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Ne Engin 
Akman’mış be! 

Muharrem İnce 
İstanbul'un adayı...

Cumhur İttifakı
bozuldu mu?

İstanbul'un en önemli
su havzası olan Büyük-
çekmece Gölü ve çevre-

sinde son günlerde kaçak
yapılaşma hız kazandı. İmar
Barışı'nı fırsat olarak gören
bazı uyanıklar çok sayıda
kaçak yapılaşma girişiminde
bulundu. Kaçak yapı sahipleri-
nin, zaman zaman belediye
ekiplerine müdahale ederek
görevlerini yapmalarını engel-

lemeye çalıştığı öğrenildi. Bü-
yükçekmece Belediyesi İmar
Müdürlüğü ve zabıta ekipleri,
son iki ayda yaptıkları denetim-

lerde su havzasında yer
alan imarsız alanda 53
kaçak yapı tespit ederek
mühürledi. Tespit edilen
ve mühürlenen kaçak ya-
pıların önümüzdeki gün-
lerde yıkımının yapılacağı
belirtildi. 
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KACAK HORTLADI
BELEDİYE EKİPLERİNİ TEHDİT EDİYORLAR

Kaçak yapılaşmaya göz
yumulmayacağını açık-
layan Belediye Başkanı

Hasan Akgün, “Belediye olarak
yasaların bize verdiği yetki çer-
çevesinde mücadelemizi veriyo-
ruz. Ancak zaman zaman
belediye ekiplerimiz tehdit al-
tında kalıyor. Kaçak yapılaş-
maya karşı sürdürdüğümüz
mücadelede Çevre ve Şehircilik

Bakanımızdan da yardım ve
destek bekliyoruz” diye ko-
nuştu. Damga'ya açıklamada
bulunan Akgün, İmar Barışı’yla
ilgili süre daraldığı için kaçak
yapılaşmanın bu günlerde
hortladığını belirterek,
“Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımızın bu durumun
önemle üzerinde durması
gerekir” açıklamasını yaptı. 
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BAKANLIĞA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ekrem
Hacıhasanoğlu

HABER

İmar Barışı’nı fırsat bilenler İstanbul’un 
en önemli su havzasını barındıran 
Büyükçekmece’de kaçak yapılaşma furyası 
başlattı. Damga'ya konuşan Belediye 
Başkanı Hasan Akgün, İmar Barışı’nda sürenin 
daralmasıyla kaçak yapılaşmanın hortladığını
belirterek Bakanlık’tan destek istedi

İBB'DEN DE DESTEK TALEP ETTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yasanın çıkmasının
ardından yapılan kaçaklar için 'tamamı yıkılacak'

açıklamasını yaptığını hatırlatan Akgün, "Cumhur-
başkanlığı seçiminden önce de Tepecik Türko-
ba'da bu tür kaçak kalkışma oldu. Eksiksiz
görev yapılacak diye talimat verdik. Bu konuda
İBB'den de yardım talep ediyoruz” dedi.

Hasan Akgün

Eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK
Parti İstanbul Milletvekili ve Bülent

Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'ın kendisine saldı-
rıda bulunmak istediğini iddia etti. “Esenboğa
Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç'ın oğlu
Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiye-
sizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi”
diyen Metiner, “Bu çirkin saldırının siyasi bedeli
olmayacaksa yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. 
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AK Parti eski 
İstanbul 

Milletvekili
Mehmet

Metiner, Bülent
Arınç'ın oğlu AK
Parti Milletvekili
Mücahit Arınç'ın

kendisine
saldırdığını iddia

etti. Arınç ise
“Fiziki bir 

müdahalem
olmadı. Zaten

dışarı kaçtı” diye
konuştu

ARINC SALDIRDI
METINER KACTI!

BUNUN BEDELİ OLMAYACAK MI?
Mücahit Arınç ise Metiner'e, “Babamla il-
gili eleştirel şeyler yazıyorsun. Tamam da,

niye tehdit dili kullanıyorsun!” diye sorduğunu
söyledi. “Söylemiş olduğum tüm cümlelerin arka-
sındayım” diyen Arınç, “Ağız dalaşı yaşandı ara-
mızda. Fiziki bir müdahalem olmadı. Zaten dışarı
kaçtı” açıklamasını yaptı. Arınç'ın açıklamasından
sonra konuşan Metiner de “Umarım parti genel
merkezimiz gereğini yapar” diye konuştu. 
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FİZİKİ BİR MÜDAHALEM OLMADI

Gazetecilere 
8 dalda ödül

İstanbul Gazeteciler Derneği
(İGD) tarafından artık geleneksel-

leşen 'Zirvedeki Gazeteciler' ödül tö-
reni bu akşam Hilton Hotel

Avcılar'da yapılacak.
Cumhuriyet kutlamasının
da yapılacağı törende 8
dalda ödül verilecek. Tören
hakkında bilgi veren İGD
Başkanı Mehmet Mert,
“İGD son üç yıldır bir gele-
nek başlatarak işini en iyi
yapanlar arasından bazıla-
rını ödüllendirme yoluna

gitti” dedi.  I SAYFA 6
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Mehmet Metiner Mücahit Arınç Mehmet Mert

Beylikdüzü (Kavaklı) eski Be-
lediye Başkanı Orhan Tıraşoğ-

lu'na kumpas kurarak 2002 yılında
tutuklanmasına neden oldukları
iddia edilen ve aralarında emekli as-
kerlerin de bulunduğu 3'ü tutuklu 8
sanığın yargılandığı davada sanıklar
savunma yaptı. Mahkeme, 3 sanığın
ev hapsiyle tahliyesine karar vererek,
duruşmayı erteledi.
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Kumpas davasında
3 kişi tahliye edildi

DİSK’in ilk kadın genel başkanı
olma özelliğini taşıyan Arzu

Çerkezoğlu Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nu maka-
mında ziyaret etti. Böylesi önemli bir
görevde kadın yönetici olmasından
oldukça memnun olduğunu belirten
İmamoğlu; “Kadının olmadığı yerde
saygısızlık ve adaletsizlik artıyor” şek-
linde konuştu. I SAYFA 4
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Kadınlar yoksa 
saygısızlık var!

Orhan
Tıraşoğlu

KARISININ
BOGAZINI KESTI

Olay Muratçeşme Mahallesi, Lale-
zade Sokak'ta bulunan toplu ko-

nutlardaki bir apartmanın giriş katında
meydana geldi. Beytullah Güraslan (42)
ve Fatma Güraslan (36) çifti, iki hafta 

önce Yozgat'ın Çan-

dır ilçesinde dünya evine girmişti. Edini-
len bilgiye göre, dün saat 13.00 sırala-
rında yeni evli çiftin arasında yaşanan
tartışma vahşetle sonuçlandı. Kıskançlık
krizine girdiği öne sürülen Beytullah Gü-
raslan, vücudunun farklı noktalarından
defalarca bıçakladığı eşini boğazını
keserek öldürdü I SAYFA 3
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Büyükçekmece'de bir kişi 2 hafta önce evlendiği karısını, boğazını
keserek öldürdü. Cinayetin ardından komşusunu arayan katil 
kocanın, “Ben eşimi geldiği yere gönderdim” dediği öğrenildi

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

2 HAFTA 
ÖNCE EVLENDİ
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HABERİN AYRINTILARI SAYFA 2’DE

İBB Başkanı Mevlüt Uysal,
Dijital Şehircilik Zirve-

si'nde "Kara, deniz ve raylı ula-
şım sistemlerini kontrol eden bir
sistem oluştu. İstanbul'da bu sa-
yede trafiğin yüzde 17 azaldığını
hesaplıyoruz. Dijitalleşme bunu
sağladı. Biz bunları yapabilirsek
bu hizmetlerle insanlar daha iyi
hizmet alacak" dedi. I SAYFA 5
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Trafik yüzde 
on yedi azaldı

Avukat Selin Seher Güler ve Av. Terek Ali,
Küçükçekmecelileri ‘Çocuk Hakları ve Çocuk

İşçiliği’ konusunda bilgilendirdi. Güler, erken yaşta
evliliğin suç olduğunu ve devletin bu konuda bazı
tedbirler aldığını belirtti.  I SAYFA 4
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Erken yaşta evlilik suçtur

Sultangazi'de bir
kişi, yardım baha-

nesiyle 85 yaşındaki 
Selahattin Karaşin'in pa-
rasını çaldı. Yaşananların

şokunu uzun süre atlata-
mayan Karaşin'in eşi
Emine Karaşin, “Hiç mi
vicdanı sızlamayacak?”
diye sordu. I SAYFA 3
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Hiç mi vicdanı 
sızlamayacak?

