildiğine
şaşırdıklarını belirttiler. Takımın her zaman böyle
kararlarla gol kazanamayacağını ve büyük bir şans
elde ettiklerini ifade eden mor beyazlılar kararın
yanlış olduğunu dile getirdiler.

Bu sezon ilk maçıydı

Yomraspor – Silivrispor maçını yöneten Levent
Balcı yeni sezondaki ilk karşılaşmasına Trab-
zon'daki mücadelede çıktı. 2012-2013 sezonundan
bu yana 3. Lig'de 16 maça çıkan ve pazar günü 17.
kez düdüğü ile görev yapan Balcı verdiği skandal
kararla 90 dakikanın kaderini etkilemiş oldu. Fede-
rasyonun önümüzdeki hafta için herhangi bir din-
lendirmeye gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

SilivriSpOr’dA
iSyAn vAr!

Adebayor fırtınası!
Geldiği günden bu yana oynadığı futbolla herkesi mest eden Emmanuel Adebayor
bu sezon da oynadığı karşılaşmalarda takımına büyük katkı verdi. Nijerya asıllı
Togolu golcü çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaparken oyun içerisindeki
varyasyonlarla da arkadaşlarına pozisyon hazırlaayıp işlerini kolaylaştırdı

Negredo'nun gidişi sonrasında bir anda santraforsuz kalan Beşiktaş devre
arasına kadar formsuz Love, sakatlık abidesi Mustafa Pektemek ve nasıl
bir katkı sağlayacağı merak konusu olan Larin ile yola devam edecek.
Ocak ayında ise Mario Gomez için tüm şartlar zorlanacak.

Pazar günü evinde ağırladığı An-
talyaspor'u 4-0 yenerek önemli bir
galibiyet elde eden İstanbul Başak-
şehir Futbol Kulübü'nde Adeba-
yor'un performansı teknik heyet ve
camiayı sevinidiriyor. Abdullah Av-
cı'nın bir numaralı forveti olan ve di-
namizmiyle verimki oyunuyla takdir

toplayan tecrübeli golcü oynadığı
maç kadar skora etki etti.

İkiye katladı

Transfer olduğu dönemde futboldan
uzak kalmış bir görüntüsü bulunan
ve çeşitli eleştiriler de alan golcü fut-
bolcu her geçen gün üstüne koymayı

başarıyor. 5 haftası geride kalan
Spor Toto Süper Lig'de 4 maça
çıkan yıldız isim, 4 maçta 2 gol attı,
2 de asist yaptı. Aynı süre diliminde
geçen sezon bu sayının yarısı kadar
skor desteği veren Afrikalı süpersta-
rın yanısıra Edin Visca da 2 gol ve 3
asistlik performans gösterdi.

istanbul U-15/A Gençler ligi 1.Haf-
tasında İkitellispor sahasında Gürza-
ferspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın golleri Efe ve Saru-
han'dan geldi. 4.Grupta Ligin ilk haf-
tası Küçükçekmece İkitellispor ile
Bayrampaşa Gürzaferspor takımları
İFAspor sahasında karşı karşıya geldi-
ler. 18.Dakikada misafir takım çalım-
larla ceza sahasına giren Efe'nin
vuruşu savunmadan döndü. Topu
kontrol eden Efe'nin plase vuruşunda
top ağlara gitti ve Gürzaferspor 1-0
öne geçti. 25. dakikada Yusuf Bay-
ram'ın pasında topla buluşan Saru-
han şık vuruşu top Gürzaferspor
ağları ile buluştu ve skora 1-1 oldu.
Her iki takım girdiği gol pozisyonla-
rını gole çeviremeyince karşılıklı atılan
sayılarla İkitellispor sahasında 
Gürzaferspor ile 1-1 berabere kalarak
ligin ilk haftası puanları paylaştılar.

negredo ile yollarını ayıran
Beşiktaş daha şimdiden gö-
zünü Ocak ayına çevirdi.
Vagner Love ve Larin'i yeter-
siz bulan Siyah- Beyazlı yö-
netim devre arasında daha
iyi bir golcü bulmak için
kolları şimdiden sıvarken
ilk hedefin daha önce de

gündemde olan Alman fut-
bolcu Mario Gomez olduğu öğrenildi.

