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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Küçükyalı mahallesi

sakinleri ve esnaflarıyla bir araya
geldi. “Burada çalmadık kapı bı-
rakmayacağız” diyen Kılıç, her
zaman vatandaşların en yakın
dostu olacağını söyledi I SAYFA 4

ç
Güvenlik operasyonları

dahil pek çok alanda
kullanılan drone'lar şimdi

de trafik denetimi için
devreye girdi. emniyet

Genel müdürlüğü'nün 
"trafik kazalarını önleme

planı" kapsamında
istanbul polisi,

şehirlerarası yollarda
drone ile denetimler 

gerçekleştirmeye başladı.
Sıklaşan denetimler 

sonucu ise trafik 
cezalarında on kat 

artış görüldü
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İstanbul trafiğinde son za-
manlarda sıklıkla görülen dro-
ne'lar, trafikteki kural

ihlallerine geçit vermedi. Geçtiğimiz
Eylül ayında başlatılan ve kalıcı bir şe-
kilde uygulamaya soku-
lan denetimler
kapsamında şimdiye
kadar İstanbul'da
binlerce sürücüye
ceza kesildi. Trafik ce-
zalarının on kat daha
artmasına sebep olan drone'lar ile bir-
likte araç sürücüleri artık hem karadan
hem de havadan takibe alınıp, izlene-
biliyor. Emniyet kemeri takmayan,
seyir halindeyken cep telefonuyla ko-
nuşan sürücülere acımayan drone'la-
rın, trafik cezalarındaki artışı daha da
yükseltmesi bekleniyor.

ç

İSTANBUL TRAFİĞİNDE BAŞLAYAN DRONE İLE DENETİM SONRASI SÜRÜCÜLERE KESİLEN TRAFİK CEZASI 10 KAT ARTTI
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Aday adaylığına
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ÖZGÜRLÜĞÜ HAKİM KILDIK

Drone'ların trafik denetiminde kullanılmaya başlamasıyla, ihlallerin en aza inmeye başladığını an-
latan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Artık 1 değil
üç tane gözümüz var” demişti. Soylu, şimdiye kadar 350 bin polisle gerçekleştirdikleri denetimleri,
drone'larla birlikte yaygınlaştırdıklarını belirterek, “"Artık yoğun güzergahlarda helikopterlerle ve
'drone'larla denetim yapıyoruz. Bundan da ciddi sonuçlar alıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

BİR DEĞİL ÜÇ TANE
GÖZÜMÜZ VAR

Utanç sahnelerine

son VErdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Eyüpsultan'da TÜGVA'nın
Genel Merkezi açılış törenine

katıldı. Erdoğan, “Milletimizin
desteği ile darbe 

dönemlerinin o baskıcı 
faşist, insanı ezen anlayışını

rafa kaldırdık. 28 Şubat
dönemlerinin utanç sah-

nelerine son verdik” dedi

AK Parti'nin 16 yıldır genç-
lere sahip çıkma mücadelesi

verdiğinin altını çizen Erdoğan,
“Yüksek öğretim kurumlarımız
dahil eğitim ve öğretim kurumları
vesayetçi zihniyetten kurtuldu. Hiç-
bir evladımızın inancından dolayı,
kıyafetinden dolayı horlanmadığı
bir özgürlük atmosferini ülkemizde
hakim kıldık” diye konuştu. I SAYFA 5
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Yeşil alana 
ihtiyaç var

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Esenler 15

Temmuz Millet Bahçesi'nde incele-
melerde bulundu. Kurum, incele-
meler sonrasında yaptığı açıklama-
da, “Sosyal anlamda yeşil alana ih-
tiyacımız var” dedi. I SAYFA 6
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beylikdüzü’nde
modErn Eğitim

Modern Eğitim Koleji
Anadolu ve Fen Lisesi, 29

Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda
Beylikdüzü'nde açılacak. Koleji
ziyaret eden Beylikdüzü İlçe Milli
Eğitim Müdürü Barış Yıldız, oku-
lun ilçedeki eğitimin kalitesine

katkı vereceğini söyledi. Yıldız,
“Beylikdüzü’ne gerçekten kalite
katacak ve eğitim anlamında ba-
şarı getirecek bir kurum olmuş.
Adı gibi modern bir kolej. Bu
proje için inanılmaz bir emek sarf
edilmiş” diye konuştu. I SAYFA 8
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SAYFA 4Fakir YILMAZ

Başa dönüş andı

SAYFA 3Mehmet MERT

21 Ekim Gazeteciler Günü 
uydurma bayramı!

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dr. Mustafa Necati Işık, gazetemiz merkezine
ziyarette bulunarak yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Işık, “Seçim
sürecinde herhangi bir şekilde belediye başkan aday adayı olmayacağım” dedi

Gazetemiz merkezinde Damga Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Mert ve Damga İmtiyaz

Sahibi Ali Tarakçı ile gazetecilik ve yerel siyaset üze-
rine sohbet eden AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Dr. Mustafa Necati Işık, önümüzdeki yerel seçim-
lerde kesinlikle başkanlığa talip olmadığını açıkladı.
Işık, “Öncelikle ben il başkan yardımcısıyken il başka-
nımız tarafından ilçe başkanı olarak görevlendirildim
ve amacım Beylikdüzü'nde partimizi yerel seçimlerde
iktidara taşımak” şeklinde konuştu. I SAYFA 8

AmAç yerelde iktidAr
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Çalmadık kapı
bırakmayacağız

Fenerbahçe Çatalca Spor
Okulları dün gerçekleşen açı-

lış töreniyle Çatalca'da hizmet ver-
meye başladı. Açılışta konuşan
Belediye Başkanı Cem Kara, “Ça-
talca'ya spor çok yakışıyor. Bu an-
lamda ilçemizde yeni bir spor
okulu açan Fenerbahçe'ye teşekkür
ederim” dedi .I SAYFA 4
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Çatalca'ya spor
yapmak yakışıyor

Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Küçükyalı mahallesi

sakinleri ve esnaflarıyla bir araya
geldi. “Burada çalmadık kapı bı-
rakmayacağız” diyen Kılıç, her
zaman vatandaşların en yakın
dostu olacağını söyledi I SAYFA 4
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Zahide Nine
unutulmadı

Güngören, Akıncılar Mahallesi,
Cemal Gürsel Gürsel Sokağı'nda bu-

lunan bir bina bitişiğindeki inşaat çalışması
nedeniyle zemin kaymasıyla birlikte çatlak-
lar oluşarak hasar görmüştü. O bina hak-
kında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat

Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünce
hazırlanan raporla yıkım kararı alındı.
Yıkım kararının çıkmasının ardından bina-
daki son eşyaların tahliye edildiği görüldü.
Vatandaşların tehlikeye rağmen binaya gire-
rek eşyalarını tahliye etmesi dikkat çekti.
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Yıkım kArArı çıktı 

bınA bosAldı

İnsAnlık ölmüş!
Sancaktepe'de bir markette alışveriş yapan genç kız ta-
nımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırı esnasında marketteki hiç kimsenin kendisine yardım
etmediğini anlatan D.A, “Arada hiç temas ve konuşma olma-
dan kafamın sol tarafına bir yumruk ve dirsek, sağ omzuma
ve boynuma da bir yumruk attı.  Hiç kimse hiçbir şey yap-
madı. Şimdi psikolojim bozuldu” şeklinde konuştu. I SAYFA 3
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Az daha havaya
uçacaklardı

Bakırköy D-100 Karayolu üze-
rinde bulunan bir akaryakıt is-

tasyonunda araca LPG dolumu
sırasında henüz bilinmeyen bir ne-
denle otomobil alev aldı. Olay sonrası
3 kişi ellerinden yaralanırken, akarya-
kıt alımı ise hemen durduruldu.
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Temel Karadeniz

Cem Kara

Ali Kılıç

AK Parti İlçe Başkanı Işık, Mehmet Mert ve Ali Tarakcı’nın sorularını yanıtladı
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Birçok hastalığın insan sağlığını tehdit ettiği günümüzde zatürre, tıbbın hızla gelişmesi ve
aşılar sayesinde kolay tedavi edilse de halen tehlike teşkil ediyor. Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi,
çocukların zatürreden nasıl korunması gerektiği hakkında ebeveynlere tavsiyelerde bulundu

Zaturreye dıKKat
T ıp literatüründe Pnömani, halk

arasındaki ismiyle zatürre, tıp ne
kadar ilerlerse ilerlesin, insanlık

üzerindeki tehdidini sürdürüyor. Özel-
likle bünyesi yetişkinlere nazaran daha
zayıf olan çocukların daha dikkat et-
mesi gerekli... Bu konuda ise annae-ba-
balara çok iş düşüyor. Acıbadem
İnternational Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma
Ceyla Cüneydi, önlenebilir bir sorun ol-
duğuna dikkat çekerek, anne babaların
çocuklarını zatürreden korumak için
nelere dikkat etmeleri gerektiği hak-
kında bilgi verdi.

Önlem alınmalı

Zatürre, virüs ya da bakteriler nedeniyle
akciğerlerde meydana gelen bir enfeksi-
yon. Özellikle geçmişte bu enfeksiyon-
lar son derece tehlikeli boyutlarda
olmasına rağmen, günümüzde gerek
geliştirilen aşılar, gerekse tedavi yön-
temlerindeki gelişmeler sayesinde artık
çok daha kolay tedavi edilebiliyor.
Ancak, zatürre hala ebeveynleri tedirgin
eden hastalıkların da başında da geli-
yor... Çünkü önlenebilir bir hastalık ol-
masına rağmen, hala özellikle
gelişmekte olan ülkelerde 0-4 yaş ara-
sındaki çocuklardaki ölümlerin ikinci
nedeni olmaya devam ediyor. Dünya
genelinde her yıl yaklaşık 10-20 milyon
arasında çocuk zatürre nedeniyle has-
taneye yatırılıyor ve bunların da yakla-
şık 2 milyonu da ne yazık ki yaşamını
kaybediyor. Ülkemizde ise; ilk yaşta
hastaneye yatışların yüzde 30-50’sinin
nedenini zatürre oluşturuyor. Tüm
çocuk hastaların zatürreye yakalanma
oranı da yaklaşık yüzde 40 olarak gös-
teriliyor. Aslında istatistikler ebeveyn-
lerdeki bu korkunun haklılıklarını
ortaya koysa da çocuklarda zatürre te-
davisinde gelinen nokta unutulmadan
gerekli önlemlerin alınması da önem
taşıyor. Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi,
özellikli son 25 yıldır zatürreye neden
olan bakterilere karşı geliştirilen aşı-
larla birlikte Türkiye’de ölüm oranlanın
önemli oranda düşürülebildiğini
anlatıyor.

0-1 yaş en riskli grup

Zatürre kişiden kişiye yayılan viral ya
da bakteri kaynaklı enfeksiyonlarla bağ-
lantılı olduğundan, çocukların yakın
temas halinde oldukları sonbahar ve kış
aylarında yaygınlığı artıyor. Solunum
yoluyla alınan bakteri veya virüs üst so-
lunum yolunda tutulmuyorsa direkt ak-
ciğere inerek enfeksiyon yaratıyor. İyi
beslenmeyen, hastalıklar nedeniyle ba-
ğışıklık sistemi zayıflamış olan, alerjik
bir yapısı bulunan çocukların zatürre
geçirme riski daha yüksek oluyor. Dr.
Şeyma Ceyla Cüneydi, “Özellikle 0-1
yaş arası çocuklarda öksürük refleksleri
çok zayıftır ve göğüs kafesini iyi kulla-
namadıkları için mikropları dışarı ata-
maz. Bu nedenle zatürre açısından en
riskli grubu oluşturuyor” diyor. Bağışık-
lık sistemi gelişimi tam olarak tamam-
lanmamış olan 1-5 yaş arasındaki
çocuklar ise ikinci en riski grupta yer
alıyor.

