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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Esenyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe, akşam

saatlerinde esnaf ziyaretinde bu-
lundu. Mehterçeşme Mahallesi
Ufuk Caddesi üzerinde bulunan
esnafı ziyaret eden Alatepe, talep
ve önerileri dinledi. Hizmet ve pro-
jelerinde vatandaşın taleplerinin
odak noktasını oluşturduğunu vur-
gulayan Alatepe, “Elimizden geldi-
ğince hemşerilerimizle bir araya
gelmeye çalışıyorum” dedi.
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Kağıthane'de 

öldürülen Zübeyde
Kahraman'ın, katil
zanlısı yakalandı.
Zanlının, eski bir 

kiralık katil olduğu
ve Kahraman'ı 

yanlışlıkla vurduğu 
öğrenildi. Aynı 

kişinin 2005 yılında
da yine kiralık katil 

olarak tutulduğu,
yanlışlıkla 6 

yaşındaki bir çocuğu
vurarak öldürdüğü

ortaya çıktı
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Kağıthane'de geçtiğimiz Ağustos ayında
evinin önünde öldürülen Zübeyde Kah-
raman'ın (40), katil zanlısı yakalandı.

Eski bir kiralık katil olduğu ortaya çıkan zanlı
Murat K.'nın korkutmak amacıyla geldiği olay
yerinde etrafa ateş ettiği ve silahından çıkan bir
merminin o sırada evinin önünde oturan Kah-
raman'a isabet ettiği belirlendi. 
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2005 yılında bİr çocuğun, 12 yıl sonra da masum bİr kadının canına kıydı

CHP Avcılar Bele-
diye Başkan Aday

Adayı Erol Yılmaz, CHP
Avcılar İlçe Başkanlığı'nda
vatandaşlarla buluştu.
"Avcılar için mücadele
edeceğim" diyen Yılmaz,
"İlçemiz için elimi taşın al-
tına koyacağım. Partimi-
zin bayrağının burada
dalgalanmaya devam et-
mesi için canla başla çalı-
şacağım" dedi. I SAYFA 8
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SAYFA 4Fakir YILMAZ

Adi değil 
siyasi af olacak...

SAYFA 5İlhami IŞIK

Andımız, istikrar oluşturucu
ve hukuka uygun mudur? 

SAYFA 6Ali TARAKCI

Işıklar ve Toprak neden
aday olamaz!

Büyükçekmeceli 4 sanatçı-
nın çöpe atılan atık malze-

melerden ürettikleri maket,
minyatür ve rölyefler dikkat
çekti. Kursta saat kulelerinden
köy evlerine, tramvaylardan ge-
milere kadar üretilen pek çok
eser görücüye çıktı. I SAYFA 4
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Atık malzemeden
sanat eseri doğdu

elimi taşın altına

KOyAcAGIm
Arnavutköy
Şehit Onbaşı

Murat Şengöz İmam
Hatip ortaokulu 
öğrencileri bu kez iyi-
likte yarıştı. Öğrenci-
ler, okul harçlıklarını
biriktirerek su kuyusu
açılması için Afri-
ka’nın en yoksul ve
suya muhtaç ülkele-
rinden birisi olan
Çad'a gönderdi. 
I SAYFA 6
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miniklerden 
iyilik yarışı Bazen ağız bakımının

yetersizliği bazen de çe-
şitli hastalıklar nedeniyle or-
taya çıkabilen ağız kokusu
sosyal yaşamı önemli ölçüde
etkileyebiliyor. Ağız kokusu
hakkında önemli açıklama-
larda bulunan Prof. Dr. Mus-
tafa Asım Şafak, uzun süreli

konuşma alışkanlığı-
nın, ağız kuruluğu

sonucunda koku
yaptığını söy-
ledi.  I SAYFA 2
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Maltepe Beledi-
yesi, 44 dönüm-

lük alana yaptırdığı
Anadolu Yakası’nın en
büyük parkının ismini
vatandaşlara sordu. Va-
tandaşlar parkın isminin
'Cumhuriyet' olmasına
karar verdi. I SAYFA 5
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Çok konuşanın
ağzı kokuyor!

YANLIŞLIKLA KAHRAMAN’I ÖLDÜRDÜ

Elde edilen delillerden olayı gerçekleşti-
ren kişinin Murat K. olduğu tespit
edildi. Polis Murat K.'nın 2005 yılında

yine kiralık katil olarak tutulduğunu ancak şüp-
helinin yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vura-
rak öldürdüğünü belirledi. Şüphelinin
yakalanarak cezaevine konduğu ancak bir yıl
önce izin ihlali yaparak kaçtığı ve cezaevi 
firarisi olarak arandığı ortaya çıktı. I SAYFA 3
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CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

KIrAlIK KAtIl 
HedeF SASIrdI

Vatandaş ‘cumhuriyet’ dedi

Mesai sonrası
esnaf ziyareti

Küçükçekmece Belediyesi
Balık Festivali’nde 15 bin ki-

şiye balık ikram edildi. Ayrıca festi-
vale katılan binlerce Küçükçekmeceli,
ünlü Karadenizli sanatçı Resul Din-
dar’ın şarkılarıyla coştu. Belediye
Başkanı Karadeniz, "Aslında balık
bahane. Bir araya gelmek, beraber
eğlenmek istiyoruz" dedi. I SAYFA 4
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Küçükçekmece
balığa doydu

BinA Her An 
yIKIlABilir

Şişli Belediye
Başkanı Hayri

İnönü, geçtiğimiz gün-
lerde Feriköy’de bir
apartmanın giriş ka-
tında meydana gelen
çatlama sonrası evle-
rinden tahliye edilen
vatandaşlarla bir
araya geldi. İnönü
yaptığı açıklamada,
“Bina şu an riskli ve
yıkılabilir. Bundan
sonrasında tek tek dai-
relerden eşyalar boşal-
tılacak” dedi. I SAYFA 5
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Olumcul
deney

Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık
G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde

yaptığı deneyde patlama meydana geldi.
Patlamada Tarık G. (17) hafif yaralanırken,
arkadaşı Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kol-
ları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. de-
rece yanık oluştu. I SAYFA 3
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AK Parti’nin İBB adayı 

KurtulmuS!
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 
Şile'de katıldığı bir toplantıda AK Parti Genel
Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un AK 
Parti'nin İBB Başkanı adayı olacağını iddia etti

MHP Ordu Millet-
vekili Cemal En-
ginyurt, Şile

Ordulular Derneği'nin
olağan kongresine katı-
larak ilçede yaşayan
hemşerileriyle bir araya

geldi. Enginyurt burada
yaptığı konuşmada AK
Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş'un AK
Parti'nin İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkan
adayı olacağını iddia etti.
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ENGİNYURT’TAN İLGİNÇ İDDİA

İstanbul'a Esenyurt Ordu Dernekleri
Federasyonu binasının açılışı için

geldiğini fakat açılışı Numan Kurtulmuş'un
ertelettiğini belirten Enginyurt, "Ben bura-
dan şunu anladım. Demek ki Numan Bey
İstanbul adayı" açıklamasını yaptı. Engin-
yurt, MHP’nin İstanbul'dan aday çıkarma-
yacağı için Kurtulmuş'u hiç sevmemesine
rağmen destekleyeceğini söyledi. I SAYFA 6
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Kurtulmuş’u hiç sevmem

Kıskıvrak yakalandılar 3

Cemal 
Enginyurt

Numan 
Kurtulmuş

Erol
Yılmaz
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A ğız kokusu genellikle beslenme
alışkanlıklarına, ağız hijyeninin
kötü olmasına veya birtakım

hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmak-
tadır. Örneğin; soğan, sarımsak, turp
veya bazı diğer kokulu baharatlar, tütün
ya da aşırı alkol kullanımı gibi alışkan-
lıklar ağız kokusunun beslenme kültü-
rüne bağlı nedenleri olarak sıralanabilir.
Ayrıca herhangi bir hastalık olmasa da
açlık nedeniyle ya da ağız ve dişlerin
veya ağız içi protezlerin temizliğinin ye-
terince yapılmaması sonucunda da
besin artıklarına bağlı olarak
görülebilir. Ağız
kokusunun
yaklaşık
%90’ı
ağızla
ilişkili
ola-

rak görülür. Ağza bağlı nedenler ara-
sında; diş çürükleri, diş eti iltihapları,
ağız mukozasındaki diğer hastalıklar,
bademcik iltihapları, öpücük hastalığı,
bademcik veya yutak bölgesindeki ap-
seler, kuşpalazı, tüylü dil, paslı dil, ağız
boşluğundaki kanserler sayılabilir.

Çok konuşmamak lazım

Ağızda tükürük salgısının eksikliği veya
yetersizliği direk ağız hijyenini bozarak
ağız kokusuna neden olur. Bu nedenle
uzun süreli konuşma alışkanlığı, stres,
tükürük bezi taşları veya iltihapları,

şeker hastalığı, otoimmün tükürük
bezi hastalıkları, ağız kuruluğu

oluşturan ilaçlar, vitamin ek-
siklikleri, damak yarığı, dilin

büyük olması veya alt çe-
nenin küçük olması gibi
yapısal bozukluklar da
ağız kuruluğu sonu-
cunda ağız kokusunu
oluşturmaktadır.

Kemikte eğrilik
olmasın

Her türlü burun tı-
kanıklığı ağız yo-
luyla solunuma yol
açacağından, ağız
kuruluğuna neden
olarak ağız koku-

sunu oluşturur. Buna
göre burun kemiği eğ-

rilikleri, burun kemiğin-
deki delikler, burun eti
büyümeleri, burun etle-
rinin erimesi ve aşırı
küçülmesi,

burun alerjileri, burun iltihapları, sinü-
zitler, burundaki yabancı cisimler veya
burun taşları, geniz eti büyümeleri,
burun kanaması, burun ve geniz kan-
serleri ağız kokusu oluşturan 
nedenlerdir.

Birçok hastalık etkili olabilir

Gırtlak ve alt solunum yolu hastalığı
olarak çeşitli larenjitler, bronşitler, diğer
akciğer iltihapları, bronşiektazi, gırtlak
ve akciğer kanserleri ağız kokusu oluş-
turur. Mide ve bağırsak sistemine bağlı
hastalıklardan yemek borusundaki kist-
ler, kesecikler, mide kanamaları, gastrit
ve ülserler, reflü hastalıkları, mide fıtık-
ları, yemek borusu ve mide kanserleri,
bağırsakların paraziter hastalıkları, di-
zanteri, gıda zehirlenmeleri, karaciğer
hastalıkları, akut karaciğer yetmezlikle-
rinde ağız kokusu görülebilir. Bu ne-
denle sorunun altta yatan nedeninin iyi
araştırılması gerekir.

Ağır tedaviler 
sonrasında oluşabilir

Ağız kokusu; lösemi, polistemia vera,
aplastik anemi gibi kan hastalıkları,
kronik böbrek yetmezliği, şeker hasta-
lığı, otoimmün hastalıklar, eozinofilik
purpura, romatizmal hastalıklar, vücu-
dun diğer bölgelerindeki bazı kanser-
lerde bile nefes yoluyla atılan kötü
kokulu gazlar sonucunda 
oluşabilmektedir.

Özel ölçüm teknikleri kullanılıyor

Ağız kokusundan şikayet eden kişilerin
yaklaşık dörtte birinde gerçekte bir ağız
kokusu yoktur ve kişi kendisinde ağız

kokusu olduğundan şüphelenebilir,
çekinir. Bu duruma halitofobi denir

ve sıklıkla antisosyal insanlarda
görülür. Ağız kokusunun gideri-
lebilmesi için buna yol açan
sebebin bulunması ve önce-
likli olarak ortadan kaldırıl-
ması gerekir. Detaylı şekilde
kulak burun boğaz, diş,
göğüs hastalıkları ve gastro-
enterolojik muayenelerin

yapılması önemlidir. Ağız kokusu için
organoleptik yöntem, gaz kromotogra-
fisi, halimeter ve Cyranose 320 gibi
ölçüm teknikleri kullanılır.

Tedavi kokuya göre belirleniyor

Ağız konusunun nedenleri belirlendiği
takdirde tedavisini planlamak kolaydır.
Ancak bazen bir neden bulunamayabi-
lir. Böyle durumlarda ağız hijyenine
daha fazla ağırlık vermek, dil sırtını yu-
muşak tüylü fırçalarla temizlemek, koku
giderici gargaralar ve spreylere başvur-
mak faydalı olacaktır. Bunların yanı sıra
ağız kokusuyla mücadele için; mayda-
noz ve nane, karanfil, guami meyvesi-
nin kabukları, sakız ağacından elde
edilen reçine ile üretilen çiklet ve bazı
ilaçlar da kullanılabilir.
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solunum yolu virüsleri temas ve havada asılı
kalan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyorlar. Bu
nedenle özellikle toplu taşıma gibi kalabalık

ortamlarda bulunduktan veya tokalaştıktan sonra ve ye-
meklerden önce ellerinizi mutlaka 1-2 dakika süreyle
ovalayarak sabunlamanız çok önemli. İç Hastalıkları
Uzmanı Dr. Özlem Durmuş, kapalı, kalabalık ve aşırı
sıcak ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmanız ge-
rektiğine dikkat çekerek şunları söylüyor: “İmkan varsa
bulunduğunuz ortamı saat başı 10-15 dakika havalandı-
rın veya açık havaya çıkın. Kalorifer ve ısıtıcılardan do-
layı oda havası kuruduğu için odayı yüzde 40-50
oranında nemli tutacak tedbirler alın. Örneğin nem alet-
lerinden veya kapalı mekan bitkilerinden faydalanabilir-
siniz. Bunların yanı sıra çamaşır asmak veya radyatör
üstünde su bulundurmak da odanızı nemlendirmeye
katkı sağlayacaktır.”

