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Sakalımız da 
var ama...

Kimin andı? Ufuk Akın mı? 
Erhan Güzel mi? 

Mevlüt Dedem, 1895 yılında Pulathane’nin (Akçaabat)
Caneni (Cevizli) köyünde dünyaya gözünü açmış. Aslında

çok da açamamış belli ki, ‘Bu yaşamaz’ denilerek bir
kenarda eceline terk edilmiş. Kim derdi ki o
ölüme terk edilen bebek, 1977 yılının Tem-
muz ayına kadar gözlerini hep açık tuta-

cak diye. Savaşlara, hastalık-
lara rağmen hayata tutunup,
genç yaşında ailesinin hayat-
taki tek erkeği olarak kala-
cak diye... I SAYFA 8

ç

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
(TGSP), 3 Kasım'da gerçekleşecek Tür-
kiye Gençlik Zirvesi öncesinde basın

toplantısı düzenledi. Toplantıya, TGSP Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP
Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TGSP
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Öz-
dinç katıldı. Toplantıda konu-
şan Bilal Erdoğan,
"Gençliğin sorunları-
nın, meselelerinin
konuşulması gerek-
tiğini düşünüyoruz"
dedi. Dr. Ahmet Öz-
dinç ise yaptıkları
saha çalışmasın-
dan notlar pay-
laştı; ekonomik
krizin boyutla-
rını gözler
önüne serdi. 

ç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Kriz
filan sakın ha bunlara aldırmayın,
bunların hepsi manipülasyondur,

bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürü-
yoruz” açıklamasına gölge düşüren TGSP'nin

raporu soğuk duş etkisi yarattı. Özdinç'in
paylaştığı raporda, gençlerin Türki-

ye'nin en önemli ilk 3 so-
runu olarak, 'ekonomi,

işsizlik ve terör'ü gör-
düğü ortaya çıktı.
Raporda ayrıca
gençlerin en
önemli ilk 3 soru-
nunun da iş sa-
hası eksikliği,
eğitimde yaşanan
sorunlar ve mad-
de bağımlılığı
olarak sıralandı.
I SAYFA 5

erdOGan’I 
kIZdIraCak 
rapOr!

İYİ Parti’nin verdiği öner-
gesi Genel Kurul’da dün

oylandı. Tüm muhalefet parti-
lerinin desteğini alan önerge,
Genel Kurul’dan geçti. Araş-
tırma önergesine AK Partili mil-
letvekillerinden 135 ret oyu
gelirken; CHP, HDP, MHP, İYİ

Parti'den 145 milletvekili kabul
oyu verdi. İYİ Partili Grup Baş-
kanvekili Yavuz Ağıralioğlu,
“Sıkıntılara yol açan bu uygu-
lama ile milyonlarca vatandaşı-
mız çaresizce emeklilik
planlarını rafa kaldırmak 
zorunda kalmıştır” dedi. 

ç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Kriz filan yok, bunların hepsi manipülasyon” açıklaması
tazeliğini korurken, Bilal Erdoğan’ın da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu TGSP, yayımladığı
raporda Türkiye'nin en önemli üç sorununun ekonomi, işsizlik ve terör olduğu açıkladı

en BÜyÜk 
SOrUn ekOnOMİ

Ve İŞSİZlİk

ç
TGSP’NİN RAPORU KRİZİ TESCİLLEDİ GENÇLER ERDOĞAN GİBİ DÜŞÜNMÜYOR

CUMHUriyeT Ve 
dedeM MeVlUT

Maltepe'de 29 Ekim
Cumhuriyet Bayra-

mı'nda açılışı gerçekleştirilecek
olan Cumhuriyet Parkı'na iliş-
kin konuşan Belediye Başkanı

Ali Kılıç, “Yıllar önce bu
alana AVM’ler, rezi-
danslar, gökdelenler
yapmak istediler. Biz
buna müsaade etme-
dik ve halkımızın da
talebiyle park yap-
tık” dedi.  I SAYFA 6

ç

GOkdelen değIl 
park yapTIk!

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nı zi-
yaret eden CHP İstanbul Milletvekili

Gürsel Tekin, Esenyurt'ta 30
bin vatandaşın inşaat firma-
ları tarafından mağdur edil-
diğini söyledi. Türkiye'nin
ciddi bir ekonomik kriz içeri-
sinde olduğunu belirten
Tekin, “Hangi anne baba ile
karşılaşsam, herkes kızıma
iş oğluma iş diyor” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 5

ç

muhalefetten
eyt birlikteliği
135 RET OYUNA KARŞILIK 145 OYLA KABUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘olmaz’ dediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar
(EYT) önerisinin görüşülmesi AK Parti'ye rağmen kabul edildi

Oğluma iş
kızıma iş!

NUMAN KURTULMUŞ’TAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

Mersin'de konuşan AK Parti Genel Baş-
kanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur

İttifakı'na ilişkin açıklama yaptı. “Cumhur
İttfakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil-
dir” diyen Kurtulmuş, “Seçim işbirliğine
dönük bir işbirliği imkanının görünmediği
ortaya çıkmıştır. Bunun ikisini birbirinden
ayrı tutmak lazım” ifadelerini kullandı. Her
iki partinin seçime kendi adaylarıyla girece-
ğini belirten Kurtulmuş, “Ben bunun AK Parti
için herhangi bir zafiyet oluşturmayacağını, her-
hangi bir güç kaybına neden olmayaca-
ğını düşünüyorum” 
açıklamasını yaptı. 

ç

ıpler tamamen 
kopmus degıl!

Suudileri
çağırmadı

İBB Başkanı Mev-
lüt Uysal, İstan-

bul’da görev yapan
konsoloslarla kahvaltıda
bir araya geldi. Suudi
Arabistan Başkonsolos-
luğu’ndan yetkililerin
davet edilmediği prog-
ramda konuşan Uysal,
"Sorunları çözmek için
çok ciddi işbirliğine ve
dayanışmaya ihtiyacı-
mız var" dedi. I SAYFA 5

ç

BAKANLIK
temyize gitti

Milli Eğitim Ba-
kanlığı (MEB)

Danıştayın "öğrenci
andı"na ilişkin kararını
temyiz etti. Bakanlık’tan
yapılan bilgilendirmeye
göre, kararın yürütmesi-
nin durdurulması da is-
tendi. Danıştay 8.
Dairesi, ilköğretim okul-
larında uygulanan "öğ-
renci andı"nı kaldıran
yönetmelik hükmünü
iptal etmişti. MEB’in
temyiz istemini, Danış-
tay İdari Dava Daireleri
Kurulu görüşecek. 

ç

Tacizci öğretmen olmaz!
Küçükçekmece Kadriye
Moroğlu Anadolu Lise-

si'ndeki taciz iddiası üzerine
protesto gösterisi düzenlendi.
Eyleme okuldan çıkan öğrenci-
ler ve bazı sivil toplum örgüt-
leri destek verdi. Eylemciler
"Tacizci öğretmen olmaz" ya-
zılı dövizler taşıdı. Grup adına

yapılan açıklamada, “Burada
bir taciz olayı yaşandı. Bu okul
bu olayı kapatmaya çalışıyor
ve kimse bize net bir bilgi ver-
miyor. Biz bu hoca ne yapıyor,
görevde mi halen çok merak
ediyoruz. Biz öğrencilerin bu
haklı tepkilerine destek vermek
için buradayız" denildi.

ç

gayBuBet
evıne Baskın

Operasyonda, örgü-
tün üst düzey yöneti-

cilerden eski Emniyet Genel
Müdürlüğü (EGM) İstih-
barat Daire Başkanlığı Tek-
nik Takip Operasyon Şube
Müdürü Mehmet Fecri Yıl-
dız ile Edirne 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nce yakalama
kararları bulunduğu öğreni-
len örgütün Türk Silahlı

Kuvvetleri (TSK) personel
sorumlusu Erkan İnce ve
örgütün şifreli yazışma
programı 'Bylock' kullan-
dığı belirlenen S.B. gözal-
tına alındı. Şüphelilerin
yaşadığı gaybubet evinde
yapılan aramalarda dizüstü
bilgisayar, 7 cep telefonu, 
1 harddisk, 2 modem ve
1 USB bellek ele geçirildi. 

ç
ESKİ İSTİHBARATÇI YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün aranan kişileri saklamakta 
kullandığı Beylikdüzü'ndeki 'Gaybubet evi'ne baskın yaptı; 3 kişi gözaltında

Şaşkın
taksici

Şişli'de merdi-
venleri yol zan-

neden taksici, aracıy-
la yokuş aşağı uç-
maktan son anda kur-
tuldu. Taksi şoförü el
frenini çekerek aracın
merdivenlerden uç-
masını engelledi.
Çevre sakinleri taksiyi
iple demirlere bağ-
ladı. I SAYFA 3

ç

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
EKREM İMAMOĞLU DAMGA İÇİN YAZDI

Recep Tayyip
Erdoğan

Bilal
Erdoğan

Önergenin 
görüşülmesinin

kabul edilmesiyle 
muhalefet 

milletvekilleri sevinç
gösterisinde 

bulundu.

Gürsel Tekin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Ziya
Selçuk



Ç ocuk sağlığı ve konsantrasyonu,
çcoukların derslerdeki başarısının
artırılmasına yönelik araştırmalar

ebeveynlerin gündeminde ilk sırada yer alı-
yor. Bu kapsamda hem Koruncuk Vakfı’na
destek vermek hem de 'çocuk sağlığı ve ba-
şarısında Omega 3’ün' rolünü vurgulamak
için bir proje hayata geçirildi. Projenin ta-
nıtım toplantısına ünlü manken Demet
Şener, Yasemin Özilhan, Oyuncu Aslı
Tandoğan, 'İftarlık Gazoz' filminin kah-
ramanı Berat Efe Parlak, ekranların sevi-
len 'Kıvırcık'ı Alihan Türkdemir, Adını
Sen Koy dizisinin oyuncusu Balım
Gaye Bayrak ve Doğancan Sarıkaya ka-
tıldı.

Çocukların kontrolü önemli

Bu tarz etkinliklerde yer almaktan do-
layı mutlu olduğunu belirten Demet
Şener, "Çocuklarla ilgili her etkinliğe
koşa koşa geliyorum. Çok anlamlı bir
iş" dedi. Oyuncu Aslı Tandoğan ve

Demet Şener çocuklarının tablet kulla-
nımına günlük sınırlama getirdiklerini ifade eder-

ken ikinci çocuğuna hamile olan Tandoğan, "Neye
baktıkları, neyle oynadıkları ve seyrettikleri çok önemli.
Onun kontrolünü sağlamak da önemli. Ben de elimden
geldiği kadar tablet vermemeye çalıştım ama olmuyor.
Yanındaki arkadaşı oynuyor oradan görüyor. Hem
zaman hem de içerik olarak kontrol çok önemli. Bence
ebeveynlerin buna dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Beyin gelişiminde etkisi büyük

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilimdalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayper Somer, "Omega 3
vücuda dışarıdan alınması gereken yağ asitleri grubunu
oluşturuyor. Özellikle başlangıçta DHA ve EPA olmak üzere,
bunlar özel yağ asitleri. Bunların beyin gelişimi üzerindeki et-
kileri çok fazla. Beyin dokusunun yüzde 20 kadarını DHA
oluşturuyor. Bu dışarıdan alınması gerekiyor. Özellikle beyin
iletisinin hızlanmasında çok önemliler. Anne karnından itiba-
ren başlayan süreçte bu bileşenler beyin gelişimine katkıda bu-
lunuyorlar. Mutlaka dışarıdan alınması gerekiyor. Bu yağ, en
çok da balık ve balık ürünlerinde bulunuyor" diye konuştu.