En önemli korunma aşılama

Zatürre açısından en önemli nokta ko-
runabilmek. Bunun için de aşılanma,
sağlıklı beslenme, düzenli uyku gibi ba-
ğışıklık sisteminin güçlendirilmesi son
derece önem taşıyor. Zatürrenin yara-
cağı problemler ve ölümlerin önüne ge-
çilmesi için uygulanacak en önemli
stratejinin aşılanma olduğunu söyleyen
Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi sözlerine
şöyle devam ediyor: “Türkiye’de de
yaklaşık 25 yıllık kullanılan karma aşısı-
nın içinde zatürre nedenlerden biri olan
hemofilüs influenzaya karşı da aşılama
yapılıyor. Çocukların rutin aşı takvi-
minde de yer alan ve içinde bir tip za-
türre mikrobuna karşı aşının da olduğu
karma aşının 2,4,6. aylarda ve 18. ay
mutlaka uygulanması gerekiyor. Bir de
zatürre aşısı adı altında 2-4-6 ay ve 1
yaşında da yapılan aşının uygulanması
gerekiyor. Ayrıca, viral zatürrelerden ko-
runmak için de özellikle 6 ay 3 yaş arası
çocuklara mutlaka grip aşısı yapılması
öneriliyor. Bununla birlikte, farklı has-
talıkları bağlı olarak, bağışıklık sistemi
düşmüş ya da dalağı alınan, özel kan

hastalıkları olması gibi sağlık sorunları
bulunan durumlarda özel bir zatürre
aşısı yapılması ve duruma göre tekrar-
lanması önem taşıyor. Bu aşı da kalıcı
hastalığı olan kişide 5 yılda bir tekrarla-
nırken, geçici hastalığı olan kişide o
hastalık döneminde yapılıyor.”

Ateş 3 gün sürüyorsa dikkat

Ateş pek çok enfeksiyonda olduğu gibi
zatürrede de ilk belirti olarak ortaya çı-
kıyor. Özellikle 0-5 yaş arası çocuklarda
belirgin bir hastalık hali olmasa da 3
gün boyunca tedaviye rağmen düşme-
yen ateşin uyarıcı olması ve zaman kay-
bedilmeden hekime başvurulması
gerekiyor. Bununla birlikte öksürük,
burun akıntısı, beslenme zorluğu, hu-
zursuzluk hali de hastalığın diğer belir-
tileri arasında yer alıyor. Ancak her
çocukta aynı şikayetler gözlenmeyebili-
yor. Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi, akciğer
alt loblarında ortaya çıkan enfeksiyon-
larda öksürük hiç görülmeyebilirken
ateşle birlikte karın ağrısıyla kendini
gösterebildiğini anlatıyor. Bu nedenle,
çocukta ateşin nedeni tam olarak bu-
lunmadığında bazen akciğer filmleri
bile yeterli olamayabiliyor. Bu durumda
daha ayrıntılı görüntülemeye ihtiyaç
duyulabiliyor. Yılda iki ve üzeri zatürre
geçiren çocuklarda başta kistik fibroz
olmak üzere, yabancı cisim aspiras-
yonu, reflü, bağışıklık sistemi bozuk-
luğu gibi altta yatan farklı sorunları
araştırmak gerekiyor. Zatürre sadece bir
akciğer problemi değil. Kalbi de yor-
duğu için kalp yetmezlikleri oluşturabi-
liyor. Dr. Şeyma Ceyda Cüneydi, bu
nedenle özellikle çok fazla akciğer en-
feksiyonu geçiren çocukların kalbinin
de kontrolden geçirilmesi gerektiğinin
altını çiziyor.

Kişiye özel tedavi

Alınan mikrobun yapısı, çocukta altta
yatan farklı hastalıkların olması, bes-
lenme ve uyku düzeni, bağışıklık siste-
minin gücü, yaşam şartları gibi birçok
etken aynı virüs ya da aynı bakteri kay-
naklı zatürrenin bile farklı bir seyir izle-
mesine neden olabiliyor. Bu nedenle her

çocuğun zatürreyi farklı şekilde yaşadı-
ğını anlatan Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi,
tedavi yaklaşımıyla ilgili şu bilgileri veri-
yor: “Muayene bulguları ve çocuğun
genel durumuna göre kan sayımı ve en-
feksiyon değerlerine göre antibiyotik te-
davisi planlanıyor. Akciğer filmini
çocuklarda çok endikasyon yoksa ve
tekrarlama durumu söz konusu değilse
çekmeyi tercih etmiyoruz. Genelde ağır
zatürre ise damardan antibiyotik, daha
hafif tipiyse ağızdan antibiyotikle tedavi
uygulanıyor. Atipik pnömoniler gibi
bazı hastalarda kombini antibiyotik te-
davisi de gerekebiliyor.” Tedavi genelde
10 gün içinde tamamlansa da bu süre
çocuğun genel durumuna göre değişi-
yor. Çocukta solunum sıkıntısı yaşanı-
yorsa, oksijen düzeyi düşükse,
beslenme güçlüğü yaşanıyorsa, kontrol
altına alınamayan ateş, kusma ya da
sürekli sıvı kaybı söz konusuysa tedavi-
nin hastanede gözlem altında sürdürül-
mesi tercih ediliyor. 

Ancak, hastaneye gitmekte geç kalınması, aşılanmaların doğru yapılamaması,
göçler zatürre nedeniyle yaşam kayıplarının devem etmesindeki en önemli unsur-
ları oluşturuyor. Sorunun bu boyutta devam etmesinin bir diğer nedeni ise birçok
virüse bağlı zatürreye karşı hala bir aşının bulunmaması (Grip mikrobu ve influ-
enza hariç. Bir virüs olan influenza aşısının risk gruplarında yapılması viral pnö-

monilerin büyük bir kısmını engelleyebiliyor.) Aşılarla bakteriyel zatürrenin
kontrol altına alınabildiğini söyleyen Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi, “Sanayileşme

ve endüstriye bağlı hava kirliliğinin artması gibi nedenlerle mikroplar ha-
vada daha uzun süre kalıyor ve dolayısıyla daha fazla enfekte olunuyor.

Bunun yanında çocukların daha küçük yaşlardan itibaren kreşlere
gitmesi, alerjilerin artması, dünyanın her yerine seyahatler ko-

laylaştığı için mikropların artık çok daha rahat yer değişti-
rebilmesi gibi nedenlerden dolayı bir çok
enfeksiyon hastalığı gibi zatürre sorunu

da devam ediyor” diyor.
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En önemli nedenleri

Çocuklarda zatürre ile ilgili ha-
tırlanması gerekenler:

Zamanında tanı alıp tedavi
edilen zatürrede oldukça hızlı iyi-
leşme sağlanabiliyor.

Tedavi süresinde çocukların
mutlaka dinlenmesini sağlayın.

Korunmak için aşıların aksat-
mayın.

Özellikle kış aylarında çocuk-
ları kapalı alanlarda ve hasta ço-
cukların olduğu alanlara
götürmeyin.

Tedavi sırasında ve gündelik
yaşam içinde çocukların bulun-
duğu alanların sık sık 
havalandırın.

Çocukların beslenmesinde tüm
besin öğelerinden mutlaka tüket-
mesine özen gösterin.

Çocukların yanında kesinlikle
sigara içilmemesi ve içilen bir or-
tamda bulundurulmasına 
dikkat edin.

Bunları unutmayın
ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

Kanserlerin
nedeni diyabet

Çağın vebası olarak adlandırılan kanser
yüzünden hergün insanlar hayatını kaybe-
diyor. İnsan sağlığını tehdit eden bir diğer

hastalık ise diyabet yani halk arasındaki ismiyle şeker
hastalığı... Bu iki hastalık arasında yakın bir bağ var...
Prof. Dr. Erol Bolu, önlenebilir kanserlerin yüzde
30’unun altında yatan temel nedeninin diyabet oldu-
ğunu söyledi.

3 kişiden biri diyabet olacak

Hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenmenin neden ol-
duğu fazla kilonun diyabet vakalarını hızla artırdığını
belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Erol Bolu, “Tip 2 diyabet 1997’ler-
den bu yana tırmanıyor. 2025’lerde toplumun yüzde
30’u yani 3 kişiden biri diyabet olacak” dedi.

Nasıl azalır?

Kilo kontrolüyle tip 2 diyabetinin önüne geçileceğini
ifade eden Bolu, “Toplumun yüzde 10’unda kilo kay-
bını sağlayabilirseniz, yani toplum mevcut kilolarının
yüzde 5 ila 7’sini verirse diyabet rakamlarında yüzde
10 bir azalma görülür. Tip 2 diyabet önlenebilir, en
azından hız grafiği aşağı çekilebilir bir hastalık türü-
dür” diye konuştu.20'li yaşlarda önlem alınmalıHas-
taların kan tahlilinde şeker oranları yükselince
doktora gittiğine dikkat çeken Endokrinoloji Uzmanı,
diyabet hastalığı ilerlemeden öncelikle kilo kontro-
lüyle önlem alınması gerektiğini söyledi. Diyabetin
birçok organa zarar verdiğinin de altını çizen Bolu,
“Diyabeti tek başına bir hastalık olarak görmemek
beraberindeki hastalıkları da iyi değerlendirmek gere-
kiyor. Bize gelen hastaların önemli bir kısmı kardiyo-
lojiden, nefrolojiden geliyor. Hastalarda yüksek
şekere bağlı organ yetersizlikleri çıkıyor. Ancak, kişile-
rin 20-25’li yaşlarda önlem alması gerekiyor ki tip 2
diyabet gelişmesin. Daha da kötüsü kilo fazlalığı ve
beraberinde gelen kilo fazlalığı önlenebilir kanserlerin
yüzde 30’unun nedeni” dedi.  DHA

Bağışıklığınızı güçlendirin
hastalıklardan korunmak için en
önemli şey bağışıklık sisteminizin kuv-
vetli olmasıdır. Bağışıklık sistemini kuv-

vetlendirmek için dengeli beslenmek ve
antioksidan besin öğelerini her gün düzenli almak
gerekir. Her renk, her çeşit besini tüketmenin öne-
mini vurgulayan Liv Hospital Diyet ve Beslenme
Uzmanı Serap Güzel bağışıklık sistemini güçlen-
direcek besinler hakkında bilgi verdi.

Meyveyi ihmal etmeyin

C vitamini: En iyi antioksidan vitaminlerden C vi-
tamininin sağladığı faydalar saymakla bitmez.
Yeter ki her gün beslenmenize dahil edin ve gün
içinde C vitamini içeren besinler almayı unutma-
yın. Eğer C vitaminini besinlerden alırsanız bu be-
sinlerde bulunan fitokimyasal maddeleri de
alırsınız. Böylece vücuttaki savaşçı hücreleriniz
güçlenir. Her gün mutlaka roka, maydanoz, kuş-
burnu ve kiviyi öğünlerde ve ara öğünlerinizde tü-
ketin. Beta-karoten: 

Çocuk
Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Şeyma 

Ceyla Cüneydi, 
çocuklarını zatürreden 
korumak için nelere 

dikkat etmeleri 
gerektiği hakkında

bilgi verdi.
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O lay iki hafta önce Sancak-
tepe’de bir markette mey-
dana geldi. (17)

yaşındaki  D.A., alışveriş yapmak
için girdiği markette tanımadığı
Rıdvan T'nin yumruklu saldırısına
uğradı. Saldırgan daha sonra mar-
ketin içinde bir süre gezindikten
sonra marketten ayrıldı. D.A yaşa-
nan saldırı sonrası durumu ailesine
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine
polis ekipleri sevk edildi. Görüntü-
leri inceleyen emniyet güçleri Rıd-
van T'yi kısa sürede yakalayarak
gözaltına aldı. Saldırgan emniyette
alınan ifadesinin ardından savcılık
talimatıyla serbest bırakıldı. Rıdvan
T'nin 3 uyuşturucu kullanma, 1 ya-
ralama, 1 de hırsızlıktan poliste
kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruş-
turmanın devam ettiği öğrenildi.