Ofis malzemelerine dikkat edin

İşyerinde klavye, kalem ve zımba gibi ofis malzemelerini
ortak kullanmamaya özen gösterin. Ayrıca telefon ve
kapı kolları gibi ortak kullanılan malzemeleri günde bir
kez dezenfektan ile silmenizde de yarar var. Aynı şekilde
evde de havlu, çatal ve tabak gibi eşyaları ortak kullan-
maktan kaçının.

Dört yapraklı yonca modeli beslenin

Dört yapraklı yonca modelindeki gibi, her çeşit besin
grubundan yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık siste-
mimizi besleyecektir. Yapraklardaki besin grupları 1- süt-
süt ürünleri 2-et-yumurta baklagil gibi protein kaynakları
3- sebze- meyve gibi vitamin/ mineral
kaynakları 4-tahıllar gibi
karbonhidrat ve B vita-
mini kaynaklarıdır.
Tüm besin grup-
larını dengeli bir
şekilde ve yaşı-
nıza uygun
olarak tüketin.
Kahvaltı
başta olmak
üzere, öğün
düzenini aksat-
mayın. “Öğün-
leriniz renkli
meyve ve sebzeler-
den zengin olursa, anti-
oksidan ile vitamin oranı da
zengin olur” diyen İç Hastalıkları Uz-
manı Dr. Özlem Durmuş sözlerine şöyle devam ediyor:
“Sebze ile meyvelerin mevsime özgü olmasına da dikkat.
Çünkü tabiat o mevsimde ihtiyacımız olan vitamin ve
mineralleri onlara yüklemiştir. Örneğin bu mevsimde
portakal, greyfurt, nar ile elma gibi meyveler C vitamini
yönünden zenginler. Beslenmede bağışıklık hücrelerimi-
zin yapı taşlarını oluşturan protein yetersiz alınırsa en-
feksiyonlara yatkınlık oluşuyor. Bu yüzden haftada en az
2 öğün balık yemeye özen gösterin. 

Kansızlık sorununuz varsa dikkat!

Kanımız vücudumuzun her yerine oksijen ve besin taşı-
mak için yaşamsal bir işleve sahip. “Sebebi ne olursa
olsun, kansızlığınız varsa enfeksiyonlara yatkın hale ge-
lirsiniz” uyarısında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Özlem Durmuş, “Kansızlığın en sık görülen nedenleri
ise demir, folik asit ve B12 eksikliği oluyor. Özellikle me-
nopoz öncesindeki kadınların, çoklu ilaç kullananların,
kronik sistemik hastalığı olanların yılda bir kez bu değer-
lere baktırmayı ihmal etmemeleri gerekiyor. Ayrıca kan-
sızlık sorunu olan hastaların sık sık üşüme hissiyatı ve
soğuk soğuk terlemek gibi belirtileri de dikkate almaları
tedaviye olmak istemeleri gerekiyor.”

Bazen ağız bakımının yetersizliği bazen de çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilen
ağız kokusu sosyal yaşamı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Çoğunlukla hasta tarafından
fark edilmeyen ve kişinin kendisini rahatsız etmeyen sorun, yakın çevresindekileri
rahatsız ediyor  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr.
Mustafa Asım Şafak, ağız kokusu nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

g El sırtını yalama testiyle
ağız kokunuz olup olmadığını ba-
sitçe kontrol edebilirsiniz.

g Burun tıkanıklığı, burun
kanaması, geniz akıntısı, boğaz
ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısık-
lığı gibi durumlarda bir uzmana
başvurun.

g Ağız ve diş bakımına özen
gösterin, belli aralıklarla kontrol-
lerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.

g Tütün kullanımı, aşırı alkol
kullanımı, kokulu besinlerin ve
baharatların ağız kokusuna
neden olabileceğini unutmayın.

g Dengeli beslenmeye, taze
sebze ve meyve tüketimine ve bol
sıvı alınımına özen gösterin.

g Antiseptik gargaralar 
kullanın.

g Dil sırtını fırçalayarak te-
mizleme ve dişlerin düzenli ola-
rak fırçalanmasına devam eden
ağız kokusu durumlarında bir uz-
mana başvurun.

Ağız kokusunu önlemek için 

Cok konuSanın
aGzı kokar Gribe meydan okuyun

Güçlü bir bağışıklık sistemi için
günde 7 saat ve üzerinde uyuma-
nız çok önemli. Hafta sonları dahil
uyku düzenine sadık kalın ve

alkol, kafein ile geç yemek yeme
gibi uyku kalitenizi etkileyecek

faktörlerden sakının.

en az 
7 saat uyuyun

7 öneri

konuşması beklenilen zamanlarda konuş-
maktan kaçınma, söylemek istediğini unut-
muş gibi davranma, konuşurken ağzını

kapatma, öksürme ve esneme hareketleri yapma…
Tüm bunlar çocuğunuzda kekemelik olduğunun gös-
tergesi olabilir. Sıklıkla 2 – 7 yaş arasında rastlanan bu
durum, erken teşhis ile tedavi edilirse çocuklarda küçük
yaşlarda edinilecek travmatik yaşam deneyimlerinin
önüne geçilebilir. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Çocuk ve Ergen Psiki-
yatri Uzmanı Doç. Dr. M. Kayhan Bahalı,“22 Ekim
Dünya Kekemelik Günü” öncesinde çocuklarda keke-
melik ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Stres sebebi

Kekemelik tipik olarak çocukluk çağına özgü bir ko-
nuşma akıcılığı bozukluğudur. Çocuk, konuşmanın akı-
şını, hızını ve ritmini etkileyebilecek tekrarlar, uzatmalar,
duraklamalar, bölmeler ve eklemeler nedeniyle akıcı bir
şekilde konuşmakta zorluk çeker. Konuşma akıcılığındaki
bu bozukluklara fiziksel gerilim, olumsuz tepkiler, ikincil
davranışlar, seslerden, sözcüklerden veya konuşma du-
rumlarından kaçınma durumları eşlik edebilir. Kekemeliği

olan çocuklar için konuşma ve anlaşılma ile ilgili gün
içinde yaşanan güçlükler mücadele edilmesi gereken
oldukça stresli yaşamsal sorunlar haline gelebilir.

Çocuklukta çok sık görülür

Kekemeliğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte
çalışmalarda genetik/kalıtımsal yatkınlık olabi-
leceği ortaya konulmaktadır. Kekemeliği olan
çocukların birinci dereceden biyolojik akraba-
larında kekemelik görülme riski genel top-
luma göre 3 kat daha fazladır. Ayrıca belirtiler
stres, kaygı, endişe, öfke ve utanç gibi duygular
nedeniyle daha da kötüleştirilebilir. Kekemelik
belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
1.  Kekemelik, konuşmada akış, ritim ve hızla ilgili
sorunlara neden olur.
2. Kekemeliği olan bir çocuk, sesleri,
heceleri ve kelimeleri tekrarlayabilir.
Sesleri uzatabilir.
3. Bir sözcüğü söylerken takılabilir
ve takıldığında ses çıkararak ya da
ses çıkarmadan konuşmaya ara
verebilir.

4. Sorunlu sözcükleri kullanmamak
için yerine başka sözcükler kullana-
bilir.
5. Sözcükleri büyük bir fiziksel ger-

ginlikle çıkarabilir.
6. Konuşması beklenilen zamanlarda

konuşmaktan kaçınabilir.
7. Söylemek istediğini unutmuş
gibi davranabilir.
8. Kekelemeyi gizlemek için ağ-

zını kapatma, öksürme veya
esneme hareketleri yapabilir.

9. Kekemeliği olan çocuklarda,
konuşma sorununa yönelik korku,

endişe, kaygı (özellikle sosyal), öfke
ve utanç da oldukça yaygın görülür.

10. Konuşma bozuklukla-
rına göz kırpma, tikler, du-

dakların ya da yüzün
titremesi, baş sallama

ve yumruk sıkma gibi
çeşitli hareketler eşlik

edebilir.

Çocuğunuz kekeme olmasın



şüPhelİlerİn Nisan ayından bu
yana aynı yöntemi kullanarak 850
bin liralık vurgun yaptığı tespit

edildi. Şebekenin çete lideri Kamil A. ve iki
adamının bir ay önce yakalanarak tutuklandığı
öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü
tarafından geçtiğimiz Nisan ayından bu yana
sürdürülen operasyonda yeni bir dolandırıcılık
yöntemi ortaya çıkarıldı. 89 mağdurun Cum-
huriyet savcılığına, 19'unun da polise başvur-
ması üzerine 11 Nisan 2018 tarihinde
soruşturma açılmıştı.

Yeni bir yöntem ortaya çıktı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada
yeni bir dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıka-
rıldı. Şüpheliler internette numara değiştirme
programlarını kullanarak, kendi telefonlarına
bazı kişilerin telefonlarını yüklüyor ve yüklediği
kişi gibi başkalarını arayabiliyordu. Şüpheliler
hastane ve adliye veznedarlarını aradıklarında,
veznedarların telefonlarında amirlerinin kayıtlı
numaraları gözüküyordu. Bu yüzden "Kaza
yaptım acele para lazım.", "Çocuğum hasta
oldu sen bana para gönder gelince ben sana
vereceğim." gibi bahanelerle isteklerde bulu-
nunca da şüphelenmeden hesap numaralarına
istenen parayı gönderiyorlardı. Şüphelilerin

aktarılan parayı hemen çektiği, bir kaç saat
içinde dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardın-
dan veznedarların şikayetçi olduğu belirlendi.

17 il birden

Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak İstanbul,
Çanakkale, Aydın, Erzurum, Trabzon, Deniz-
li'nin aralarında bulunduğu 17 ilde hırsızlık
yaptıkları ve 850 bin lira para topladığı
öğrenildi.

450 hesap ele geçirildi

Polisin önceki gün yaptığı operasyonda olay-
ları gerçekleştirdiği iddia edilen biri kadın 5 kişi
gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte dolandırı-
cılık olaylarında kullandıkları 450 banka hesap
kartı ile 48 adet sahte isimle alınmış telefon
numarası ele geçi-
rildi. Öte yandan
çete lideri Kamil A.
ile 2 adamının bir
ay önce düzenlenen
operasyonla yaka-
landığı ve tutuklan-
dığı belirtildi.
Poliste işlemleri ta-
mamlanan şüpheli-
ler adiyeye sevk
edildi.

Polİs olayın kiralık katili Murat
K.(49)'u gözaltına aldı. Kiralık katil
Murat K.'nın 2005 yılında da yine

vurmak istediği bir kişi yerine 6 yaşında bir ço-
cuğu yanlışlıkla öldü-
rüldüğü yakalanarak
cezaevine konduğu be-
lirlendi. Murat K.'nın
bir yıl önce cezaevin-
den izin ihlali yaparak
kaçtığı belirlendi. Polis
olayla ilgili 9 kişiyi de
saldırıya azmettirdiği
ve yardım yataklık
yaptığı gerekçesiyle
gözaltına aldı.Şüpheli-
ler adliyeye sevk edildi
Hamidiye Mahallesi,
Kaymak sokak üze-
rinde 10 Ağustos 2018
tarihinde meydana
gelen olayda evinin
önünde oturan Zü-
beyde Kahraman ta-
bancayla vurularak
öldürüldü. Olayda İ.T. adlı kişi de yaralandı.

Polis olayı çözüldü

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili
başlatılan çalışmada, olayın iki aile arasında bir

arsa yüzünden yıllardır devam eden olaylar
zinciri sonucu meydana geldiğini tespit etti. İki
aile arasında son bir yılda 4 silahlı saldırı  ya-
şandığı öğrenildi. Olay gecesi T. ailesinin birey-

lerini korkutmak için A.
ailesi tarafından tutu-
lan bir kişinin olay ye-
rine geldiği ateş açtığı
ve yanlışlıkla Zübeyde
Kahraman'ı vurarak öl-
dürdüğü tespit edildi.
Polis bir gün sonra
şüphelinin kaçtığı oto-
mobili terk edilmiş ola-
rak buldu.