Hamilelikte kullanımı zekayı etkiliyor

Hamilelikte Omega 3 alan kişilerin çocuklarının IQ ve EQ dü-
zeylerinde artış yaşandığını anlatan Prof. Dr. Ayper Somer,
"Omega 3, gebelere verilmiş ve çocukların doğum sonrası zeka
gelişimleri izlenmiş sonrasında zekada belirgin bir artış olduğu
saptanmış. Balık yağı alan ve almayan çocuklar arasında yapılan
çalışmalar var. IQ dediğimiz zihinsel zeka ve EQ dediğimiz empati
ve sosyal zekada artış olduğu gözlenmiş" ifadelerini kullandı.

Somon da oran yüksek

Omega 3'ün derin deniz balıklarında bulunduğunu anlatan Prof.
Dr. Somer, "Özellikle de somonda var. Ancak uskumru, sardalya ve
ringa balığı gibi kısa ömürlü balıklarda yoğun şekilde bulunuyor.
Özellikle kuzey ülkelerinin balıklarında çok fazla bulunmakta. Ülke-
mizdeki balıklarda da daha az miktarda olmak üzere bulunuyor.
Mutlaka haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerekiyor. Doğal alamı-
yorsak eğer bunu suni yoldan almak gerekiyor" dedi.

Önce deney sonra sohbet

Normal şartlarda su ve balık yağı birbirine karışmıyor. Su ve balık yağı
formundaki jel tabletleri aynı kapta birleştiren ünlü simalar balık yağının
suyla birleştiğinde daha etkili olacağını çok basit bir deney ile öğrendi.
Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger deney sonrasında şu bilgileri verdi:
“Çalışmalar çiğneme jel tablet formunun çocukların ihtiyacı olan Omega
3 yağ asitlerini düzenli ve uzun süreli verebilmek için en ideal form oldu-
ğunu gösterdi. Vitamin, mineral, balık yağı gibi etken maddelerin vücutta
kullanımına yönelik hazırlanan çiğnenebilir jel form, sıvı ve tabletlere göre
daha avantajlı bir kullanım olarak kabul ediliyor. Şeker ilavesiz, kimyasal
madde, yapay aroma içermemesi, reflü ve gaz şikayetlerine neden olma-
ması, yüzde 44 daha yüksek emilim olması kullanımını kolaylaştıran diğer
etkenler. Şunu unutmamak gerekir ki; bu bir ilaç değil. Kimyasal karışım da
değil. Çocukların sağlıklı gelişimi için Omega3 olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır”
dedi. DHA
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Çocuk sağlığı ve başarısında
Omega 3'ün rolünü vurgulamak
için bir araya gelen ünlü isimler

balıkyağı ile ilgili deney yaptı, 
annelerle sohbet etti ve oyun

oynadı. Haftada en az 2 kez balık
tüketilmesi gerektiğini belirten

Prof. Dr. Ayper Somer "Balık
yağını doğal yollarla 

alamıyorsak suni yoldan
almalıyız" dedi

Balık yaGından
S osyal Ortamlarda iletişimimizde önemli iki kav-

ram: Empati & Sempati Kardeşler
Sempati: Kendisinden türeyen “sempatizan”

kavramının tanımı mucibince;karşımızdaki kişinin
duygu ve düşüncelerini hiç sorgulamadan, haklıolup ol-
madığına bakmaksızın aynı duygu ve düşüncede olmak,
onakatılmaktır. (Bi nevi ileri seviyesi fanatizm)

Empati: Karşımızdaki kişinin olaylar karşısında ne
düşündüğünü, nehissettiğini anlamak ve yargılamadan
bunu o kişiye aktarmaktır.

Sempatiden farkı, karşımızdaki kişiye hak vermeyip,
hatta onu hatalıbulsak bile (duygularına ortak olmasak
da) onu sadece anlamak ve bunuona hissettirmektir.
Rudolf Lotze empati kavramını Almanca Einfühlung
(içine doğru hissetmek, nüfûz etmek) olarak tanımlar.

Örneğin bir dostunuz sevgilisi/eşi tarafından terk
edildi ve bundandolayı çok acı çekiyor. Ona “üzülme”
ya da “keşke öyle davranmasaydın,

böyle yapmasaydın” dediğinizde ona “anlaşıla-
mama” duygusu verirsiniz.

Bunun yerine “çektiğin acıyı anlıyorum, yaşadığın
bu durum kolaydeğil” dediğinizde ve hatta yaşadığınız
benzer olayları onunlapaylaştığınızda onun “anlaşıl-
mak” ihtiyacını karşılamış olursunuz.

Empati' nin tam olarak gerçekleşmesi için üç kural
vardır;

– Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine ko-
yarak, olaylaraonun bakış açısıyla bakmak,

– Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak
anlamak ve hissetmek,

– O kişiyi anladığını ona ifade etmek…

Empati & Sempati Kardeşler

Aile rehberi

Assoc Prf. Dr. Ekrem ÇULFA

SaSmayın

Kanser 
çaresiz değildir

KANSER hastalığının
kendisinden, tedavisin-
den veya eşlik eden

diğer nedenlerden kaynaklı ağrı-
lardan dolayı hastaların yaklaşık
yüzde 20-25’i girişimsel ağrı
(sinir blokları, ağrı pompası v.s.)
tedavisine ihtiyaç duyabiliyor.
Çünkü ağrı, hastanın bütün
fonksiyonlarını, vücudunun
ahengini, psikolojisini bozuyor ve
günlük yaşam faaliyetlerini sür-
düremez hale gelebiliyor. Üstelik
tedaviyi de olumsuz etkiliyor. Do-
layısıyla, ülkemizde de her geçen
gün artan kanserli hastaların ha-
yatlarının yaşanabilir konforda
sürdürebilmesinde ağrı kontrolü-
nün çok önemli bir yeri bulunu-
yor. Sağlık profesyonellerini bir
araya getiren, “Kanser ağrılarının
güncel tedavi yöntemleri” başlıklı

toplantıda Yeditepe Üniversitesi
Koşuyolu Hastanesi’nde yapıldı.

Ağrı kontrolü yapılmalı

Kanserle savaşırken ağrı çekme-
nin hastanın kaderi olmadığının
altını çizen Yeditepe Üniversitesi
Koşuyolu Hastanesi Algoloji uz-
manı Prof. Dr. İlhan Öztekin, ağ-
rılarla her hastanın farklı şekilde
ve şiddetle karşılaşabildiğine işa-
ret etti. Ancak şiddeti ne olursa
olsun kanser tanısı konulduktan
sonra hastanın yaşam konforu
için ke-

sinlikle ağrı kontrolünün yapıl-
ması gerektiğini belirtti. Kanser
ağrıları genellikle ilerleyen ağrı-
lar olduğundan ve hastalığa pa-
ralel olarak da artıyor.
Hastalığın tedavisine yönelik
tedavilerle birlikte, ağrı tedavisi
yetkin bir hekim tarafından
yapılmadığı sürece, ağrıyı ber-
taraf etmek mümkün olamı-
yor. 
Dolayısıyla, hastanın, ilaca,
yönteme güveni kalmadığı
için de kısır döngü içine gi-
riyor. Hastanın fizyolojisi,
psikolojisi, yaşam kalitesi
ve sosyal ilişkileri 
bozuluyor.

Gençlikte tansiyon
olur mu demeyin

KALP krizinden kalp yetersizliğine, inmeden
beyin kanamalarına, böbrek yetersizliğinden
kalıcı görme kaybına… Bu ciddi sağlık prob-

lemlerinin yanı sıra ölüme bile yol açabilen hastalığın adı,
ülkemizde her 3 kişiden birinde görülen hipertansiyon.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; dünyada 1.5
milyardan fazla kişi hipertansiyon hastası. Her yıl yakla-
şık 7 milyon kişi de yüksek kan basıncı ve yol açtığı hasta-
lıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Daha da kötüsü
eskiden ileri yaş grubunun hastalığı olan hipertansiyon
modern çağın getirdiği sorunlar nedeniyle artık 20’li yaş-
larda, hatta çocuklarda bile görülebiliyor. 

Aşırı tuz tüketimi

Normalde günde en fazla 6 gram olması gereken tuz tü-
ketimi, ülkemizde günde 18-20 grama yükseliyor. Tuz tü-
ketiminde yapılan her 1 gramlık artış da kan basıncı
değerlerinin 1-2 mmHg artmasına neden oluyor. Doç.
Dr. Şükrü Aksoy konserve, fast food tarzı gıdalarda ve
turşularda tuz oranının çok yüksek olabileceği uyarısında
bulunarak, “Ayrıca maden suyunda da çok yüksek
oranda tuz var. Kilo vermek veya mide gazını gidermek
için günde 5-6 şişe maden suyu tüketmek çok yanlış. Kan
basıncı ideal sınırlara gerileyebiliyor” diyor.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 12,50 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIDLIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni / Cengiz ALÇAYIR
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN
Sedef KABAK

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Demet Şener, Yasemin
Özilhan ve Aslı Tandoğan,
Omega 3’ün önemine
dikkat çekmek için buluştu.
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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 

E lmadağ İnönü Mahallesi'nde, saat 21.00 sırala-
rında meydana gelen olayda, müşteriyi bırak-
tıktan sonra Dolapdere yönüne gitmeye çalışan

taksi sürücüsü, yol zannettiği merdivenlere yöneldi.
Son anda merdivenleri fark eden sürücü, el frenini çe-
kerek yokuş aşağı uçmaktan son anda kurtuldu.

İtfaiye arandı

Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri yardıma
koştu. Aracın aşağı düşmesine engel olmak için arka
tekerleğin altına taş koyan vatandaşlar, daha sonra da
taksiyi bir iple elektrik direğine bağladı. Taksi sürü-
cüsü, vatandaşların yardımıyla araç içinde çıkarıldık-
tan sonra itfaiye ekiplerini aradı.

Vinç beklendi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm çabalarına rağ-
men taksiyi düştüğü yerden çıkaramadı. İtfaiye daha
sonra aracı demir halatla sabitledi. İtfaiyenin ardın-
dan olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik
tedbiri alırken, taksinin düştüğü yerden çıkarılması
için vinç beklendiği öğrenildi.

istanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekip-
leri 17 Temmuz 2016’da öldürülen 39 ya-

şındaki Ayhan Kökbalık’ın terör örgütü PKK
tarafından infaz edildiğini belirleyerek çalışma baş-
lattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda 2 yıl önce
Kökbalık’ın infazıyla ilgili yapılan toplantıya ve infa-
zına 19 kişinin katıldığını belirledi. Şüphelilere yöne-
lik yapılan detaylı çalışmada 10 şüphelinin
cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. Cinayetle ilgisi
tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 20
Ekim Cumartesi günü TEM Özel Tim ekipleri yap-
tığı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiple-
rinin çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemleri
tamamlanan 5 şüpheli dün sevk edildiği adliyede çı-
kartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntülere yansıdı

TEM Özel Tim ekiplerinin yaptığı operasyon polis
kameraları tarafından görüntülendi. Özel Harekat
ekiplerinin adreslere girmesi ve polis ekiplerinin ad-
reslerde arama yapması görüntülere yansıdı. DHA

Beyoğlu'nda ‘Yunuslar’ olarak bilinen
Motosikletli Polis Timler Amirliği
ekiplerinin bir otomobilde yaptığı ara-

malarda 570 gram esrar, 27 ecstasy hap ile bir
miktar para ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i Suriye
uyruklu 2 kişi yakalandı. Motosikletli Polis
Timleri Amirliği ekipleri Beyoğlu'nda yaptığı
uygulamada durumundan şüphelendiği bir

otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Su-
riye uyruklu M.A.(23) ve A.K.(35)’nın yapılan
üst aramasında 27 ecstasy hap buldu. 