Hiç kimse yardım etmedi

D.A yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Ben kurstan dönüyordum. Daha
sonra market alışverişi yapmak
için girdim. Alacaklarımı aldım
tam kasaya yöneliyordum. Birden
o şahısla karşılaştım ve arada hiç
temas ve konuşma olmadan kafa-
mın sol tarafına bir yumruk ve
dirsek, sağ omzuma ve boynuma
da bir yumruk attı. Tabii ben şaş-
kınlıkla geri çekildim. Ne oldu-
ğunu anlamaya çalıştım. 'Acaba
bir şey mi yaptım, bir şey mi
dedim? diye anlamaya çalıştım.
Eğer geri çekilmeseydim belki
daha fazla vurabilirdi. Sonra ben
orada ağlarken o şahıs, tekrar
döndü ve elini kolunu sallayarak
çıktı. Hiç kimse hiçbir şey yap-
madı. Şimdi psikolojim bozuldu
ve o şahıs yüzünden sokakta ge-
zemiyorum onunla karşılaşaca-
ğım korkusuyla. Ama o şimdi
elini kolunu sallayarak çok rahat
bir şekilde dolaşıyor." DHA

MARKETLER 
bILE guVENsIz!
Sancaktepe'de bir markette alışveriş yapan genç kız tanımadığı bir kişi tarafından
yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

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 ACİL ELEMAN ARANIYOR

BTA TEksTiL 

Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere 

İstanbul'u iyi bilen SRC belgesi olan şoför arıyoruz. 

(Yaş koşulu aranmamaktadır)

Yine firmamızda çalıştırılmak üzere aşçı ve 

Tekstil Planlamada çalışacak elemana ihtiyaç vardır. 

Müracaat : Kaleiçi Mahallesi Hanice Cad. No : 18/2 Çatalca/İSTANBUL 

TEL : 0554 879 55 37  

Mehmet MERT

MeRtÇe

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert121 Ekim Dünya 
Gazeteciler Günü 

uydurmasyon bayramı!ŞiŞli'de otomobiliyle kırmızı
ışıkta geçtiği iddia edilen sürücü,
dönüş yapan hafif ticari araca

çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla
attı. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Şişli
Darülaceze Caddesi, Taşkızak Sokak giri-
şinde saat 13.30 sıralarında meydana
geldi. İddialara göre, Mehmet Ali Kara-
koç'un kullandığı 34 BZ 8624 plakalı oto-
mobil ışık ihlali yaparak geçmeye çalıştı.
Bu sırada yan sokaktan caddeye çıkmaya
çalışan Uğurkan Kayış'ın kullandığı hafif
ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle hafif
ticari araç takla attı. Vatandaşların ihba-

rıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye
ekibi sevk edildi. 

Vatandaşlar yardım etti

Takla atan aracın içinde sıkışan sürücüsü
ve yanında bulunan bir kişi çevredeki va-
tandaşlar ve olay yerine sevk edilen itfaiye
ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralı sürücü
sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan ve şok geçiren bir kişi
de olay yerine gelen ambulansa alınarak
müdahale edildi. Polis, olayla ilgili olarak
kaza yapan sürücünün bilgisine başvurdu.

B reh breh breh.
’21 Ekim Dünya Gazeteciler Gü-
nü’nüz kutlu olsun.

Nerden çıkmış bu gün?
Biz niye bilmiyoruz?
Kim uydurmuş?
Sanırsın adam basın özgürlüğünün yılmaz

bekçisi.
Sanırsın özgür gazeteciliğin savaşçısı.
Sanırsın nerede bir mağdur gazeteci var

anında  yanında yer alıyor.
***

Yav bırakın arkadaş bu uydurmasyon
basın bayramlarını da gerçek anlamda gaze-
tecilik yapanlara köstek olmayın.

Objektif olun.
Demokrat olun.
Hoşgörülü olun.
Hepsinden öncesi ne iş yapıyorsanız o işin

hakkını verin.
Adil olun.
Ahlaklı olun.
Yardımsever olun.
Bırakın ‘Dünya Gazeteciler Günü’ varsa

bile kutlamayın.
***

Kaç gündür bazı kurumların basın sorum-
luları arayıp duruyordu.

Zaten ‘İstanbul Gazeteciler Derneği’nin
düzenlediği ödül töreni ve cumhuriyet gecesi
telaşı içerisindeyiz.

Davetiye dağıt.
Organizasyonu tasarla.
Davetliler.
Sanatçılar.
Ödüller v.s.
Kalmış bir hafta.
Biliyorsunuz 26 Ekim 2018 Cuma akşamı

büyük gün.
Bu yoğunlukta bir de uydurmuşlar ’21

Ekim Dünya Gazeteciler Günü’.
***

Yapmayın arkadaşlar, yok böyle bir gün.
Bir iki uyduruk site bir de şu bilgiyi 

yaymış;
’’21 Ekim 1860 tarihinde çıkartılan Ter-

cüman-ı Ahval ilk özel gazetedir. 21 Ekim
Gazeteciler Bayramı olarak 
kutlanmaktadır.’’

Vah vah.
Niye öyle birşey yapma gereği duydunuz a

canım.
Ne gerek vardı şimdi.
Bakın biz basın mensuplarının zaten se-

nede iki önemli günü var.
Birisi; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü.
Diğeri; 24 Temmuz Basında Sansürün

Kaldırılış yıldanümü..
Bu ikisi yetmedi de yok; ’21 Ekim Dünya

Gazeteciler Günü’ymüş.
Yok 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü 

günüymüş.
Yok dünya gazete dağıtıcıları günüymüş.
Dünya köşe yazarları günüymüş.
İyi de o zaman sayfa operatörleri gazete-

lerin en önemli işlerinden birisini 
yapmaktalar.

Onları neden atladınız?
***

Sözü fazla uzatmayalım.
Sorumluluk sahibi yönetici ve basın tem-

silcilerimizden ricam bu uydurmasyon gün-
lerde basın mensuplarını hatırlamayı
bıraksınlar.

Sadece nerede görev yapıyorlarsa yapsın-
lar, irtibatta olduğu basın mensupları içeri-
sinde işini hakkı ile yapanları, işinin hakkını
verenleri, emek verenleri, gazetecilik evren-
sel değerlerine sahip çıkanları ayrı tutsunlar.

Onların bu görevlerini yerine getirmeleri
için yardımcı olsunlar kafi.

Aradıklarında ulaşılsınlar.
Bilgi istediklerinde anında bilgi sahibi

edinsinler.
Haber ve yorumlarında - hakaret, küfür,

belgesiz ve dayanaksız yorum olmadığı sü-
rece - bir eleştiri varsa hoşgörü içerisinde
saygı duyup açıklama yapsınlar yeter...

Yoksa uyduruk kıytırık şu günü bu günü
kutlamalarına ne bir basın mensubunun ne
de başka birisinin ihtiyacı yoktur, bilin 
istedim...

***
Bu arada yeri gelmişken, 26 Ekim 2018

Cuma akşamı, Avcılar Hilton Hotel’de ger-
çekleşecek, İstanbul Gazeteciler Derneği'nin
düzenlediği, ‘Zirvedeki Gazeteciler' ödül tö-
reni ve cumhuriyet kutlaması yemeği ile ilgili
bilgi vermek istiyorum.

Öncelikle törenimize sadece gazeteciler ve
çok seçkin davetliler katılacaktır.

Koyu kıyafet ve eşli katılım şartı vardır.
Davetiyeler ücretsiz olup gecemizde sürp-

riz sanatçılarımız olacaktır.
Amacımız; hem dağıtılan ödüllerimizin

anlamını ve derneğimizin gazetecilik söz ko-
nusu olduğunda görev başında olduğunu
ifade etmek.

Hem de özgürlüğümüzü ve bağımsızlığı-
mızı borçlu olduğumuz, mesleğimizi en iyi
şekilde ifade ettiğimizi borçlu olduğumuz
Cumhuriyetimizi bir defa daha coşku ile
kutlamaktır…

İddia ediyorum güzel bir etkinlik olacak...

Kaza değil felaket!

fatih’te Iraklı turistleri 'silkeleme'
yöntemiyle soyan 4 şüpheli, Güven
timleri Şube Müdürlüğü ekipleri ta-

rafından yakalandı. edinilen bilgiye göre 18
ekim'de saat 00.30 sıralarında vatandaşları
durdurarak konuşmaya çalışan ve rahatsız
eden 4 kişiden şüphenilmesi üzerine güven
timleri bu kişileri takibe aldı. 2 saat süren
takip sonrası şüphelilerin Irak uyruklu
h.f.O.a.'yı (38) sıkıştırarak durdurması ve
Iraklı turiste sarıldıktan ve kemer kısmını tuta-
rak salladıktan sonra 'silkeleme' ismi verilen
yöntemle cebindeki paraların aldıklarının gö-
rülmesi üzerine şüphelilere müdahale edildi.
Şüphelileri kıskıvrak yakalayan güven timleri,
şüphelilerin üzerinde arama yaptı. 

130 bin dinar ele geçirildi

Yapılan aramada M.h.G (39), e.Ç(23),
M.Ş,(37) ve a.e (22) üzerinden 95 tL ve 130
bin Irak dinarı ele geçirildi. Gözaltına alınan
şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tu-
tuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelile-
rin vatandaşları rahatsız etme anları da
güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Soyguncular yakayı ele verdi
ŞiŞli Feri-
köy Mahal-
lesi Bayır

Sokak üzerinde bulu-
nan 6 katlı apartman-
dan düşen kadın
hayatını kaybetti. Fas
asıllı 20 yaşındaki Ou-
maima Waguaf henüz
belirlenemeyen bir se-
beple apartmanın en
üst katındaki dairenin
balkonundan düştü.
Saat 13.00 sıralarında
gerçekleşen olayı
gören vatandaşlar po-
lise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri Waguaf'ın öldüğünü belir-
ledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Wa-
guaf'ın intihar etme olasılığı üzerinde de
duruyor. Waguaf'ın cenazesi ambulansla Taksim
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldı-
rıldı. Waguaf'ın olayı duyan iki arkadaşı olay ye-
rine gelerek polislerden bilgi aldı. Polisin
soruşturması devam ediyor.

Altıncı kattan 
aşağı düştü

beyoğlu’nda bir
kişi kaldırımda ölü
bulundu. Olay saat

06.00 sıralarında Çukur Ma-
hallesi Kalyoncu Kulluğu
Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre sabah
erken saatlerde caddeden
geçen vatandaşlar kaldırım
üzerinde hareketsiz şekilde
yatan bir kişiyi gördü. Vatan-
daşlar durumu polis ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri yerde
yatan kişinin hayatını kaybet-

tiğini tespit etti. Polis ekipleri
olay yerine güvenlik şeridi çe-
kerek inceleme yaptı. Yapılan
incelemelerde hayatını kaybe-
den kişinin üzerinden kimlik
çıkmadı. Hayatını kaybeden
kişinin 35 yaşlarında olduğu
üzerinde herhangi bir darp ve
yaralama izine rastlanmadığı
öğrenildi. Olay yeri inceleme
ekiplerinin çalışmasının ardın-
dan cenaze Taksim Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Mor-
guna kaldırıldı. Polisin olayla
ilgili çalışması devam ediyor. 