Yakalandı

Elde edilen delillerden
olayı gerçekleştiren ki-
şinin Murat K. olduğu
tespit edildi. Polis
Murat K.'nın 2005 yı-
lında yine kiralık katil
olarak tutulduğunu
ancak şüphelinin yan-

lışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdü-
ğünü belirledi. Şüphelinin yakalanarak
cezaevine konduğu ancak bir yıl önce izin ihlali
yaparak kaçtığı ve cezaevi firarisi olarak aran-
dığı ortaya çıktı. 10 kişi gözaltına alındı
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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 

O lay, 20 Ekim Cumar-
tesi günü saat 18.00
sıralarında Cebeci

Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Tarık G.,
sınıf arkadaşı Muhammed Ali
Ç.'yi ders çalışmak için evlerine
davet etti. Evde bir araya gelen
iki arkadaş bir süre ders çalıştık-
tan sonra, test çözmeye başladı.
Evin mutfak bölümünde çalışan
Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.,
daha sonra deney yapmaya
karar verdi. İki arkadaşın deney
çalışmasında, kimyasal karışım-

lar patlamaya neden
oldu. Patlamada Mu-
hammed Ali Ç.'nin
yüzü, kolları ve vücudu-
nun çeşitli yerleri yanar-
ken, arkadaşı Tarık G.,
hafif şekilde yaralandı.

Şok geçirip çığlık attı

Patlama sesi üzerine mutfağa
koşan anne Derya G., gördüğü
manzara karşında şok geçirip,
çığlık atmaya başladı. Çığlıkları
duyup eve gelen komşular,
kendi imkanlarıyla Tarık G., ve

Mu-
hammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri
Burat Devlet Hastanesi'ne kal-
dırdı. Olay esnasında çıkan
duman tüm binayı sarınca, bina
sakinleri dışarı çıkarak itfaiye

ekiplerine haber verdi.

İtfaiye şaşırdı!

Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekipleri la-

boratuvarda yapılması
gereken deneyin evde yapıl-

maya çalışıldığını öğrenince
şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Anne Derya G., oğlu Tarık G.,
ve Muhammed Ali Ç.'nin ders
çalıştıkları sırada bir patlama
sesi duyduğunu ve patlama
sonrası evi duman sardığını
söyledi. DHA

Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G.
ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı
deneyde patlama meydana geldi. 
Patlamada Lise 3. Sınıf öğrencisi Tarık
G. (17) hafif yaralanırken, arkadaşı
Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve
vücudunun çeşitli yerlerinde 
2. derece yanık oluştu

cılgın 
gencler!

Olaydan sonra Sultangazi lütfiye Nuir
Burat devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık

G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. yüzü,
kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. de-

rece yanık oluşan muhammed ali ç., ise yapı-
lan ilk müdahalenin ardından Bağcılar
eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk

edildi. muhammed ali ç.'nin yanık
ünitesinde tedavisinin devam

ettiği öğrenildi.

Tedavileri 
devam ediyor

kiralık katil
hedef şaşırdı

Kağıthane'de geçtiğimiz Ağustos
ayında evinin önünde öldürülen
Zübeyde Kahraman'ın (40), katil

zanlısı yakalandı. Kahraman'ı
vuran kişinin aralarında husumet

bulunan iki aileden biri tarafından,
diğer aileyi korkutmak amacıyla

tutulmuş eski bir kiralık katil
olduğu ortaya çıktı. Zanlı Murat

K.'nın korkutmak amacıyla geldiği
olay yerinde etrafa ateş ettiği ve
silahından çıkan bir merminin o

sırada evinin önünde oturan
Kahraman'a isabet ettiği belirlendi

Olayla ilgili yapılan incelemenin tamamlan-
masının ardından kiralık katil murat K. ile ola-

yın azmettiricisi oldukları iddia edilen S.a.,
K.a., m.a. m.a.'nın da aralarında bulunduğu
10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden murat
K. suçunu itiraf ederken, amacının sadece

korkutmak olduğunu kadını yanlışlıkla vurdu-
ğunu söylediği öğrenildi. Kendisini kiralayan-

larla bir para konuşmadığını anlatan
şüphelinin husumete neden olan arsanın satı-
şından yüzde almayı düşündüğünü söylediği
öğrenildi. Gözaltında bulunan diğer şüphelile-

rin ise suçlamaları kabul etmedikleri öğre-
nildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler

adliyeye sevk edildiler.

Suçunu itiraf etti

Türkiye'nin
17 ilinde 
internet 

üzerinden 
numara 

değiştiren
programlarla,

hastane ve adliye
veznedarlarının

müdürlerinin
telefonlarını 

kendi telefonlarına
yükleyerek

dolandırıcılık
yapan 1'i kadın
5 kişi yakalandı

Dolandırıcılar

kıskıvrak
yakalanDı

Böyle yolcu
olmaz olsun!
Başakşehir'de yolcu taşıyan
midibüs şoförüne bir kişi 
yumruklarla saldırdı. O
anlar aracın güvenlik
kamerasına yansıdı

başakşehİr Bo-
ğazköy'de kapalı
pazara ücretsiz

yolcu taşıyan özel bir turizm
şirketine bağlı midibüse
durak olmayan yerde binmek
isteyen kişiye, midibüs sürü-
cüsü durmadı. Buna kızan
kişi, başka bir durağa giderek
kendisini almayan midibüsün
gelmesini bekledi. Durakta
bekleyen kişi, midibüs kapısı
açılır açılmaz şoför Hasan
Alıç'a yumruklarla saldırdı.
Art arda gelen yumruklara
maruz kalan midibüs şofö-
rünü araya giren yolcular sal-
dırganın elinden kurtardı.
Saldırgan kişi olay yerinden
kaçarken 65 yaşlarındaki mi-
dibüs şoförü polis merkezine
giderek şikayette bulundu.
Midibüs şoförüne yumruklu
saldırı ve yolcuların paniği
araç içindeki güvenlik kame-
rasına yansıdı.

Yarışın sonu kötü bitecekti
İstanbul'da
orman yolunda lüks
spor araç ile moto-

sikletin yarışı facia ile biti-
yordu. Beykoz’da geçtiğimiz
hafta spor bir araç ile moto-
siklet orman yolunda yarış-
maya başladı. Bir şerit gidiş
bir şerit geliş yolda yarışan
araçlardan motosikleti kulla-
nan sürücü, yolda bulunan
diğer araçları geçmeye çalışır-
ken karşı yönden gelen araca

çarpmaktan şans eseri kur-
tuldu. 182 kilometre hızla
giden motorcu araca çarp-
maktan son anda kurtulurken,
savrulmanın etkisiyle yalpala-
yarak 100 metre ileride dura-
bildi. Olayın şokuyla
motorundan inen motorcu bir
süre bekledikten sonra spor
araba ile birlikte yollarına
devam ettiler.O anlar ise araç
kamerası ve kask kamerasına
saniye saniye yansıdı

KüçüKçeKmece'de bulunan İkitelli
İeTT Otobüs İşletmeleri Genel mü-
dürlüğü garajının 3 katlı idare bina-

sının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yangını söndürerek soğutma ça-
lışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir
yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, idare
binasının çatısında hasar meydana geldi.

Çatıda hasar oluştu

Olay Küçükçekmece'de
bulunan İkitelli İeTT Oto-
büs İşletmeleri Genel
müdürlüğü garajında
akşam saat 20.30 sırala-
rında meydana geldi.
edinilen bilgiye göre,
İeTT garajının içinde bu-
lunan 3 katlı idare bina-
sının çatısında henüz
bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Güvenlik gö-
revlileri çatıdan duman-
ların yükseldiğini
görünce olayı polis ve it-

faiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay
yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yan-
gına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekip-
leri çatıda soğutma çalışması yaptı. Olay
sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı
yaşanmazken idare binasının çatısında hasar
oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini
araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruş-
turma başlattığı öğrenildi.

İETT alEv aldı

Küçükçekmece’de
meydana gelen
yangında binanın
çatısı hasar gördü.



B üyükçekmece Belediyesi Halk Aka-
demisi Güzel Sanatlar eğitmenleri,
atık malzemeleri değerlendirerek

maket, minyatür ve rölyefler üretiyor. Top-
ladıkları çeşitli atık malzemeleri kullanarak
ürettikleri saat kulelerinden köy evlerine,
tramvaylardan gemilere kadar pek çok eser
görenleri büyülüyor.

Dört eğitmen var

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi
eğitmenlerinden 69 yaşındaki emekli kap-
tan pilot Nihat Kalpakçı’nın Tepecik
Nejat Uygur Kültür Merkezi’nde
başlattığı kursa daha sonra 56
yaşındaki emekli albay Dr.
Ahmet Kovancı, 55 yaşın-
daki emekli bankacı
Caner Küçükyılmaz
ve 60 yaşındaki
emekli Özden Cey-
han da katıldı.
Ahşap, rölyef ve
maket kursuna va-
tandaşların ilgisi
de her geçen gün
artıyor. Büyükçek-
mece Belediyesi
Halk Akademisi ça-
tısı altında verdikleri
kurslarla el sanatları-
nın gelişmesine katkı
sağlayan dört eğitmen,
maket yapımına ilgi duyan
kursiyerler
yetiştiriyor.

Çöpleri değerlendiriyoruz

Çok çeşitli malzemeleri kullanarak eserler
ürettiklerini dile getiren Nihat Kalpakçı

“Bu-
rada

minya-
tür, maket

ve rölyef olmak
üzere üç bölümde el

sanatları üzerine çalışıyoruz. Genelde atık
malzemeleri, çöpleri veya atılmak üzere
olan malzemeleri değerlendirmeye çalışıyo-

ruz. Yaptığımız eserlerde marangozların ta-
laşlarını yeşil boyayarak çimen elde ediyo-
ruz. Yine yatakların içerisinden çıkan
süngerleri kırpıp, boyayarak ağaçların yap-
raklarını elde ediyoruz. Telleri kullanarak
ağaç gövdelerini elde ediyoruz. Fırtınalı ha-
valarda atılan şemsiyelerin tellerini kullana-
rak yaptığımız evlerin yağmur oluklarını ve
su borularını elde ediyoruz” dedi.

12 senedir bu işi yapıyorum

Kendilerine atölye tahsis ettiği için Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-

gün’e teşekkür eden Kalpakçı "Şu anda
dört kişi olarak bu atölyede çalışıyoruz.
Tabi kursa gelmek isteyenler olduğu tak-
dirde onları da kabul edip, kurs veriyoruz.
Ben 12 senedir bu işi yapıyorum. Ben daha
önce askerdim. Emekli olmadan önce
‘Acaba ne yapabilirim?’ diye böyle bir kursa
iştirak ettim. Boş zamanımı değerlendir-
mek için bu kursu aldım. Biz belediyeden
kurs vermek üzere atölye talep ettik. Bele-
diye bize yer tahsis etti. Başkan Hasan Ak-
gün’e de bize böyle bir yer verdiği için
teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. 
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A f konusu gündeme geldikçe benim
ısrarla üzerinde durduğum konu
genel bir aftır.

Çünkü genel ve de siyasi bir affın çıka-
rılması halinde, ‘bu ülkenin önünü 30-40
yıl açacağını ve en önemlisi dış güçlerin
maşası olarak belirtilen örgütlerin ekono-
minin anasını ağlatan dağı taşı bomba-
lama ile değil, o bombalara giden
dolarların önünü kesmek için atılacak en
önemli şeyin top yükün bir af ilan edip,
terör örgütü denen örgütlere öyle ya da
böyle karışmış olan insanları onların
elinde koparmak ve çökertmektir.’ diye dü-
şünüyorum.

Çünkü bataklığı kurutmanın tek yolu si-
nekleri tek tek yok etmektense acı ve
ağırda olsa o bataklığa batmış olanlara el
uzatmak en doğrusudur.

Yoksa başkalarını eli işe karışır ve yıl-
lardır kurutmaya çalıştığımız bataklık
denen çukur büyür, büyüdükçe de başta
gençleri olmak üzere bizi de içine çeker,
çekiyorda..

Son olarak metro açılışında konuyu bir
kez daha gündeme getiren ve asıl açıkla-
mayı partisinin Salı günkü grup toplantı-
sında dile getireceğini belirten Başkan
Edoğan’ın çoğunun beklediği affı değil
sürpriz yapacağına inanlardanım.

Yani benim Başkan’ın af konusuyla il-
gili yaptığı açıklamasında anladığım tek
bir şey var oda Başkan’ın bu ülkenin bi-
rinci ve ekonomiye yansıması gereken har-
camalarında içinde olduğu önemli
kaynaklarının harcandığı PKK ve Feto’yu
tamamen tarihe gömecek bir planı oldu-
ğunu anlıyor gibiyim.

Ve aynı başkanın dış güçler dediği ülke-
lerin elini boşaltacak önemli bir adım ata-
cağına inanıyor ve MHP’nin gündeme
taşıdığı af konusunu tüm ülkenin iç barı-
şına yansıtacak bir adım haline getirece-
ğine inanıyorum.

Evet, Erdoğan Sancaktepe metro açılı-
şında yaptığı konuşmasında aynen şöyle
diyor;

‘Biz eğer affı çıkaracaksak adi suçluları
değil, devlet olarak devlete karşı işlenen
suçları affedebiliriz ama başta uyuşturucu
baronlarını, mafyayı ve kısacası adi suçlu-
ları af edemeyiz. Etsek etsek ancak dev-
lete karşı işlenen suçları, suçluları af
ederiz.’ derken bizde devlete karşı işlenen
suçların ne olduğuna yani kimlerin af edi-
lebileceğine bakarak affın adi bir af mı
yoksa siyasi bir af mı olduğuna bakalım..