570 gram esrar ele geçirildi

Otomobilde de arama yapan ekipler, paspasın
altında ve vites kutusunun önünde bulunan
bölmede 570 gram esrar ve uyuşturucu

madde ticaretinden elde edildiği değerlendiri-
len bin 60 lira, 200 dolar ve 50 euro ele ge-
çirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2
şüpheli 17 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Su-
riye uyruklu M.A. ile A.K. çıkartıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı. Yunus polisinin otomo-
bilde yaptığı arama ve uyuşturucu maddeleri
bulması polis kamerasına yansıdı. DHA

Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu

SASKIN TAKSICI
Şişli'de merdivenleri yol zanneden taksici, aracıyla yokuş aşağı uçmaktan son anda kurtuldu. Taksi şoförü el frenini çekerek aracın
merdivenlerden uçmasını engelledi. Çevreden yetişen vatandaşlar da taksiyi iple bağlayıp, tekerinin altına taş koyarak yardım etti

Taksicinin yardı-
mına ilk koşan
mahalle sakinle-
rinden Bilal Kö-
sedağ, "Burayı
yol zannetmiş.
Taksici 'el frenini
çektim' dedi bize.
Takır takır araba
gitti. Adam için-
den inemiyordu.
Hemen koştuk
geldik. Bu
üçüncü olay.
Adamı kurtardık,
sonra aracı di-
reğe bağladık"
dedi.

Bu üçüncü oldu

Otomobil takla attı: 3 yaralı
MaltEpE’dE viraja hızlı giren
sürücünün direksiyon hakimi-
yeti kaybetmesi sonucu araç

takla attı. Kaza biri çocuk 3 kişi yara-
landı. Kaza 11.00 sıralarında Başıbüyük
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, 34 ULD 51 plakalı aracın
sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon
hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan

otomobil takla atarak durabildi. Takla
atan otomobil içerisinde bulunan 1'i
çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören va-
tandaşlar hemen yaralıların yardımına
koştu. Kaza yerine itfaiye ve çok sayıda
ambulans ekibi sevk edildi. 

Vatandaş yardım etti

Yaralılar vatandaşlar tarafından araç

içinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları
alarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye
kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri-
nin olmadığı öğrenildi. Takla atan
otomobil çekici yardımı ile kaldırılır-
ken polisin kaza ile ilgili soruşturması
devam ediyor. 
DHA

Terör örgütü PKK’nın infaz ettiği iddia edilen Ayhan Kökbalık cinayetiyle
ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen şüpheliler tutuklandı

Sır perdesi aralandı

yangın paniği
Hastanede 

pEndik’tE bulunan özel bir hastanenin
bodrum katında yangın çıktı. Olay ye-
rine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yoğun

duman nedeniyle hastaların tahliye edildiği belir-
tildi Yangın Bahçelievler Mahallesi Aydınlı Yolu
Caddesi Gonca Sokak üzerinde bulunan özel bir
hastanenin bodrumunda çıktı. Henüz belirlene-
meyen bir sebepten çıkan yangını fark eden gö-
revliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangının hastane içine de sıçrama olasılığı paniğe
neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye
ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden
söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle hastalar
tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralanma
yada can kaybı yaşanmadı.

yürüyüş’e 
geCe baskını

istanbul Emniyet Müdür-
lüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri

Sultangazi’deki Yürüyüş Dergisi’ne
operasyon düzenledi. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00
sıralarında Sultangazi ilçesi, Fevzi
Çakmak Caddesi’nde bulunan Yürü-
yüş Dergisi’ne operasyon düzenledi.
Operasyona Özel Harekat, Çevik
Kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve ha-
vadan da polis helikopteri destek
verdi. Operasyon sırasında zırhlı polis
araçları ve TOMA da çevrede güven-
lik önlemi aldı. Dergiye giren polis
ekipleri dergi içerisinde aramalar
yaptı. Aramaların ardından bazı kişi-
lerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Cem Özer
yoğun bakımda

CEM Özer'in sağlık duru-
muyla ilgili tedavi gördüğü
hastaneden açıklama ya-

pıldı. Hastane başhekimi Dr. Okan
Özçeker imzalı açıklamada, "12 gün
önce sağ ayak bileğindeki kırık nede-
niyle ameliyat edilmiş olan Cem Özer,
geçtiğimiz pazartesi günü yara iyileş-
mesi için görmekte olduğu hiperbarik
oksijen tedavisinin 5. seansı sonunda
diğer hastaların çıkışından hemen
sonra kabinden çıkmak üzereyken
sara nöbet geçirmeye başlamış ve
şuuru kapanmıştır. Anında yapılan
müdahale ve tetkikler sonucu akci-
ğerde bül rüptürüne bağlı prömota-
raks sonucu gelişen hava embolisi
şüphesiyle yoğun bakım ünitesine
alınmış, bir süre uyutularak yakından
takip edilmesi planlanmıştır" denildi.
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A ndımız denilen şey, 80 yıl boyunca
baskıcı, faşizan, ötekileştiren bir
anlayışla zihinlere dikte edilen, dö-

nemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip ta-
rafından hazırlanmış ve 1933 yılında
uygulamaya konulmuştur. İçerik olarak
birçok baskıcı, ırksal, faşizan mesajlar ta-
şıyan metin tam anlamı ile 1930’ ların ka-
fasını taşımaktadır.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yö-
netmeliği ile kaldırılmıştı. 2018 ‘e geldiği-
mizde Danıştay’ın Eğitim Sen’in
başvurusunu değerlendirerek Türkiye

hukuk tarihinde garabet bir karara  imza
attığını görüyoruz. Ülkenin sosyal, siyasî,
etnik ve ideolojik kaosun eşiğine sürüklen-
mesi için belli ki zemin hazırlama çaba-
sında olanlar var. Çünkü bu karar, ülkedeki
etnik ve ideolojik gerilimi bir ânda çağımı-
zın hızlı iletişim aracı ağların etkisi ile
akıldışı ifadelerle tırmandırmaya yetmiştir.
Anlaşılan 28 Şubat vari bir ortam oluş-
turma çabası ne yazık ki hala var.

Endişe verici olan şey,bu kararın emsal
gösterilip bir sonraki adımda  ezanın
Türkçe okunması, başörtüsü yasağının ye-
niden getirilmesine kadar toplumda infiale
yol açacak bir dizi kararların alınmasına
zemin hazırlama provası olarak görülmesi-

dir ki, bu bir komplo teorisi
olarak görülmemelidir.

Görüyoruz ki, bürokratik vesayet direni-
yor/direnmeye devam ediyor. Ancak anlaşı-
lamayan bir şey var. Türkiye toplumu
geldiğimiz noktada buna asla müsaade et-
meyecek kadar feraset ve basiret sahibi bir
toplumdur. 15 Temmuz kalkışması ile ya-
şadığımız şey, toplum olarak bütün renk-
lerimizle bir büyük devlet ve millet

olduğumuzdur. Türkiye toplumu bütün
farklılıkları ile çok kültürlü bir yapı ile bir
arada yaşama kabiliyetine sahiptir.Mesele
millet olduğunda topyekün birliğimiz eski
Türkiye sevdalılarına yeni kaos ortamı
vermeyecektir. Tarih boyunca cephelerde
koyun koyuna şehitlerimiz olduğunu bu
toprakların evlatları unutmayacaktır.

Türkler doğru, diğerleri eğri safsatası-
nın bizi götüreceği yer, Nazi kafasıdır. Bu
kafa bizim kafamız değil, bu ant bizim
andımız değildir.

Danıştay, dört bir yandan kuşatılmaya
çalışıldığımız bir ortamda, küresel emper-
yalistlerin oyunlarını bozmayı sürdürdü-
ğümüz bir ortamda bu kararla kime ve

neye hizmet etmektedir? Sorusu sorula
dursun. Yeni Türkiye’nin ruhuna uymayan
bu kararın temyizden dönme süreci gele-
cektir diye ümit ediyoruz. Çünkü Tür-
kiye’nin son yıllarda geçirmiş olduğu
dönüşüm,toplumun bir arada yaşama ka-
biliyetinin güçlenmesi ve 21. yy dünyası
da bu tarz tek tipçilikleri kabul etmeye-
cektir. İnsanların zihnindeki eski Türkiye’
yi hatırlatan bu karar yeni dünyada da
yeni Türkiye’de  de karşılık bulmayacak-
tır. Danıştay yerindelik denetimi yapmışsa
şayet, idare de kararı yok sayıp kendi
hakkını korumalıdır. 

Eski Türkiye tarihin çöp sepetinde. Yeni
Türkiye’ye selam olsun…

Sarıyer'deki imar sorunları hakkında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Genç, İBB'ye sitem ederken,
“Büyükşehir’le birliktelik sağlayabilseydik muazzam şeyler olacaktı. Siyasetin topluma zarar
olduğunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bu mahalleleri kimseye yedirmeyeceğiz” dedi

rukiyekaradogan@mynet.com

Rukiye KARADOĞAN

İNCE İNCE

S arıyer’de mülkiyet sorunu
çözümünün ancak o böl-
gede yaşayan halkla müm-

kün olabileceğini savunan Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç,
İmar Barışı Bilgilendirme toplantı-
larına Cumhuriyet Mahallesi’yle
devam etti. Yüzlerce mahallelinin
katıldığı toplantıda konuşan Baş-
kan Genç, “Büyükşehir’le birlikte-
lik sağlayabilseydik muazzam
şeyler olacaktı. Siyasetin topluma
zarar olduğunu hiçbir zaman
unutmayacağım. Bu mahalleleri
kimseye yedirmeyeceğiz” dedi.

Projenin etkilerini anlattı

İmar Barışı başvuru süresinin dol-
masına günler kala Sarıyerlileri
bilgilendirmeye devam eden Sarı-
yer Belediye Başkanı Şükrü Genç
ve ekibi dün akşam Cumhuriyet

Mahallesi sakinleriyle bir araya
geldi. Toplantı öncesinde esnafı zi-
yaret ederek, sorunlarını dinleyen
Başkan Genç daha sonra teknik
ekibiyle birlikte Salon İlayda’da
İmar Barışı’nın mahalleyi nasıl et-
kilediğini anlattı.

İBB el vermedi

Toplantıda; bölgede 2003 onaylı
imar planı olduğu, planlarda mev-
cut nüfusun imar planında olan
nüfusla arasında çok büyük fark
olması nedeniyle kentsel dönüşü-
mün yapılamayacağına dikkat çe-
kildi. Canımız sağ olduğu sürece
bu mücadeleyi bırakmayacağız
diyen Başkan Genç, ”İBB ile el ele
verseydik bu sorun bitecekti. Maa-
lesef bir takım nedenlerle vatanda-
şın önüne geçmek doğru değil.
Göreve devam ettiğim sürece bu
mücadelede sizinle beraber yürü-
yeceğim” şeklinde konuştu.

ANIL BODUÇ

Kimin andı?