HABERİN AYRINTILARI SAYFA 7’DE

Beşiktaşlılar
Avcılar’da

güven tazeledi

Selahattin Karaşin Emine Karaşin
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mevsımler geCerken 

Ç evsimsel değişiklik-
ler, kalp ve dolaşım
sisteminde hormo-

nal değişimlere neden ol-
maktadır. Bu değişimler
önlem alınmadığı takdirde
kalp yetmezliği, çarpıntı ve
tansiyona neden olarak kişide
hayati risk yaratmaktadır.
Soğuk havalarda daha az terle-
yen vücudumuzun tuz ve su kaybı
azalmaktadır. Tuz ve su dengesinin
bozulması, tansiyon ve kalp yetmezliği-
nin en önemli nedenlerinden biridir. Bu
nedenle yaz aylarında 15 bardak tüketilen
suyu 10 bardağa, tuzu ise yarı yarıya
azaltmak gerekmektedir. Ayrıca tüm bu ki-
şisel önlemlerin yanı sıra tansiyon ve kalp
ilaçları her gün düzenli olarak kullanılma-
lıdır. Her mevsimde olduğu gibi üzüntü,
stres, uykusuzluk, aşırı yorulma, araya
giren enfeksiyonlar da tansiyonun yüksel-
mesini önlemek için kullanılan ilaçların ye-

ter-
siz kalma-
sına yol açabilmektedir. Bu tür
durumlarda öncelikle stres ve aşırı yorula-
cağınız aktivitelerden uzak durmanız, dok-
torunuz ile iletişim kurarak ilacımızın
dozunu yeniden düzenlemeniz gerekmek-
tedir. Araya giren enfeksiyonlar, tansiyonu
etkilediği gibi şeker hastalığı olanları da et-

kileyebilir. Diyabet
ilacı kullanan, bu tür
durumlarda mutlaka
doktoruna giderek
şekerini kontrol ettir-
melidir. İnsülin kul-
lanan şeker
hastalarının yakın-

ması olmasa da dok-
toruna gitmesi ve

kontrollerini yaptırması
gerekmektedir.

Sindirim sisteminizi siz
de eğitebilirsiniz

Mevsimsel değişimlerden etkilenen
sindirim sistemi, mide ülseri, gastrit, reflü,

hazımsızlık ve kabızlık gibi hastalıklarda
artış yaşanmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle daha önce mide rahatsızlığı bulu-
nan kişilerin, sonbahar mevsiminin başla-
ması ile birlikte mutlaka mide ile ilgili
diyete yeniden başlanması gerekmektedir.
Ayrıca mide sağlığı için sigara, kahve,
acılı, yağlı, aşırı tatlı ve kuru gıdalardan

uzak durulmalıdır. Yakın-
maların arttığı durumlarda
zaman kaybetmeden ala-
nında uzman doktor kont-
rolünde tedaviye bir an
önce başlanmalıdır. Egzer-
siz, her mevsimde olduğu
gibi sonbahar ve kış ayla-
rında da vücudumuzun sağ-
lığı için önemlidir. Hava
durumuna göre uygun kıya-
fetler giyerek spor yapmak,
yürümek, bisiklet sürmek, ola-
nak var ise yüzmek sindirim
sistemi sağlığı için önemli fayda
sağlar. Sonbaharda en sık gülen
rahatsızlıklardan birisi de kabız-
lıktır. Akıllı ve eğitilebilir olan sin-
dirim sitemini aldığınız basit
önlemlerle kontrol altına alabilir-
siniz. Tuvalete 1-2 günden fazla çı-
kamadığınız durumlarda, her gün
aynı saatte tuvalete giderek, bol su
içerek, kabızlık gideren besinler tü-
keterek bu rahatsızlıktan kurtulabilir.

HABER MERKEZİ

“ÇocUkLUk Çağı Alzherimer”
olarak bilinen Niemann-Pick Tip C
(NP-C) hastalığı, yapılan araştır-

malara göre AB’de de 100.000 kişiden 1’inde
görülen bir genetik bozukluk olarak biliniyor.
Hastalık, kolesterol trafiğini düzenleyen, geri
dönüşümünü veya yeniden kullanımını sağ-
layan proteinin işlevini bozuyor. Bu da beyin,
karaciğer ve dalakta kolesterol birikmesine
sebep oluyor. Biriken kolesterol beyin hasa-
rına ve kaçınılmaz olarak bilişsel beceriler ve
haraketliliğin azalmasına neden oluyor. Tipik
olarak çocukluk döneminde teşhis edilen
NPC yaşamın ikinci veya üçüncü on yılında
ise hayatı tehdit edecek seviyeye hızla ilerli-
yor. Bilim dünyası ise hastalığın tedavisi için
çözüm yolları arıyor. Bu noktada bilim dün-
yasına önemli bir katkı ise İTÜ’den geldi.
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve dok-
tora sonrası araştırmalar yapan Dr. Anto-
nino Puglisi, doğal olarak oluşan şekerlerden
olan Siklodestrinler’in (CD’ler) kolesterolü
uzaklaştırma yeteneklerine dikkat çekerek

hastalığın tedavisindeki potansiyeli inceledi.
İTÜ’lü bilim insanları sorunu CD’leri daha
büyük makromoleküler yapılara gömülme
suretiyle çözmenin mümkün olduğunu düşü-
nüyor.

Çalışmalar sürüyor

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve Dr. Anto-
nino Puglisi, yaptığı çalışma ile ilgili şunları
söyledi: “Umut verici olsa da, ß-CD'nin kim-
yasal modifikasyonuna dayanan NPC'nin
güncel tedavisi, beyindeki zayıf farmakokine-
tik ve biyo yararlanımdan muzdariptir.
CD'ler aslında kan-beyin bariyerini (BBB) et-
kili bir şekilde geçmiyor gibi görünmektedir.
Ayrıca, yeterli bir terapötik etki elde etmek
için, yüksek dozda CD'lere ihtiyaç duyulmak-
tadır, çünkü sistemik olarak uygulanan
CD'ler kan dolaşımında böbreklerden hızlı
atılması nedeniyle kısa bir yarı ömre sahiptir-
ler. Bu sınırlılıkların bir kısmının aşılması, CD
makrosiklinin daha büyük bir makromolekü-
ler yapıya gömülmesiyle mümkündür. AA

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı ve doktora sonrası araştırmalar yapan Dr. Antonino
Puglisi’nin “Çocukluk Çağı Alzherimer” olarak bilinen unutkanlık hastalığı ile ilgili yaptığı araştırmalar bilim dünyası tarafından yakından takip ediliyor

hasta olmayın
Havaların soğuması ile birlikte kış hastalıkları da ortaya çıkmaya başladı. Memorial Hizmet 
Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Ali Vardar, sonbahar ve kış hastalıklarından 
korunmanın yolları hakkında bilgi verdi

Mevsimsel değişikliklerden en çok solunum sistemleri etki-
lenerek boğaz, solunum yolları ve akciğer rahatsızlıklarına

neden olmaktadır. Boğaz enfeksiyonları, her mevsim geçişinde çok
sık tekrarlayarak artış göstermektedir. Bahar enfeksiyonlarının en

önemli belirtileri olan boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, öksürük varsa
zaman kaybetmeden doktora giderek tedavi olunması gerekir. Çünkü za-
manında tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonları kan yolu ile vücuda yayı-

larak kalp romatizmasına (kardit, kalp kapak hastalığı) veya böbrek
hastalıklarına (glomerulonefrit) yol açmaktadır. Özellikle çocukluk ça-
ğında önemsenmeyen, ihmal edilen, yeterli süre ve uygun ilaçlarla te-

davi edilmeyen boğaz enfeksiyonları her türlü komplikasyona yol
açabilir. Bu nedenle yeterli süre, doğru ilaçlarla ve uzman doktor iz-

lemi çok önemlidir. Bronşit, zatürre, astım, KOAH gibi solunum
yolları hastalıkları, mevsim değişimlerinde artış görülmekte-

dir. Bu hastalıklarınız varsa yakınmalarınız artış göster-
meden mutlaka doktora kontrole giderek

önlemlerinizi almanız gerekmektedir.

Böbrek
sağlığınızı bozmasın

ITU unutkanlığa care olacak

Tansiyon şakaya gelmez
İSTANBUL Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Der-
neği (TİHUD) Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, hiper-

tansiyon konusunda önemli bilgiler verdi. Ülkemizde yüksek
tansiyon farkındalık seviyesinin oldukça düşük olduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. Kerim Güler, hipertansiyonda erken teşhisin
önemli olduğunu söyledi. Hipertansiyonun bir damar sorunu ol-
duğunu ifade eden Prof. Dr. Güler, “Hipertansiyon damarın içinde
kan kütlesinin yaptığı basınçtır. Bu açıdan hipertansiyon çok
önemli bir hastalık. Öyle ki bu hastalık kalp krizi, inme ve diğer
beyin hadiselerine neden olabilecek kadar büyük ölümcül hastalık-
lara yol açar. Hipertansiyonun erken dönemde kontrol altına alın-
ması ise hem hekimin karşılaşacağı hem de hastanın yaşamak
zorunda kalacağı sıkıntılı süreçleri çoğu zaman ortadan kaldırıyor ve
genellikle erteliyor” şeklinde konuştu.