Esrarengiz ölüm

ALIŞVERİŞTE
DAYAK 

YEDİ

Saldırıya
uğrayan
genç kız,
psikolojisinin
bozulduğunu
söyledi.



M altepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç, yeni dönemde
ilçede atılacak adımlarla

ilgili Maltepe’nin 18 mahallesinden
vatandaşlarla “Halk Toplantıları”nı
sürdürüyor. Küçükyalı Mahallesi
ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya
Başkan Kılıç’ın yanı sıra Küçükyalı
Mahalle Muhtarı Kadriye Necla
Temur, mahalle esnafı ve Mal-
tepe’nin en eski spor kulüplerinden
biri olan Örnekspor’un eski oyun-
cuları ve çok sayıda mahalle sakini
katıldı.

İkinci dönemi istiyor

Toplantıda konuşan Kılıç, "100’e
yakın kişiden oluşan bir saha ekibi
kurduk. Ekibimiz sokak sokak çal-
madık kapı bırakmıyor. Mini bir

anket yapıyoruz. Hangi çalışmala-
rımızdan memnunsunuz, hangile-
rinden değilsiniz? Sokağımızın,
mahallemizin çözüm bekleyen so-
runları nelerdir? gibi. Tüm bunları
bir havuzda toplayarak, sizlerin
beklentilerini en iyi şekilde karşıla-
yabilmek için yeniden ikinci dönem
için yola çıkacağız” dedi. 

Kadınlar baş tacımız

Görevde olduğu 4 yıl boyunca
Maltepe’ye yaptığı hizmetler hak-
kında bilgi veren Başkan Kılıç,
"Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük
mahallelerimizin 40 yıllık imar so-
rununu çözdük. İlk dönemimizde
planları yaptık. İkinci dönemi-
mizde de dönüşümü tamamlaya-
cağız. Özellikle gençlerimize
yönelik ücretsiz okul servislerimizle
her gün 450 öğrencimizi okullarına

taşıyoruz. Yine zabıta ekiplerimizle
okul giriş ve çıkışlarında öğrencile-
rimizin güvenliği ve huzuru için ça-
lışıyoruz. Kadınları Maltepe’de baş
tacı yaptık. Küçükyalı’da bir Kadın
danışma merkezi açtık. Burada şid-
det mağduru kadınlara psikolog,
sosyolog ve hukukçularımızla üc-
retsiz destek sunuyoruz. Hiçbir
çocuk yatağa aç girmesin, hiçbir
kadın muhtaç kalmasın diye Aile
Sigortası uygulamasını başlattık.
53 bin hanemizin kapısını tek tek
çaldık. İhtiyaç sahibi hanelerimizi
tespit ettik. Hanedeki kadınların
adına banka ile anlaşmalı bir Halk-
kart çıkardık. Her ay başında Halk-
kart’a 600 TL yüklüyoruz ve
kadınlar aylık ev masraflarını görü-
yor. Hem Maltepe esnafı kazanıyor
hem de herkesin evinde aşı kaynı-
yor” diye konuştu.
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SEDEF KABAK

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Küçükyalı mahallesi sakinleri ve esnaflarıyla bir araya geldi. “Burada
çalmadık kapı bırakmayacağız” diyen Kılıç, her zaman vatandaşların en yakın dostu olacağını söyledi

B arış Süreci, AB Kriterleri dahil
AK Parti’yi iktidara taşıyan bir-
çok vaadin bir formül bulunarak

geriye döndürüldüğüne şahit olduğumuz
şu günlerde şimdi de okullarda okutulan
And gündeme geldi.

Sanki birilerinin suni gündemler oluş-
turmak için düğmeye basıp, tartışmaya
açtığı konuların arasında olan bu son ge-
lişme ne iyiden iyiye bozulduğu ileri sürü-

len ekonomiye, nede sosyal hayata hiçbir
katkısı olmaması ise bu yaşananlarına
dikkat çeken diğer bir yönü.

Yani hiç gündeme gelmemesi gereken
ve tartışılmasının bile ülkeye zaman kayıp
ettirdiği bu tür suni gündemleri ortaya
atanların asıl yapmak istediğinin ne oldu-
ğuna bakmak daha faydalı olması gerekir-
ken, her gün yeni bir söz de gündemle
meşgul lup gidiyoruz.

Arabistan’ın bir gazeteciyi öldürmesini
‘Kendi topraklarım olan alanda olan
olmuş’ demesi kadar normalleştirilen bu

tür suni gündemlerle zaman
kayıp eden, enerji harcatması gerçekten
düşündürücüdür.

Türk olmayan zoraki Türküm dedirten-
lerin yıllardı bu ülkede yaşanan sorunların
baş sorumluları olduğunda unutuverenle-

rin savunculuğunu yaptığı bu tür saçma
gündemlerin asıl diğer bir amacının da
gerçek gündem saklamak, gündemde dü-
şürmektir.

Bunun en açık örneği de her geçen gün
daha ağırlaşan ekonomiyi onca haber ve
müjdeli açıklamalarla kapatamayanlar,
genel bir affı tartışmaktansa sağından,
solundan kırpılması için alınan emirle
küçük bir af olacağını görmeyenlerin bu
tür suni gündemler takılması da diğer bir
sorundur.

Eğitimin içler acısı hali başta olmak

üzere okullarda ki kitap ve defter ihtiya-
cını karşılamayacak kadar sıkıntıda olan
kâğıt piyasasının durumunu tartışmak-
tansa And’ı getirip, gündeme oturtmak
böyle bir şey olmalı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi kimin,
hangi proje ile aday olduğunda bakmak-
tansa alakasız isimlerin ‘Bende adayın’
demesine takınılmasına benze olan bu tür
suni gündemler ne ülkeye nede bizlere bir
şey katmadığı aksine hepimize zaman
kayıp ettirdiği artık
anlaşılmalı derim.

Başa dönüş andı

YaZıYorSam SeBeBi Var

Fakir Yılmaz

KÜçÜKçEKmEcE
Belediyesi, Gezi olay-
ları sırasında Vatan

Caddesi’nde provokatörlere
gösterdiği tepkiyle Cumhurbaş-
kanının övgüsünü kazanan Za-
hide Nine’nin adını (Zahide
Özay) İnönü Mahallesi’nde aç-
tığı semt konağında yaşatacak.
İnönü Mahallesi’nde inşa edi-
len semt konağının açılışına;
AK Parti İstanbul Milletvekili
Alev Dedegil, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz, AK Parti İlçe Başkanı
Mustafa Korkut, merhum Za-
hide Özay’ın kızı Tüzin Atlı ve
çok sayıda vatandaş katıldı. AK
Parti İstanbul Milletvekili Alev
Dedegil, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın övgüyle
adından söz ettiği Zahide
Özay’a vefa gösteren Küçük-
çekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz’e teşekkür etti.

Zahide Nine kahramandı

Başkan Temel Karadeniz, kona-
ğın Küçükçekmece’ye hayırlı ol-
masını temenni ederek, “Bizim

kültürümüzde kadın kahraman-
larımızın sayısı oldukça fazla-
dır. Adeta bir kahraman gibi
Gezi olayları sırasında Vatan
Caddesi’nde provokatörlere
tepki gösteren Zahide Ninemi-
zin adını ilçemizde yaşatmak-
tan gurur duyuyorum.
Kendisini rahmetle anıyoruz.
Her zaman Küçükçekmece'ye
bu şekilde değer katmak için ça-
lışıyoruz” diye konuştu.

Vefa örneği

Zahide Özay’ın kızı Tüzin Atlı,
“ Bu güzel konak bizlere; ilkeli,
dik ve doğru duruşun yanı sıra
kişinin amel defterini açık tuta-
cak salih emellerden olduğunu
gösteriyor. Nene Hatun izinde
bir Cumhuriyet kadını olan an-
nemin Gezi Olayları’ndaki dik
duruşuna destek olan başta
Devlet Başkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ve Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Kara-
deniz ve yüce milletimize vefalı
duruşlarından dolayı teşekkür
ederim” dedi. 
BARIŞ KIŞ

CALMADIK KAPI
BIRAKMAYACAGIZ

Sağlık alanında da önemli
adımlar atıldığını ifade eden
Kılıç, “Altın kart ve buton uy-
gulaması ile belli bir yaşın üs-
tünde olan veya evinden
çıkamayacak durumdaki en-
gelli vatandaşlarımız bu buton-
lara basarak bize çağrı
bırakıyor ve sağlık ekiplerimiz
derhal evlerine gidiyor. Ay-
rıca Küçükyalı’da Tür-
kiye’nin ilk modern ve
yüksek teknolojili
SGK anlaşmalı bele-
diye hastanesini hiz-
mete açtık. 2 yılda
340 binden fazla va-
tandaşımıza ücretsiz
sağlık hizmeti su-
narak şifa
olduk” dedi.
Kılıç’ın
sözlerine
alkışlarla
karşılık
veren
ma-
halle
sakin-
leri tek
tek mikro-
fonu elle-
rine alarak,
Tıp Merkezi-
nin çok büyük
ve güzel bir
proje olduğunu
ifade ederek,
Başkan Kılıç’a
teşekkür etti.
Küçükyalı ma-

halle muhtarı Kadriye Necla
Timur da, “Ali Başkanımızın
mahallemize katkıları büyük.
Bugüne kadar belediyeye ne
zaman ihtiyacımız olsa hep
destek gördük. Taleplerimizin
büyük bir kısmı hemen çözülü-
yor. Bende Küçükyalılı komşu-
larım gibi Tıp Merkezi için
teşekkür etmek istiyorum.

Hem mahallemize hem il-
çemize büyük katkısı
oldu” diye konuştu.

Tıp Merkezi övgü aldı

Zahide Nine unutulmadı
Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zahide Nine Semt Konağı’nın resmi açılışı gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Küçükçekmece'ye değer katmak için çalışıyoruz” dedi

Küçükçekmece Bele-
diyesi tarafından ha-
yata geçirilen Zahide
Nine Semt Konağı,
2100 m2 kapalı in-
şaat alanına sahip.
Semt Konağında,
binlerce Küçükçek-
mecelinin faydalana-
cağı, etüt salonları,
çok amaçlı toplantı
salonu, spor salonu,
yaşlılar lokali, kütüp-
hane ve sergi alanı
gibi donatılar da
mevcut. Zahide Nine
Semt Konağı’nda,
ahşap boyama, iğne
oyası, takı tasarımı,
resim, okuma-
yazma, bilgisayarlı
muhasebe gibi bir-
çok farklı branşta
eğitim verilecek

Birçok eğitim
verilecek

Sirkeci’de 
akıl oyunları

TÜRKİYE Satranç Federas-
yonu ve Red Bull'un ortaklaşa
düzenlediği Red Bull Chess

Masters'ın finali, tarihi atmosferiyle dik-
kat çeken Sirkeci Garı'nda gerçekleşti-
rildi. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden en
iyi satranç oyuncularının kozlarını pay-
laştığı turnuvada hem zamanı hem de
rakiplerini mat eden AkdenizBölgesi ta-
kımı şampiyon oldu.