MAHALLELERIMIZI 
YEDIRMEYIZ

Mahalle halkının 1968 yılından beri mülkiyet soru-
nun çözümü için beklediğini söyleyen Belediye

Başkanı Şükrü Genç, konuşmasına şöyle devam
etti: “Çıkan yasada eksikler var. Bu kadar yıldır
bekleyen insanlara 2981’le bu yasayı birleştirip,
problemi çözebilirlerdi. O zaman gerçekten müjde
olurdu. Burada mülkiyet sorununa engel olunu-

yorsa kafalarda başka bir şey vardır. Biz bu işi
kendi sorunumuz olarak devam ettireceğiz. Ben de
aynı yerde oturuyorum. Ha burası ha Rumeli Hisarı
hiç fark etmiyor. Bugüne kadar birlik ve beraberli-
ğin her zaman faydasını gördük.”

Yasada eksiklikler var

beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü, ücretsiz tiyatro ve sinema göste-
rimlerine yeni sezonda da devam ediyor.

Dolu dolu bir programla perdelerini açan Beylik-
düzü Belediye Tiyatrosu ve Sinemaları, birbirinden
güzel oyun ve filmleri seyirciyle buluşturuyor. Ti-
yatro ve sinemanın en güzel örneklerini vatandaş-
larla ücretsiz olarak buluşturan Beylikdüzü Belediye
Sinemaları’nda ekim ayında yetişkin sinemaseverler
“Dev Avcısı Jack, Harry Potter Sırlar Odası” filmle-
rini; çocuklarsa ‘Robinson Ailesi ve Winnie The
Pooh’ adlı filmleri izleyebilirler. Çocuklar için eği-
tici ve eğlenceli tiyatro oyunlarının sahnelendiği

Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu’nda ise “Sevimli Dev”
isimli oyun, minik tiyatroseverlerle buluşacak. 

Filmler ücretsiz

Beylicium AVM’nin 2’inci katında yer alan Beylikdüzü
Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunlar ile
4’üncü katında yer alan BelediyeSinemaları’nda göste-
rilecek filmlerin ücretsiz biletleri AVM’nin 3.katındaki
gişeden temin edilebilir. Vatandaşlar, Beylikdüzü Bele-
diyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen
ücretsiz tiyatro ve sinema gösterimleriyle ilgili detaylı
bilgiye ise 444 09 39 numaralı hattı arayarak
ulaşabilirler.  

Beylikdüzü’nde 
sinema günleri

Beylicium AVM’de bulunan Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu ve Sinemaları’nda, birbirinden
sürükleyici filmler ve eğitici çocuk oyunları izleyicilerle buluşmaya başladı

küçükçekmece Belediyesi, polis olmak isteyen
gençlere ücretsiz olarak verdiği ‘POMEM Hazırlık
Kursları’yla destek olmaya devam ediyor. Küçükçek-

mece'de, Küçükçekmece Be-
lediyesi (POMEM)

sınavına hazırlanan
polis adayı gençlere

Gençlik ve Spor
Müdürlüğü koordi-
nesinde ücretsiz eği-
tim desteği veriliyor.
Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Ka-
radeniz öncülüğünde
başlatılan ve Gençlik ve Spor
Müdürlüğü koordinesinde üc-

retsiz olarak devam eden Polis
Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)

Hazırlık Kursları polis olmak isteyen gençle-
rin umudu olmaya devam ediyor.

Polis adaylarına 
belediye desteği

Bakırköy engel
tanımayacak

türkiye Sakatlar
Derneği(TSD) Bakırköy Şubesi;
Bakırköy Belediye Başkanı Dr.

Bülent Kerimoğlu, TSD Genel Başkanı
Şükrü Boyraz, CHP PM üyesi, TSD Baş-
kan Yardımcısı Turan Hançerli, TSD Bakır-
köy Şube Başkanı Yüksel Hoş’un da
katıldığı törenle hizmete girdi. İstanbul
Caddesi Pelin Pasajı’nda hizmete giren
TSD Bakırköy Şubesinin açılışında bir ko-
nuşma yapan Bakırköy Belediye Başkanı
Dr. Bülent Kerimoğlu, Belediye olarak de-
zavantajlı gruplara yönelik pozitif ayrımcı-
lık yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “
Yaşlılara, engellilere, çocuklara yönelik sos-
yal çalışmaları önceliğimiz olarak belirle-
dik. Bizim belediyecilik anlayışımız beton
odaklı değildir, insan odaklıdır. Bakırköy’ü
engelsiz kent yapma konusunda ciddi bir
çabanın içindeyiz. Bakırköy’ü, Türkiye’ye
rol modeli olacak ‘engelsiz yaşam alanı’
yapma çalışmalarımız artarak devam ede-
cek. Ayrıca TSD gibi engelliler adına müca-
dele eden sivil toplum kuruluşlarına da
desteğimiz sosyal belediyecilik anlayışımı-
zın gereği olarak sürecek.”

Kapı kapı 
geri dönüşüm

bayrampaşa Belediyesi,  ala-
nında uzman ekiplerle ambalaj
atığı toplama, ayrıştırma ve geri

dönüşüm konusunda halkı bilgilendiriliyor.
Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü ile ÇEVKO Vakfı’nın
ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında,
alanında uzman ekipler, ambalaj atıklarının
toplanması ve ekonomiye kazandırılması-
nın önemini vatandaşlara kapı kapı dolaşa-
rak anlatıyor. 10 kişilik bir ekiple Kocatepe
Mahallesi’nde başlatılan uygulamanın ilçe-
deki diğer mahalleleri de kapsayacak şe-
kilde yapılması planlanıyor. Evlerden daha
fazla atık toplanması ve bunların ekono-
miye kazandırılması amaçlanan uygulama
ile bir ay içinde yaklaşık 60 bin konuttaki
sakinlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Arif Nihat Asya Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda
devam eden kurslarda polis adayı gençler alanında
uzman eğitmenler eşliğinde tempolu koşu, açma-

germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik
egzersizleri ile diril, koordinasyon kuvvet ve dayanıklı-

lık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara
hazırlanıyor. 2016 yılında başlayan kurslara bu yıl

45 polis adayı genç katıldı. Gençler alanında
uzman eğitmenler eşliğinde POMEM
kurslarından yararlanmaya devam

ediyor.

Uzman 
eğitmenler var

Şükrü
Genç



T ürkiye Gençlik STK'ları Plat-
formu (TGSP), 3 Kasım'da ger-
çekleşecek Türkiye Gençlik

Zirvesi öncesinde basın toplantısı dü-
zenledi. Toplantıya, TGSP Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP
Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve
TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Ahmet Özdinç katıldı. Üsküdar'daki
TGSP binasındaki toplantıya katılan
Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik STK'ları
Platformu'nun Türkiye'de toplum ala-
nında platform düzeyinde çalışmalara
örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu
vurgulayarak, "Gençlik alanında çalışan
sivil toplum kuruluşlarının kurumsal
kapasitelerini artırmaları, birbirlerini
daha iyi tanımaları ve bir irtibat halinde
çalışabilmelerini planlamaya çalışıyoruz.
Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla
beraber gayret ediyorum. Komisyonlar-
daki gayemiz de genç arkadaşların biz-
zat proje üretmeleri ve geldiğimiz
noktada çok verimli sonuçlar elde ettiği-
mizi düşünüyoruz" dedi.

İş kaygısı ön planda oluyor

Türkiye Gençlik Zirvesi'nin önemli bir
gençlik araştırmasının üzerine konum-
landırılacağını ifade eden Bilal Erdoğan,
"Gençliğin sorunlarının, meselelerinin
konuşulması gerektiğini ve özellikle de
gençler tarafından konuşulması gerekti-
ğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal me-
selelere ilgi duymasını arzu ediyoruz.
Elbette gençlik döneminde iş kaygısı, ka-
riyer kaygısı ön planda olabiliyor. Ancak
ülke meseleleri, sosyal meseleler konu-
sundaki fedakarlıkların bu yaşlarda
oluşması gerektiğine inanıyoruz. Teşvik
etmek istediğimiz alanlarda bu tür yarış-
malar ve ödüller yapmanın verimli oldu-
ğunu gördük. Sosyal girişimcilik
ödüllerine 256 başvuru geldi. Çok ente-
resan, yaratıcı başvurular aldık. Bunların
birçoğu bireysel sosyal girişimcilik proje-
leriydi. Özellikle hayata geçirilmiş olan
projeleri değerlendirmeye almaya özen
gösterdik" açıklamasını yaptı. 

En büyük sorun işsizlik!

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Ahmet Özdinç ise saha çalışmasının ta-
mamlandığı ve 3 Kasım'daki zirvede
paylaşılacak olan araştırmadan notlar
paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, "Kriz filan sakın ha bunlara

aldırmayın, bunların hepsi manipülas-
yondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek
geleceğe yürüyoruz" açıklamasına gölge
düşüren raporun içeriği dikkat çekti.
Gençlere, 'Türkiye'nin en önemli 3 so-
runu nedir?' diye sorduklarını ve sıra-
sıyla, ekonomi, işsizlik ve terör cevabını
aldıklarını belirten Özdinç, "Gençlerin en
önemli ilk 3 sorunununda 1'inci sırada iş
sahası eksikliği, 2'inci sırada eğitimde ya-
şanan sorunlar, 3'üncü sırada madde
bağımlılığı olarak ifade edildi. Gençlerde
sık sık sigara içenlerin oranı yüzde 31,3,
ara sıra ile birlikte sigara içenlerin oranı-
nın yüzde 47-48 bandında olduğunu
tespit ettik. Gençlerin yüzde 90'ı sosyal
medyada olmaktan dolayı mutluluk
duyduğunu belirtiyor. Gençlerin yüzde
62'si 'Orta sınıf modern gençlik' olarak
kendini tanımlıyor. Yüzde 37'si de 'Gele-
neksel gençlik' olarak kendini tanımlıyor.
Daha detaylı çalışmamızı 3 Kasım'da
paylaşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlerin yüzde 31'i milliyetçi

Araştırmayı Türkiye genelinde 8 bin

genç ile 37 ilde yaptıklarını söyleyen Öz-
dinç, “Gençlerin kendilerini nasıl tanım-
ladıkları ile ilgili bir araştırma yaptık.
Yüzde 31'inin milliyetçi olarak, yüzde
29'unun Atatürkçü olarak, yüzde
16'sının muhafazakar olarak tanımladığı
bir gençlik profili çıktı karşımıza. Genç-
ler, kendi mutluluklarını 5 üzerinden 2.9
olarak tanımlıyorlar. Gençlerin eğitim
hayatı ve bilim okur-yazarlığı konu-
sunda yabancı dil bildiğini iddia edenle-
rin oranı yüzde 44 oranında. Günlük
hayatta ilgi duydukları alan sırasıyla,
ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve
spor haberleri olduğunu tespit ettik. Bir
başka konumuz, gençler ve iş hayatıydı.
15-30 yaş arasındaki gençlerin yüzde
32'sinin çalıştığını tespit ettik. Gençler
yüzde 40 civarında gelecekte kendi işle-
rini kurmak istediklerini ifade ettiler.
Gençlerin yüzde 80'i sahip olduğu dini,
milli ve manevi değerler ile gurur duydu-
ğunu ifade ettiler. Mutluluk için gençlere
göre en önemli şartların para, aile, çocuk
ve saygınlık olduğunu ifade ettiler" dedi.
DHA
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HAYATIN GERÇEKLERİ

Bahadır SÜgÜR

Ç atalca Belediye Başkanı Cem Kara “ Tekrar-
dan Adayım” dedi ya hani, daha öncesinde
de yine bana verdiği röportajında “ Yeni bir

ekip” mesajını net olarak ifade etti… Buraya 
kadar tamam! 