Belirtilere dikkat edin

Hipertansiyonun baş ağrısı, baş dönmesi,
yüzde kızarıklık, kalp çarpıntısı, kolay yo-
rulma gibi belirtiler gösterdiğini vurgulayan
Prof. Dr. Güler, “Bu belirtiler ile birlikte
hasta hipertansiyonu olduğunun farkına
varabiliyor. Ancak bununla birlikte, hiçbir
belirtisi olmayan hipertansiyon tipleri de
vardır. Söz gelimi tansiyon yüksektir ancak
hastanın bir şikayeti yoktur. Bu en tehlikeli
durumdur ve biz hekimler buna ‘sessiz
katil’ diyoruz. Çünkü kişi hastalığın far-
kında olmadan yaşam tarzına aynen
devam ediyor ve bizim karşımıza felç ya
da kalp krizi ile geliyor. Ancak bilinmelidir ki, hipertansiyon tedavi
edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır” değerlendirmesinde bulundu.

Esenyurt Belediyesi, sağlıklı ve hareketli ya-
şama dikkat çekmek ve vatandaşları spora teş-
vik için sağlık yürüyüşü düzenliyor. 28 Ekim
Pazar günü 10.30’da gerçekleştirilecek yürü-
yüşe Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül,
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe
başta olmak üzere ilçe protokolü, milli spor-
cular ve Esenyurtlu vatandaşlar katılacak.
Esenyurt kaymakamlık eski binasının önün-
den başlayıp Esenyurt Belediyesi önünde
sonlanacak yürüyüşe 10 bin kişinin katıl-
ması bekleniyor. Toplam 2,2 kilometrelik bir
mesafeyi yürüyerek kat edecek vatandaş-
lar sağlık için yürüyüş mesajı verecekler.
Yürüyüşe katılım için kayıt olan her va-
tandaşa tişört hediye edilirken, noter hu-
zurunda yapılacak çekilişle de 500
kişiye tablet, bisiklet, ücretsiz sağlık ta-
raması, eşofman takımı, spor çantası,
saat, futbol topu hediye edilecek. 

Esenyurt sağlık
için yürüyecek

Kerim
Güler

Yusuf
Yağcı

Antonino
Puglisi
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olay Sultangazi İsmet-
paşa Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Oğlu Ali

Karaşin'i ziyaret etmek için Kırklare-
li'den İstanbul'a gelen Selahattin ve
Emine Karaşin çifti, önceki gün hır-
sız şoku yaşadı. Alışveriş yapmak
için evden çıkan 85 yaşındaki Sela-
hattin Karaşin, marketin yolunu
tuttu. Hırsızın yaşlı adamı takibi gü-
venlik kameralarına yansıdı.

Elinden parayı alıp kaçtı

Alışverişi tamamlayan yaşlı adam
eve doğru gitmeye başladı. Bu arada
yaşlı adamı takip eden bir kişi, bina
girişinde Selahattin Karaşin'e kendi-
sini oğlu Ali Karaşin'in arkadaşı ola-
rak tanıttı. Yaşlı adamın güvenini
kazanan kişi, oğluna borcu olduğunu
ve bu borcu ödemek istediğini söy-
ledi. Yaşlı adam ile birlikte Karaşin
ailesinin yaşadığı binaya giren bu

kişi, yaşlı adama bozuk parası olup
olmadığını sordu. Yaşlı adam da
bozuk parasının olduğunu ifade ede-
rek cebinde bulunan paraları çıkardı.
Vicdansız kişi, yaşlı adamın elinden
bin 300 lirayı kaptığı gibi hızlıca olay
yerinden uzaklaştı.

Yaşlı kadın büyük korku yaşadı

Selahattin Karaşin'in eşi Emine Ka-
raşin (84) şahit olduğu olay karşı-
sında büyük bir korku yaşadı. Neye
uğradığını şaşıran Karaşin çifti, tele-
fona sarılarak çocuklarına haber
verdi. Kısa sürede eve gelen Ali ve
Hasine kardeşler, baba Selahattin
Karaşin'in olayı anlatması üzerine
hemen polise haber verdi. 85 yaşın-
daki Selahattin Karaşin, yaşadıkla-
rından dolayı korkmadığını belirterek
“Yanıma geldi ve bana 'Sen Ali'nin
babası mısın?' diye sordu. Ben de
evet dedim ve neden sorduğunu söy-

ledim. Kendisi oğluma borcu oldu-
ğunu, bu borcu bana verip veremeye-
ceğini sordu. Ben de verebileceğini
söyledim. Beraber eve geldik. Burada
bana bozuk paramın olup olmadı-
ğını sordu. Ben de 'var' diyerek ce-
bimde bulunan  parayı çıkarttım. O
esnada elimden kaptığı gibi kaçtı"
dedi.

Polis soruşturma başlattı

Selahattin Karaşin'in eşi Emine Ka-
raşin ise yaşadıklarından dolayı çok
korktuğunu söyledi. Olayın yaşandığı
saatlerde kendisinin işte olduğunu
belirten Ali Karaşin (53), ablasının
haber vermesiyle yaşanan olaydan
haberdar olduğunu dile getirdi. Ka-
raşin, eve geldiğinde anne ve babası-
nın panik içerisinde olduğunu ifade
etti.  Kısa sürede olay yerine gelen
polis, olayla ilgili soruşturma baş-
lattı. DHA

CanI koCa!
Büyükçekmece'de bir kişi 2 hafta önce evlendiği karısını, boğazını keserek öldürdü. Acımasız kocanın
cinayetin ardından komşusunu arayıp, “Ben eşimi geldiği yere gönderdim” dediği öğrenildi

O lay, Muratçeşme Mahallesi, Lalezade
Sokak'ta bulunan toplu konutlardaki
bir apartmanın giriş katında dün öğle

saatlerinde meydana geldi. Beytullah Güraslan
(42) ve Fatma Güraslan (36) çifti, iki hafta
önce Yozgat'ın Çandır ilçesinde
dünya evine girmişti. Şiddet
gördüğü için sonlandırdığı
ilk evliliğinden iki kız ço-
cuğu olan Fatma Güras-
lan'ın kızları da çift ile
birlikte yaşıyordu. Edi-
nilen bilgiye göre, dün
saat 13.00 sırala-
rında yeni evli
çiftin ara-
sında yaşa-
nan
tartışma
vah-
şetle
so-

nuçlandı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen
Beytullah Güraslan, vücudunun farklı noktala-
rından defalarca bıçakladığı eşini boğazını ke-
serek öldürdü.

Fatma'yı geldiği yere gönderdim!

Beytullah Güraslan'ın, cinayetten
sonra, eşinin mahalleden komşusu ve
arkadaşı olan bir kadını telefonla
aradığı ve ağlayarak, "Ben Fatma'yı

öldürdüm. Hakkınızı helal edin.
Şimdi de adalete teslim olacağım"
dediği öğrenildi. Bu telefon üzerine
polisi arayan komşunun ihbarıyla
söz konusu adrese gelen asayiş

ekipleri, eve girdiklerinde
Fatma Güraslan'ın

kanlar içeri-
sindeki

cesedi ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şube
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de vahşetin yaşan-
dığı adrese gelerek delilleri topladı. Cumhuri-
yet savcısının da cinayet mahallinde
incelemelerde bulunmasının ardından, talihsiz

adının cenazesi otopsi yapılmak
üzere Adli Tıp Kurumu'na götü-

rüldü. Mahalle sakini bir genç,
olayla ilgili yaptığı açıklamada,
"Kimse bir şey duymamış ama.
Polis ekipleri buradaydı, Olay

Yeri İnceleme ekipleri geldi,
hiçbir şey göstermediler

zaten. Çalışma yapıp
gittiler" dedi. DHA

Katil zanlısının, cinayet-
ten kısa bir süre önce bir
sosyal paylaşım sitesin-
deki hesabında bazı pay-
laşımlarda bulunduğu
ortaya çıktı. Eşini kıs-
kançlık krizi nedeniyle öl-
dürdüğü öne sürülen
Beytullah Güraslan'ın, 19
Ekim'de "Kontrolsüz öfke;
ateşin odunu yiyip bitir-
diği gibi, insanı yer bitirir.
Rabbimiz, öfkeyi korun-
mak, savunmak için ver-
mişti düşmana karşı. İşte
bundan dolayı, öfkeyi yö-
netemeyenler, rüzgarın
önünde yaprak gibi sağa
sola savrulmaya mah-
kumdur" şeklinde bir pay-
laşım yaptığı görüldü.
Cinayetin ardından polise
teslim olan Beytullah Gü-
raslan'ın, emniyetteki iş-
lemlerinin devam ettiği
öğrenildi.

Sosyal medyadan
mesaj vermiş

Sultangazi'de bir kişi, yardım bahanesiyle 85 yaşındaki Selahattin Karaşin'in parasını çaldı. Yaşananların
şokunu uzun süre atlatamayan Karaşin'in eşi Emine Karaşin, “Hiç mi vicdanı sızlamayacak?” diye sordu

Hiç mi vicdanı sızlamayacak?