Ödül verildi

Farklı formatıyla dikkat çeken satranç
turnuvası Red Bull Chess Masters'ta
final, İstanbul'da bulunan Sirkeci Ga-
rı'nda düzenlendi. Türkiye'nin 7 farklı
bölgesinden 32 satranç sporcusunun
oluşturduğu 8 takımın mücadele ettiği
finalde hem zamanı hem de rakiplerini
mat eden Akdeniz Bölgesi takımı şampi-
yon oldu. Akdeniz Bölgesi Takımı adına
yarışan Serkan Yeke, Dinçer Taşdöğen,
Gökerhan Cem Kaan ve Hayrunnisa
Şahin, rakiplerine üstünlük kurarak or-
ganizasyonu şampiyon tamamladı.
Büyük finalde, Marmara Bölgesi Takımı
ikinci, İç Anadolu Bölgesi Takımı ise
üçüncü sırada yer aldı. Hem kendi böl-
gesinde hem de finalde dereceye giren
oyunculara çeşitli ödüller dağıtıldı.

Üsküdar’dan
Çin’e yolculuk

ÜSKÜDAR Belediyesi, Çinli
Hattat Ustası Haji Noor
Deen Mi Guang Jiang ve Eb-

ruzen Hikmet Barutçugil’in eserlerinin
yer aldığı İpek Yolu Ebru ve Hatt Sergisi
ile sanatseverleri tarihi bir İpek Yolu se-
yahatine çıkarıyor. Dün Nevmekan Sa-
hil’de açılışı yapılan sergide, 143 eser
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Hatt ve Ebru sanatının sentezinden olu-
şan ve Çin’le Türkiye’yi birbirine bağla-
yan “İpek Yolu” sergisi Ekim Ayı
boyunca sanatseverlerin beğenisine su-
nulacak. 

Mutluluk yaşıyoruz

Kültür, tarih ve sanatın semti Üsküdar
sanata ve sanatçılara ev sahipliği yap-
maya devam ediyor. Dünyaca ünlü
Çinli Hattat Ustası Haji Noor Deen Mi
Guang Jiang ve Ebruzen Hikmet Barut-
çugil’in eserlerinin yer aldığı İpek Yolu
Ebru ve Hatt Sergisi dün sanatseverlerin
yoğun katılımıyla açıldı. Açılışta konu-
şan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, kültür ve sanat semti Üskü-
dar’da bu tarz etkinliklerin devam ede-
ceğini söyledi. Hilmi Türkmen,
“Ebruzen Hocası Hikmet Barutçugil
hocamızın çok değerli eserlerini burada
Üsküdar halkı ile buluşturmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Hikmet Hocamız ve
Çinli Hattat Haji Noor Deen Mi Guang
Jiang İpek Yolu adını verdiği bu sergide
birbirinden kıymetli ve değerli eserlerini
Nevmekan Sahil’de 143 hatt ve ebru sa-
natından oluşan eserleri sergileyecek.
Ekim Ayı’nın sonuna kadar Üsküdar
Nevmekan Sahil’de sergimiz devam
edecek” dedi.

Ali
Kılıç
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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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Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü

INSANLIKTAN
NASIP ALMIS MI?

C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Eyüpsultan'da
Türkiye Gençlik Vakfı

(TÜGVA)'nın Genel Merkezi açılış
törenine katıldı. Açılışta Erdoğan'ın
yanı sıra, Cumhurbaşkanı yardım-
cısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mevlüt Uysal ile be-
lediye başkanları da yer aldı.

Gençlik gelecektir

Açılışta konuşan Erdoğan, "Gençlik
geleceğimizdir. İstikbalimizin temi-
natıdır. Çok daha güçlü çok daha
müreffeh bir Türkiye'nin garantisi-
dir. Gençliğini ihmal eden geleceğini
de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki,
gençliğine değer vermeyen bir devle-
tin ayakta kalması mümkün değildir.
Bu anlayışla son 16 yıldır gençleri-
mize sahip çıkmanın, onları her açı-
dan en güzel şekilde yetiştirmenin
mücadelesini veriyoruz. 16 yıl önce
45 lira alan bir lisans öğrencimize
Ocak ayından sonra 500 lira ver-
meye başlıyoruz. Yüksek lisans öğ-
rencilerine bu meblağın 2 katını yani
bin lira. Doktora öğrencilerine ise,
bin 500 lira ödüyoruz. Karşılıksız
burs verdiğimiz öğrenci sayısı sa-
dece bu yıl 50 bini buldu." dedi.

Utanç verici günler bitti

AK Parti'nin 16 yıldır gençlere sahip
çıkma mücadelesi verdiğinin altını
çizen Erdoğan, “Milletimizin des-
teği ile darbe dönemlerinin o baskıcı
faşist, insanı ezen anlayışını rafa
kaldırdık. 28 Şubat dönemlerinin

utanç sahnelerine son verdik. Yük-
sek öğretim kurumlarımız dahil eği-
tim ve öğretim kurumları vesayetçi
zihniyetten kurtuldu. Hiçbir evladı-
mızın inancından dolayı, kıyafetin-
den dolayı horlanmadığı bir
özgürlük atmosferini ülkemizde
hakim kıldık. Bu süreçte sadece ken-
dimize ve tabanımıza değil, bizimle
aynı dünya görüşünü paylaşsın pay-
laşmasın milletimizin tamamına
hizmet etmenin çabasını güttük.
Çoğu zaman insafsızca eleştirildiği-
miz halde bize yapılanları biz başka-
larına yapmadık" diye konuştu.

Çok asalaklar oldu!

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam
etti: “Son 16 yılda hareket alanı da-
ralan da sadece terör örgütleri ve
yandaşları olmuştur. Son 16 yılda
mevzi kaybedenler zadece vesayet
odakları olmuştur. Son 16 yılda gelir
kaynakları kesilenler sadece çalışma-
dan, hiçbir riske girmeden para ka-
zanamaya alışmış asalaklar
olmuştur. Son 16 yılda güçten
düşen sadece millete tepeden bak-
mayı alışkanlık haline getiren bir
avuç seçkin olmuştur. Bunların dı-
şında hiçbir vatandaşın özgürlük
alanı daralmamıştır. Türkiye'nin son
16 yılından rahatsız olanlar da, se-
nelerdir kendilerini imtiyazlı vatan-
daş konumunda görmeye
alışanlardır. Her ne kadar birileri
gerçekleri ters yüz ederek anlatmayı
alışkanlık haline getirmiş olsa da biz
demokrasinin geliştirilmesi yönünde
çalışmaya devam edeceğiz"

Büyük Türkiye vurgusu

"Bu dönem yeniden büyük Türkiye

idealimizi pratiğe dökme dönemidir"
diyen Erdoğan," Elbette bu idealin
bir yanı coğrafyamızla ilgili. Ancak
bu asla yayılmacı bir ideal değildir.
Bizim ideallerimize bu tarz kulp ta-
kanların gayesinin meseleyi anla-
maktan ziyade daha başından
yaftalamak olduğunu biliyoruz. Ga-
yesi bağcıyı dövmek olan bu çevre-
leri dikkate almadık, almıyoruz. Biz
kendimiz ile beraber kardeşlerimi-
zin, dünyadaki mazlum ve mağdur-
ların huzur barış içinde yaşadığı bir
küresel sistemin savunuculuğunu
yapıyoruz. Biz demokrasiden başka
talepleri olmayan Suriyeliler'in varil
bombaları altında can vermediği bir
düzenin inşası için çalışıyoruz" şek-
linde konuştu.

CHP'nin tarihini iyi biliriz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Suriyeli mültecilere ilişkin sözlerini
eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:
"İşte ana muhalefetin başı. Dün İn-
giltere'de 'Türkiye'deki Suriyelileri
tekrar ülkelerine göndereceğiz' diyor.
Bunun insanlıktan nasibi var mı?
İnsanlıktan nasibini almamış olan
bir kişi ancak bunu söyleyebilir.
Bunlar muhacir, biz ise Ensar'ız.
Ensar ile muhacir nedir o adam bil-
mez, o hassasiyeti anlamaz. Bunlar
her zaman zulüm ile iç içe olmuşlar.
CHP'nin tarihini biz iyi biliriz. Onla-
rın daha yakın siyasi tarihimizde
Adnan Menderes'i, arkadaşlarını
nasıl idam ettiklerini iyi biliriz. Ama
onlar bundan zevk duyanlardır.
Onlar kollarında teröristlerle Anka-
ra'dan İstanbul'a yürüyebilirler. Biz
ise rahmet erleri ile şefkat erleri ile
yürürüz. Biz Afrika'nın yer altı zen-
ginliklerinin batılılarca gasp edilme-
diği, insanları altını, petrolü için
sömürülmediği bir yapının tesisi yo-
lunda mücadele veriyoruz. Biz
Gazze sahilinde oynayan can ço-
cukların bombaların hedefi olma-
dığı insanı bir sistemin hayat
bulması için ter döküyoruz. Bay
Kemal sen onlarla beraber yürü-
meye devam et, biz mazlumlarla be-
raber yürümeye devam edeceğiz.
Çocukların güvende olmadığı, ka-
dınların güvende olmadığı bir dün-
yada hiç kimse güvende değildir"
dedi. DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da Türkiye Gençlik
Vakfı (TÜGVA)'nın Genel Merkezi açılış törenine katıldı. Burada konuşan
Erdoğan, “Ana muhalefetin başı. Dün İngiltere'de 'Türkiye'deki Suriyelileri
tekrar ülkelerine göndereceğiz' diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı?
İnsanlıktan nasibini almamış olan bir kişi ancak bunu söyleyebilir “ dedi

'UMUT yolculukları karanlık su-
larda sona eren mazlumların ceset-
lerinin çocukları ile birlikte sahile
vurduğu dünyada kimse kendini
emniyette hissedemez' diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Demek ki
Bay Kemal ediyor. Gençlerin terör,
uyuşturucu bataklığında can ver-
diği dünyada kimse geleceğine

umutla bakamaz. Özgürlük adına
belli uyuşturucu maddelerin ser-
best bırakıldığı bir sistemde kimse
istikbalini garantide göremez. Hiç
şüphesiz, bu idealimizi sadece dev-
let olarak gerçekleştirmemiz de
mümkün değildir. Sivil toplumun
omuz vermediği, TÜGVA gibi gö-
nüllü kuruluşlarımızın destek ol-

madığı milletimizin topyekûn sa-
hiplenmediği bir mücadelenin ba-
şarı şansı yoktur. Bu noktada
sizlere binlerce yıllık vakıf geleneği-
mizin günümüzdeki mirasçıları
olan kurumlarımıza büyük görevler
düşüyor. Biz TÜGVA'ya hiçbir
zaman sıradan bir vakıf olarak bak-
madık, bakmıyoruz."

TÜGVA’ya destek istedi

BAĞCILAR ilçesi sakinleri, hafta sonu
Nostalji Bahçelerinden olan Kestane Bah-
çesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya

geldi. İlçe sakinlerinden kimi topladığı kestaneyi kendi
pişirdi kendi yedi, kimi de ikram edilen kavrulmuş
kestanelerin tadına baktı. Programda vatandaşlar
hem piknik yaptı hem de keyifli dakikalar geçirdi. Ço-
cuklar da parktaki oyun gruplarında arkadaşlarıyla
oyunlar oynayarak eğlendi.