Çatalca Belediye Meclis Üyeliği Başvurularına
baktığımız zaman “ Nasıl Yeni Bir Ekip” cümlesini
sarf edebilirsiniz. Ancak düşünün bugün için Ça-
talca Belediye Meclisinden, belediyeyi yönetme nok-
tasında yetkili kişi sayısı 3’tür. Birisi Cem Kara,
birisi Ufuk Akın, bir diğeri ise Erhan Güzel’dir. 

Başkanın söylemlerine bakar isek belediye mecli-
sinden bir bayan belediye başkan yardımcısı olarak
atanacak. Yani başvurular Cuma günü sona erecek
ama, şu anki listeye bakıp konuşacak olursak; 

Geçtiğimiz dönemden Belgin Tezer ve Filiz Öder,
yeni adaylardan Sevinç Özkatrancı, Reyhan Berber,
Nergis Şahin Eteke ve Rahşan Gündüz… Bu isim-
lerden bir tanesi!

Çünkü devlet memuru kadroları dolu. Dursun
Duran Kaya, Cengiz Uçar ve Fehmi Akyüz devlet
kadrolu belediye başkan yardımcıları.

Peki şimdi bu yukarıda yazdığım isimlerden han-
gisi Temizlik İşlerinden ve Kültür ve Sosyal İşlerden
Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütebilir? 

Ufuk Akın ve Dursun Duran Kaya yönetiyor ise,
yukarıdaki isimlerden bir tanesi rahatlıkla
yönetebilir. 

Şöyle bir algı oluşuyor son günlerde insanların
kafasında; 

“ Başkan Cem Kara, Ufuk Akın’ı gözden
çıkarttı” 

Yani başkanın söylemleri doğrultusunda baktığı-
mızda böyle bir cümle kurmak için çok erken. Kaldı
ki Belediye Başkanı Cem Kara’nın adaylık başvu-
rusu sırasındaki canlı yayını izledim de, en fazla, el-
leri patlarcasına alkışlayan Ufuk Akın! 

Ama ortada siyasi anlamda iki tane başkan yar-
dımcısı olacak! Üçüncüsü ne olacak? O fasulyeden
başkan yardımcısı oluyor. Misalen tabi. Mesela
Ayhan Tutun için de herkes “ Başkan Yardımcısı”
diyor ama resmiyette ise hiç öyle bir vasfı yok. Ça-
talca Belediye Başkan Yardımcılığını bırakın temiz-
lik işçisi bile olamaz. Belediyenin hiçbir iştirakinde
çalışamaz. Kanun var. Yani Fasulyeden dediğim
aynen bu. Belediyemizde meclisçe atanacak olan,
meclisten gelen başkan yardımcısı sayısı ikidir ve bu
iki kişi kanunla sabit başkanın maaşının bilmem
kaçta kaçı kadar maaş alırlar. Başka türlü ise hiçbir
meclis üyesi Çatalca Belediyesinin hiçbir iştirakinde
çalışamaz.  

Çatalca Belediyesinin resmi olarak 2 meclisten
gelen, 3 devlet kadrosu olmak üzere toplam yasal
anlamda resmiyette 5 başkan yardımcısı vardır. 

Dediğim şu ki ilk 5’in 3’ü zaten halihazırda! 2
tane kalacak ise, ya Ufuk Akın sadece belediye
meclis üyesi vasfı ile kalacak, yada Erhan Güzel! 

Şimdi sizlere soruyorum;
Sizce Ufuk Akın mı? Erhan Güzel mi?
Hangisi Başkan Yardımcısı kalır?  

Ufuk Akın mı? 
Erhan Güzel mi? 

ZAYÝ İLANI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür.  

ibrahim mahmud
Şahıs No: 98915729964

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kriz filan yok, bunların hepsi manipülasyon" açıklaması
tazeliğini korurken, Bilal Erdoğan'ın da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu TGSP, yayımladığı 
raporda Türkiye'nin en önemli üç sorununun ekonomi, işsizlik ve terör olduğu açıkladı

erDoGan’I 
kIZDIracak 
raPor!

en BÜYÜK
SORUn 

eKOnOmİ

TGSP'nin düzenleyeceği Türkiye Gençlik Zirvesi 3 Kasım Saat 09:30'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde 
gerçekleşecek. Zirvede sosyal girişimcilik ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

30 bin kişi 
MAĞDUR
EDİLDİ
CHP Esenyurt İlçe Başkanlığını
ziyaret eden CHP İstanbul 
Milletvekili Gürsel Tekin, 
Esenyurt'ta 30 bin vatandaşın
inşaat firmaları tarafından
mağdur edildiğini söyledi

CHP İstanbul Milletvekili ve
İBB Aday Adayı Gürsel Tekin
partisinin Esenyurt İlçe Baş-

kanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Ali
Gökmen ve partililerin karşıladığı Tekin,
ekonomik kriz ve Esenyurtluların yaşadığı
konut mağduriyetine değindi. “Beton lobi-
sinin en çok mağdur ettiği ilçe Esenyurt”
diyen Tekin, “30 bin vatandaşımız yeme-
miş içmemiş, köyünde, kasabasında, dü-
ğünden, dernekten birikim toplayarak
'başımı sokabileceğim evim olsun' diye
uğraşmış ama hiçbirinin evi bugün ortada
yok. Kendilerine muhafazakar kılıfı takan
bu firmalar otuz bin vatandaşımızı mağ-
dur etti. Birçok vatandaşımız yargıya baş-
vursa dahi hala bir sonuç alınmış değil”
ifadelerini kullandı. 

Yönetim zaafiyeti var

Türkiye'de yaşayan Suriyelilere de deği-
nen Tekin, “Anadolu coğrafyası tüm maz-
lumlara ev sahipliği yapmış bir
coğrafyadır. Ama bu ev sahipliği bir düş-
manlığa, sosyolojik bir düşmanlığa sebep
olmamalı. Göçmenler sadece Türkiye'de
yok. Geçen gün Almanların göçmenler-
den sorumlu bakanının vermiş olduğu
rakam bizi incitiyordu. Kendi ülkelerinde
1 milyon 113 bin göçmen olduğunu ifade
etti. Bizimkiler de at pazarı gibi beş mil-
yon diyor dört milyon diyor. Bu çok ayıp
bir şey. Hala biz kendi ülkemizde kaç mil-
yon misafirimizin olduğunu bilmiyorsak
burada ciddi bir yönetim zaafiyeti vardır.
Sorun bir gazeteci olarak sorun belediye
başkanına sorun kaymakama sorun hepsi
başka bir rakam söyler. Bunun ne kadar
gayrı ciddi bir iş olduğunu hepiniz görü-
yorsunuz” dedi. 

Dükkanların çoğu kapalı

Türkiye'nin ciddi bir ekonomik kriz geçir-
diğini dile getiren Tekin, “Ben 94'ü anım-
sarım, 2001'i anımsıyorum. Bunlar çok
kolay çözülmüştü. Şimdi bakın, şehir
merkezlerine gidin çok sayıda kapalı dük-
kan var. Hangi anne baba ile karşılaşsam
şu meydanı gezeyim, herkes kızıma iş oğ-
luma iş diyor. Bu işsizliği bugün önleye-
mezsek bu reklam vari tedbirlerle
gazetelerin televizyonların baskısıyla eko-
nomik kriz yokmuş gibi davranmaya çalı-
şırsanız kansere dönüşür. Bunun kansere
dönüşmemesi için öncelikle ticaret oda-
ları, odalar birliği başkanları; nasıl ki 2001
yılında çıkıp krize yorum yapıyordunuz
bugün de aynı şekilde bütün bu sorunlara
mutlaka bir şey söylemeniz lazım” açıkla-
masında bulundu.  ANIL BODUÇ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da görev yapan 
konsoloslarla kahvaltıda bir araya geldi. Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu’ndan yetkililerin davet edilmediği 
programda konuşan Uysal, "Sorunları çözmek için çok ciddi
işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.

SUUDİLERİ ÇAĞIRMADI

Sultanahmet'teki tu-
nuslu hayrettin Paşa ko-
nağı’nda yapılan

programa 53 başkonsolos, başkon-
solos vekili ve misyon temsilcileri
katıldı. kahvaltıya Suudi arabistan
Başkonsolosluğu'ndan yetkililerin ka-
tılmaması dikkat çekti. Şehirler ve
ülkeler arasındaki işbirliğini değer-
lendirmek ve güçlendirmek için yapı-
lan etkinlikte konuşan iBB Başkanı

mevlüt uysal, "konsoloslarla diyalog
kurmada iki türlü görevimiz olduğunu
düşünüyorum. ilki şehrimizde yaşı-
yorsunuz. Size daha iyi hizmet suna-
bilme adına irtibat halinde olmalıyız.
ikincisi de sizlerin aracılığı ile ülkele-
riniz arasında irtibat ve diyalog oluş-
turulmalı. Böylece halklar arasındaki
etkileşimler daha iyi olacaktır" ifade-
lerini kullandı. 

Bu şehirde yaşamak ayrıcalık

iBB'nin hedefini, "hedefimiz bu diya-
logun şehrimize, ülkemize ve dünya-
mıza barış getirmesidir" şeklinde
açıklayan uysal, "Büyükşehir olarak,
şehrimizi nüfusu 15 milyonu bulan
megapol şehirlerden birisi. Bu şe-
hirde yaşamak bir ayrıcalık. aynı za-
manda bu şehrin yoğunluğunda
yaşamanın verdiği zorluklar var. Biz
yöneticiler olarak bu zorlukları ne
kadar ilgilileri ile ne kadar paylaşır-
sak o kadar rahatlayabiliriz. Bu an-
lamda sizinle irtibatımız ne kadar iyi
olursa sorunları o kadar çözebiliriz.
Özellikle ülkelerinizden şehrimize
gelen misafirlerin yaşadığı sorunları
çözmek için çok ciddi işbirliğine ve
dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu da-
yanışma aynı zamanda kültürel işbir-
liğine de dönüşebilirse o zaman
dünyada huzurun ve barışın daha iyi
olacağını düşünüyorum" diye
konuştu.  Dha

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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Uysal, İstanbul’un dünyanın en güzel şehirleri
arasında olduğunu belirterek, “Kıymetini bilelim” dedi.

Gürsel
TekinAli

Gökmen

Bilal
Erdoğan

Mevlüt
Uysal
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D aha iki hafta önce yazmıştım, Baş-
kan Erdoğan’ın genel seçimlerde
MHP ile kurduğu ittifakı yerel se-

çimlerde yapmayacağını..
Ondan önce Papazın bırakılacağını ama

birilerinin buna inanamayıp, Başkan Erdo-
ğan’ın ‘Ben oldukça rahip bir yere gitmez’
demesine inanmış ama dolar 7 lirayı bulunca
panik içinde Hoca’nın getirilemediği Okyanus
ötesine ..

Af tartışmalarının bir genel af ile sonuçla-
nacağını bu nedenle mafya vari bir affa izin
vermeyi düşünmediğini yazarken birileri
‘Haydi oradan’ diyordu.. Ama Af tartışmala-
rının ‘şimdilik’ belki de yerel seçimlere
ramak kala başka bahara kaldığını da belirt-
mekte fayda var..