İşte o suçlar, suçlular..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

af tartışmaları ile ilgili konuşarak devlete

karşı işlenen suçlarda bunun
mümkün olabileceğini söyledi. MHP'nin af
teklifi sonrası gündeme gelen devlete karşı
işlenen suçlar neler?

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ikinci ki-
tabında suçlar dört kategoride 
sınıflandırılıyor:

1. Uluslararası suçlar,
2. Kişilere karşı suçlar,
3. Topluma karşı suçlar,
4. Millete ve devlete karşı suçlar.
Dördüncü kategoride yer alan 'millet ve

devlete karşı suçlar' arasında anayasal dü-
zeni bozma ve terör suçları da sıralanıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin af tekli-
finde, devlete karşı işlenen suçlar ve terör
suçlarının öneri kapsamına girmediği, par-
tinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
tarafında özellikle belirtilmişti.

Devletin güvenliğine ve anayasal düzene
karşı işlenen suçlar

Devlete karşı işlenen suçlar arasında,
devletin güvenliğine ve anayasal düzene
karşı işlenen suçlar başta geliyor. TCK'nin
302 ile 316'ıncı maddeleri arasındaki sıra-
lanan yasa dışı eylemlerin bazıları şunlar:

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü
bozmak (PKK ve Feto Örgüt Mensupları
Bu Maddeye Giriyor)

Düşmanla işbirliği yapmak (Fetocular
bu maddeyle suçlanıyor)

Devlete karşı savaşa tahrik (İçerideki
bir çok gazeteci, aydın milletvekili bu
madde ile suçlanıyor)

Askeri tesisleri tahrip (PKK mensupları
bu madde ile suçlanıyor)

Düşman devlete maddi ve mali yardım
(Fetocu iş adamları olarak adlandırılanlar
olmak üzere PKK’ye yardım yataklık ya-
panlar bu maddeye giriyor)

Anayasayı ihlal (Fetocular bu madde ile
hapiste)

Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
(15 Temmuz Darbe Girişimine bilerek, bil-
meyerek karışan askerle bu madde ile 
suçlanıyor)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı
silahlı isyan (Fetocular, PKK’lılar bu
madde ile suçlanıyor)

Silahlı örgüt kurma, yönetme veya ör-
güte üye olma (Bu madde de MHP’nin çı-
karılmasını istediği Mafya babalarını ve
diğer mafya ve irili, ufaklı siyasi oluşum-
ları içine alıyor)

Yani Başkan’ın af konusu ile ilgili yap-
tığı son açıklaması en çok yukarıdakilerini
işaret ediyor gibi..Ancak yukarıda sırala-
nanların terör ve devletin birliğini bozmak
gibi cürümleri de barındırması, kanunlara

aykırı bu eylemleri MHP'nin af teklifinin
dışında tutuyor. Ayrıca TCK'de 317 ile
339'uncu maddeler arasında sıralanan
milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı
işlenen suçların da kapsam dışında tutul-
ması muhtemel.

Kamu ve adliyeye karşı işlenen suçlar
Diğer yandan devlete karşı işlenen suç-

lar arasında daha hafif olan kamu idaresi-
nin güvenilirliğine ve adliyeye karşı işlenen
suçlar af kapsamına girebilir. TCK'nin 247
ile 298'inci maddeleri arasında sıralanan-
lar arasında başlıcaları şöyle:

Zimmet
İrtikap, yani görevinin sağladığı nüfuzu

kötüye kullanmak
Rüşvet
Görevi kötüye kullanma
İftira
Suç üstlenme veya uydurma
Yalan tanıklık
Suçu bildirmeme
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerle-

rini aklama
Hükümlü veya tutuklunun kaçmasıBu

yasa dışı eylemlerden hangilerinin Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın 'devlete karşı işle-
nen suçlar' tanımınagirdiği, kullandığı
geniş tanım nedeniyle bilinmiyor.Ancak,
Türk Ceza Kanunu'nın hangi maddelerinin
af yasası kapsamında değerlendirileceği,
teklifin açıklığa kavuşmasının ardından
belli olacak. 

Adi değil, siyasi af olacak..

YazıYorsam sebebi Var

Fakir Yılmaz

İSTANBUL Ülkü Ocakları İl
Başkanlığı, geçtiğimiz pazar
günü ilçe ocak başkanlıkları

arasında bilgi yarışması düzenlendi. İs-
tanbul'da 6 bölgede düzenlenen yarış-
mada, 6. Bölge'ye Silivri ev sahipliği
yaptı. Önder Yılmaz Tiyatro Salonu'nda
Arnavutköy, Hadımköy, Esenyurt, Bey-
likdüzü, Çatalca, Büyükçekmece ve Siliv-
ri'nin katılımıyla gerçekleşen yarışmayı
Silivri Ülkü Ocakları kazandı. Yarışma-
nın ikincisi ise Beylikdüzü oldu. Beylik-
düzü'nün ödülünü İstanbul Ülkü
Ocakları 6. Bölge Başkanı Erhan Özkök
verirken birinci olan Silivri'nin ödülünü İl
2. Başkanı Celal Kadir verdi. Kazanan il-
çeler, bölgelerini ilde temsil edecekler

Teşekkür etti

Yarışmaya ev sahipliği yapan Silivri Ülkü
Ocakları İlçe Başkanı Özgür Bedel, yarış-
maya katılan öğrencileri tek tek kutladı.
Başkan Bedel, "Ev sahipliği yaptığımız
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı’nın
düzenlemiş olduğu 6. Bölge Bilgi Yarış-
masında birinciliği Silivri Ocağımıza ka-
zandıran yüz akımız kardeşlerime
teşekkür ediyor, Cenabı Allah’tan
bahtlarının açık olmasını diliyorum"
dedi. 

Büyükçekmeceli 4 sanatçının çöpe atılan atık malzemelerden ürettikleri maket, minyatür ve rölyefler dikkat
çekti. Kursta saat kulelerinden köy evlerine, tramvaylardan gemilere kadar üretilen pek çok eser görücüye çıktı

ATIK MALZEMEDEN
SANAT ESERI DOGDU

Emekli olduktan sonra hobi olarak bu işe başladığını
söyleyen Özden Ceyhan, "Minyatür eserler yapıyorum.

Daha çok iç mekanlar üzerine çalışıyorum. Atık malzemeler,
elimize geçen her türlü metal, plastik, ahşap malzemeleri de-
ğerlendirerek bu eserleri ortaya çıkarıyorum. Doğaçlama ola-

rak çalışıyorum. Daha önce çimento fabrikasında
çalışıyordum. Emekli olduktan sonra hobi olarak bu işe baş-

ladım. Bir terapi oluyor bizim için. Boş zamanlarımızı de-
ğerlendiriyoruz. Atık malzemeleri değerlendiriyoruz ve

bu gibi eserleri ortaya çıkarıyoruz. Sayın Dr. Hasan
Akgün’ün sanata ve sanatçıya verdiği değerle

böyle bir atölye de çalışma imkanına sahip
olduk. Kendisine teşekkür ediyorum"

ifadelerini kullandı. 

Bizim için
bir terapi oluyor

Bilgi yarışmasını 
Silivri kazandı
İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın
düzenlediği bilgi yarışmasını Silivri
Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı kazandı

FEVZİ Çakmak Meyda-
nı’nda gerçekleşen Balık
Festivali’ne, Küçükçek-

mece İlçe Kaymakamı Harun
Kaya, Küçükçekmece Belediye
Başkanı Temel Karadeniz, AK
Parti Milletvekili Şamil Ayrım ile
binlerce Küçükçekmeceli vatandaş
katıldı. 

Beraber eğlenmek istiyoruz

Festivalde vatandaşlara seslenen
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, "Havaların yavaş
yavaş soğumaya başladığı bu gün-
lerde istedik ki balık festivaliyle bir-
likte olalım. Aslında balık bahane.
Aslında bir araya gelmek, beraber
eğlenmek istiyoruz. Ne kadar
büyük bir kardeşliğimizin oldu-
ğunu görmek ve göstermek istiyo-
ruz" dedi. Temel Karadeniz yaptığı

çalışmalarla alakalı vatandaşlara
kısa bir sunum da gerçekleştirdi.
Küçükçekmece’deki kapalı pazar
yerleri ve otoparkları, öğretmenevi,
semt konakları, sosyal tesisleri an-
lattı. Festivale katılan Küçükçek-
mecelilere elleriyle balık da ikram
eden Temel Karadeniz, vatandaş-
lardan büyük alkış aldı. 

Balık yiyip horon teptiler

Küçükçekmece Belediyesi tarafın-
dan 15 bin kişiye balık dağıtılan
festival renkli görüntülere sahne
oldu. Festivale katılan binlerce Kü-
çükçekmeceli hem balık yedi hem
de horon tepti. Küçükçekmeceli
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
festivalde Karadeniz müziğinin se-
vilen sesi Resul Dindar sahne aldı.
Resul Dindar, sempatik tavırları ve
coşku dolu sahnesiyle Küçükçek-

mecelileri kendine hay-
ran bıraktı. Sahnede
horon oynayan Resul
Dindar’ın bir ara sah-
neden inerek vatan-
daşlarla
kucaklaşması ise her-
kesi mest etti. Festival
kapsamında ayrıca,
Nahit Akdemir tulum
performansıyla,
Erkan Yeşilyurt ise şar-
kılarıyla Küçükçekme-
celilere unutulmaz bir
Karadeniz konseri sundu.
Trabzon Halk Oyunları
ekibi ise müthiş performans-
larıyla adeta Karadeniz ezgile-
rine can verdi. Eğlenceli bir gün
geçiren vatandaşlar ise, Küçükçek-
mece Belediyesi’ne teşekkürlerini
dile getirdi.

MALTEPE Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören minikler, çocukla-
rın hayalindeki mesleği deneyimleyerek, erkenden yaşamaları
amacıyla kurulan KidZania’yı ziyaret etti.  Maltepe Belediyesi Zü-
beyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören minikler,
Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdür-

lüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği
etkinlikle, çocukların hayalindeki mesleği deneyimleyerek,

erkenden yaşamaları amacıyla kurulan Çocuklar Ülkesi
KidZania’ya götürüldü. 4 yaş ve üstü çocukların katıldığı

etkinlikte, çocuklar, hem eğlenceli bir gün geçirdi,
hem de ileride seçebilecekleri meslekler hakkında

deneyimleyerek bilgi edindi.

Küçükçekmece Belediyesi Balık Festivali’nde 15 bin kişiye balık ikram edildi. Ayrıca festivale
katılan binlerce Küçükçekmeceli, ünlü Karadenizli sanatçı Resul Dindar’ın şarkılarıyla coştu

Maltepe’nin minikleri 
“Çocuklar Ülkesi”nde

Küçükçekmece balığa doydu

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademesi’nde eğitim gören isimler memnuniyet duyduğunu söyledi.

Temel
Karadeniz



Ş işli Feriköy Mahallesi’nde bulunan
8 katlı apartmanın giriş katındaki
marketin kolonunda geçtiğimiz

Cuma günü bir çatlama meydana geldi.
Olayın bildirilmesinden sonra Şişli Beledi-
yesi’ne bağlı ekipler gerekli incelemeleri
yaptı ve binada çökme tehlikesi saptandı.
Tahliye edilen iki binada yaşayan vatan-
daşlar çevredeki otellere yerleştirildi. Va-
tandaşların gıda ihtiyaçları da belediye
tarafından sağlanırken, binadaki markette
ise, Türkiye’de nadir olarak görülen çelik
konstrüksüyonlarla bir yaşam koridoru
oluşturup, güçlendirme yapmaya baş-
landı. Bu yaşam koridoru sayesinde, bina-
nın güçlendirme çalışmaları sırasında
güvenlik sağlanmış olacak. Öte yandan,
güçlendirme çalışmalarının ardından it-
faiye desteğiyle üst kattan başlayarak sı-

rayla tüm dairelerin eşyaları tahliye edile-
ceği de bildirildi. Binanın tümüyle boşaltıl-
masından sonra ise yıkım kararının
alınması bekleniyor.

Ayrıntılı bilgi verdi

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, baş-
kan yardımcıları ve belediye yetkilileri,
oturdukları binanın kolonunda meydana
gelen çatlama sonrası boşaltılan iki binada
yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek
toplantı yaptı. Burada vatandaşlardan
gelen soruları yanıtlayan yetkililer, bina sa-
kinlerinin izleyeceği yol ile ilgili ayrıntılı bil-
giler verdi.