Taraftarla barışacak

Başkan Fikret Orman'ın Mario Gomez'i
mutlaka takıma geri getirerek taraftarın
gönlünü almaya çalışacağı ve son günlerde
oluşan ortam sebebiyle barışmak niyetinde
olduğu belirlendi. En iyi performansını Be-

şiktaş'ta sergileyen Gomez için tüm şartlar
zorlanacak.

İlk teklif kiralama

Gomez'in transferiyle önemli bir hamle
yapmak isteyen yönetimin bu oyuncu için
ilk planda kiralama teklifi yapacak. Bunda
sonuç alamazsa Alman golcünün bonservis
bedeliyle alınması için hamle yapılacak.

Karşılıklı aşk var

Beşiktaş'ın Alman panzeri için girişimleri
karşılıksız değil. Stuttgart'ta takımın ban-
kosu olmasına rağmen Beşiktaş'a geri dön-
meyi çok istediği öğrenilen Alman
futbolcunun yapılacak teklife bu kez evet di-
yeceği gelen bilgiler arasında 
yer alıyor.

Takvim'in haberine göre
Beşiktaş formasını 2015-
2016'da giyen Gomez 41
resmi maçta 28 gol kay-
detti. Siyah-Beyazlı 
ekibin o sezon şampi-
yonluğunda büyük pay
sahibi olan Alman golcü
ardından Wolfsburg'a
transfer olmuştu.

1 sezonda
28 gol attı

Ne şiş yandı
ne kebap: 1-1

fenerbahçe Konya deplasmanında
tek golün sahibi olan Eljif Elmas için
harekete geçti. Genç futbolcunun söz-
leşmesinde yenilemeye gidecek olan
sarı lacivertli yönetim, serbest kalma
maddesi olarak da 25 milyon Eu-
ro'luk bir bedel belir-
ledi. Star’ın haberine
göre, Fenerbahçe'yi
Konya deplasma-
nında kurtaran Elijf
Elmas'a Başkan Ali
Koç'tan jest. Ka-
narya, Eljif'i 300 bin
euro bonservis bede-
liyle kadrosuna kat-
mıştı... Oyuncuya ödenen yıllık ücret
ise 700 bin euro idi. Sarı-Lacivertli
kulübün patronu, performansını her
geçen gün artıran ve Teknik Direktör
Cocu'nun da vazgeçilmezleri arasına
giren Makedon futbolcunun ücretini
artırma kararı aldı. Buna göre Eljif'in
ücretinin 800 bin euro zamlanarak 1.5
milyon euroya çıkartılacağı öğrenildi.
Ayrıca Eljif'in 2022'de sona erecek
olan sözleşmesi de yenilenecek ve
2024'e kadar uzatılacak. Sözleşmeye
ayrıca "25 milyon euroya" serbest kalır

maddesi eklene-
cek. Elmas'ın

yeni sözleş-
mesinin
sezon so-
nuna
kadar im-
zalan-
ması
bekleni-
yor.

Eljif Elmas
imzayı atıyor!

Ocakta hedef Gomez

Spor Toto Süper
Lig'de 4 maça

çıkan yıldız isim,
4 maçta 2 gol
attı, 2 de asist

yaptı

Kırmızı mavililerin 26 yaşındaki oyuncusu Sertaç Gökaltın, sosyal medyadan maçın hakemine yüklendi. Böyle bir galibiyeti 
kendilerine nasip olmamasını dileyen genç oyuncu, “Allah’tan korkun. Birçok insanın emeğiyle oynadınız” ifadelerini kullandı.