100 ağaçtan kestane toplandı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, piknik
yapan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ağaçtan kes-
tane topladı. Çağırıcı’ya AK Parti İlçe Başkanı İsmet
Öztürk de eşlik etti. Toplama işleminin ardından man-
gal başına geçen Çağırıcı, kavurduğu kestanelerden
önce gazetecilere ardından da vatandaşlara ikramda
bulundu. Bahçede bulunan 100 ağaçtan toplanan kes-
taneler ızgaralarda kavrularak katılımcılara ikram
edildi. Bazı vatandaşlar da ağaçlardan topladığı kesta-
neleri kendi mangalında közleyip yedi.  Renkli görün-
tülere sahne olan etkinlikte geleneksel kıyafetlerini
giyen kadınlar kestaneyle yapılan yöresel yemekler ve
tatlılardan pişirdi. Davetliler tadına baktıkları kestane-
den yapılmış yemekleri çok lezzetli bulduklarını ve be-
ğendiklerini söyledi. Kestane şenliği programına
katılan vatandaşların, aileleriyle birlikte eğlendiği ve
kestaneleri dalından koparıp yediklerinde mutlu olduk-
ları gözlendi. Etkinlikte ilçe sakinlerine pişmiş ve çiğ
olmak üzere toplam yarım ton kestane ikram edildi.

Gelecek yılları bekleyin

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatan-
daşlarla birlikte kestane hasadında buluşmaktan do-
layı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nostalji
bahçelerinin gelecek yıllarda daha da artacağını kay-
deden Çağırıcı, vatandaşların hasat öncesinde bu
bahçelerde piknik yaptıklarını ve meyveleri koruduk-
larını da ifade etti.

Başkan kestane
hasadı yaptı
Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu Nostalji
Bahçelerinden olan Kestane Bahçesi’nde piknik
düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı ve beraberindekiler de kestane hasadı yaptı

MEHMET Akif Ersoy Ortaokulu
Spor Salonu'nda gerçekleşen tö-
rene, Çatalca Kaymakamı İnci

Sezer Becel, Çatalca Belediye Başkanı Cem
Kara, Çatalca Belediye Başkan Yardımcıları
Ufuk Akın ve Erhan Güzel, Çatalca Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin ile Çatalca
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Ramazan Ilgın katıldı. Başkan Kara, açılış
töreninde yaptığı konuşmada, Çatalca'da
basketbolun bir gelenek olduğunu söylerken;
"İlçemizin çok değerli Kaymakamı, İlçe Milli
Eğitim Müdürüm, çok değerli okul müdü-
rüm, çok saygıdeğer öğrenci velilerimiz, de-
ğerli çocuklarımız, gençlerimiz ben de bu
tatil gününde hepinizi saygı ve sevgiyle se-
lamlıyorum.Tabii bir Fenerbahçe Spor
Okulu, bu okulu da açmak Fenerbahçelilere
düşer. Umut ediyorum ki Kaymakamımız da
Fenerbahçelidir. Bende iyi bir Fenerbahçeli-
yim. Ama tabi bu sene gidişat kötü, pek Fe-
nerbahçeli olduğumuzu söyleyemiyoruz.
İnşallah kısa süre içerisinde bu işi düzeltece-
ğiz. Öncelikle 1907 yılında kurulmuş olan bir
kulübün Çatalca'mıza gelerek, okullarımız ile
işbirliği içerisinde bu spor okulunu, basket-
bol okulunu açması gurur verici, mutluluk
verici. Ama tabi bu işle ilgilenen Fatih Bey,
evet birçok şeyi çözmüş. Çatalca sevgi kenti
demiş, evet Çatalca sevgi ve huzur kentidir.
Aynı zamanda Fenerbahçelisi de çoktur ama
az bir kadroyla bu okulu açıyor olması, Fe-
nerbahçe’nin adına yakışmaz. Öncelikle
bunu çok kısa bir süre içerisinde telafi etmesi
gerekiyor” dedi.

Fenerbahçe'yi kutladı

Kara açıklamasının devamında şu ifadeleri
kullandı, “Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda
kutluyorum. Her şey şampiyon olmak değil-
dir. Burada şampiyonların çıkacağını söylü-
yor, yetenekli sporcuların yetişeceğini
söylüyor ama sadece amaç başarılı olmak
değil, disipline olmak, arkadaşlık ilişkilerini
geliştirebilmek, yani bu spor sizlere çok şey
katacaktır. Bıkmadan, usanmadan bir disip-
lin çerçevesi içerisinde buradaki antrenman-
larınızı yapın, süreklilik haline gelsin. Tabii ki
içinizden çıkacak yetenekli olanlar da daha
üst ligler de bizi temsil edeceklerdir. Ben bu-
radaki öğrenci sayısının çoğalacağına inanı-
yorum, antrenörlerimizi tanıdım hafta içinde
bana geldiler. Bu işi yapan Fatih hocamızı da
iki defa gördüm, sohbetim oldu. Onlar bu
işe inanmışlar, ben de inanıyorum. Umut
ediyorum ki bu okulda Fenerbahçe Spor
Okulu başarılı olacaktır, yaşayacaktır, yaşa-
yarak büyüyecektir.”

Çatalca’ya
spor yakışıyor 
Fenerbahçe Çatalca Spor Okulları bugün
gerçekleşen açılış töreniyle Çatalca'da
hizmet vermeye başladı. Açılışta konuşan
Belediye Başkanı Cem Kara, “Çatalca'ya
spor çok yakışıyor” dedi

Erdoğan, CHP’nin
geçmişinin 
karanlık olduğunu
iddia ederek,
“Biz onların
tarihi çok iyi
biliriz” dedi.
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E senler Belediye Başkanı ve
protokol ile birlikte millet
bahçesini gezdikten sonra

açıklamalarda bulunan Kurum,
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak
Cumhurbaşkanımızın bize verdiği
talimatlar doğrultusunda şehrin her
noktasında yeşil alan sayısını artır-
maya çalışıyoruz. Millet bahçesi
projeleri tamamlandığında kişi ba-
şına düşen yeşil alan miktarı yüzde
10 artacak. Sosyal alanda baktığımız
zaman bizim yeşil alana ihtiyacımız
var. Bizim bunların sayısını artırma-
mız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, açıklamalarının ar-

dından Esenler 15 Temmuz Millet
Bahçesi’nin yıl sonuna kadar açıla-
cağını da dile getirdi. 

İstanbul'un en büyüğü olacak

Hükümetin 100 Günlük Eylem Pla-
nı'nda yer verilen proje ile ilgili detay-
ları paylaşan Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik Göksu ise, Millet
Bahçesi’nin son aşamasında olduk-
larını belirterek, “İnşallah hazırlıklar
bittiği zaman burası İstanbul’un en
büyük parklarından biri olacak. Plan
sınırımız 182 bin metre, proje alanı-
mız uygulamada 240 bin metreye
kadar çıkacak” dedi. DHA

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

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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ÖZGÜR-Der, Danıştay'ın
"Öğrenci Andı"nı kaldıran
yönetmelik hükmünü

iptal etmesine ilişkin kararını pro-
testo etti Özgür-Der üyesi yaklaşık

100 kişilik grup, Saraçhane Par-
kı'nda toplandı. Grup adına bir
açıklama yapan Özgür-Der Genel
Başkanı Rıdvan Kaya, “Danıştay
bu noktada kendisini halkın seç-

tiği iktidarın yerine koymuştur. Da-
nıştay'ın kararı, isteyen kabul etsin
isteyen kabul etmesin biz herkesin
çocuğuna zorla bu andı okutaca-
ğız anlamına gelir. Bu yönüyle de

bu kabul edilebilir bir durum değil-
dir. İsteyen kendi çocuklarına özel
alanında istediği şeyi okutabilir.
Ama kamu alanında ve herkesin
çocuğuna zorla inanmadıkları,
kabul etmedikleri bir metni okut-
mak zorbalıktır. Andın bu yönüyle
içeriği biz Müslümanlar kabul et-
memiz mümkün değildir.” DHA

ÖğrenCİ andi rahatSiz ettİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler 15
Temmuz Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
Kurum, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada,
“Sosyal anlamda yeşil alana ihtiyacımız var” dedi

YeSil alana 
ihtiYaC var

BağcılaR Belediyesi tarafından
sosyal ve kültürel bir proje olarak
hizmete sunulan Toplu Düğün Şö-

leni 23. yılına girdi. Toplu düğünün yapılacağı
Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı, saatler önce-
sinde evlenecek çiftlerin yakınlarıyla doldu.
Saat 14.00’te başlayan şölene siyaset ve iş
dünyasından önemli isimler de iştirak etti.
Davetlilerin yerini almasıyla beraber gelin ve
damatlar, volkan gösterisi altında alana gir-
meye başladı. Şık damatlar ve güzel gelinler-
den 27 çift, yoğun bir alkışla karşılandı.

Zor günler olacak

Programın açılış konuşmasını yapan eski
Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, “Bu devam
ettirdikleri gelenek için başta Bağcılar Bele-
diye başkanımız Lokman Çağırıcı’ya ve
emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.
Evlilik hayatına ilk adımı atacak değerli çift-
lerimizi tebrik ediyorum. Çiftlerimize bu ha-
yırlı yolculukta mutluluklar diliyorum. Zor
günleriniz olacak ama güzel günleriniz daha
fazla olacak inşallah.” dedi.

Aile kutsaldır

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ise “Bir
yuva kurmak bizim önem verdiğimiz kutsal
değerlerden birisi. Çünkü aile her zaman
için toplumun direği. Aile içerisindeki fert-
ler de bu toplumun geleceğine yön veren
insanlar. Bu ailelerin kurulmasında bu et-
kinliklerde katkısı olanlardan Allah razı
olsun. Rabbim bugün burada evlenecek
olan gelin ve damatlarımızı mesut bahtiyar
etsin” şeklinde konuştu. 
TÜRKAN ERVAN

Bağcılar'da düzenlenen 23'ünü Toplu Düğün Şöleni'nde konuşan Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Biz istiyoruz ki burası vatandaşlarımızın her daim mutluluk yuvası olsun” dedi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şunları
söyledi: “Sosyal belediyeciliğin ilk başladığı yerlerden bi-
ridir Bağcılar. 23’üncüsünü düzenlediğimiz toplu düğün
şölenlerimizde bugüne kadar bine yakın çiftimizi evlen-

dirdik. Evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar
diliyorum. Rabbim onlara vatana millete ve İslam’a
bağlı hayırlı nesiller yetiştirmeyi de nasip etsin. Hayırse-
verlerimizin katkılarıyla eşyalarını da veriyoruz. Herkes
kendi imkânı ölçüsünde bu çorbada tuzu olsun istedi.
Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sadece
bu değil. Birçok hayırda projelerde birlikte olduk”

Bin kişi evlendi

Bağcılar mutluluk yuvası olsun

BİR vatandaşın ih-
barı üzerine ka-
nadı yaralı halde

bulunan saksağan Alex, Ba-
şakşehir Belediyesi Hayvan
Bakımevi’nde tedavi edildi.
Alex adı verilen saksağan,
doğaya salınmasına rağmen
Başakşehir’den ayrılamıyor.
Başakşehir Belediyesi Hay-
van Bakımevi ekipleri ile ya-
ralı halde bulup tedavi
ettikleri saksağan Alex’in
aralarındaki dostluk gören-
leri kıskandırıyor. Üç ay
önce Başakşehir Belediyesi
Hayvan Bakımevi’nde tedavi
altına alınan saksağan kuşu
Alex, Veteriner Hekim Yunus
Kanlı’nın özel ilgisi saye-
sinde kısa sürede iyileşti.
Alex, doğaya salınmasına
rağmen Bakımevi’nden ay-
rılmıyor ve tüm vaktini Ba-
kımevi’nin bahçesinde

geçiriyor. Yaralı olarak bul-
duğu saksağan kuşuna
"Alex" ismini veren Kanlı,
Alex’in tedavisinin ardından
yanından ayrılmadığını 
söylüyor.