Öte yandan 'Yolumuza kendi başımıza
devam ederiz' diyen Bahçeli'ye 'Varsın yolla-

rına gitsinler' diyerek bir taşla iki kuşu vuran
Başkan Erdoğan'ın bir taşla MHP'yi sırtında
attığı, bir taşla da yerel seçimlerde oylarına
göz koyduğu Kürtlere yeninden sinyal verdiği
de diğer bir dikkat çekmesi gereken 
durumdur.

Evet, başkan olana kadar uzunca bir yol
alan Erdoğan’ı hala tanımayanların okul-
larda adeta dayatma olan And’ı yeniden gün-
deme getirilmesi ile bir an eskiye dönüyoruz
diye sevinmiştiler ki o da geçen gün yazdığım
gibi güme gitti..

Gazeteciyi öldürdüklerini utanmadan
ilan eden alçakların Türkiye’yi kendilerine
benzettikler şu günlerde Başkan’ın Kaşık-
çı’yı öldürenlerin Arabistan’da değil, Tür-
kiye’de yargılanması gerektiğini
belirtirken aslına o katillerin ‘suç ortakları
konuşmasın’ denilerek Arabistan’da idam

edileceklerini de biliyor.
Ama buradaki çağrının asıl amacının

ABD’nin tepkisini ölçmek olduğunu da anla-
mak gerekir.

Çünkü Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşık-
çı’nın Türkiye’de öldürülmesinin altında
başka hesaplar yattığını da anlamak ve buna
göre adım atmak gerektiğini de biliyor baş-
kan Erdoğan..

Neyse biz sakalımız olmasına karşın anla-
tamadığımız yazılarımın tek tek haklı çıkma-
sına geri dönelim.

Ve geriye dönüp, bir iki hafta önce ele al-
dığımız ‘MHP’nin AK Partili Olma Sevdası’
başlıklı yazımızı yeniden okuyalım;

**

MHP’nin AK Partili Olma Sevdası’
Yerel seçimler öncesi iyiden iyiye hareket-

lenen siyaset alanın ön planında yer almak
isteyenlerde bugünden itibaren partiler baş-
vuru yapmaya başlayacaklar.

Gözlerin kimin kimle ittifak yapacağının
üzerinde olduğu şu günlerde tek başına bir
parti olan ama tek başına seçimlere girmek-
ten korkan Milliyetçi Hareket Partisinin art
arda yaptığı açıklamalarda seçmenin en çok
takip ettiği konuların başında gelmekte.

MHP’li seçmenin kızdığını gördüğüm bu
açıklamaların başında gelen ise MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarla AK Parti
ile ittifak yapma sevdası gelmektedir.

Başkan Erdoğan’ın çokta sıcak bakma-
dığı ama Başkanlık seçimlerinde yanında yer
alan Bahçeli’yi de kırmamak için bir formül
aradığını görmekteyiz.

Çünkü Başkan Erdoğan’ın MHP’nin AK
Partili olma sevdasından artık bıktığını ve
yerelde hiçbir ittifaka gerek görmediğini

ama dışarıdan gelecek oylara da yok demek
istemediğini tüm 16 yl boyunca yapılan tüm
seçimlere baktığımızda rahatça 
görebiliyoruz.

Bir dönem cemaat, bir dönem barı süreci
adı altında Kürtlerin, bir dönem Baloz ve
diğer operasyonlardan gelen oylar ve son
olarak ta başkanlık seçiminde hep bu yolu
izleyen AK Parti’nin bu seçimlerde MHP’de
çok orta oyları yani çok milliyetçi, muhafa-
zakâr olmayan CHP, HDP ve İYİ partiden
umut kesenlerin oylarına talip olduğunu anlı-
yor gibiyim.

Tabanın çok sıcak bakmadığı ama Bahçe-
li’nin ısrarla AK Partili olma sevdasının
devam ettiği yerel seçimler öncesi CHP, İYİ
Parti ve HDP’nin nasıl bir yol izleyeceği de
seçmen ve AK Parti ve MHP tarafından
takip edilirken AK Parti’nin MHP olmazsa
da tek başına da kalsa bu üç parti birleş-
mezse yerelde ki iktidarına devam edeceğini
de unutmak gerekir.

Sakalımız da var ama

M altepe Belediyesi, ilçe halkının yeşil
alan yapılmasını istediği, yıllardır
kurban kesim alanı olarak atıl du-

rumda bulunan 44 dönümlük araziye, Ana-
dolu Yakası’nın en büyük parkını yaptı. 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kap-
samında açılışı yapılacak olan parkta, yeşil
alanın yanı sıra, yapay bir göl, seyir terası,
koşu ve yürüyüş parkurları ile 500 kişilik anfi
tiyatro bulunuyor.

Koray Avcı konser verecek

Maltepe’nin 90, Cumhuriyetin 95. yılı nede-

niyle Maltepe Belediyesi tarafından 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı’nda start verilen “Cumhu-
riyet Benim Festivali”, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda muhteşem bir finale hazırlanı-
yor. 44 dönümlük bir araziye Anadolu Ya-
kası’nın en büyük parkını yapan belediye,
burayı 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı he-
diyesi olarak, hizmete açacak. 29 Ekim Pa-
zartesi günü saat: 19.00’da gerçekleştirilecek
açılışta Koray Avcı, en sevilen şarkılarını Mal-
tepeliler için söyleyecek.

Yeşille hayat buldu

Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi’nde
yılda bir defa Kurban Bayramı öncesinde

kurban pazarı ve kesim alanı olarak kullanı-
lan, onun dışında yıl boyunca atıl durumda
bulunan 44 dönümlük arazi, vatandaşların
da korkulu rüyası haline dönüşmüştü. Geçiş
güzergahını kullanan vatandaşlar, kurban pa-
zarı sonrasında ortaya yoğun koku ve sineğin
yanı sıra bölgenin ıssız ve karanlık olmasın-
dan dolayı rahatsızlıklarını belediyeye iletti.
Bu duruma kayıtsız kalmayan Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç, mahalle halkına önce
bölgenin nasıl değerlendirilmesini istediklerini
sordu. Mahalle halkının park yapılmasını is-
tediği alanla ilgili harekete geçen belediye, 44
dönümlük araziyi kent içinde halkın nefes
alabileceği devasa bir yeşil alana dönüştürdü. 

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...
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)
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Maltepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Parkı'na
ilişkin konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yıllar önce bu alana AVM’ler, rezidanslar, gökdelenler
yapmak istediler. Biz buna müsaade etmedik ve halkımızın da talebiyle park yaptık” dedi

TÜRKAN ERVAN

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Parkın adını da düzenlediği anketle halka
soran Başkan kılıç, vatandaşlardan “Cumhuriyet
Parkı” yanıtını aldı. Cumhuriyet Parkı’nda 4 bin
500 metrekare gölet, etrafında 2 adet seyir te-
rası, kafeterya, etkinlikler için 500 kişilik anfi ti-
yatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları,
400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metre-
karelik koşu parkuru bulunuyor. Maltepe halkına
Cumhuriyet hediyesi vermek istediklerini vurgu-
layan Maltepe Belediye Başkanı ali kılıç, “Yıllar
önce bu alana aVM’ler, rezidanslar, gökdelenler
yapmak istediler. Biz döndük halkımıza danıştık.
Halkımızın onayını alarak bölgenin en büyük
şehir parkını Maltepe’ye kazandırmak için kol-
ları sıvadık. Söz verdiğiniz gibi tamamladık.
Onlar istedi, biz yaptık. Şimdi ise adını yine hal-
kımıza danışarak, ‘Cumhuriyet Parkı’ koyduk.
Cumhuriyetimizin 95. yılında, Maltepelilere çok
güzel bir Cumhuriyet hediyesi vermiş olacağız”
diye konuştu.

Halka danışarak yaptık
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Gencler icin 
calısıyoruz
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yurt dışı gezilerine katılan öğrencilerle kahvaltı
sofrasında bir araya geldi. Aydın, “Gençlerimiz için iyi bir gelecek sağlamak istiyoruz” dedi

ÖRNEK eğitim mo-
deli olan Simurg,
öğrenciler için eği-

timin yanında sosyalleşme-
ninde önemini biliyor ve bu
anlamda bir çok etkinliğe
imza atıyor. Bu etkinliklerden
öğrencilerin de oldukça ilgi
gösterdiği yurt dışı seyahat-
leri çocuklara farklı kültürleri
tanıma ve bir çok tecrübeyi
deneyimleme fırsatını sunu-
yor. Yurt dışı ve Balkan tu-

runa katılmış öğrenciler ile
bir araya gelen Eyüpsultan
Belediye Başkanı Remzi
Aydın da çocukların neşeyle
anlatmış olduğu seyahat iz-
lenimlerini dinleyerek onlarla
anılarını paylaştı.

Her şey sizin için

Çocukların konuşmalarının
ardından sahneye çıkan Baş-
kan Aydın, “4 yıldan beri
yurt dışına gönderdiğimiz

öğrencilerimizle bir araya
geldik. Hepsi yarının Fatih-
leri, Ibn-i Sinalari, Mehmet
Akifleri, Necip Fazılları,
Nene Hatunları olacak inşal-
lah. Bizler de onların daha
iyi bir geleceğe sahip olma-
ları için çalışmaya devam
edeceğiz” dedi. Kahvaltı ve
konuşmaların ardından Baş-
kan Aydın, kendisiyle fotoğ-
raf çektirmek isteyen
öğrencilerle fotoğraf çekildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Simurg Okulları’nda eğitim alan öğrencilerle 
bir araya geldi. Aydın, “Gençler için sıkı bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Beykoz halkı
ısınacak

“DolaBınDa Durmasın,
sokakları ısıtsın” sloganıyla
duyurulan “askıda kıyafet”

kampanyası için hazırlanan giysi kabini
Kavacık meydanı’na kuruldu. Kampan-
yanın açılışına, Beykoz Kaymakamı
ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı
Yücel Çelikbilek, Beykoz Belediye Baş-
kan Yardımcısı Yakup Özbek, iHH Bey-
koz Temsilcileri, iHH Beykoz Gönüllü
Hanımları ve vatandaşlar katıldı.
Kavacık mezarlığı’nın karşısına kurulan
kabinde, vatandaşlar kullanmadıkları
kıyafetlerini getirerek standa asacak.
ihtiyaç sahibi vatandaşlar da buradan
istedikleri kıyafetleri ücretsiz olarak ala-
bilecek.

Yardımlaşmak özümüzde var

Bu uygulamanın soğuk kış günlerinde
ihtiyaç sahiplerini ısıtacağını belirten
Başkan Çelikbilek; “Yardımlaşmak,
bizim özümüzde var. Gücümüz yettiğince
mazlumların, kimsesizlerin yanında ol-
malı onlara sahip çıkmalıyız. Geleneksel
kültürümüzün bir parçası olan askıda
ekmek uygulaması gibi, mağdur kişile-
rin askıdan kendilerine uygun kıyafeti
almaları sağlayan bu çok önemli bir ça-
lışma için emeği geçen iHH Beykoz
Temsilcileri ve iHH Beykoz Gönüllü Ha-
nımlara teşekkür ediyorum.” diye ko-
nuştu. ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri
bir araya getirmeyi de amaçlayan bu
iyilik hareketi mart ayına kadar devam
edecek.