C HP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi
Durmuş Şahin, Muharrem ayının al-
tıncı gününde Gürpınar Cemevi'nde

oruç açma lokması verdi. Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bey-
likdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ve
çok sayıda vatandaşın katıldığı lokmada
konuşan Şahin, Muharrem ayının birlik ve
beraberliğe olan katkısının altını çizdi.
“Muharrem ayı ülkemize, milletimize barış
ve huzur getirsin” diyen Şahin, “Bugün tu-
tulan oruçları Allah kabul etsin diyoruz.
Muharrem ayıyla birlikte kardeşlik duygu-

larının güçlenmesini, birlikteliğin pekişme-
sini temenni ediyoruz” dileklerinde bu-
lundu. 

Ehl-i Beyt'in yasını tutuyoruz

Muharrem ayı münasebiyle cemevindeki
oruç açma lokmasına katılan vatandaşlar
da Ehl-i Beyt'in yasını tuttuklarını söyledi.
Muharrem'in, Hz. Ali ve ailesinin çektiği
acıları anımsattığını belirten
vatandaşlar, “Bu mübarek
ayda Kerbela'da yaşanan ve
acı bir şekilde tarihte yer alan
zulmü de anımsıyor ve acısını
kalbimizde taşıyoruz” dedi.
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Muharrem ayı sebebiyle
Gürpınar Cemevi'nde oruç

açma lokması veren CHP
Beylikdüzü Belediye Meclis

üyesi Durmuş Şahin,
“Allah, oruçlarımızı kabul

etsin. Muharrem ayı
ülkemize, milletimize barış

ve huzur getirsin” dedi

BARIŞ KIŞ

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

Kahvenizi nasıl içersiniz?
iStanBul Kahve Festivali beşinci
yılını kutluyor. Birbirinden farklı
kahve çeşitlerinin yanı sıra; seminer-
lerin ve yarışmaların da yer alacağı
festivalde kahve yanına çok yakışan
pikan cevizli eşleşmeler de ikramlar
arasında. İstanbul Kahve Festivali
20-23 Eylül tarihleri arasında Kü-
çükçiftlik Park’ta. İstanbul’da sonba-

har demek ardı ardına etkinlikler
demek. Bu yıl beşincisi gerçekleştiri-
lecek İstanbul Kahve Festivali de
bunlardan biri. 20-23 Eylül tarihleri
arasında tüm kahve severleri birleşti-
recek olan İstanbul Kahve Festiva-
li’nde dört gün boyunca dünyanın
farklı kahve lezzetleri ve kahve eşleş-
melerine yer verilecek.

lokmAlAr
muhArrem
orucu icin

Cemevindeki 
oruç açma lokmasına 

CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, Beylikdüzü

Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve çok sayıda

isim katıldı.

Vatandaş anlattı
AlAtepe dinledi
Halk Günleri etkinliği kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya gelen Esenyurt
Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, vatandaşın taleplerini dinledi

eSenyurt Belediyesi tara-
fından vatandaşa yakın hiz-
met anlayışı ile salı günleri
yapılan halk günleri bu hafta
da gerçekleştirildi. İlçenin 7
farklı mahallesinde bulunan
kültür merkezlerinde düzen-
lenen halk günlerinde ilçe sa-
kinleri dertlerini ilgili birim
yetkililerine direkt aktarma
imkanı buldu. Esenyurt Bele-
diye Başkanı Ali Murat Ala-
tepe ise Saadetdere Gençlik

Merkezi’nde yapılan halk gü-
nüne katıldı. Alatepe, vatan-
daşların mahalleriyle ilgili
yaşadıkları sorunlarını, talep-
lerini ve isteklerini dinledi. 