Eşyalar boşaltılacak

Toplantı sonrası basın mensuplarına açık-
lamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı

Hayri İnönü, binaya özellikle bir hasar ve-
rildiğine dair bir bilgisinin olmadığına dik-
kat çekerek, “İlk etapta burada oturan
kişilerin yerleştirilmesi lazım. Bununla ilgili
hafta sonu bir çalışma yaptık. Tüm mağ-
durları en az 3 ay yerleşecek bir imkan
sağladık. İkinci etapta ise eşyaların boşal-
tılması lazım. Bina şu an riskli ve yıkılabilir.
Bunun için bir kuvvetlendirme çalışması
yapılıyor. Bundan sonrasında tek tek dai-
relerden eşyalar boşaltılacak. Bina boşala-
cak. Bundan sonraki etap ise yıkım ile ilgili
karar. Bu bizim sadece belediye olarak ala-
bileceğimiz bir karar değil. Tüm gerekli in-
celemeler sonrası bu karar verilecek” dedi.
Başkan İnönü, 40 yıllık binanın eski olma-
dığına vurgu yaparak, “40 yıllık binayı eski
deyip, yıkıp yeniden yapıyoruz” diye 
konuştu. DHA
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Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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D anıştay'ın Andımızı geri getirme çabasını
nasıl değerlendirmeliyiz? Bu karar, var
olan siyasi konjonktürün bir sonucu ve ifa-

desi midir yoksa siyaset gündemine bir tür siyaset
dışı müdahale olarak mı değerlendirilmeli? İktidar
bloğunun bir talebi mi yoksa  taraflardan biri, ötekini
bir oldu bitti ile mi karşı karşıya bırakmak istiyor?
Durum hakikatten de çok nazik ve çok değerli bir il-
giyi hak ediyor. Ayrıntıya girmeden önce Danıştay'ın
aldığı kararın gerekçesini hatırlamakta fayda var. Ne
diyor Danıştay 8.dairesi?

"İdari istikrar oluşturacak biçimde çok uzun za-
mandır bütün devlet okullarında ve hatta özel okul-
larda genç nesillerin anayasal vatandaşlık temelinde
aidiyetini güçlendiren ve öğrencilerde değer oluşu-
muna katkı sunan ve her sabah ders başlamadan
önce okutulması şeklinde uygulanan öğrenci andının
kaldırılması, ancak bu değişikliği hukuka uygun kıla-
cak bir bilimsel gerekçeye dayanması halinde ola-
naklıdır. Aksi tutum, idarenin sahip olduğu
düzenleme yetkisini ve takdir hakkını hukuka uygun
kullanmadığı anlamına gelecektir.".. 

Danıştay 8. dairesinin utangaç bir dille Adımız
adlı uygulamayı geri getirmek amacıyla öne sürdüğü
fikri bağlam budur. Benim ilgimi çeken en kayda
değer argüman Andımızın ‘’istikrar ‘’ oluşturucu bir
gelenek olduğuna dair vurgudur. Her şeyden önce
söylenmesi lazım gelen ilk itiraz, geleneğin toplumun
gönül harmanında demlenmiş ve hiçbir otoritenin
resmi dayatmasına ihtiyaç duyulmadan yaşanması ve
yaşatılmasıdır. Gelenekler toplumun gönül eleğinden
süzülen şerbetlerdir. O kültür içinde o toplumun ağız
tadını ifade ederler. 

Toplumun önemlice bir kesiminin hilafına ve itira-
zına rağmen bir durum ne gelenek haline gelebilir ne
de istikrar oluşturup, o toplum için ‘’birleştirici du-
yarlılık’’ haline gelebilir. 

Basitçe bir soru sorup bu büyük balonu patlatmak
mümkündür. Etnik köken itibariyle Türkiye’de yaşa-
yan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes
Türk müdür? Eğer herkes Türk ise söylenecek pek de
bir şey kalmaz. Ama eğer herkes Türk değilse, bu
durum nasıl olur da aidiyeti güçlendiren bir çimento
olabilir ki?  Öte taraftan Andımızın bir değer oluştur-
duğunu söylemek, kabaca Türkiye’de yaşayan diğer
etnik gurupları değersizleştirmekten başka sonuç
doğurmaz. 

İstikrar, değer ve aidiyet kavramlarının arkasına
gizlenerek hiç kimse, Andımızın varlığı ve uygulama-
sını bilimsellik adıyla ya da kılıfıyla meşrulaştıra-
maz. Bu konuda ileri sürülen savlar asla bilimsel bir
değer taşıyamaz. Ve nihayet, hukuk ne zamandan
beridir bir olgunun bilimsel olup olmadığına karar
veriyor. Bilimsel kesinlik hukukun vazifesi midir.? Bi-
lime bilimselliğe karar veren merci akademi dünya-
sından başka bir yer değil. 

Ama jakoben tepeden inmeci zihniyet bunu umur-
samıyor. Onlara göre çağdaşlıktan söz edilince ya da
uygarlık kavramı kullanılınca her şey bir çırpıda bi-
limsel oluveriyor. Yok böyle bir şey. 

"Türk Devletini ve milletini ebediyete kadar yaşa-
tacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve ön-
cüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve
mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi
olan milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını ger-
çekleştirmesini içeriği itibarıyla sağlamaya yardımcı
olabilecek nitelikteki öğrenci andının kaldırılmasına
ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayan-
dırılmadığı anlaşıldığından dava konusu düzenle-
mede hukuka uyarlık görülmemiştir.’’ 

Koca bir devletin ve Milletin varlığını bu ritüele
bağlamak ve bunun sonsuza kadar yaşayabileceğinin
yegane garantisi olarak Andımızın oluşturduğu ener-
jiye atıfta bulunmak, toplumların sosyolojisinden hiç-
bir şey anlamamaktır. Toplumları ileri uygarlık
seviyesine taşıyan en önemli etmen tek tipleşmesi
değil, çoğulcu karaktere sahip olmalarıdır. Teklik ay-
nılık bir uygarlık kriteri ya da ölçüsü değildir. Tam
tersine ötekileri tanımak, varlıklarını ifade etmele-
rine saygı duymak ve onlarla birlikte, ortak yaşam
arzusu beyan etmektir, uygar olmak. Medenilik her-
kese bir şey dayatmak değildir. 

Medenilik ötekiyle ortak müştereklerde buluşup
bunu kültür haline getirmektir. Uygarlık her etnik
guruba sahip çıkmak onların kendi kültürlerini,
kendi geleneklerini ve ritüellerini yaşamalarına gö-
nüllü katkı sunmaktır. İlber Ortaylı gibi ortaya zehir
zemberek fitneler koymak değil. En büyük küstahlık
var olanı inkar etmektir. İlber Ortaylı, herkesi azar-
larcasına Andımızı kaldırmanın küstahlık olduğunu
beyan etti.

Esas Küstahlık Andımızı kaldırmak değil, tam
tersine kaldırılmış bir uygulamayı geri getirme çaba-
sıdır. Bu o kadar küstah ve kibirli bir davranıştır ki,
her şeyden önce toplumun sosyolojisini inkar etmek
ve ‘’ bu devletin asıl ve tek sahibi benim, benim dedi-
ğim olacak’’ demektir.

Andımız, istikrar oluşturucu
ve hukuka uygun mudur? 

ZAYÝ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür. 

Muhammed Mustafa Şahıs No: 98872679123

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür.
Mousa Shababo Şahıs No: 98724697034

12.10 2018 tarihinde hurdaya ayırdık 
ödeme kaydedici cihazlara ait levha kaybolmuştur

Mehmet YILDIZ T.C. 12044795316 
B. Çekmece Vergi Dairesi 9630602845

adres Ferhatpaşa Mah. Öğretmen 
Nevzat Tekin Cd. NO:1/A ÇATALCA/İST

Ehliyet sertifikamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ali Rıza Algül

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, geçtiğimiz günlerde Feriköy’de bir
apartmanın giriş katında meydana gelen çatlama sonrası evlerinden tahliye
edilen vatandaşlarla bir araya geldi. İnönü yaptığı açıklamada, “Bina şu an riskli
ve yıkılabilir. Bundan sonrasında tek tek dairelerden eşyalar boşaltılacak” dedi

BiNA HER AN 
YIKILABiLiR!

Vatandaş ‘Cumhuriyet’ dedi
Maltepe Belediyesi, 44 dönümlük alana yaptırdığı Anadolu Yakası’nın en büyük parkının ismini
vatandaşlara sordu. Vatandaşlar parkın isminin 'Cumhuriyet' olmasına karar verdi

MALTEPE halkının park ol-
masını istediği, Cevizli Ma-
hallesi Tugayyolu

Caddesi’ndeki kurban kesim alanı ola-
rak bilinen 44 dönümlük araziye park
yapmak için kolları sıvayan Maltepe
Belediyesi, parkın yapımını tamamladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları kapsamında düzenlenecek
Koray Avcı konseriyle, bölgenin en
büyük parkını açmaya hazırlanan bele-
diye, isim için vatandaşlara danıştı.
Arazinin kaderi için halka danışan
Maltepe Belediyesi, parkın ismini de
yine vatandaşlara sordu. 
Belediyenin web sitesinde düzenlenen
ankete 55 bin 93 kişi katılırken, 49 bin
665 kişi parkın adının, “Cumhuriyet”
olması yönünde oy kullandı. Parkın adı
yüzde 90.15 oy birliğiyle “Cumhuriyet
Parkı” oldu.

Cumhuriyet hediyesi

Maltepe halkına Cumhuriyet hediyesi
vermek istediklerini vurgulayan Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yıllar
önce bu alana AVM’ler, rezidanslar,
gökdelenler yapmak istediler. Biz dön-
dük halkımıza danıştık. Halkımızın
onayını alarak bölgenin en büyük şehir
parkını Maltepe’ye kazandırmak için
kolları sıvadık. Söz verdiğiniz gibi ta-
mamladık. Onlar istedi, biz yaptık.
Şimdi ise adını yine halkımıza danışa-
rak, ‘Cumhuriyet Parkı’ koyduk. Cum-

huriyetimizin 95. yılında, Maltepelilere
çok güzel bir Cumhuriyet hediyesi ver-
miş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Yakası’nın en büyüğü

Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil
alanı olarak nitelendirilen parkın yüzde
65 gibi büyük bir bölümü, sosyal do-
natı alanı olarak, halkın kullanımı için

düzenlendi. Proje ile Maltepe; güvenli
büyük bir parka, yürüyüş parkurlarına
ve yapay bir gölete kavuştu. Parkta, 4
bin 500 metrekare gölet, etrafında 2
adet seyir terası, etkinlikler için 500 ki-
şilik anfi tiyatro, bebek bakım odaları,
engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk
oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu
parkuru bulunuyor. DHA

Dayısı olan değil
liyakatli olan seçilsin
Avcılar Belediye Meclis üyeliği adaylık
başvurusunu CHP İlçe Başkanı Duran
Meşeci'ye veren gazeteci Muhlis Polat,
"Ankara da dayısı olanlar, torpili olanlar
değil, halkın temsil etme yeteneği olan
liyakatlı insanlar halkın temsilcisi 
olmalı" diye konuştu

Gazeteci Muhlis Polat, Belediye Mec-
lis üyesi aday adayı olmak için dosya-
sını avcılar cHP ilçe Başkanı duran

Meşeci’ye teslim etti. "demokrasilerde halka inan-
mak halkın seçtiği bir birey olmak için varım" diyen
Polat, "Halkın temsilcisi olmak ancak ve ancak hal-
kın kararı ile olmalı. işte bu yüzden de ön seçim ol-
malı. Sizleri temsil edecek olan bizler ön seçimle
gelmeliyiz. irademize ipotek konulmamalı. Birilerin
iki dudağı arasında aday olmak ne kadar etik takti-
rinize bırakıyorum" dedi.

İnadına ön seçim diyoruz

avcılar Beledidye Meclisi'nde liyakatli kişilerin ol-
ması gerektiğini belirten Polat, "ankara da dayısı
olanlar, torpili olanlar değil, halkın temsil etme ye-
teneği olan liyakatlı insanlar halkın temsilcisi ol-
malı" ifadelerini kullandı. Ön seçim talebinde de
bulunan Polat, "Madem halkın kendi kendini yö-
netmesine demokrasi diyoruz, işte o zaman inadına
ön seçim diyoruz. atatürk'ün iki büyük eseri olan
türkiye cumhuriyeti’nde ve cumhuriyet Halk Parti-
si'nden halkın temsilcisi olmak gururların en büyü-
ğüdür" açıklamasını yaptı. 

Beylikdüzü
balıkçılıkta yarışıyor 
Beylikdüzü Belediyesi’nin üçüncüsünü
düzenlediği Geleneksel Olta Balıkçılığı
Yarışması için başvurular sürüyor. Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasy-
onuyla olta balıkçılarını Beylikdüzü Gürpınar
Sahili’nde buluşturacak olan yarışma, yine
keyifli anlara sahne olacak

“Beylikdüzü denizle Buluşuyor”
sloganıyla Beylikdüzü Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür-

lüğü’nün Gürpınar Olta Balıkçıları derneği iş-
birliğiyle olta balıkçılığını kamuoyuna
tanıtmak, yarışma heyecanı ile olta balıkçıla-
rını bir araya getirmek amacıyla düzenlediği
Geleneksel Olta Balıkçılığı yarışması için baş-
vurular sürüyor. yarışmaya katılabilmek için
www.beylikduzu.istanbul adresindeki online
kayıt formunun 31 ekim Çarşamba günü mesai
bitimine kadar doldurulması gerekiyor.