GOP’da yeşil
mesaisi

Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi, hayata geçirdiği ‘Te-
mizlikte Farkındalık

Çocuklukta Başlar’ projesini sürdürmeye
devam ediyor. Bu kapsamda ilçe gene-
lindeki tüm okullarda, temiz ve güzel bir
çevrenin oluşmasında farkındalık oluş-
turmak amacıyla öğrencilerle birlikte et-
kinlikler düzenleniyor.
Düzenlenen programda ‘Çevre sağlığı’
konulu seminerler gerçekleştiriliyor, ar-
dından çocuklar ellerine aldıkları sü-
pürge ve faraşla temizlik yaparak
vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
7-12 yaş arasındaki öğrencilerde çevre
bilincini oluşturmak ve çevreye duyarlı
bir toplum yetiştirmek amacıyla düzen-
lenen etkinliğin 5.si Barbaros Hayrettin
paşa ilkokulu ve ortaokulu’nda gerçek-
leştirildi. Öğrenciler ve velilerle gerçek-
leştirilen etkinlikte çocuklar, kendilerine
tahsis edilen kıyafetlerle cadde ve so-
kakları temizleyerek vatandaşlara uya-
rılarda bulundu ve çeşitli bilgiler 
verdi.

Ali Kılıç

Remzi
Aydın
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1990 yılında bu yana varlığını sürdüren Kumburgazspor, öncelikli hedefleri şu şekilde açıkladı; “Bu yıl A takımımızı bir üst kategori
olan Süper  Amatör’e taşıyıp alt kategoriler olan U – 12, U – 14 ve U – 16 gibi branşlarda da sporcu yetiştirebilmektir.”

2019 Yılı 1 Dönem Meyve ve sebze ürünleri alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası: 2018/530740
1-İdarenin
a) Adresi: KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAH. 

EGE SK. NO:5 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2122952377 - 2122942036
c) Elektronik Posta Adresi: hayatiyesilyurt@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 64 Kalem Meyve ve sebze ürünleri alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Merkez Depo Nurtepe Sosyal Tesisi Beyaz Kafeterya Hamidiye 

Sosyal Tesisleri Kırkahvesi Kafeterya Çağlayan Kafeterya
c) Teslim tarihi: Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın 

miktarına ve özelliğine göre İşletme Müdürlüğünce, sözleşmenin 
yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar 
Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine 
kadar (sipariş geçildikçe) teslim edilecektir. Malların tesliminde 
2019 Yılı 1. Dönem Sebze ve Meyve Alımı İşi, Teknik Şartnamede 
Diğer Şartlar Bölümündeki Malların teslim programındaki şartlara 
uyulacaktır. Teslimatlar şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır 
vaziyette 01.01.2019 - 30.06.2019 tarihleri arasında Taşınır Geçici 
Alındı Belgesi karşılığında idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Merkez Mah. Lalezar sok. No : 1 Sadabat Hizmet Binası- 

Encümen Toplantı ve İhale Salonu
b) Tarihi ve saati: 08.11.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak firmaların hal kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi-
liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli is-
tekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kağıthane Beledi-
yesi İşletme Müdürlüğü Merkez mah. Ege sok. No: 5 Kağıthane/ İstanbul adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullana-
rak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü Merkez mah. Ege
sok No : 05 Kağıthane-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: ( 881619 ) 

Kumburgazspor
esaslı gelıyor
K umburgazspor'un beldedeki gençleri

spora yönlendirmek ve takımı ileriye ta-
şımak gibi hedefleri olduğunu anlatan

kulüp yönetimi, kulübün tanıtımına ilişkin
yapmış oldukları açıklamada şu ifadeleri kul-
landı; “1990 yılında faaliyete başlayan Kum-
burgazspor Kulübü'nün renkleri mavi beyaz
olup, beldemizin sayfiye yeri ve sahil kasabası
olması vesilesiyle logosu deniz, güneş ve
martının bir araya getirilmesiyle tasarlanmış-
tır. Derneğimizin kuruluş amacı; beden terbi-
yesi ile ilgili her türlü spor dalı ile uğraşmak,
bu dallarda amatör ruhlu sporcular yetiştir-
mek, her türlü spor müsabakası tertip etmek
ve gençliğin kötü alışkanlıklardan korunma-
sını sağlamaktır.”

Atatürk vurgusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün “ Sağlam kafa,
sağlam vücutta bulunur” sözünü şiar edindik-
lerini de anlatan kulüp yönetimi her zaman bu
doğrultuda yaklaşım göstereceklerinin altını
çizdi. Yapılan açıklmada, “Ruhsal ve bedensel
olarak sağlam bireyler olabilmelerine katkıda
bulunmak ve boş zamanlarını değerlendirebil-

mektir. Atamızın Gençliğe Hitabesinde bizlere
öğütlediği gibi birinci vazifemiz, Türk İstikla-
lini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve
müdafaa etmektir sözlerinden yola çıkarak

sporcularımızın vatanın korunması ve savun-
ması hususlarında bilinçlendirilmesi de kulü-
bümüzün öncelikli ilkesidir.   12 adet kurucu
üyemizin tamamı beldemizin değerli ailelerine

mensup olup başta spor kulübümüz olmak
üzere beldemizin kalkınması adına birçok
önemli projeye imza atmışlardır” ifadelerine
yer ver verildi. BURAK ZİHNİ

Kulübün bünyesi dahilinde
60 oyuncu olduğunu da kay-
deden yönetim, konuyla ilgili
yapılan açıklamada şu ifade-
lere yer verdi; “Kulübümüz
2017 – 2018 yılında 2. Ama-
tör Lig’de aldığı başarılı so-
nuçlar sayesinde 2018 –
2019 sezonunda 1. Amatör
Lig’de müsabakalarını ger-
çekleştirmektedir. Bu yıl A
Takım ve U 19 olmak üzere
iki farklı kategoride faaliyet
gösterecek olan kulübü-
müzde toplamda 60 adet li-
sanslı futbolcumuz
bulunmaktadır.  Müsabakala-
rımızı Celaliye Cemal Karasu
Stadyumunda oynamakla
birlikte kulübümüz Kumbur-
gaz mah. Ferah Sok. No:
22/A Büyükçekmece / İstan-
bul adresinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.”

60 lisanslı
oyuncusu var

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor bu akşam 3 puan için savaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I
Grubu 3. hafta maçında bugün
Belçika'nın Genk ekibi ile karşıla-
şacak. Vodafone Park'ta saat
22.00'de başlayacak mücadeleyi
Polonya Futbol Federasyonun-
dan hakem Daniel Stefanski yö-
netecek. Maçta Stefanski'nin
yardımcılıklarını Marcin Boniek ve
Dawid Igor Golis üstlenecek. Atiker Kon-
yaspor ve Göztepe maçlarında yaşadığı
puan kayıplarıyla sarsılan Beşik-
taş, Genk karşısında ala-
cağı galibiyetle
moralini düzelt-
meye çalışacak.
UEFA Av-
rupa Li-
gi'ndeki ilk
maçında
Sarps-
borg'u
3-1

yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise
deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Beşiktaş'ın aksine ligde iyi günler
geçiren ve Pro Lig'in zirvesinde
yer alan Genk, Avrupa'da ise
birer galibiyet ve yenilgiyle

ikinci sırada yer alıyor. İlk
maçında Malmö'yü

2-0 mağlup eden Genk,
ikinci karşılaşmasında
ise Sarpsborg'a 3-1

yenildi.

Sıkı dur AvrupA 

bız gelıyoruz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi
D Grubu 3. maçında bugün
Belçika'nın Anderlechtta-
kımıyla deplas-
manda
karşılaşacak.
Constant
Vanden
Stock Sta-
dı'nda TSİ
19.55'te
başlayacak
karşılaş-
mayı Bulga-
ristan Futbol
Federasyonun-
dan Georgi Ka-
bakov yönetecek.
Grubunda oynadığı ilk karşı-
laşmada Dinamo Zagreb'e
4-1 mağlup olan sarı-laci-

vertliler, ikinci maçında ise Spartak
Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Teknik

direktör Phillip Cocu yöneti-
mindeki Fenerbahçe,

grubunda 3 puanla 3.
sırada bulunuyor.

Hein Vanhaezeb-
rouck yönetimin-
deki ev sahibi
ekip ise grupta
puanla tanışa-
madı. Fenerbah-

çe'de önemli
karşılaşma önce-

sinde Mehmet
Topal dışında eksik

isim bulunmuyor. Sarı-
lacivertlilerde sakatlığı bulu-

nan Mehmet Ekici ve Tolga
Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadro-
sunda yer almıyor

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sı-
rada bulunan Akhisarspor, ilk kez katıldığı UEFA Av-
rupa Ligi'nde J Grubu'ndaki 3. sınavda bugün Avrupa

devi Sevilla'ya konuk olacak. İspanya'da Sevilla kentindeki
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda saat

22.00'de başlayacak maçı İskoç Kevin
Clancy yönetecek. Zorlu deplasmana 7 ek-

sikle giden Akigo'da cezalı Mustafa
Yumlu, sakatlığı bulunan Bilal Kısa,
Serginho, Vrsajevic, hasta olan Elvis
Manu ile UEFA kadrosunda yer al-
mayan Larsson ile Bokila

görev yapamayacak. Ak-
hisar, Avrupa Ligi'nde

çıktığı ilk 2 maçta
puan alamadı.

Akhisar’ın işi zor

Fener zafer peşinde
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K ader mi, tesadüf mü diye
kafamı karıştıran çok sa-
yıda hikâyenin de sahibi-

dir Mevlut dedem. 
Onun mücadelesini biraz, Cum-
huriyet’in hikâyesine benzetirim.
En zorlu bir anda hayata tutun-
mak ve sonra yeni ve güçlü bir
hayat inşa etmek…

Hikâyenin başına dönecek olursak, yıl
1800’lerin sonları. Yer Trabzon. Osmanlı’nın
büyük hikayesi yavaş yavaş sona doğru gidi-
yor. Fazla değil, 10-15 yıl sonra yaşanacak sa-
vaşlarla hızlı bir işgal dönemi başlayacak.
Trabzon’da o yıllarda her zaman olduğu gibi
Osmanlı’nın önemli ve stratejik bir yaşam
alanı. Her yerde olduğu gibi feodalizm burada
da etkisini gösteriyor. İstanbul’un, sarayın
güçlü kıldığı yetkilendirilmiş aileler toplum ha-
yatına hakim. Adalet terazisi bile onlarda.
Kimi zaman hassas, kimi zaman değiller. Ani-

den el değiştirebilen servetler ve aniden değişen
yaşamlar. Hayat, bazı yerlerde hızla akarken,
diğer köylerde olduğu gibi bizim köyde de
gayet durağan. Tüm Anadolu gibi Trabzon
köylerinde de fakirlik, hastalık, çocuk ölümleri
hayatın doğal bir parçası gibi. İşte İmamzade
Mevlüt Caneni köyünde böyle bir atmosferde
dünyaya geliyor dedem. (Ailenin kökleri Köp-
rübaşı’na dayanıyor. Zamanı bilinmeyen bir
dönemde Sürmene’nin Küneşara (Köprübaşı)
beldesinden Caneni köyüne göç etmiş İma-
moğlu ailesi)
‘Bu yaşamaz’ denilerek bir kenarda ölüme bı-
rakılmış Mevlüt dedem ailenin tek çocuğu
değil. 1 abla ve 3 ağabeyi daha var. Belki de
bunun rahatlığı ile zayıf bünyeyle dünyaya
gelen dedemden umudu çabuk kestiler. Ama
yanıldılar. 