Çözüm talimatı verdi

Alatepe, vatandaşların prob-
lemlerinin giderilmesi için il-
gili birim müdürlerine bir an
önce çözüm bulunması tali-
matını verdi. İlçe sakinlerinin
sosyal, sağlık başta olmak

üzere talepleri anında dikkate
alınarak tespit ekipleri gönde-
rildi. Esenyurt Belediyesi
Başkan yardımcıları da
Yunus BaltaKültür Merkezi,
Esenyurt Kültür Merkezi,
Şehit Erol Olçok Kültür Mer-
kezi, Yenikent Kültür Merkez,
Sarıkamış Şehitleri Kültür
Merkezi, Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde yapılan halk
günlerine katılarak vatandaşı
dinledi.

Beylikdüzü’nde Antep rüzgarı esecek
Beylikdüzü 7’inci Geleneksel
Gaziantep Yiyecekleri, Kültür ve
Sanat Şenliği bugün, Büyükşehir
Mahallesi Eski Beylik Pazarı ala-
nında başlıyor. 23 Eylül’e kadar
devam edecek etkinliğin açılış tö-
reni 19 Eylül Çarşamba günü,
saat 18:30’da Beylikdüzü Kay-
makamı Mehmet Okur ve Beylik-
düzü Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun katılımı ile gerçek-
leşecek. Etkinlikte, Gaziantep yö-
resinin birbirinden özel lezzetleri
ve yörenin kendine özgü kültürü
Beylikdüzü halkıyla buluşacak; ti-
yatro ve halk oyunu gösterileri ile
konserler coşku dolu anlara
sahne olacak. 

Program dolu dolu

7. Geleneksel Gaziantep Yiyecek-
leri, Kültür ve Sanat Şenliği; ti-
yatro oyunlarından yarışmalara,
halk oyunu gösterilerinden kon-
serlere uzanan geniş bir yelpa-
zede dopdolu bir programla
Beylikdüzülüler ile buluşacak. Et-
kinlik alanında bulunan Barak
Çadırı’nda her gün, 12:00-22:00
arasında her saat başı Barak Tür-
küleri etkinliğinin yapılacağı şen-
likte; 19 Eylül akşamı Faruk Lök,
20 Eylül akşamı Aydilge, 21 Eylül
akşamı Mehmet Demir, 22 Eylül
akşamı Aynur Güneş sahne ala-
cak. Şenliğin finali ise 23 Eylül
Pazar günü İhsan Güvenç konse-
riyle yapılacak. Geleneksel hale
gelen Gaziantep Yiyecekleri, Kül-
tür ve Sanat Şenliği’nin bu yıl da
renkli görüntülere sahne olaca-
ğını söyleyen Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ga-
ziantep mutfağı ile kültürünü
yansıtan şenliğe, tüm İstanbullu-
lar’ı bekliyoruz.” dedi.

Gezen sinema Sancaktepe’de
Sancaktepe Belediyesi'nin des-
tekleriyle, Trapezunta Film tara-
fından hazırlanan ve yaklaşık 6
ayda tamamlanacak proje kapsa-
mında, 21 il 110 ilçede 625 göste-
rim yapılacak. Çocuklara
sosyalleşme alanı açması ve kişi-
liklerini pozitif yönde geliştirmesi
amaçlanan proje, kurulumu bir
tır üzerinde kısa sürede gerçekleş-
tirilen mobil sinemada çocuk iz-
leyicileri ağırlayacak. Ekimde

başlayarak Türkiye genelinde 6-
17 yaş arasında 500 bin çocuğa
ulaşması hedeflenen "Çocuklar
İçin Gezen Sinema" kapsamında
5 farklı film beyazperdeye yansı-
yacak. Projenin Sancaktepe Bele-
diyesi önünde gerçekleştirilen
tanıtım toplantısında konuşan
Sancaktepe Belediye Başkanı İs-
mail Erdem, sinema salonu ol-
mayan birçok ilçe ve kasaba
bulunduğunu söyledi.

Ali Murat
Alatepe