Beni çok kıskanıyor

Saksağanı tedavi eden
Yunus Kanlı, yaklaşık 3
aydır Alex’le beraber olduk-
larını belirterek, “Sağlığı her
geçen gün daha da iyiye gi-
diyor. Saksağana Alex ismini
verdim. Aramızda çok güzel
bir bağ oluştu. Alex beni
görmeden duramıyor ve
herkesten kıskanıyor” diye
konuştu. Kanlı, Alex’in kon-
serve mama yemeyi çok sev-
diğini ve kendisinin
bakımevinde olmadığı za-
manlarda Alex’in bilgisayar
monitörüne konup onu bek-
lediğini de sözlerine ekledi.

Çağırıcı,
Bağcılar’ın
yeni evli
çiftlere
kolaylık

sağladığını
söyledi.

Alex’in Başakşehir aşkı

kastamo-
nu’nun yöresel
lezzetlerinin ve ta-

rihi değerlerinin tanıtıldığı
Kastamonu Valiliği himaye-
sinde Kastamonulular Da-
yanışma Derneği
(KAS-DER) tarafından bu
yıl 12'ncisi gerçekleştirilen
Kastamonu Tanıtım Günleri
vatandaşların yoğun katılı-
mıyla devam ediyor. Maltepe
Etkinlik Alanı'ndaki tanıtım
günlerine Kastamonu'nun
ilçe belediye başkanları ile
çok sayıda vatandaş katıldı.
Kastamonu'nun zengin ta-
rihi, doğası ve yöresel lezzet-
lerinin sergilendiği etkinliğe
vatandaşlar ise yoğun ilgi
gösterdi. Birçok vatandaş et-
kinlikte yöresel lezzetleri, kı-
yafetleri dikkatle inceledi, bol
bol alışveriş yaptı. Kasta-
monu ürünlerinin İstanbul-

luların beğenisine sunulduğu
etkinlikte etli ekmek, sarım-
sak, kestane balı, ahşap oy-
maları ve yöresel kıyafetler
gibi birçok ürün vatandaşla-
rın ilgi odağı oldu. Maltepe
Etkinlik Alanı'ndaki Kasta-
monu Tanıtım Günleri
bugün sona eriyor.

Sarımsak gibisi yok

Sarımsağın çok önemli bir
lezzet olduğunu ve İstanbul-
lulara hem ikram ettiklerini
hem de ilçenin yöresel lezzet-
lerini tanıttıklarını ifade eden
Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan, “Hem Taş-
köprü'nün değerlerini insan-
lara tanıtma şansı hem de
hemşerilerimiz İstanbul'da
çok yoğun yaşıyor onlarla da
buluşma imkanı ortaya çıkı-
yor. Bu anlamda çok mutlu-
yuz” diye konuştu.

İstanbul’da lezzetli
Kastamonu günleri

Bakan Kurum’a, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu eşlik etti.
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Sarı-lacivertliler, Phillip Cocu yönetiminde 13 resmi maçta 10 gol
attı. Çıktığı 13 maçın 6'sında rakip fileleri sarsamayan Fenerbahçe,
Süper Lig'de de 9 karşılaşmanın 5'inde gol bulamadı

S ezon öncesinde teknik heyeti de-
ğiştirilen, kadrosunda da önemli
bir revizyona gidilen sarı-laci-

vertli takım, Hollandalı teknik adam
Cocu ile 13 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu
mücadelelerde toplam 10 gol atan Fe-
nerbahçe, 6 karşılaşmada ise rakip file-
leri sarsmayı başaramadı. Süper Lig'de
oynadığı 9 karşılaşmada 6 gol kayde-
den sarı-lacivertliler, bu maçların da
5'inde golle buluşamadı. Geçen sezon
teknik direktör Aykut Kocaman yöneti-
minde ligde aynı hafta geride kalırken
rakip ağlara 17 gol atan Fenerbahçe,

Cocu yönetiminde 20 yıl aradan sonra
ligde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşa-
yamadı.

7 deplasman, 2 gol

Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda
çok daha kötü bir grafik sergiledi. Cocu
yönetimindeki 13 resmi maçın 7'sini
deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler,
sadece 2 gol kaydetti. Ligde çıktığı 5
deplasman mücadelesinin sadece bi-
rinde gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da
oynadığı 2 müsabakada da 1 gol bula-
bildi. Fenerbahçe, golcülerinden bekle-

diği katkıyı alamıyor. Yaz transfer döne-
minde, takımın en golcü ismi Giulia-
no'yu ve santrfor Fernandao'yu
gönderen sarı-lacivertliler, geçen sezon-
dan sadece Roberto Soldado'yu ta-
kımda tuttu. Giuliano ve
Fernandao'nun yerine İslam Slimani ve
Michael Frey'i kadrosuna katan Fener-
bahçe, bu isimlerden beklediği katkıyı
göremedi. Fenerbahçe'de Slimani 9,
Frey ve Soldado yedişer karşılaşmada
görev yaptı. Bu oyunculardan Frey ve
Soldado gol atma başarısı gösteremez-
ken, Slimani 3 gole imza attı. AA

CoCu Fener’e
yaramadi20 yıl sonra ilk kez

ligde üst üste 3 maç
gol yok Fenerbahçe,
20 yıl sonra ilk kez
ligde üst üste 3 maç
gol atmayı başara-
madı. Süper Lig'de
oynadığı Çaykur Ri-
zespor maçını 3-0
kaybeden sarı-laci-
vertliler, ardından Me-
dipol Başakşehir ve
Demir Grup Sivass-
por maçlarından ise
0-0'lık sonuçlarla ay-
rıldı. Sarı-lacivertliler,
bundan önce 1997-
1998 sezonunda 17,
18, 19 ve 20. hafta-
larda olmak üzere üst
üste 4 maç gol ata-
mamıştı. Fenerbahçe
o dönemden sonra
üst üste 3 maç gol
atamadığı bir lig se-
zonu yaşamadı.

20 yıl sonra

bir ilk

Sıkışık fikstür sadece 
Beşiktaş’ın derdi değil

spOR Toto Süper Lig'de bu akşam
Bornova Stadı'nda Göztepe'ye konuk
olacak Beşiktaş'ın Başkanı Fikret
Orman, İzmir'de kulübün lisanslı ürün
mağazası Kartal Yuvası'nın kış koleksi-
yonun tanıtıldığı defileyi izledi. Özel ge-
reksinimli çocuklar yararına düzenlenen
defileye Fikret Orman ve yöneticilerin
yanı sıra İzmir Beşiktaşlılar Derneği
Yönetim Kurulu üyeleri ile İzmir'in
önde gelen iş insanları da katıldı.

Soruları yanıtladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, de-
file öncesi kokteyl

sırasında sezon
sonunda sözleş-

meleri bitecek fut-
bolcular ve fikstür

başta olmak üzere
basın mensuplarının
sorularını yanıtladı.
Orman, sezon sonu
sözleşmeleri bitecek
futbolcularla ilgili so-

ruya ligin bitimine
henüz 8 ay gibi

bir süreç oldu-
ğunu belirte-

rek, "O
zamana

kadar ligde ve UEFA'da yol alalım. Söz-
leşmesi bitecek değil, sözleşmesi
devam edip bizden para alan oyuncu-
ların karşılığını vereceği bir Beşiktaş
takımını konuşmak gerek" dedi.

Geniş bir kadromuz var

Başkan Orman, fikstür ile ilgili so-
ruları ise "Fikstürdeki sıkışıklık Be-
şiktaş'tan kaynaklı değil. Çok zor
bir fikstür var. Federasyon da iyi
niyetle bir şeyler yapmaya çalışı-
yor. Biz UEFA'da perşembe oy-
narken, Galatasaray, Şampiyonlar
Ligi'nde salı günü oynuyor. Bu yıl
Türkiye Kupası'nda yokuz. Galata-
saray'ın kupa maçları var. Sıkışıklığa
denk geliyor ama Beşiktaş'ın geniş bir
kadrosu var. Bu sadece Beşiktaş'a da
özgü değil. Avrupa'daki bütün takımlar
yoğun bir fikstür ile oynuyor. Beşik-
taş olarak biz işimizin en
iyisini yapmaya çalışa-
cağız" şeklinde ko-
nuştu. DHA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: “Sözleşmeleri devam edip bizden para alan
oyuncuların karşılığını vereceği bir Beşiktaş takımını konuşmak gerek” dedi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, sarı kırmızılı takımın UEFA
Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'e yenilmeyeceğini söyledi
galatasaRay’ın UEFA Şampi-
yonlar Ligi'ndeki performansını
da değerlendiren Altıntop, "UEFA
Şampiyonlar Ligi hayalini iyi de-
ğerlendirmek lazım. Fatih hocanın
öyle bir hedefi olduğunu her
zaman biliyoruz ama bu sene için
öyle bir hedefi olduğunu tahmin
etmiyorum. Galatasaray'ın iç sa-
hada taraftarıyla beraber her
zaman favori olduğuna inanıyo-
rum. Ama son maçlarda yaşanan
sakatlıklar ve Finansal Fair Play
gelişmeleri nedeniyle biraz kısıtlı
hamleler yapılmasından dolayı bu
sene Galatasaray camiası için
zorlu bir süreç oluyor. Biz de ya-
kından takip ediyoruz ve maçları
heyecanla izliyoruz" dedi.

Beşiktaş kaliteli

Spor Toto Süper Lig'deki şampi-
yonluk yarışının sezonun sonuna
kadar devam edeceğini vurgulayan
Hamit Altıntop, "Süper Lig'de şam-
piyonluk yarışı sezon sonuna kadar
devam edecektir. Başakşehir'in devamlı-
lığı, Beşiktaş'ın kalitesi, Galatasaray'ın da

geçen seneden kalma bir özgüveni var.
Sonunda kimin şampiyon olacağını
tahmin etmek zor" şeklinde konuştu.

Galatasaray bir adım önde

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D
Grubu'ndaki rakibi Schalke 04 ile çar-
şamba günü oynayacağı maçla ilgili
de Altıntop, "Schalke genç ve hırslı bir
hocaya sahip. Takımın da yaş ortala-

ması düşük. Bazen 3-5-2 siste-
miyle, bazen de 4-5-1

sistemiyle sahaya çıkıyor-
lar. Buna kendini ha-

zırlamak zor. Ama
Galatasaray'ın ta-
raftar baskısıyla,
Fatih hocanın
tecrübesiyle bir
adım önde ol-
duğuna inanıyo-
rum ama
sakatlıklar da

büyük bir handi-
kap yaratıyor. Ta-

kımda maalesef çok
fazla alternatif de yok"

yorumunu yaptı. DHA

Galatasaray
yenilmez!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gençleşen
yeni kadrosu için 'geleceğin takımı' diyen Al-
tıntop, sözlerini şöyle tamamladı; "Milli takım
yetenek olarak son dönemlerin en iyi milli ta-
kımı. Ama takımda bir şey eksik. Tecrübe ek-
sikliği mi var, takımda lider oyuncu mu yok

bilemiyorum ama, bir takım olamadılar
ve istedikleri sonuçları alamadılar.

Ancak geleceği açık bir
takım." 

Milli takım 
geleceğin takımı

spOR Toto Süper Lig’de oy-
nadığı son iki maçını kazanan
ancak 26 haftadır üç maç üst
üste galip gelemeyen Trab-
zonspor, yarın sahasında
konuk edeceği Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor karşısın-
dan 3 puanla ayrılarak hem
uzun süren bu özlemine son
vermek, hem de çıkışını sür-
dürmek istiyor. Ligde üst üste
kazandığı Kasımpaşa ve Akhi-
sarspor maçlarıyla bir anda
zirve yarışında iddialı konuma
gelen Trabzonspor, yarın
evinde Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor’u konuk edecek.
Ligde 26 haftadır üst üste üç
maç kazanamayan bordo-ma-
vililer, bu maçta 3 puanla ayrı-
larak hem bu kötü seriye son
vermeyi, hem de zirve yarışın-
daki iddiasını sürdürmeyi he-
defliyor. Saat 20.00’de Medical
Park Stadyumu’nda oynana-
cak karşılaşmayı hakem Bülent
Yıldırım yönetecek.