Sultangazi'de jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3
kamyon sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi kadın tekstil işi yaptığını sandığı
kiracısının dükkanından çıkanları görünce uzun süre gözyaşı döktü

İSTANBUL İl Jan-
darma Komutanlığı
İstihbarat Şube Mü-

dürlüğü ekipleri Sultangazi'de
bir iş yerinde sahte içki üre-
timi yapıldığı bilgisini aldı. Ya-
pılan teknik ve fiziki takip
sonucu şüphelilerin bir iş ye-
rinde üretim yaptıkları ve çok
sayıda satışa hazır sahte içki
bulundukları bilgisini aldı.
Jandarma ekipleri operasyon
için harekete geçti. Polis ve
zabıta ekiplerinin de desteği
ile sahte içki imalathanesi ola-
rak kullanılan iş yerine jan-
darma ekipleri baskın
düzenlendi. Düzenlen operas-
yonda çok sayıda sahte içki
ve üretiminde kullanılan mal-
zeme ele geçirildi. olayla ilgili ise Aydın
H. gözaltına alındı. 

Hiç şüphelenmedik

Operasyon sırasında tekstil işi yaptığı ki-
racısının sahte içki ürettiğini öğrenenin
ev sahibi Havva Özkan gözyaşları içinde

iş yerinden çıkarı-
lanları seyretti. Yak-
laşık 3 kamyon
sahte içki ve malze-
menin çıkışı mahalle
sakinlerini de hay-
rete düşürdü. Eşiyle
birlikte iş yerinden
çıkarılanları izleyen
Özkan, "Dükkan sa-
hibiyim niye böyle
oldu. Hiçte şüphe-
lenmedik" dedi.
Metin Özkan eşini
teselli etmeye ça-
lıştı.Tekstil işi yaptı-
ğını sandığını
söyleyen bir ma-
halle sakini ise
,"Çok şaşırdım.

Komşuyuz sonuçta. Çuvalla parça alıp
götürüyordu. Parça satıyordu sanıyor-
duk. Duyunca ben şok oldum açıkçası
ama ummadığın taş baş yarıyormuş
demek ki " diye konuştu. Bir başka ma-
halle sakini de uzun süredir burada otur-
duğunu ve çok şaşırdığını dile getirdi.

Kiracısı yüzünden 
gözyaşı döktü

beyoğlu alev alev
beyoğlu’nda daha
önce boşaltılan bir eğ-
lence mekanında yangın

çıktı. Yangın çevrede paniğe neden
oldu. Refik Saydam Caddesi üze-
rinde bulunan bir binada saat
09.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfai-
yeye haber verdi. Kısa sürede
gelen itfaiye ekipleri alev alev
yanan binaya müdahalede bu-
lundu. Yangın yaklaşık yarım saat
süren çalışmalar sonunda tama-
men söndürüldü. 

Eşi Selahattin
Karaşin’in parasını

çalan hırsıza
seslenen Emine
Karaşin, “Hiç mi
utanmıyorsun?”

diye sordu.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

Muharrem İnce
İstanbul'un adayı....

sultangazİ’de aniden
yola fırlayan bir kişiye oto-
mobilin çarpma anı güven-

lik kamerasına yansıdı. Sultangazi 50.
Yıl Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıra-
larında meydana gelen kazada, ani bir
şekilde yola fırlayan 70 yaşındaki
Mehmet Arslan'a, A.Y., yönetimin-
deki araç çarptı. O anlar güvenlik ka-
meraları tarafından saniye saniye
görüntülendi. Görüntülerde otomobi-
lin çarptığı Mehmet Arslan, çarpma-
nın etkisiyle savruluyor. Araç

sürücüsü ve çevredekiler hemen yaşlı
adamın yanına koşup ambulans çağı-
rıyor. İlk yardım bilgisi ile yaralı Meh-
met Arslan'a müdahale eden Yaşar
Yıldız, ambulans gelene kadar yaşlı
adamın başından ayrılmadı. Kazanın
olduğu gün ilk yardım eğitimi aldığını
söyleyen Yıldız, “Bugün ilk yardım
eğitimi almıştım. Yaşlı amcamıza ilk
müdahaleyi ben yaptım. Amcamızın
bilinci yerindeydi. Ambulans gelene
kadar amcamızın başında ben dur-
dum" dedi. 

Az daha ölecekti

Yaşadığı kıskançlık krizleri sebebiyle eşini öldüren katil koca Beytullah Güraslan’ın
cinayetin öncesinde sosyal medya hesaplarından, imalı bir şekilde cinayet işleyeceğini
de duyurduğu anlaşıldı. Güraslan, paylaşımlarında sık sık yok etmekten söz ediyordu.

Havva Özkan

Y aklaşık iki hafta önce; Muharrem İnce
İstanbul'a aday olur mu? Başlığı ile
yazdığımız yazıda İnce'nin gönlünde

yatan aslanın CHP'den İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı olup ve kazanmak ol-
duğunu söylemiştik.

O günlerde yaptığı açıklama ile; “Yerel se-
çimlerde CHP'nin İstanbul belediye başkan
adayı olabileceğini, İstanbul'u alanın Türki-
ye'yi alacağını, inanılmaz bir sükse yaparak
bunu başaracağını” kaydeden İnce'nin bu ifa-
desine ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Sözcüsü Faik Öztrak; “Sayın İnce, Cumhuri-
yet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı.
Her tarafa, her yere aday olma hakkı var”
diyerek bir anlamda İnce'ye adaylık kapısını
aralamıştı.

***
Yine o günkü yazımızda daha MHP ve AK

Parti'nin yerel seçim ittifak olasılığı olmasına
rağmen, 24 Haziran seçimleri sonrası Mu-
harrem İnce'nin az da olsa prestij kaybetme-
sine rağmen Muharrem İnce'nin toplumda,
CHP'lilerin çoğu üzerinde, CHP'li olmayan
ama AK Parti'ye karşı olan birçok siyasi parti
sempatizanı üzerinde ciddi anlamda karşılığı
olduğunu belirtmiştik.

Dolayısıyla 2014'de Mustafa Sarıgül'ün
yüzde 40'ı geçerek ciddi oy almasına rağmen
kaybettiği seçimleri bu defa Muharrem İn-
ce'nin kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu
da ifade ettik.

Bugün bir de üzerine Cumhur İttifakı’nın
yerelde bozulmasını hesaba katarsak İnce'nin
şansının arttığını söyleyebiliriz.

***
Muharrem İnce her ne kadar geçen gün

katıldığı tv programında "İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için aday olacak mısınız?" soru-
suna verdiği cevapta eğilim yoklaması veya
ön seçim dayatması yapsa da bu saatten
sonra Muharrem İnce'nin, CHP'den İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması
için artık daha hızlı gelişmelere tanıklık ede-
ceğimizi söyleyebiliriz.

***
Peki bu göz bebeği koltuğun diğer güçlü

adayları; Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi ne
yapar dersiniz?

Öncelikle bu isimlerin gönlünü alma ve on-
larla ortak çalışmalar yapma işi Muharrem
İnce'ye düşecektir.

Eminim İnce şimdilerde o adımları at-
makla meşguldür.

İnce'nin adaylığı diğer 
ilçelere nasıl tesir eder?

Peki diyelim Muharrem İnce İstanbul
adayı oldu.

O zaman İnce başta İstanbul'un 39 ilçesi
olmak üzere CHP'nin kalesi olacak yerlerde
aday belirlemek için talepler açacak mı?

Mutlaka bazı yerler ile ilgili önerileri 
olacaktır.

Ancak...
Ortada CHP'nin yerelde başarılı olması söz

konusu iken.
CHP'nin 25 yıl sonra İstanbul'u geri alması

söz konusuyken.
Ve bu başarı sonrası belki de ilerideki

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olma
ihtimali söz konusuyken bir ilçe belediye baş-
kanlığında ne İnce tarafının ne de CHP üst
yönetiminin ısrarcı olacağını zannetmiyorum.

Kim hangi ilçede doğru aday ise o kişinin o
ilçede aday gösterileceğini düşünüyorum...

İstanbul'da 225 kilogram toz
halde uyuşturucu hap ham-
maddesi ele geçirilen operas-

yonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin uyuşturucu hapları üretmek
için Zekeriyaköy'de bir villayı kiraladıkları
öğrenildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hollan-
da'dan kaçak yollarla getirtildiğini
belirlediği toz haldeki maddenin uyuştu-
rucu hapa dönüştürerek piyasaya süreceği
bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hap üretebilirlerdi

Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hap-
ları üreteceği Sarıyer, Bahçelievler, Bayram-
paşa ve Fatih'te çeşitli adreslere baskın
yaptı. Narkotik polislerinin Zekariya-
köy'deki aylık kirası 12 bin lira olan ve 1 yıl-
lık kirası peşin ödenen villanın da arasında
bulunduğu adreslere yaptığı baskınlarda,
piyasa değeri 24 milyon lira olan, 1 milyon
200 bin ecstasy hap üretebilecek 225 kilo-
gram toz halde hammadde, hap üretmek
için kullanılan çeşitli makineler, kalıplar ile
2 tabanca ve 'Uzi' olarak bilinen bir otoma-
tik silah ele geçirildi.