4 DELİKANLI SAVAŞA GİTTİ
Mevlüt Dedem’in ağabeylerinin adları şöyle:
Ahmet, Alican ve Osman. 

Yazımın başında dediğim
gibi. Os-

manlı hızla sona yaklaşıyordu. Mevlüt dedem
genç yaştayken  savaş yılları başladı. Ana-
dolu’nun her yerinden yiğit Türk gençleri yıllar
içinde Yemen’den Balkanlara kadar geniş bir
coğrafyada savaşa tutuşuyordu. Cephe sayısı
çok olunca, çok askere ihtiyaç vardı. Pulatha-
ne’nin Caneni köyü 40-50 hane. Hanelerde as-
kerliğe elverişli kim varsa vatan görevine
çağrıldı. İmamzadelerin evinden de savaş için
4 delikanlı çıkıyordu.
Ahmet,
Alican,
Osman 
ve en küçükleri Mevlüt dedem.
Geride bırakılan eşler, 1 kızkardeş, anne ve
büyük nine ile 2 ağabeyin 2 kızı.
Kız çocukları o günlerde ve o kültürde ne ifade
ediyordu bilinmez ama Osman ilk döndüğü
cepheden bir başka cepheye giderken, minik
kızı Zehra’yı heybesine koyup savaşa götür-
mek istemiş. O kadar çok seviyormuş ki
Zehra’yı hiç ayrılmak istememiş.
Sarı saçlı, mavi gözlü dünya güzeli Zehra.
Belki de bugün kızıma olan sevgim Osman de-
denin genlerinden hatıradır kimbilir… Ahmet,

Alican ve Zehra’nın babası Osman gittik-
leri cephelerden bir daha geri dö-

nemediler. Genelkurmay
Başkanlığı kayıtla-

rına göre şe-
hitler

ama nerede ve ne zaman şehit oldukları 
bilinmiyor. 
MEÇHUL’ler…

MEVLÜT DEDEM ŞANSLIYDI
Mevlüt dedem ise Kurtuluş Savaşı’nın bir ne-
feri olarak Ankara’da topçu birliğinde görev-
lendiriliyor. En şanslıları bence Mevlüt dedem.
Bunu hayatta kaldığı için söylemiyorum. 1. Vi-
yana Muharebesi’nden sonra 238 yıl boyunca
geri çekilen bir askeri gücün nihayet bu çekil-
meyi durdurduğu anlara tanık olma şerefini
yaşadığı için şanslı görüyorum. 
Sakarya Meydan Muharebesi’nde Mevlüt
dedem de vardı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği
inançla Türkiye’nin milletçe kurtuluş savaşının
neferleri olarak düşmanı yene yene İzmir’e
varan Mevlüt dedem bir yandan ülkenin kur-
tuluşuna mutluluk gözyaşları ile seviniyor öte
yandan aynı gözyaşlarını cephedeki arkadaşla-
rından gencecik yaşta toprağa düşenler için
akıtıyordu.

KADER Mİ TESADÜF MÜ?
Savaş büyük zaferler ve acı hatıralarla sona 
ermişti.
Askerler İzmir’den ilk olarak deniz yoluyla İs-
tanbul’a getirildiler.
İstanbul’u işgal eden İngilizlere gözdağı
amaçlı bir süre bugün Beylikdüzü ilçesi sınır-
ları içinde kalan Haramidere’nin düz ve geniş
ovalarında kamp kurdular. İstanbul’un kurtu-

luşuna biraz daha vardı. Kader mi tesadüf
mü diye bana soru sorduran detaylardan

biri de budur. Bugün benim de yaşa-
dığım topraklara bizden 70-80 yıl

önce Mevlüt dedemin ayak
basıp buraları çok sevmesi.

Mevlüt dedem artık, Hara-
midere’nin düz ve geniş

ovalarında yıldızlı gök-
yüzüne bakarak ha-

yaller kurmaya
başlamıştı bile.

Dağların ara-
sındaki Ca-

neni
köyünde

yaşamış
ve dar
arazi-
lerde
tarı-

mın zorluğunu bilen biri olarak, Trakya’nın
düz ve uçsuz bucaksız bereketli toprakları ona
büyüleyici gelmişti. Eve dönüşte abilerine bu-
ralara taşınma planından mutlaka bahsede-
cekti. İstiklal Savaşı gazisi Mevlüt Dedem
yaklaşık 2 ay Haramidere’de kalmış. 6 Ekim
1923’de son işgal askeri de geldikleri gibi gi-
dince, nihayet beklenen dönüş anı geldi.

HARAMİDERE'YE TUTKUSU HİÇ BİTMEDİ
İçinde bulunduğu gemi Trabzon limanına
doğru hareket etmişti.
Boğazı geçip, Karadeniz’e girdiler. Mevlüt
dedem artık Mustafa Kemal’in, İstanbul Bo-
ğazı’na bakıp ‘Geldikleri gibi giderler’ diyerek
Samsun’dan başlattığı kutsal mücadelenin so-
nunda gelen zaferde yer almış gururlu bir gazi
idi. İmamzade ailesinin en küçük oğlu Meh-
met Oğlu Mevlüt şimdi burnunda tüten ana-
sına, 3 abisine, kız kardeşine kavuşmanın
heyecanını yaşıyordu.
Heyecanı fazla uzun sürmedi. Çünkü cephe-
lerden eve dönmeyi başarmış tek kişi Mevlüt
dedemdi. Alican’ın eşi ve çocuğu, Ahmet’in
eşi, Osman’ın eşi ve çocuğu, annesi ve karısı
Fadime ile bu kez kendi kurtuluş savaşını vere-
cekti. Köyüne döneli uzun yıllar geçse de Mev-
lüt dedemin Haramidere’ye olan tutkusu hiç
bitmedi. Hayallerini, planlarını abilerine anla-
tamamıştı ama sırada çocuklar vardı. Onlar da
burun kıvırırsa nihayet anlatacak torunları ola-
caktı. İşler yine dedemin istediği gitmedi. 6-7
yıl boyunca çocuğu olmadı. Eşi Fadime bu
durumdan ötürü kendini suçluyor aile büyük
üzüntü duyuyordu. Fadime, bu duygularla
köydeki komşusu, arkadaşı Zeliha’yı çok sev-
diği kocasıyla evlendirdi. 

DEDE DUASIYLA OLAN NASİP
Kader bu evliliğin hemen ardından ilginç bir
sürpriz yaptı. Kısa aralıklarla hem Zeliha hem
de Fadime hamile kaldı. İkisi de kısa aralıklarla
önce birer kız ardından da birer oğul dünyaya
getirdi. Mevlüt dedem ve eşleri Fadime ile Ze-
liha Cumhuriyet ruhu ile hayata tutunuyordu
artık. Mevlüt dedem unutamadığı Haramide-
re’yi oğullarına da anlatmıştır eminim. Belli ki
onları pek ikna edememiş. Şimdi de torunu
Hasan’a anlatıyor, o verimli topraklara yerleşip
orada tarım yapmasını tavsiye ediyordu. De-
demin içten ve samimi inancıyla ettiği dualar
torunu Hasan’ı kendisinden 70 yıl sonra Hara-
midere’ye getirdi. Torunu Hasan yani babam
Hasan İmamoğlu her zaman şunu söyler:
“Beylikdüzü bizim çabalarımız ile değil dede-
min duaları ile oluşmuş bir nasiptir” 

SAVAŞ ÇOK ACIMASIZDIR!
Ben İstiklal gazisi Mevlüt Dedemin yanından
hiç ayrılmazdım. Savaş anılarını da, ailemize
dair tarihi bilgileri de hep soruşturup ondan
dinlerdim. Mevlüt dedem her savaş görmüş
aklı başında asker gibi savaşlardan nefret
ederdi ‘Siz savaş nedir bilmezsiniz çok acıma-
sızdır savaş, Allah ülkemizi savaşlardan koru-
sun’ derdi. Onun savaşların felaket getiren
yönlerine dair anlatımları, İsmet İnönü’ye
karşı yapılan eleştiriler sırasında hep aklıma
gelir. Bu ülkeyi 2. Dünya Savaşı’na her
türlü diplomatik manevrayla sokmaması
ve bir çocuğu dahi babasız bırakmaması
büyük takdire şayan olaylardan biridir.

EKREM 
İMAMOĞLU

MAKALE

Mevlüt Dedem,
1895 yılında 

Pulathane’nin
(Akçaabat) 

Caneni (Cevizli)
köyünde dünyaya

gözünü açmış.
Aslında çok da

açamamış belli ki,
‘Bu yaşamaz’ 
denilerek bir

kenarda eceline
terk edilmiş. Kim
derdi ki o ölüme

terk edilen bebek,
1977 yılının 

Temmuz ayına
kadar gözlerini

hep açık tutacak
diye. Savaşlara,

hastalıklara
rağmen hayata
sımsıkı tutunup,

genç yaşında
ailesinin hayattaki
tek erkeği olarak

kalacak diye. 

CUmHURIYeT Ve
DeDem meVLUT

DeDemin savaş kadar hoşlanmadığı bir şey daha vardı.
Cehalet. Kendisi okur yazar olmadığı halde tüm ailemize iyi eğitim
almamızı telkin ederdi. Okur yazar olmanın önemini köyde değil as-
kerde, gurbette iken anlamıştı. Eşinden gelen mektubu ona bir başkası
okurken ve eşinin mektubunu ona bir başkası yazarken… 
Dedem ilginç adamdı. 1950’li yıllarda çok zor koşullarda hacca gitti, hacı
oldu. Cumhuriyet sevgisi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına
olan bağlılığı bize dedemden mirastır.
6 yaşıma kadar dedemin dizinden ayrılmadım. İstiklal gazisi Mevlüt İma-
moğlu’nun torunu Hasan’ın ilk çocuğu Ekrem İmamoğlu olarak onun vic-
danı, ahlakı, dünyaya bakışı, azmi ve kibirden uzak tavırları ile büyüdüm. Ne
mutlu bana ki Hacı Mevlüt İmamoğlu’nun bizzat hissetttiği Atatürk ve Cum-
huriyet sevgisiyle büyüdüm.
Ben bir tane okur yazarı bile olmayan küçük bir Karadeniz köyünde, büyük
bir istiklal mücadelesinde yok olmaktan kıl payı kurtulmuş bir ailenin ferdi
olarak, tüm eğitimini yüksek derecede tamamlamış biri olarak ve tıpkı baba-
mın dediği gibi, Mevlüt dedemin duaları ile yaşam kurduğum Beylikdüzü’nde
bugün yüz binlerce insana belediye başkanlığı yapıyorum. Ruhları şad olsun. 

HEP VAROLACAKSIN TÜRKİYE

Bu ülkenin varlığına canlarını veren tüm istiklal şehitlerimize, ataları-
mıza, ninelerimize, dedelerimize şükranlarımı sunuyorum.
Ne mutlu ki böyle bir milletin ferdiyim.
Ne mutlu Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği rotada 
yürüyen bir vatanseverim.
İyi ki varsın Türkiye Cumhuriyeti...
Hep var olacaksın Türkiye...
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

DEDEMiN 
DiZiNDEN HiÇ

AYRILMADIM

Ne mutlu Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği rotada yürüyen bir vatanseverim. İyi ki varsın Türkiye Cumhuriyeti... Hep var olacaksın Türkiye... Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Mevlüt 
İmamoğlu

Rahmetli dedem ve
ninem; ninemin 

kucağındaki emzikli
çoçuk ise benim