İki ayrı kategoride yapılacak

Beylikdüzü’nün sahilleri üçüncü kez Olta Balık-
çılığı yarışması’na ev sahipliği yapacak. Bey-
likdüzü’nde ikamet şartının aranmadığı
yarışmaya 18 yaş üstü, amatör-profesyonel
balık tutma hobisi olan vatandaşlar katılabile-
cek. ‘yemli yarışma ve Uzaktan Hedef Vurma
yarışması’ olmak üzere iki kategoride yapıla-
cak yarışmada, bir kişi tek branşa kayıt olabi-
lecek. Balık tutma hobisi olan herkesi
Beylikdüzü’nde bir araya getirecek olan Gele-
neksel Olta Balıkçılığı yarışması, 11 kasım
2018 Pazar günü yapılacak. Saat 14.00’da
başlayan yarışma gün boyu sürecek. Hem ya-
rışmacılara hem de seyircilere heyecan ve
keyif dolu anlar yaşatacak yarışmanın so-
nunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verile-
cek. yarışmayla ilgili tüm prosedüre ve online
kayıt linkine www.beylikduzu.istanbul adresin-
den ulaşılabilir.

Hayri İnönü, belediyenin 
olanaklarının kısıtlı olduğunu 
ancak 3 aylık barınma ihtiyacından
sonra da ellerinden geleni 
yapacaklarına dikkat çekti.
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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0212 882 52 53
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)

Y erel seçimlere 5 ay kaldı. CHP, yerel ikti-
dar olmadığı il ve ilçelerde kasım ayı
içersinde ve iktidar olduğu il ve ilçelerde

ise seçimlere iki ay kala, ocak ayı içersinde
adaylarını açıklayacak. 

İstanbul'da 14 ilçede CHP iktidar. İktidar ol-
duğu ilçe sayısını 20'ye çıkarmadan İstanbul bü-
yükşehir Belediyesi'ni kazanma ihtimali yok.

****
Belediye başkanı kesin olarak değişecek ilçe-

ler; Kadıköy, Beşiktaş, Adalar, Şişli, Sarıyer,
Ataşehir, Kartal. Şüpheli olan; Avcılar, Bakırköy
ve Silivri belediye başkanları tekrar aday olabi-
lir mi, sorusunun yanıtı ise Bakırköy dışında ya-
nıtım hayırdır.

Başkanlık yüzde 65, mecliste yüzde 70 

Çatalca, Bakırköy, Büyükçekmece, Beylik-
düzü, Maltepe belediye başkanlarının ise yoluna
kesin olarak devam edeceğini düşünüyorum. 

CHP’nin İstanbul tarihinde ilk defa 14 bele-
diye başkanının 9'unu değiştireceği görülüyor. Bu
oran yüzde 65 demek. Bu CHP için çok büyük
bir değişim demek. Meclis üyelerinin ise yüzde
70 ile 80 arasında değişeceğini öngörebilirim.

Özellikle Çatalca ve Büyükçekmece'de meclis
üyesi sayısı kadar belediye meclis üyeliği müra-
caatı yapılması ise oldukça ilginç. 

****
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde belediye

başkan aday adaylığı için mevcut belediye baş-
kanları İmamoğlu ve Akgün dışında müracaat
eden dün itibarıyla olmamış.

Bu şunu gösteriyor. İmamoğlu ve Akgün ke-
sinlikle aday. Beylikdüzü'nde siyaset yapan ve

ilçe dışından aday olabileceğini düşünen, hiç
kimse önceki seçim dönemlerinde olduğu gibi
aday adaylığı müracaatında bulunmadı.

Çatalca'da hiç şansı olmayan Av. Kerem
Ozan Girgin ve iki dönemdir adaylık müracaa-
tında bulunan Taşkan Uysal dışında da müra-
caat eden yok. Durusu eski Belediye Başkanı
Engin Akman'ın Cem Kara'ya destek vermesi,
Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Olta-
cı'nın ise müracaat etmemesi Cem Kara'nın tek-
rar aday gösterileceğini biliyorlar.

Toprak ve Işıklar aday olamaz

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Hanay Handan
Toprak Benli'nin dört yıl yanında bulunmuş 2.
adamı Burçin Baykal'ın istifasının Toprak için
olumsuzluk olduğunu, aday olmasının ise son
dört yılda yaptıklarına tabiki yapamadıklarına
bakınca imkansız olduğunu görüyorum.

Düşünün 4.5 yıl beraber çalıştığı meclisten
Ahmet Turan Arlı ve Erol Yılmaz'ın, yaklaşık
dört yıl ilçe başkanlığı yapmış Erhan Bozan'ın
ve 12 kişinin toplam 15 kişinin aday adaylık
müracaatı yapması Toprak Benli'nin aday ola-
mayacağının bir göstergesi sayıyorum.

****
Bu adaylık müracaatlarının bir kısmının

meclis üyeliği pazarlığı için olduğunu bilmek
için çok akıllı olmaya gerek yok. Ancak bu 15
kişinin aday olmasının anlamı, Toprak'ın baş-
kanlığı iyi yapamadığının ve başarısız olduğuna
inandıkları içindir. 

Yapılacak mülakatlarda, konuşmalarda Top-
rak'ın başarısız olduğu üzerine konuşmalar ya-
pacaklar ve kendilerinin daha başarılı

olacaklarına inandıklarını ifade edeceklerdir.
Aynen 2014 yılında Dr. Hanay Handan Toprak
Benli'nin Değirmenci karşısında aday olması ve
sonrasında parti yöneticilerinin kendisiyle yap-
tığı mülakatlarda yaptığı ve kendisinin söylediği
gibi. Anlayacağınız tarih tekerrür ediyor.

****
Dört yıla yakın ilçe başkanlığı yapan Erhan

Bozan'ın bile belediye başkan aday adayı olması
Toprak için büyük olumsuzluktur. Bozan'ın en
güçlü belediye başkan adayı olduğunu, kendisi
aday yapılmadığında Toprak'ın da aday yapılma-
yacağı açıktır.  

Avcılar 4.5 yıl kötü yönetildi

Kim ne derse desin. Bugün Avcılar Belediyesi
kötü yönetilmektedir. 500 milyon borcu ile tam
bir bataktadır. Borçlarını ödeyememekte, aldığı
ve yaptığı temel hizmetleri yapmakta zorlan-
makta, çalışanlarının maaşlarını gecikerek ver-
mekte, birikmiş işçi alacakları ile İstanbul'da 1.
belediye durumundadır.

Yetmez, Türkiye'nin en pahalı çöp ihalesini iki
dönem gerçekleştiren, ihalesi iptal edilen ve
bugün o firmaya borcu 37 milyon lira olan Avcı-
lar Belediyesi'ni 4.5 yıldır yöneten Toprak'ın
aday olması hemen hemen imkansızdır. Aday
olursa da CHP'nin kazanması zordur. Çünkü
Toprak aday olduğunda oy vermeyecek ciddi bir
CHP'li seçmen bulunmaktadır. En başta beledi-
yede çalışanları...

Işıklar aday olursa, CHP ortadan ikiye bölünür

Gelelim Silivri'ye... Başkan Özcan Işıklar'ın

en yakın yol arkadaşı Bora Balcıoğlu, 15 yıl
belediye başkanlığı yapan Selami Değirmenci,
( Işıklar, Değirmenci'nin yanında 5 yıl meclis
üyeliği, 5 yılda başkan yardımcılığını yaptı),
2009 yılında başkan seçildiğinde en büyük
destekçisi Abdullah Yıldırım ve Kılıçdaroğlu
ailesine çok yakın olan gazeteci Özgün Deniz
Gündüz başkan aday adayları.

****
Düşünün iki dönem belediye meclis üyeliği

yapmış, başkana en yakın meclis üyesi ve ar-
kadaşı, dostu, birçok işi beraber yapmış Bora
Balcıoğlu 38, Işıklar ise 58 yaşında...

Bora, Işıklar'dan aday olmak için izin iste-
miş. Rivayete göre de 'ben tekrar başkan ola-
cam, aday olamazsın' diyen Işıklar'a rağmen
Balcıoğlu aday adayı olmuş.

Balcıoğlu bile Işıklar'dan daha şanslı...

İnce'nin dünürü diye Işıklar'ı aday yapmazlar

Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil Işıklar,
geçen yıl Muarem İnce'nin oğlu Salih Arda
İnce ile evlendi. Işıklar ve İnce dünürler.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dünür Işıklar,
İnce'nin yanından ayrılmadı ve mali kampan-
yayı yönetti. Olağanüstü Kurultay sürecinde
İnce'ye destek verdi. 

İnce'nin dünürü diye aday yapılırsa dünür
dönemi başlar CHP'de. Kılıçdaroğlu, başkan-
lıktan ayrılsa yada kaybetse; genel başkan
olana gitse dünürü için, belediye başkan aday-
lığı rica etse, parti ve kamuoyu nasıl tepki
gösterirse Işıklar için de aynı tepki 
gösterilecektir.

İnce kendi derdine düşmüşken, Işıklar'ı dü-
şüneceğini de zannetmiyorum. İnce'nin son bir
kez Yalova ve Silivri için Kılıçdaroğlu'ndan
özel bir talep de bulunacağını, ancak kurultay
sürecinde Kılıçdaroğlu için yürüttüğü kam-
panyandan ve söylediklerinden dolayı da rica-
sının kabul edileceğini tahmin etmiyorum. 

AK Parti, CHP bölünür ve İyi Parti
aday gösterirse kazanır

Ve Işıklar'ın bu sefer Silivri'yi kazanması
hemen hemen imkansızdır. İyi Parti ve MHP
gerçeğini bir kenara yazmak gerekiyor.  CHP
yüzde 34,56, İyi Parti yüzde 10.72, HDP
yüzde 10.72, AK Parti yüzde 32.96, MHP
yüzde 8.29. Millet İttifakı yüzde 46.85,
Cumhur İttifakı ise yüzde 42. İttifaklar aynı
devam ettiğinde CHP adayının kazanması
yüzde yüz gibi.  Ancak İYİ Parti aday çıkar-
dığında CHP adayının kazanması da imkan-
sız gibi. İYİ Parti aday çıkarsa bile, İyi
Partililerden, MHP ve AK Parti'den oy ala-
mayacak, HDP'den oy alamayacak bir CHP
adayının seçim kazanması da imkansızdır. 

Bunun için en uygun isim Selami Değir-
menci'dir. Ve yazın bir kenara başkan olduğu
15 yılda solun oyları düşük olmasına rağmen
sağın oylarını alarak kazanmış bir Değir-
menci Silivri tarihinde en yüksek oyu alarak
belediye başkanı seçilecektir. 

İyi Parti çok güçlü bir aday gösterirse de
aradan sıyrılarsa da şaşırmayın derim. 

Kaftancıoğlu, Kadıköy'e aday olur

CHP'nin İstanbul'da adaylarının kimler
olabileceğine yönelik yazmaya devam edece-
ğiz. Son olarak da şunu iddialı bir şekilde
yazalım. 

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ocak ayı
içersinde bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafın-
dan aranarak istifasını istenir ve Kadıköy Be-
lediye Başkan adayı olarak gösterilirse
kimsenin şaşırmasın. 

Başkan Kaftancıoğlu her ne kadar aday
değilim, partimin il başkanı olarak seçimlerde
partimin İstanbul'da başında olacağım desede
partinin vereceği görevi ret edeceğini de dü-
şünmüyorum. 

Işıklar ve Toprak neden aday olamaz?
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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Şile'de katıldığı bir toplantıda AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

ARNAVUTKÖY’DE temsilciliği
bulunan İHH İnsani yardım vak-
fının öncülüğünde yapılan çalış-

malarda Şehit Onbaşı Murat Şengöz
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri biriktir-
dikleri harçlıkları ile Afrika’nın en yoksul ve
suya muhtaç ülkelerinden birisi olan
Çad'da su kuyusu açarak bir damla suya
muhtaç insanların imdadına yetiştiler.
İHH Arnavutköy Temsilciliği tarafından
başlatılan bir projeye destek veren bir grup
öğrenci harçlıklarını biriktirerek İHH ön-
cülüğünde yürütülen projeye destek verdi.
Kendi aralarında harçlıklarını harcamayıp

biriktirerek toplayan okul öğrencileri
Çad'da açtırmak istedikleri su kuyusunu
bu hafta tamamlayarak, bir damla suya
muhtaç insanlara hayat verdiler.