Zehir tacirlerine

darbe
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B u soru öyle sanıyorum uzunca bir
zaman konuşulacak, cevabı 
aranacak.

İlkesel planda yapılmayan ittifaklar, kişi-
sel ya da grup çıkarları söz konusu oldu-
ğunda çok kolay bozulur. Cumhur ittifakı da
24 Haziran seçimleri öncesi MHP ve Ak
Parti’nin seçim kazanmasına yönelik hazır-
lanmış bir senaryoydu, o dönemde her iki
parti de bu ittifaktan yeterince ve siyaseten
yararlandı.

Martta yapılacak Yerel Seçimler öncesi,
her iki parti yeniden durum değerlendirmesi
yaptılar ve aslında anlaşmalı olarak da yerel
seçimlere yönelik sonlandırdılar.

İktidar partisi açısından baktığımızda,
Güneydoğuda muhafazakar Kürt oylarını al-
masının önünde MHP engel teşkil ediyordu.

Keza tüm dünyada yükselen milliyetçilik
dalgasından etkilenerek MHP nin kimi
zaman yaptığı dengesiz çıkışlar, iktidarı zor
durumda bıraktığı gibi, Adana, Mersin, Ma-
nisa gibi kimi Büyükşehirlerde oyların AK
Parti, CHP ve MHP arasındaki dengeli dağı-
lımı, birinin diğeri lehine yarıştan çekilme-

sine imkan vermiyordu.
MHP açısından baktığımızda da; AK Par-

tiye tümüyle teslim olunmuş algısı tabanda
rahatsızlık yaratmaya başlamıştı.

Af konusu, andımızla ilgili Danıştay kara-
rıyla ilgili farklı yaklaşımlar da eklenince
beklenen oldu. Tavanda bir ittifak zaten
resmi olarak yapılamayacağı gibi, partilere
de özel bir avantaj sağlamadığı için yerel se-
çimlerde Cumhur ittifakı askıya alındı.

Ama bu demek değildir ki; yerel seçim-
lerde tabanda ittifak olmayacak!

MHP nin İstanbul’da aday çıkarmayaca-
ğını açıklamasının dışında hiç şansı olmadığı
kimi illerde ülkücülerin tercihlerinin AK
Parti adayından yana olacağını söylemek sa-
nırım yanlış olmaz.

Özetle söylemek gerekirse; ilke ve ideojiler
bazda, politika ve proje odaklı işbirlikleri si-
yasi partiler arasında her zaman olabilir.
Bunun adına ister ittifak, isterseniz başka şey
deyin, bunların çok uzun süreli olması müm-
kün değildir.

CHP’nin oluşturduğu Millet İttifakını bı-
rakın, geçmişte ideolojik olarak aynı kaynak-

tan beslenen sol gruplar bile
bunu başaramamışken; şimdi iktidar amaçlı
mücadele veren kitle partilerinin çok uzun
soluklu işbirliklerinin mümkün olamayacağı
açıktır.

İşin ilginç yanı solda kimi kesimlerin, bu
gelişmeden yola çıkarak AK Partinin yenile-
bileceği umuduna kapılmaları.

Evet doğru, gerçekçi, halkta karşılık bula-
cak proje ve politikalarla elbette AK Parti
yerel seçimlerde yenilebilir. Özellikle CHP
kimi metropollerde başarı yakalayabilir. 

Ama Cumhur ittifakı bozuldu diye değil.
Kendi iç dinamiklerini harekete geçirebilir,

aday belirlemede demokratik yöntemleri uy-
gular, tabanın iradesini dikkate alırsa ancak,
başarılı olabilir.

Geçmişte kimi zaman yapıldığı gibi, ça-
reyi doktorda değil, hacı da, hoca da, üfürük-
çüde arayan cahil insanlar örneği; kendi
dışında aramaya kalkar, kendi öz gücüne gü-

venmezse, yine birçok yerde belediyeleri altın
tepside iktidara sunmak durumunda 
kalabilir.

Kuşkusuz yerel dinamikler, sosyal denge-
ler dikkate alınacaktır.

Kuşkusuz seçmen profili, örgütün talepleri
ve bölgede var olan siyasi güç odakları hesap
edilecektir.

Ama sonuçta atanan adayın, sosyal demo-
krat belediyecilik yapabilecek zihniyette ve
yeterlilikte olması CHP tabanının en çok is-
tediği bir konu.

Bu arada İYİ Partinin nasıl bir strateji iz-
leyeceği de merak ediliyor.

Örneğin İYİ Partinin İstanbul’da aday çı-
karmaması, MHP nin aday çıkarmamasın-
dan farklı değerlendirilmelidir.

Özellikle de MHP nin güçlü olduğu kimi
illerde İYİ partinin tercihi ve performansı
çok etkili ve belirleyici olacaktır.

Ancak CHP ile İYİ parti tabanında oluşa-
cak bu geçirgenliği de bir ittifak olarak algı-
lamamak gerekir.

Gösterilecek adayların, siyasi geçmişi, iliş-
kileri ve bölgesindeki etkinliği ve hatta ne
yazık ki ekonomik gücü bile çok önemli hale
gelebiliyor.

Böylesine çok denklemli, renkli ve çekiş-

meli bir seçim bizleri bekliyor.
Türkiye’nin normalleşmesi adına bu seçim

sonuçları çok önemli görünüyor.
Bir yanıyla gerçek anlamda yerel yönetim-

lerin ehil ellere geçmesi, şeffaf, halka dönük
hizmetler üretmesi bir yana, ülkenin geleceği
açısından iktidarı da çok yönlü etkileyecektir.

Hepimizin bildiği gibi, iktidar ve güç, çoğu
zaman insanları ve siyasi yapıları zehirliyor.

Önümüzdeki yerel seçim sonuçlarına göre
İktidar ya elindeki güç ve yetkileri sonuna
kadar kullanarak tek parti iktidarını sürdüre-
cek, ya da muhalefetin oylarını ve belediye-
leri artırmasıyla kendisine çeki düzen
vermek zorunda kalacaktır.

Yurttaşlar olarak bizlere düşen görev de,
sandığa giderek yaşadığımız kenti en iyi yö-
netecek belediye başkan ve meclis üyelerini
seçmek olacak.

Gerçi siyasi parti ve seçim yasalarıyla, si-
yasi partilerin yeterli demokratik duyarlılık
göstermemeleri nedeniyle bizlere pek fazla
tercih şansı da bırakılmıyor. Siyasi partilerin
sunduğu alternatifler üzerinden yine tercih
yapmak zorunda kalacağız gibi görünüyor.

Sonuç olarak ülkemizin geleceğine yönelik
önemli bir sınavda daha geçeceğiz.

Kazanan Türkiye olsun.

Cumhur İttifakı bozuldu mu?

Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 660 ada, 
5 parsel, 661 ada, 6 parsel, 662 ada, 7 parsel,
663 ada, 8 parsel, 664 ada, 13 parsel ile 
Mecidiye Mahallesi, 1727 ada, 1 parsel sayılı
taşınmazları içeren düzenleme sahasında
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine
göre yapılan imar uygulaması neticesinde 
düzenlenen Parselasyon Planı, 3194 sayılı
İmar Kanununun 19. Maddesine göre:
10/10/2018 tarih ve 3471-3386 sayılı İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı’na 
istinaden 26/10/2018 tarihi itibariyle mesai
başlangıcında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Harita Müdürlüğü Saraçhane Hizmet binası
4. kat ilan panosunda 1 ay süre ile askıya 
çıkarılmıştır. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI’NDAN
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D İSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu’nu makamında ziyaret
etti. Türkiye’nin içinde bulunduğu
ekonomik durum ve işçi sorunlarının
konuşulduğu ziyaret sırasında Baş-
kan Ekrem İmamoğlu, “Biz Beylik-
düzü Belediyesi olarak boş oturan
değil, ciddi yatırımlar yapan bir bele-
diye olduğumuz için ülkemizin
içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı-
lar bizi ciddi oranda etkiliyor” ifade-
lerini kullandı. 

Adaletsizlik artıyor

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ayrıca, böylesi önemli bir görevde
kadın yönetici olmasından oldukça
memnun olduğunu belirterek;
“Kadın yöneticilerimizin sayısı art-
madığı sürece sorunların üstesinden
gelmemiz oldukça zor. Kadının ol-

madığı yerde saygısızlık ve adaletsiz-
lik artıyor" açıklamasında bulundu. 