Kazanan 11 korunacak

Trabzonspor’da sakatlıkları
bulunan ve tedavileri devam
eden Kamil Ahmet ile Mus-
tafa Akbaş bu maçta forma gi-
yemeyecek. Teknik direktör
Ünal Karaman’ın, Büyükşehir
Belediye Erzurumspor karşı-
sında ligde son oynanan ve 3-
1 kazandıkları Akhisarspor
maçının 11’iyle sahaya çık-
ması bekleniyor.

Erzurum ile ilk kez

Trabzonspor ile Büyükşehir
Belediye Erzurumspor, yarın
oynayacakları maçla birlikte
ligde ilk kez karşı karşıya gele-
cek. İki takım daha önce tarih-
lerinde ilk kez 2017-18
sezonunda Türkiye Kupası
5’inci Tur aşamasında karşı-
laşmıştı ve bu mücadelelerde
Trabzonspor deplasmanda oy-
nanan maçı 4-0, evinde oyna-
nan karşılaşmayı ise 5-1’lik
skorlarla kazanmıştı.

Trabzon kazanmak istiyor

ispanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin
sağ kolunda çatlak meydana geldiği ve 3 hafta
sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Messi,
Camp Nou'daki Sevilla maçında ilk yarıdaki golü
sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede
yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kal-
dırıldı. Messi'nin yere düştüğü anda Camp Nou
sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen
Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılır-
ken uzun süre alkışlandı. Barcelona'dan yapılan
yazılı açıklamada, tetkiklerde Messi'nin sağ ko-
lunda çatlak tespit edildiği, Arjantinli yıldızın 3
hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Kasım ayının ikinci yarısı sahalara dönmesi bek-

lenen Messi, bu durumda 28 Ekim'de Camp
Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid mü-
cadelesinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör
Ernesto Valverde'nin bu sakatlığı dikkate alarak
yeni bir düzenleme yapması  bekleniyor.

Lionel Messi çatladı!
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Maltepe şenlendi
Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu, Esenkent 2 Temmuz Parkı’nda
unutulmaz bir konser verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla “Onuncu Yıl
Marşı”nı seslendiren koroya, parktaki vatandaşlar da eşlik etti. Türkiye
Cumhuriyeti’nin 95, Maltepe’nin 90’ıncı yılı kutlamaları kapsamında,
Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu, dün akşam Esenkent Mahallesi 2
Temmuz Parkı’nda bir konser verdi. Maltepe Belediyesi’nin bu yıl ikin-
cisini düzenlediği “Cumhuriyet Benim” Festivali kapsamında, çocuk
korosu, sevilen çocuk şarkılarıyla, marşları seslendirdi. 

ADAY ADAYLIGINA
ISIK VERMEDI
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dr. Mustafa Necati Işık, gazetemiz merkezine bir ziyarette
bulunarak yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Işık, “Herkes belediye başkanlığına
talip olacak mısınız diye soruyor. Buradan açıklıyorum. Aday adayı olmayacağım” dedi

G azetemiz merkezinde Damga Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Mert ve Damga İmtiyaz Sa-
hibi Ali Tarakçı ile gazetecilik ve yerel siyaset

üzerine sohbet eden AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Dr. Mustafa Necati Işık, önümüzdeki yerel seçimlerde
kesinlikle başkanlığa talip olmadığını açıkladı. Işık,
“Öncelikle ben il başkan yardımcısıyken il başkanımız
tarafından ilçe başkanı olarak görevlendirildim ve
amacım Beylikdüzü'nde partimizi yerel seçimlerde ik-
tidara taşımak. Daha önceki yerel seçimlerden tecrü-
belerimiz bize, ilçe başkanının istifa ederek belediye
başkan aday adayı olmasının ciddi bir şekilde zafiyet
yarattığını gösteriyor. Dolayısıyla bu seçimlerde ben
ve arkadaşlarım görevden ayrılarak aday adayı olma-
yacağız. Ancak parti yöneticilerimiz bu konuda hangi
görevi verirlerse bizlere düşen o görevi yerine getirmek
olacaktır” dedi.

Beylikdüzü değişiyor

Beylikdüzü'ndeki seçmen profilinin değiştiğini de an-
latan Işık, “Sahada gördüğümüz kadarıyla mevcut be-
lediye başkanı daha önceki günden çok şey
kaybetmişe benziyor. 2014'de aynı saha bize mevcut
başkanımızın puan kaybettiğini söylemekteydi ve ne
yazık ki seçimleri kaybettik. 2019'da da bu durumun
benzerliğini yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Zira
Beylikdüzü'nün değişken bir seçmen profili var” diye
konuştu.

Cuma mesajı yanlış anlaşıldı!

Geçtiğimiz haftalarda toplu mesaj ile partilileri cu-
maya davet etmelerine ilişkin de konuşan Işık,
“Toplu mesaj ile partililerimizi cumaya davet ettiği-
miz etkinlik eleştiri aldı ve yanlış anlaşıldı. Biz de bu

eleştiriyi doğru bulduk ve artık öyle bir mesajımız ol-
mayacak. Aslında baktığınızda İstanbul'un bazı ilçe-
leri bunu yapıyor ama bu durum Beylikdüzü'nde
gitmedi biz de eleştiri yapanlara hak verdik” şeklinde
konuştu  BARIŞ KIŞ

Gazetemizle ilgili de konuşan Işık, şu ifadeleri kullandı; Siyaset ve
medya iç içe organlar. Bölgesel anlamda medya dünyamıza baktı-
ğımızda DAMGA gerçekten artık bölgesel gazeteciliğin çok çok ileri-
sinde bir yayın organı olarak bizlere hizmet veriyor. Bu anlamda bu
güzel gazetenin elimize ulaşmasında emeği geçenlere teşekküre di-
yorum. İnanıyorum ki bu gazete uzun süre medya dünyasında çok
daha güçlü bir şekilde yayınını sürdürecektir.”

Damga’ya teşekkür

Beylikdüzü’nde MODERN eğitim
Modern Eğitim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Beylikdüzü'nde açılacak. Koleji ziyaret
eden Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, okulun ilçedeki eğitimin kalitesine katkı vereceğini söyledi

Modern Eğitim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülel
ve yöneticiler tarafından karşılanan Yıldız, yaklaşık 1 saat bo-
yunca okulda inceleme yaptı. Sınıfları, laboratuvarları, spor
ve kültürel alanları, Seramik ve Kağıt Üretim Atölyeleri, ti-
yatro salonu, Müzik – Orkestra Atölyeleri ve macera par-
kına gezen Milli Eğitim Müdürü Yıldız, Modern Eğitim
Koleji’nin Beylikdüzü’nde eğitim çıtasını zirveye taşıya-
cağını olan inancını belirtti. Yıldız, ‘Beylikdüzü’ne
gerçekten kalite katacak ve eğitim anlamında başarı
getirecek bir kurum olmuş. Adı gibi modern bir
kolej. Bu proje için inanılmaz bir emek sarf edil-
miş. Gülel ailesini emeklerinden dolayı tebrik
ediyorum. İnanıyorum ki Modern Eğitim Ko-
leji bir çok alanda üstün başarılara imza ata-
caktır”dedi. 

Beylikdüzü'ne hayırlı olsun

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıl-
dız’a ziyaretinden dolayı teşekkür
eden ‘Modern Eğitim Koleji Yöne-
tim Kurulu Başkanı  Murat Gülel,
“Beylikdüzü’ne yakışır bir kolej
kazandırmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Okulumuz 29 Ekim
Cumhuriyet bayramında
hizmete giriyor. Türkiye’yi
yönetecek gençlerin Bey-
likdüzü’nden çıkması
için her türlü fedakâr-
lığı yaptık. İnşallah
Modern Eğitim Ko-
leji’nden mezun
olan gençler bu
ülkeye büyük
katkılar suna-
cak”dedi.
ANIL
BODUÇ

Efsane düğünEfsane düğünEfsane düğünEfsane düğünEfsane düğünEfsane düğün
gülperi-Nejdet Ulucan çiftinin Akademisyen
kızı Dilek Ulucan (28) ile Kent Mobilya’nın sa-
hipleri Emine –Ahmet Erkesim’in Avukat oğlu
Berke Erkesim (28) dün gece Four Seasons
Otel’de mutluluğa imza atarak muhteşem bir
düğün ile evlendi. Genç çiftin babaları kırk yıllık
dost olan Ulucan ve Erkesim Ailesi, çocuklarının
düğününde bu dostluğu akrabalığa dönüştürür-
ken duygusal anlar yaşadılar. Gelin Dilek (Ulu-
can) Erkesim Tuvana Büyükçınar imzalı gelinlik
içinde kuğu gibi süzülürken, damat Berke Erke-
sim, Levon Kordonciyan imzalı damatlık tercih
etti. Dillere destan gerçekleşen nikah töreninde
genç çiftin şahitliğini birbirinden ünlü isimlerden;
Ali Şen, Hikmet Çetin, Mehmet Ağar, Selami
Türker ve Cavit Çağlar yaptı.

Yöresel oyunlar oynandı

Four Seasons Otel’de gerçekleşen muhteşem
düğün töreni önce kokteyl daha sonra yemek ala-
nına geçilerek nikah töreni yapıldı. Nikah törenin
ardından ailelerin yöresel halk oyunu şovları son-
rasında yemeğe geçildi. Genç çift ilk dansın ar-
dından salonda misafirlere hoş geldin merasimi
yaptıktan sonra gecenin sürprizi başarılı ses sa-
natçısı Ebru Gündeş sahne aldı. Ünlü sanatçı
Ebru Gündeş hasta olmasına rağmen hasta yata-
ğından kalkarak Necdet Ulucan’ın kızının düğü-
nünde birbirinden güzel şarkıları ile konuklara
muhteşem bir eğlence yaşattı. Genç çift düğün-
den sonra balayı için Puket ve Singapur tatiline
çıkacaklar. 

İstanbullular 
Bakırköy’de koştu

istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İs-
tanbul tarafından düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ et-

kinliklerinin bu yılki 4'üncü ve son yarışı olan Bakırköy
etabı, 2 bin İstanbullunun katılımı ile gerçekleşti. İBB Spor

İstanbul tarafından yıl boyunca düzenlenen ‘İstanbul’u Koşu-
yorum’ serilerinin dördüncü ve son yarışı bugün Bakırköy Sahi-

li’nde gerçekleşti. Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle
başlayan etkinlikte, İBB Spor İstanbul eğitmenlerinden oluşan

Zumba ekibi sahne gösterileriyle organizasyona renk kattı. 11
Kasım Pazar günü koşulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek

maraton olan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu öncesi koşucular
için son hazırlık niteliği de taşıyan ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisinin

2018 son etabı ve yılın şampiyonları da belirlenmiş oldu. 10 kilometrelik
parkurda gerçekleştirilen Çipli koşuda, kadınlar genel klasman kategori-

sinde 35.43'lük derecesi ile Özlem Kaya bitiş çizgisine ulaşan ilk koşucu
oldu. 37.23'lük derecesi ile Damla Çelik ikincilik kürsüsüne çıkarken, 37.38'lik

derecesi ile Elif Mert yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Mustafa
Necati
Işık

Mehmet 
Mert

Ali
Tarakçı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış, Beylikdüzü’nde hizmet verecek olan okulda incelemeler yaptı

Barış
Yıldız