Kaya teşekkür etti

İHH Arnavutköy Temsilciliği tarafından
başlatılan projeye harçlıkları ile destek
veren öğrencilere,  İHH Arnavutköy Tem-
silciliği ilçe Başkanı Özkan Kaya açmış ol-
dukları su kuyusunun görüntüsü olan bir
tablo hediye ederek onlara teşekkür etti.
Kaya, öğrencilerin projelerine duyarlılık
göstererek, böylesine önemli bir projeye

destek vermelerinden dolayı çok mutlu ol-
duklarını belirterek, “bizler imam hatip ne-
sillerinin var olmasından çok mutluyuz
böyle bir projeye biriktirdikleri harçlıkları
ile destek veren öğretmenlerimize de ço-
cuklarına destek çıkan ve onları güçlendi-
ren ailelerde de teşekkürü borç biliriz”
dedi. Özkan kaya, Dünyanın dört bir ya-
nında ihtiyaç sahibi insanların her türlü ih-
tiyaçları için İHH olarak yardımlarına
koşmayı bir insanlık görevi olarak kabul et-
tiklerini belirterek, bu tür organizasyonla-
rın devam edeceği müjdesini verdi.
ORHAN ŞİMŞEK

Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı,
inşaatı devam eden

Bağcılar Meydan’ında eskisinin
yerine rampalı, basamaklı ve
trabzanlı geniş bir alanı kaykay
için ayırdıklarını söyledi. Bağcı-
lar’da geleneksel hale gelen “Öğ-
renci Buluşmaları” 2018-2019
eğitim öğretim sezonuyla bera-
ber tekrar başladı. Devlet ve özel
ayrımı yapmaksızın bütün okul-
lara zaman ayıran Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın
son durağı Özel Eda İstanbul Ko-
leji oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz da Başkan Çağı-
rıcı’ya eşlik etti. Etkinliğin yapıla-
cağı salon lise öğrencileri
tarafından dolduruldu. Çağırıcı,
kendi öğrenciliğini anlattı.

Daha modern olacak

Söz alan öğrenciler, Başkan Çağı-
rıcı’ya istek ve şikayetlerini iletti.
Gençlerin özellikle kaykay alanı
isteği üzerine Çağırıcı, yeni mey-
dan projesi içinde büyük bir kay-
kay pisti de yaptıklarını söyledi.
Çağırıcı, “İstanbul’un en büyük
meydanını Bağcılar’a yapıyoruz.
Yeşilin ön planda olacağı yeni
meydanda eski kaykay pistinin
yerine daha modern ve kullanışlı
bir kaykay alanı yapıyoruz. İnşal-
lah kaykay tutkunu gençlerimiz
bu alanda serbestçe spor yapabi-
lecekler” dedi.

Kaykay
müjdesi

KurtulmuS olAcAK!
AK PArti’nin AdAyi 

CHP'nin İstanbul'da iktidar olduğu 14 ilçenin 9'u değişir. 5'i ile yoluna devam eder.  Adaylığı
kesin olan belediye başkanları ise; Kara, Kerimoğlu, Akgün, Kılıç ve İmamoğlu olur. 

M HP Ordu Milletvekili Cemal Engin-
yurt Şile Ordulular Derneği'nin ola-
ğan kongresine katılarak ilçede

yaşayan hemşerileriyle bir araya geldi. Engin-
yurt burada yaptığı konuşmada AK Parti
Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı adayı olacağını iddia etti.

Ben iyibir siyasetçiyim

'Ben size bir haber vereyim' diyerek konuşma-
sına başlayan Enginyurt, "Numan Kurtulmuş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı.
Nereden çıkarttın bunu Cemal Enginyurt di-
yeceksiniz. Ben bugün buraya Esenyurt
ESOF (Esenyurt Ordu Dernekleri Federas-
yonu) binasının açılışı için geldim. Ama dün
beni aradılar. Numan Bey 'ertele' dedi, dediler.
Dernek binasının açılışını Numan Bey ertele-
miş. Ben siyasetçiyim. İyi de bir siyasetçiyim.

Benim aklım öyle fazla ki; bana göre aklımın
zekatını versem birilerine 40 yıl yeter. Ben bu-
radan şunu anladım. Demek ki Numan Bey
İstanbul adayı" açıklamasını yaptı. 

Kurtulmuş'u hiç sevmem

Kasım ayında adayların belli olacağını ifade
eden Enginyurt, "O zaman geniş bir açılış ya-
pacak orada dedim. Hayırlı olsun. Ben de
şunu söylüyorum. Biz öyle bir siyasetçiyiz
öyle bir Ordu aşığıyız, öylesine bir Türk milli-
yetçilisiyiz ki nefsimizi gerektiğinde ayaklar al-
tına alırız. Numan Kurtulmuş'u hiç sevmem.
O da beni sevmez. Ama Numan Kurtulmuş
Büyükşehir adayı olduğunda; partim bir karar
aldı. İstanbul'da Büyükşehir adayı çıkarmaya-
cak, Cemal Enginyurt olarak söz veriyorum
sonuna kadar çalışacağım. Niye? Hiç ol-
mazsa bir Ordulu Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olsun" dedi.  DHA

Öğrencilerden iyilik yarışı

Cemal
Enginyurt

Lokman
Çağırıcı



İstanbul U-17/B 19. Grup'ta
lider İstanbul Demirspor,

eşiktaş İsmet İnönü Stadı'nda 
Ortaköyspor’u 4-2 yenerek

liderliğini sürdürdü
u-17/b 19.Grupta 5.hafta maçında 12 puanla

lider durumda bulunan İstanbul Demirspor,
Ortaköyspor’a konuk oldu. Beşiktaş İsmet İnönü

Stadı’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Kü-
çükçekmece temsilcisi İstanbul Demirspor Sipan,

Doğan, Emirhan ve Sadık'ın attığı gollerle karşılaş-
madan 4-2 galip ayrılarak, puanını 15 yaparak liderli-

ğini sürdürdü. Küçükçekmece temsilcisi İstanbul
Demirspor deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 15'e

çıkartarak en yakın takipçisi Gedikpaşaspor'un üç puan
üstünde namaglup olarak liderliğini sürdürmesini bildi.

kayıp yok

Mavi-beyazlılar oynadığı 5 maçta 30 gol rakip ağlara atarken
kendi kalesinde sadece 4 gol gördü ve 15 puan topladı.

7SPOR

4 .Grup'ta zirveyi ilgi-
lendiren haftanın ma-
çında İFA spor

sahasında İstanbul Trab-
zonspor ile Kuruçeşmespor
takımları karşı karşıya
geldiler.  
Zirveyi yakından ilgilendi-
ren maça her iki takım da
ilk yarıya kontrollü başladı.
Kuruçeşme spor’un bir şu-

tunun direkten döndüğü
maçın ilk devre 0-0 eşitlikle
geçildi.

Liderliğe devam

İkinci yarıya hızlı ve tem-
polu başlayan ev sahibi İs-
tanbul Trabzonspor 48.
dakikada sağ kanatan Sa-
met’in ortaladığı topu ceza
sahası içinde çok iyi takip

eden Koray'ın şık kafa vu-
ruşu topa ağlara yollayarak
bordo- mavili takımın gol-
lünü kaydetti. Maçın ilerle-
yen bölümlerinden
Kuruçeşmespor’un bir topu
direkten dönse de başka gol
olmadı ve İstanbul Trab-
zonspor zorlu maçı 1-0 ka-
zanıp liderliğini dördüncü
haftada devam ettirdi.

SALI 23 EKİM 2018

İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından İstanbul Trabzonspor
4. haftada aldığı galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Bordo 
mavililer Kuruçeşmespor'u 1-0 yenerek hanesine 3 puanı
yazdırdı. Zaferi getiren gol 48. dakikada Samet'ten geldi.
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Lider TrABZOnSpOr’dAn

Boğuşlu-Öztürk
tartışmasında

yeni perde
Şu an Akhisarspor forması giyen eski Trabzons-
porlu Fatih Öztürk'ün dönemin kaleci antrenörü
Alper Boğuşlu ile ilgili olarak; “Bu takımda oyna-
man için Zeki Ayvaz'ın ölmesi gerekir. İstemezsen

de s.... gidersin” sözlerinin ardından
açıklama geldi. Boğuşlu'nun avukatı
yayınladığı metinde iddiaların mes-
netsiz olduğunu ifade etti.Trabzons-
por'da yaşandığı öne sürülen kaleci
antrenörü Alper Boğuşlu ile kaleci
Fatih Öztürk arasındaki gerginlik
ulusal medyada geniş yer bulmuş ve
büyük yankı uyandırmıştı. Tecrübeli
file bekçisinin sözleri de özellikle
Trabzonspor camiasını şoka uğrat-
mış, gözler Onur ve Tolga'yı Türk
futboluna hazırlayan Boğuşlu'ya çev-
rilmişti. Konu hakkındaki açıklama

Av. Metin Mollasalihoğlu'ndan geldi.

Gerekli bilgiler verilmiştir

Mollasalihoğlu müvekkili Alper Boğuşlu'nun bi-
limsel metotlarla çalıştığını vurgulayarak şunları
dile getirdi: Ulusal medyada 04.09.2018 tarihinde
yayımlanan haberde yer alan, müvekkilin Fatih
Öztürk'e başta "Kadroya girmen için Zeki'nin öl-
mesi lazım, işine gelmiyorsa s.... git" olmak üzere
söylediği iddia edilen bütün sözler tamamen
hayal ürünüdür. Müvekkil spor camiasında par-
makla gösterilen, kariyerinde başta Trabzonspor
ve Türk Milli Takımı gibi üst düzey yerler bulu-
nan bir kaleci antrenörüdür. Müvekkil her zaman
bilimsel metotlarla sporculara gereken çalışmaları
yaptırmış ve bu çalışmalar sonucu oluşan veriler
sonucunda teknik direktörlere gerekli bilgileri 
vermiştir. BuRak zihni

Demirspor doludizgin

KÜÇÜKÇEKMECE

GÜVEN
VERİYOR: 5-1
İstanbul 1.Amatör Lig 3.Grup'ta
lider Küçükçekmecespor ile
Avcılar Doğa Hospital
Yeşilkenspor takımları 
arasındaki önemli maçı ev 
sahibi Küçükçekmecespor
rakibini 5-1'lik farklı skorla
mağlup ederek yenilgisiz 
olarak liderliğini sürdürdü
3.Grupta 4.haftanın önemli maçı olan
Küçükçekmecespor, Avcılar Doğa Hospi-
tal Yeşilkenspor takımları Küçükçekmece
Metin Oktay Stadı'nda karşı karşıya geldi-
ler. Maça hızlı başlayan Yeşil-beyazlılar 2.
dakikada Ayhan ile 1-0 öne geçti. 17'da
Ayhan kendisinin ve takımının ikinci gollünü
atarak skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla
sona erdi. 

Bir engeli daha aştı

İkinci yarısında Küçükçekmecespor fırtınası es-
meye devam etti. 47.dakikada Küçükçekmeces-
por'da Yusuf takımının üçüncü gollünü atarak farkı
üçe skoru da 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. 63.dakikada
yeşil beyazlı takımda sahneye çıkan Davut takımının
dördüncü gollünü attı skor 4-0 oldu. 77.dakikada mi-
safir takım Avcılar Doğa Hospital Yeşilkenspor karşı-
laşmada ilk gollü bularak farkı üçe skoru da 4-1 yapan
gollü attı. 83.dakikada Küçükçekmecespor'da Serkan ta-
kımının beşinci karşılaşmanın da skorunu belirleyen gol-
lünü atarak skoru 5-1'e getirdi. Kalan bölümlerde başka
gol olmazken, maçı 5-1 kazanan Küçükçekmecespor oyna-
dığı 4 maçın hepsini kazanarak puanını 12'ye yükselterek li-
derlik koltuğuna otururken şampiyonluk yolunda güçlü
rakibini yenmenin de sevincini yaşadı.

Sultanmurat'tan bir galibiyet daha
İstanbu U-17/B Gençler ligi 10.Grupta
Küçükçekmece ilçesinin iki köklü ku-
lübü olan Filizspor ile Sultanmurats-
por takımları arasındaki önemli maçı
Sultanmuratspor 3-1 kazandı. Sefa-
köy Kartalspor sahasında ligin 5.Haf-
tası U-17/B Gençler ligi 10.Grupta
Filizspor ile Sultanmuratspor takım-

ları karşı karşıya geldiler.

Rakibine fırsat tanımadı

Sefaköy Kartalspor sahasında oynanan kar-
şılaşmada, Sultanmuratspor'un ilk golünü
15. dakikada Sergen'in serbest vuruştan attığı
golden geldi ve ilk yarı Siyah -beyazlıların 1-0
üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı baskılarını

artıran Sultanmuratspor, 47. dakikada Ka-
an'ın aşırma gollü ile farkı ikiye çıkardı. Filizs-
por takımı 57.dakikada Batuhan'ın penaltı
gollü ile farkı bire indirerek skoru 2-1 yaptı.
80.dakikada Sultanmuratspor 'da Soner takı-
mının üçüncü karşılaşmanın da skorunu be-
lirleyen gollünü atarak önemli maçı
Sultanmuratspor 3-1 kazandı.

Av. Metin 
Mollasalihoğlu



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

Cumhuriyet Halk 
Partisi Avcılar

Belediye Başkan Aday
Adayı Erol Yılmaz,

CHP Avcılar İlçe
Binası'nda

gerçekleştirdiği
açıklamayla birlikte
partililerle buluştu.