Kadınlar ikinci planda

DİSK’in ilk kadın genel başkanı
olma özelliğini taşıyan Arzu Çerke-
zoğlu ise hayatın her alanında kadın-
ların dışlanmaya çalışıldığını ifade
ederek, "Kadınlar hayatın her ala-
nında olmalı. Sendikalarda, siyasi
partilerde ve siyasetin her kolunda.
Ancak ne yazık ki yıllar boyunca ka-
dınlar hep ikinci planda kaldı" dedi.
Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntı-
lar, ekonomik veriler ve parametreler
ülkenin zor durumda olduğunun
göstergesi niteliğinde olduğunu be-
lirten Çerkezoğlu, “Ekonomik krizin
bedelini işçi ve gariban ödememeli.
Biz bunun için Türkiye’yi karış karış
gezerek işçi kardeşlerimizle bir araya
geliyoruz. Ortak akılla çözümler
üretmeye çalışıyoruz. Vergi politika-
ları, işsizlik ve asgari ücret düzenlen-
meli" şeklinde konuştu.   

BARIŞ KIŞ

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

DİSK’in ilk kadın genel başkanı olma özelliğini taşıyan Arzu Çerkezoğlu, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Böylesi önemli bir
görevde kadın yönetici olmasından oldukça memnun olduğunu belirten İmamoğlu;
“Kadının olmadığı yerde saygısızlık ve adaletsizlik artıyor” şeklinde konuştu

Erken yaşta evlilik suçtur
Avukat Selin Seher Güler ve Av. Terek Ali, Küçükçekmecelileri ‘Çocuk Hakları
ve Çocuk İşçiliği’ konusunda bilgilendirdi. Güler, erken yaşta evliliğin suç
olduğunu ve devletin bu konuda bazı tedbirler aldığını belirtti

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi İstasyon Ma-
hallesi Semt Konağı’nda gerçekleşen söyle-
şide, Küçükçekmeceli vatandaşlarla bir

araya gelen Avukat Selin Seher Güler, Türkiye’de
çocuk haklarını anlatarak çocuk işçiliği konusunda
Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı önlemleri sıraladı.
Avukat Terek Ali ise tercümanlık yaparak Güler’in an-
lattıklarını Suriyeli vatandaşlara çevirdi.

18 yaşını doldurmayan çocuktur

Türkiye’de kanunlara göre 18 yaşını doldurmayan
herkesin çocuk olarak sayıldığını kaydeden Selin
Seher Güler, evlilik yaşının ise 18 olduğunu söyledi.
"Türkiye’de toplumun üçte birini çocuklar oluşturu-
yor. Bu nedenle Türkiye’de çocuğun toplumdaki yeri
çok önemlidir. Unutmayalım toplumun başarılı olma-
sını sağlamak için mutlaka çocukların da başarılı ol-

masını sağlamalıyız” diyen Güler, erken yaşta evliliğin
suç olduğunu ve devletin bu konuda bazı tedbirler al-
dığını belirtti.

14 yaşın altındaki çalışamaz

Türkiye Cumhuriyeti devletinin çocuk işçilik konu-
sunda da bazı şartlar aradığını ifade eden Avukat
Selin Seher Güler, “Hiçbir çocuk 14 yaşını doldurma-
mışsa çalışamaz, 14’ü doldurmuş 15’i bitirmemiş ise
çocuk işçi tanımlanır. 15’i doldurmuş, 18’i tamamla-
mamış ise genç işçi sayılır. Ve işverenlerden çocuk işçi
çalıştırmak için bazı şartlar ister devlet, kendisi de bu
şartların sağlanıp sağlanmadığını denetler” dedi.
Avukat Selin Seher Güler Türkiye’de çocuk işçiliği ko-
nusunda geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
Avukat Selin Seher Güler ayrıca Küçükçekmeceli va-
tandaşların sorularını yanıtladı. ANIL BODUÇ

Kerem Alışık 
şiirlere ses verdi

ÜNLÜ oyuncu Kerem Alışık, “Kerem Alı-
şık ile Şiirler” isimli gösterisiyle, Maltepe
Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür

Merkezi’nde sahne aldı.  Canlı müzik ve barkovizyon
eşliğinde Türk şiirinin, edebiyatının unutulmaz isim-
lerinden dayısı Attila İlhan’ın şiirlerinden örnekler
sunan Alışık, İlhan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk için kaleme aldığı
“Mustafa Kemal” isimli şiirini de seslendirdi. Ünlü
sanatçı, Türk sinemasının bir dönemine damgasını
vuran babası Sadri Alışık’ın kaleme aldığı şiirlerinden
de, örnekler sundu. 

Ayakta alkışlandı

Sadri Alışık ve annesi ünlü oyuncu Çolpan İlhan’ın
kirpiklerinin ucunda namuslu, temiz, sadık, aşık bir
hayatı birlikte paylaştıklarını belirten Alışık, “İkisi de
güzel sanatlar içinde, ikisi de güzel sanatlar mezunu
ama en güzeli, güzel yaşama sanatını başarmış bu iki
insanı özlüyoruz. Yüreğime batana özlem demese-
lerdi bıçak derdim. Şiir gibi bir hayatı yaşadılar artık
mısra gerekmez” diye konuştu. Alışık şiir gecesinde,
Türk edebiyatının usta isimlerinden Nazım Hikmet,
Cemal Süreyya, Ahmed Arif ve İlhan Berk’in diller-
den düşmeyen şiirlerine kendine özgü yorumuyla
hayat verdi.  Maltepe’de, şiirle dolu unutulmaz bir
akşam yaşatan Alışık, program bitiminde izleyiciler
tarafından ayakta alkışlandı. 

KADINLAR YOKSA 
SAYGISIZLIK VAR!

ÇATALCA
Belediyesi
Zabıta Mü-

dürlüğü ekipleri, ilçe-
mizin merkezinde
kurulan sebze pazarın-
daki balıkçı esnafları
denetlendi. Yapılan de-

netimlerde, balıkların
tazeliği ve balık boyla-
rının 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu yö-
netmeliğinde belirtilen
standartlara uygun
olup olmadıklarının
kontrolleri sağlandı. 

Balıkçılar
denetlendi

Çerkezoğlu ve beraberindeki isimler Beylikdüzü Belediyesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretin 
ardından belediye binası önünde yer alan Atatürk büstünün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 
Dijital Şehircilik

Zirvesi'nde "Kara, 
deniz ve raylı ulaşım 

sistemlerini 
kontrol eden bir 

sistem oluştu. 
İstanbul'da bu

sayede trafiğin yüzde
17 azaldığını

hesaplıyoruz" dedi

İ BB Başkanı Mevlüt Uysal, Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayında düzenlenen Dijital Şehircilik Zirve-
si'ne katıldı. Uysal burada yaptığı konuşmada, "Geç-

tiğimiz hafta sürücüsüz metro açılışı yaptık. Yolcuların
binişini, inişini takip edebilen bir sistem. O akıllı nesne
merdivenlerinden giriş kapılarına, sürücüsüne kadar bu
kolaylığı sağlıyor. Bir hatta verimi iki kat daha fazla artırı-
yor. Yüz bin taşıyacaksa bu rakam 200 bine çıkıyor. Sürü-
cülü bir metro 3-4 dakika ortalamayla hareket edebilirken,
sürücüsüz metroda bu süre 1-1,5 dakikaya düşüyor. Bun-
lara baktığımız zaman kalitesinin artmasına hem de hiz-

metin daha hızlı verilmesine çok büyük katkısı oluyor"
dedi. 

Entegre bir sistem kurduk

İBB olarak Ulaşım Yönetim Merkezi oluştur-
duklarını ifade eden Uysal, "Bu merkezle ulaşım

araçlarını birbirine entegre ettik. Yani dijitalleştir-
dik. Kara, deniz ve raylı ulaşım sistemlerini kontrol

eden bir sistem oluştu. İstanbul'da bu sayede trafiğin

yüzde 17 azaldığını hesaplıyoruz. Bu dijitalleşme bunu
sağladı. Biz bunları yapabilirsek bu hizmetlerle insanlar
daha iyi hizmet alacak. Eskisi kadar şehirde yaşama zo-
runluluğu olmasa da insanlar şehirde daha rahat ve kon-
forlu yaşamaya devam edecek" açıklamasında bulundu. 

Net bir rakam söylemek zor

Şehirlerin dijitalleşmesinin ekonomiye katkı sağladığını
belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Metroyu açtık. Sürü-
cüsüz metronun maliyeti sürücülü olanından daha paha-
lıysa, verebildiği hizmet sürücülü metronun iki katı. Bu
yöntemle oraya ilave bir metro yapma zorunluluğu orta-
dan kalkıyor. Var olan sistemleri birbirlerine entegre edip
dijitalleştirip akıllı hale getirerek trafiği yüzde 17 azalma-
sıyla elde edilen yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu bunun
yanı sıra bu zaman tasarrufu içerisinde insanların üretime
katkısına bakarak net bir rakam söylemek zor. Bunları or-
taya koyduğumuz zaman ortaya astronomik rakamlar çı-
kıyor. Bunların ekonomiye katkısı olağanüstü diye
düşünüyorum" diye konuştu. DHA
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ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

İSTANBUL

B ir dönem yazıp kenara koyduğum şiirle-
rimi sonraları bulamadım. Mutlak masa-
nın üzerinde ya da kitapların

arasındaydı. Geçen akşam Metin Ağaçgözgü ile
Hasan Çelikkol’ un söyleşi yapıp kitaplaştırdığı
benim ve geniş ailemde dâhil 12 Eylül döneminin
yürekli savunmanı/avukatı “Adalet Savaşçısı
Nebi Barlas Kitabı”nı okurken arasında buldum
paylaşmak isterim: 

“Niçin birilerinin karşısında sessiz, suskun ve
boynu bükük durursun?