Geniş bir kalabalığa
seslenen Yılmaz,

"Avcılar için mücadele
edeceğim. Avcılar için

elimi taşın altına
koyacağım. Partimizin

bayrağının burada
dalgalanmaya devam

etmesi için canla başla
çalışacağım" dedi

y erel seçim öncesinde çalışma-
larına hız veren Cumhuriyet
Halk Partisi Avcılar Bele-

diye Başkan Aday Adayı Erol
Yılmaz, adaylık açıklamasını
partisinin ilçe binasında ger-
çekleştirdi. Yoğun bir katılıma
sahne olan toplantıda, parti-
lilerin ilgi ve sevgisine teşek-
kür eden Yılmaz, "Her
zaman siz partili kardeşle-
rimle, yol arkadaşlarımızla,
örgütümüzle, gençlik kolları-
mızla ve kadın kollarımızla bir-
likte yürüyecek, birlikte
çalışacağız. Hep beraber önce İs-
tanbul'un anahtarını alacak ardın-
dan Avcılar'da partimizin bayrağının
dalgalanmaya devam etmesini sağlaya-
cağız. Partimizin bayrağını daha da yu-
karı çıkaracağız" diye konuştu. 

Avcılar bizim memleketimiz

"Avcılar demek bizim için yuva demektir,
memleket demektir" ifadelerini kullanan
Yılmaz, Avcılar'ı daha da ileri bir noktaya
taşımak için başkanlığa talip olduğunun
altını çizerek şöyle konuştu; "Uzun yıllar-
dır yaşadığım bu güzel ilçe için elimi
taşın altına koymak, hep birlikte Avcı-
lar'ımızı daha modern bir kent haline ge-
tirmek için ben de varım diyorum. Bizim
için Avcılar demek memleket demektir,
yuva demektir. Sizlerin içinden gelen bi-
risi olarak, kiminizin kardeşi kiminizin
ağabeyi olarak bu göreve talibim. Bu-
güne kadar nasıl sizlerden bir parça ola-
rak mecliste yer alıp, Avcılar'ın çıkarları
için mücadele verdiysem bundan sonra
da aynı kararlılık ve inançla mücadele
edeceğimin sözünü veriyorum."

Kimseyi ötekileştirmeyeceğim

Siyasette en önemli ilkenin herkese eşit
mesafede dur-

mak
ve kimseyi
ötekileştirmemek ol-
duğunu anlatan CHP'li Erol Yılmaz,
"Avcılar halkının bizden beklentilerinin
farkındayız. Bu amaçla da belediye baş-
kan aday adayınız olarak tüm halkımızı
kucaklayacak kimseyi ötekileştirmeden
tarafsızlık ilkesiyle hareket edeceğim.
Modern bir belediyecilik anlayışıyla hepi-
nizin belediye başkanı olacağım" dedi.

Örgütümüzle birlikte çalışacağız

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçime
çok iyi hazırlanacaklarının sözünü de
veren Yılmaz, her zaman parti örgütüyle
birlikte çalışacağının sözünü verdi. Yıl-
maz, "Tek amacımız yerel seçimlerde ba-
şarılı olmak ve seçimi kazanmaktır. Bu
anlamda partimizin bayrağını daha da
yukarıya taşıyacağımızın sözünü veriyo-
rum. Seçimlerde ilçe örgütümüzle bir-
likte ilerleyeceğiz. Özellikle kadınlarımızı
ve gençlerimizi partimizde görmek bizim
için umut olacaktır.  İstanbul’a ihanet
eden zihniyete artık bir son vermenin za-

manı gelmedi mi? Hep beraber el
ele omuz omuza verip mü-

cadele edecek ve İstan-
bul’un anahtarını

alacağız. İstan-
bul’u almak

demek
Cumhu-

riyet
Halk

Partisi’ni Türkiye’de ikti-
dar yapmak demektir.

Bizler bu uğurda bir-
leşe birleşe kazana-
cağız" şeklinde
konuştu.

Küskünleri
kazanmalıyız

Yerel seçimler
öncesinde küs-
kün olanları ka-

zanmak
gerektiğinin de

önemine dikkat
çeken Yılmaz, "İlke-

miz ben değil biz ola-
caktır. Vizyonumuz

hizmet olacaktır. Yerel se-
çimlerde başarının temel şartı

yurttaşlarımızla iletişim kurmak,
Küskün seçmenlerimizi sandığa götür-
mek ve yeniden umudu oluşturmaktır.
Bunu gerçekleştirebilmek için Avcılar'da
herkese gideceğiz. Çalınmadık kapı sıkıl-
madık el bırakmayacağız" dedi.

Avcılar sosyal bir kent olacak

Avcılar'da hayata geçirmek istediği ça-
lışmalardan da söz eden Yılmaz, özel-
likle kültürel faaliyetler ve spor tesisleri
hakkında hızlı bir ilerlemeye kaydet-
mek istediklerini vurguladı. Yılmaz,  şu
ifadeleri kullandı; "Öncelikle Avcılar'ı
sosyal bir kent haline getirmeyi vaat
ediyoruz. İnsanların aileleriyle birlikte
vakit geçirebileceği, yeşil ve geniş alan-
lara sahip güvenli sosyal tesisler, ço-
cuklarımızın gönül rahatlığıyla
gönderebileceğimiz güvenli ve denetle-
nebilen parklar yapacağımızın sözünü
veriyorum. Siz değerli hemşehrilerimi-
zin her türlü imkânından faydalanabi-
leceği, kültür merkezleri yapacağız.
İçerisinde sineması, tiyatrosu, kütüp-
hanesiyle birlikte İstanbul'un diğer tüm
ilçelerine örnek olacak bir kültür kenti
yapacağız.  Avcılar sanatla ve sosyal
faaliyetler ile anılan en önemli ilçeler-
den birisi haline gelsin. Ülkemizin en
değerli en kıymetli sanatçılarını bu kül-
tür merkezlerimizde ağırlayalım. Aynı
zamanda sporla da iç içe olan birisi
olarak biliyorum ki bizim çok ciddi
spor tesislerimizin varlığına ihtiyacımız
var. Biz Avcılar'ın sporcu bir kent ol-
ması için, sporun İstanbul'daki en sağ-
lıklı adresi olması için de çalışacağız.
Hiç şüpheniz olmasın ki ilçemize çok
önemli ve modern bir mimariye sahip
olan güzel spor kompleksleri kazandı-
racağız. "

İmar planlarını biz hallederiz

Aynı zamanda inşaat mühendisi oldu-
ğunu da anımsatan Yılmaz, Avcılar'da
uzun yıllardır imar planı bekleyen Firuz-
köy, Tahtakale ve Yeşilkent mahallelerin-
deki sorunları da çözeceği vaadin de

bulundu. Yılmaz, "Yeşilkent, Tahtakale ve
Firüzköy mahallelerimizde yaşayan va-
tandaşlarımızın imar planı beklentileri
olduğunu da biliyoruz. CHP'ye gönül
vermiş bu yola baş koymuş inşaat mü-
hendisi bir kardeşiniz olarak size söz ve-
riyorum;  Bu mahallelerdeki imar
planlarını biz hayata geçireceğiz."

Kentsel dönüşümü ihmal edemeyiz

İstanbul'u bekleyen büyük bir deprem
olduğunu da anımsatan Yılmaz, bu
konuda Avcılar'ın kentsel dönüşüm
meselesini bir an önce çözeceklerini
vurguladı. Belediye Başkan Adayı ol-
ması halinde kentsel dönüşüm ala-
nında projelerini daha detaylı bir
şekilde aktaracağını belirten Yılmaz,
"Avcılar'ımızın bir deprem gerçeği ol-
duğunu da hatırlatmak isterim. Avcı-
lar'da acilen bir kentsel dönüşüme
ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Kentsel
dönüşümü Avcılar'da hızlı ve acil bir
şekilde çözüme kavuşturacağız. Avcı-
lar'ı olası bir depreme hazır, güçlü bir
ilçe haline getireceğiz" diye konuştu.

7 gün 24 saat Avcılar

Avcılar'da her zaman halkla iç içe ola-
cağının da sözünü veren Yılmaz, "Biz
şeffaf belediyecilik anlayışımızı devam
ettireceğiz. Her dönemde olduğu gibi
partimize yaraşır ulaşılabilir bir bele-
diye başkanı olacağız. Sizlerle iç içe
sizlerle beraber Avcılar'ı yöneteceğiz. 7
gün 24 saat Avcılar için yaşayacağız.
Ve en önemlisi Avcılar'da Cumhuriyet
Halk Partisi’nin kalesini korumaya ve
bayrağını dalgalandırmaya devam
edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün dediği gibi; “Benim iki büyük
eserim vardır birisi Türkiye Cumhuri-
yeti, diğeri Cumhuriyet Halk Parti-
si’dir.” Biz de bu anlayışla devam
edeceğiz milletimizle birlikte, aydınlık
ve refah dolu günlere beraber yürüye-
ceğiz" dedi.

ADAYLIK açıklamasının ardından kendisini din-
lemeye gelen partililerle tek tek görüşen ve
teşekkür eden Erol Yılmaz'a büyük de
bir sevgi seli vardı. Özellikle gençlerin
yoğun bir katılım gösterdiği toplantı-
nın sonunda Yılmaz'a sık sık; "Erol
Başkan" sloganıyla tezahüratlarda
bulunuldu. Avcılar halkının yoğun
ilgisinden ve geniş katılımından do-
layı çok mutlu olduğunu anlatan
Yılmaz, "Buraya gelen yanımızda
olan herkese teşekkür ediyorum, her
birinin ayaklarına sağlık diyorum. Bizler
hep birlikte Avcılar için varız" dedi. 

Onlar erdi muradına
BÜYÜKÇEKMECE AK Parti İlçe Başkanlı-
ğı'nın birçok kademesinde görev alan
Ahmet Dalkes hayatını Derya Kumru ile
birleştirdi. Güzelce Bahçe Düğün Salo-
nu'nda yapılan düğüne çok sayıda davetli
katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini, AK
Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat
Çelik, AK Parti Büyükçekmece eski Bele-

diye Başkan adayı Av. Celal Babayiğit,
Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi
Atilla Yılmaz, eski meclis Üyesi Mustafa
Efendioğlu ve iş adamı Şevket Adıgüzel
yaptı. Önemli bir toplantısı nedeniyle dü-
ğüne katılamayan AK Parti İl Başkanı
Bayram Şenocak ise gönderdiği mesajda
Ahmet ve Derya çiftine mutluluklar diledi. 

mucAdele edecegim

AvcılAr icin
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aVCılaR’da eROl
BaşKan sesleRİ

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI EROL YILMAZ AVCILAR İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞINI SÖYLEDİ 

Kadıköy’de Cumhuriyet
meşalesİ yandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlamaları
kapsamında Kadıköy’de Meşale Yakma Töreni düzenlendi. Kadıköy
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük
değerlerini, düşünce zenginliğini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi

KADIKÖY İskele Meydanı’ndaki
Atatürk Anıtı önünde gerçekle-
şen Meşale Yakma Töreni, saygı
duruşu ve İstiklal Marşı okun-
masıyla başladı. Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Sadık Aslan’ın yanı sıra
sivil toplum kuruluşu temsilcileri
ile Kadıköy’deki okulların katıl-
dığı törene, Kadıköy Belediyesi
Cumhuriyet Bandosu marşları
ile renk kattı. Öğrenciler marş-
lara bayraklarıyla eşlik etti. Cum-
huriyetin aydınlık ışığını temsil
eden meşaleyi öğrencilerle bir-
likte yakan Nuhoğlu, “Cumhuri-
yet kolay kurulmadı.Geçen 95
yıllık süre içerisinde 80 milyonluk
bir ülke olduk. Hep beraber bu
gücü geleceğe taşımak bizim eli-
mizde. Cumhuriyetin, Mustafa
Kemal Atatürk’ün büyük değer-
lerini, düşünce zenginliğini hiçbir
zaman unutmayacağız. Hep bir-
likte aydınlık bir Türkiye için ge-
leceğe yürüyeceğiz” dedi.

Bando coşkusu yaşandı

Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet
Bandosu ile hafta boyunca Ka-

dıköy’ün sokaklarında olacak.
Hafta sonunda Bahariye ve Bağ-
dat Caddelerinde gerçekleşen
bayrak dağıtımı ve bando ile
başlayan etkinlikler, Osmanağa,
Caferağa, Suadiye, Caddebos-
tan, Hasanpaşa, Koşuyolu, Acı-
badem, Merdivenköy,
Dumlupınar, Zühtüpaşa Mahal-
lesi gibi pek çok noktada devam
edecek.

Yürüyüş yapılacak

Kadıköy Belediyesi etkinliklerine
27 Ekim Cumartesi akşamı
20.00’de Kadıköy Belediye Bi-
nası Bahçesi’nde Oda Orkes-
trası konserinin ardından sahne
alacak Mehmet Erdem Konseri
ile devam edecek. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarının doruk noktasını
ise Bağdat Caddesi’ndeki
'Cumhuriyet Yürüyüşü' oluştu-
ruyor. Yüzbinler, Türk bayrak-
ları ve Atatürk posterleriyle 29
Ekim Pazartesi akşamı Bağdat
Caddesi’nde buluşacak. Gele-
neksel Cumhuriyet yürüyüşü,
her zaman olduğu gibi Suadiye
Işıklar’da saat 19.00’da 
başlayacak.

Genç çiftin düğününe
Büyükçekmece’nin
önde gelen isimleri

katıdı.

Aykurt
Nuhoğlu

Erol
Yılmaz

Belediye Başkan Aday Adayı
Erol Yılmaz’a, CHP’li üyeler de
destek verdi.