Amir yönetici olduğu için mi?
Suratı asık, beli silahlı olduğundan mı?
Aşiret ya da tarikat mensubu olduğundan mı?
Şeyh, Şıh, dede olduğundan mı?
Seçilmiş ya da atanmış yönetici 

olduğundan mı?
Güçlü, kuvvetli, kaslı ve haşmetli bedeni oldu-

ğundan mı?
Ordusu güçlü ve büyük, 
Silahları çok olduğundan mı?
Ekonomisi, sanayisi ve ticareti güçlü ve büyük

olduğundan mı?
Onlar “Âdem” in sen başkasının çocuğu oldu-

ğun için mi?
Onlar soylu sen soysuz olduğun için mi?
Sen vergisini veren onlar yediği için mi?
Sen seçen onlar ise seçilen olduğu için mi?
Onlar saraylarda, sen ise kulübede yaşadığın

için mi?
Sen suç mu işledin,
Günahkâr mısın?
Devlete vergi vermemek için malını mı 

sakladın,
Hain tuzaklarda tan uykularda katliam,
Sorgu odalarında işkence mi yaptın?
Binlerce insanı sorgusuz tutukevine mi tıktın,
Devletin gücünü kendi çıkarın için mi 

kullandın?
Çamur atıp, çirkefleşerek medyatik mi oldun?
Birilerine olmadık payeler verip yalakalık ya-

parak meşhur mu ettin?
Bire alıp ona mı sattın?
“Katır” gibi babanın kim olduğunu mu 

söylemiyorsun?
…………..
Toprağı sen sürmedin mi?
Dağları sen delmedin mi?
Demire su verip çelik yapmadın mı?
Kaleleri, sarayları sen yapmadın mı?
Medeniyeti,
Devleti ve kurumlarını sen kurmadın mı?
Parayı, mal ve mülkü sen yaratmadın mı?
Hala toprağı süren,
Fabrikada çalışan ve hizmet üreten,
Askere giden,
Ölen ve öldüren 
Vergisini ödeyen sen değil misin?
Evet, o zaman neden sorgulamıyorsun, 
Ezik misin kardeşim”?

“Ezik misin?”

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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Sebebi teknik bir
arıza olmayabilir!
Esenyurt'ta sabah saatlerinde palet
fabrikasında çıkan yangın kontrol altına
alındı. Yangın sonrası olay yerinde 
incelemelerde bulunan CHP İstanbul 
Milletvekili Gürsel Tekin, “ Yüksek oranda
yangınların çıkması, sadece teknik bir
arızaya bağlanacak kadar basit olmadığı
inancındayım” dedi

kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bu-
lunan bir palet fabrikasında sabah
yangın çıktı. Bir anda büyüyen yan-

gın, binanın yanında bulunan alüminyum ve
tekstil fabrikalarına sıçradı. Yangına çok sayıda
ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yan-
gın öğle saatlerinde tamamen söndürüldü.
Olaydan sonra olay yerine gelen alüminyum
fabrikasının sahibi Mustafa Bozkurt, " Palet
fabrikasında çıkan yangın bizim fabrikaya sıç-
ramış. İçeride çalışan yok. Mesai daha başla-
madı. Mesai saat 08.00'de başlıyor. Yangın
06.30 civarlarında çıkmış. Paletler alev aldıkça
büyümeye başlamış. 30 kişi çalışıyor. Maddi
hasar var tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Can kaybı olmaması sevindirci

Yangın sonrası olay yerine gelerek inceleme-
lerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gür-
sel Tekin, "Can kaybının olmaması son derece
sevindirici. Bu ne ilktir ne de sondur. 8 ay önce
TBMM'ye bir araştırma önergesi verdik. Son
bir yıldır Türkiye'nin başta İstanbul olmak
üzere çeşitli illerinde yüksek oranda yangınların
çıkması, sadece teknik bir arızaya bağlanacak
kadar basit olmadığı inancındayım. 8 ay geç-
mesine rağmen yetkililerden sorumuza cevap
almış değiliz." dedi.

Ümraniyeliler
sokağa ses veriyor

ümraniye Yuva Derneği ve Sabancı Vakfı
işbirliği ile yürütülen “Sokağıma Ses Ma-
halleme El Veriyorum” Projesi kapsa-

mında hazırlanan kitap tamamlandı. Hazırlanan
video ve yayına hazır hale getirilen kitabın ilk kısmında
proje sırasında gerçekleşen mutfak atölyelerinde ha-
zırlanan yemek tariflerine yer verildi. Kitapta komşu
Türkiye ile Suriye’ye ait 7 farklı yemek tarifiyle birlikte
7 farklı göç hikâyesi de yer alıyor. Kitabın ikinci bölü-
münde yer alan ‘Bir Yuva Masalı’nda ise yolu Yuva
Derneği ile kesişen 8 arkadaşımızın hikâyelerine yer
verildi.

Sabancı da destekliyor

Yuva Derneği Program Direktörü Özge Sönmez, Sa-
bancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Saban-
cı'nın da katıldığı toplantıda bu projede yapılanları
anlattı. Sönmez, Sabancı Vakfı ile birlikte 2017 yılın-
dan bu yana uyguladıkları 'Sokağıma Ses, Mahalleme
El Veriyorum' Projesi kapsamında, sosyal uyumu güç-
lendirecek mekanizmaların oluşması sağlanarak ma-
hallelilerin sorunlarına birlikte çözümler üretildiğini
söyledi. Sönmez, proje ile geçici koruma altında yaşa-
yan Suriyeliler'in ve yerel halkın arasındaki dayanışma
bilinci, kültürel diyaloğu ve sosyal uyumu geliştirildi-
ğini kaydetti. Özge Sönmez, mahalle bilinci ve kültü-
rünü geliştirici çalışmalarla, Suriyeliler ve
Ümraniyeliler arasında sosyal uyumu, barışı destekle-
yen etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Beylikdüzü Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gös-

teren Engelsiz Yaşam Birimi, özel
gereksinimli bireylerin yaşamına artı
değer katmaya devam ediyor. Engel-
siz Yaşam Birimi’nde, insanların çöp
olduğunu düşündüğü atık malzeme-
ler özel gereksinimli bireylerin elinde
kimi zaman bir vazoya kimi zaman
bir mücevher kutusuna kimi zaman
bir duvar süsüne dönüşüyor. Özel
gereksinimli bireylerin Engelsiz
Yaşam Birimi’nde aldıkları eğitim-
lerle atık malzemelere hayat vererek

yaptıkları hediyelik eşyalar, onlara
takdir ve beğeni olarak geri dönüyor. 

Atıkları getir destek ol

“Atık malzemeler bizim için çok kıy-
metli” diyen ve başta Beylikdüzü Be-
lediyesi personelleri olmak üzere tüm
vatandaşları, evlerindeki atık malze-
meleri getirerek Engelsiz Yaşam Biri-
mi’ne destek olmaya davet eden
Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Fatma Hoşgöz, “Engelsiz
Yaşam Birimi’mizde yapılan çalış-
malarla atıklar cöpe gitmiyor, özel
gereksinimli öğrencilerimizin elinde

birbirinden güzel hediyelik eşyalara
dönüşüyor ve Belediyemizin düzen-
lediği çeşitli etkinliklerde açtığımız
stantlarla vatandaşlarımızın beğeni-
sine sunuluyor. Eski bardaklardan
kumaş parçalarına, plastik pet şişe-
lerden çam kozalağına kadar her
atığı dekoratif hediyelik eşyalara
dönüştüren özel gereksinimli öğren-
cilerimiz hem eğleniyorlar hem yaşıt-
larıyla bir araya gelerek
sosyalleşiyorlar hem de geri dönü-
şüme katkı sağlayarak yeni bir şey
üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar.”
şeklinde konuştu.  

Trafik yüzde
on yedi
azaldı

AMAÇ KONFOR 
İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

İstanbul’un vatandaşlar 
için konforlu bir şehir

haline geleceğini söyledi.

Geri dönüşüme
ENGEL YOK

Beylikdüzü Belediyesi
tarafından Kavaklı’da

hizmete açılan Engelsiz
Yaşam Birimi’nde
eğitim alan özel

gereksinimli bireyler,
atık malzemeleri 

kullanarak yaptıkları
dekoratif hediyelik

eşyalarla dikkat çekici
çalışmalara imza

atıyorlar
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Ç atalca’da CHP Kanadında Engin
Akman ismi o kadar çok dolanı-
yor ki, sorma gitsin! Adam Adayı

olduğu 2013-2014 yılında bile  bu
kadar konuşulmamıştı. 

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara
eğer aday olur ise “ Engin Akman kesin
meclisinde ve ekibinde olacak” 
cümlesi… 

Aday Adaylığı Başvurusu sırasında
Taşkan Uysal’ın yanındaydı ya hani
“Taşkan Uysal’ın aday olması için onu
destekliyor” cümlesi… 

Tüm bunlara istinaden dün kendisi ile
uzun bir telefon sohbeti yaptık. Ve ken-
disinin cümlelerini şu an aynen sizlere 
aktarıyorum. 

“Ben hiç kimseyi aday adaylığı süre-
cinde destekliyorum demedim. Ben
CHP’liyim. Ve CHP’nin adayı kim olur

ise olsun, maddi manevi partimin adayı-
nın yanında olacağımı ifade ettim. Basın
olarak sen Çatalca’ın gözü, kulağı
oldun. Vallahi desteğim sana. Sen kim
bu ilçe için hayırlı diyorsan desteğim söz
ona” diyerek espriyi de patlattı. 

Fakat Engin Akman isminin sürekli
bir şekli ile ilçemizde telaffuz edilmesi
demek “Çatalca’nın CHP’de bir sürpriz
ile karşılaşması” sonucuna da getirebilir
bizi! 

Yahu adam aday oldu, aday adayı
oldu bu kadar telaffuz edilmedi. Helal
olsun Engin Akman’a ne diyeyim. Çatal-
ca’da mevcut belediye başkan aday
adaylarını bir kenara ayırır isek, vallahi
de en çok konuşulan isim olarak lanse
edebiliriz. 

Gelelim Çatalca Belediye Meclis
Üyesi Aday Adaylarına… 

Şu ana kadar CHP Ça-
talca’da 28 meclis üyesi aday adayı baş-
vurusu yapıldı. Ve iddia ediyorum, bu
meclis üyesi aday adaylarının içerisin-
den en fazla 14 yada 15 tanesi listeye
girebilecek. Diyeceksiniz ki zaten 28
aday adayı var. 25 tane meclis üyesi
adayı seçilecek. 10 ya da 11 tanesi ne
olacak? Dışarıda kalacaklar. Ve yine
iddia ediyorum ki, hiç aday adayı başvu-
rusu yapmayan, mahallelerde yıllardır
CHP’yi omuzlayan, sırtlayan isimler
meclis sıralamalarına girecek.  Tabi
bunlar benim düşüncem. Yoksa Beledi-
yeye müteahhitlik yapan, yada belediye-
den geçinen isimlerin mecliste yer

bulması demek, bu ilçe halkına çok
büyük ayıp edilmesi anlamına gelir. 

2009 tekerrür mü ediyor? 
Bence şu an Çatalca Belediye Baş-

kanı Cem Kara acilen 2009 yılında
seçim kaybeden İsmail İp ile oturup
nasıl seçim kaybettiğini ve seçimi kay-
betmesinde ekibinin ne kadar emeği ol-
duğunu konuşmalı. Çünkü şu anda 2009
yılına yaklaşılırken İsmail İp’in ekibini
değiştirmemesi sebebi ile seçimi nasıl
kaybettiğini iyice dinlemeli. 

Çatalca Belediye Başkanı Cem Ka-
ra’ya bugün yine alenen seslenmek isti-
yorum. Çatalca halkının isteklerini,
şikayetlerini ve hizmet beklentilerini
karşılayamayan, Çatalca halkına tepe-
den bakan, oturduğu koltuk sebebi ile
kendisini bu halktan üstün görüp, halkı
küçümseyen “Bunlarla olmadı” denilen
tüm isimleri alenen biliyorsunuz. Ve
bunu bilmenize rağmen Çatalca Beledi-
yesinde yapacağınızı söylediğiniz deği-

şiklik ile ekip içinde yollarınızı ayıra-
caklarınız ile şimdiden derhal yollarınızı
ayırmanız gerektiğini bugün bu ilçede
binler ve hatta on binler söylüyor. 

On binlere kulak tıkayan İsmail İp
sağ! Bugün kendisi ile herkes konuşabi-
lir! Kendisine 2009 yılında “Bu ekiple
seçim almanız mümkün değil” dediği-
min aynısını bugün Cem Kara’ya hita-
ben söylüyorum. 

Bugün bu belediye ekibi ile değil Cem
Kara, aklınıza gelebilecek en iyi lider
gelse Çatalca Belediye Başkanlığını bı-
rakın Ferhatpaşa mahalle muhtarlığı
kazanılamaz. 

Daha da bir başka iddiada bulunayım.
Bu ekiple Çatalca Belediye Başkan
Adayı dahi olamayabilir Başkan Cem
Kara! 

He diyelim ki Aday oldu! Tekrar edi-
yorum bu ekiple değil Çatalca Beledi-
yesi, Ferhatpaşa Mahallesi Muhtarlığı
bile alınamaz!  

Ne Engin Akman’mış be! 

C umhuriyet haftasına denk
geldiği için cumhuriyet kutla-
ması eşliğinde gerçekleşecek

zirvedeki gazeteciler ödül töreni için
toplanan İstanbul Gazeteciler Der-
neği Yönetim Kurulu bu özel gecede
görev dağılımında da bulunarak or-
ganizasyonun eksiksiz tamamlan-
ması için kolları sıvadı.Davetlilerin
koyu renk kıyafet ve eşli katılım sağ-
layacağı tören bu akşam Hilton
Hotel Avcılar'da gerçekleşecek. Artık
gelenekselleşen 'Zirvedeki Gazeteci-
ler' ödüllerinde;  Haber, Fotoğraf,
Sayfa Düzeni, Röportaj, Köşe Yazısı,
İnternet Haber Sitesi, Gelecek Vaad
Eden Gazeteci Adayı, Yaşam Boyu
Onur Ödülü  adı altında sekiz dalda
ödül dağıtılacak. 

Derneğimiz kurumsallaştı

Sürpriz sanatçılarında katılacağı

ödül töreni ve cumhuriyet kutla-
ması hakkında açıklama yapan
İGD Başkanı Mehmet Mert, "2002
yılında kurulan derneğimiz, bu
günlere zor yollardan geçerek geldi
ve az veya çok gazeteciliğe katkılar
sundu" dedi. İGD'nin 16 yılı geride
bıraktığını ifade eden Mert, "Der-
neğimiz, kurumsal kimliğe sahip,
İstanbul genelinde yüze yakın
yayın organını bünyesinde barındı-
ran, her yayın organının en az bin
okuru olduğunu düşünürsek 100
bin okura hitap eden bir meslek ör-
gütü olmayı başarmıştır. Şimdiye
kadar gazetecilik mesleğinin çıta-
sını yükseltici, meslektaşlar ara-
sında dayanışmayı sağlayıcı
hizmetlerle birlikte, eğitici ve öğre-
tici seminerler, paneller, söyleşiler
de düzenleyen İGD son üç yıldır
bir gelenek başlatarak işini en iyi

yapanlar arasından bazılarını
ödüllendirme yoluna gitti" ifadele-
rini kullandı. 

Amaç; çıtayı yükseltmek

Ödüllerin demokrasi kültürünün
yaygınlaşmasına katkı sunmasını
ve meslektaşlar arasında tatlı bir
rekabet başlatmasını arzu ettikle-
rini belirten Mehmet Mert, "Gaze-
tecilik mesleğinin daha üst
seviyelere taşınmasını umuyoruz.
Bu ödüllerin belirlenmesini sağla-
yan seçici kurulda benimle birlikte
çok kıymetli meslek büyüklerim
bulunuyor. Juri tüm başvuruları in-
celeyerek en doğru kararı vermeye
çalıştı. Şimdiden ödül alan meslek-
taşlarımı tebrik ediyorum ve inanı-
yorum ki bundan sonraki meslek
hayatlarında bu ödüller önemli yer
tutacaktır" açıklamasında bulundu. 

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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1 adet 180 MVA transformatörün sahada revizyon bakım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.
Maddesi (g) bendi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/540169
1-İdarenin
a) Adresi : AMBARLI MAH DOLUM TESISLERI YOLU 

MEVKII 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113
c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : http://www.euas.gov.tr 
2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 180 MVA transformatörün sahada revizyon bakım işi
b) Yapılacağı yer : EÜAŞ İstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) İşletme 

Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakiben 3 (üç) gün 

içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
ç) İşin süresi                                      : Kapsam dâhilinde belirtilen işler için azami süre sahada 

iş başlangıcı fiziki yer tesliminden itibaren 20 gündür.
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme 

Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânat-
kar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasın-
dan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu göste-
rir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 kişili-
ğin 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 Ga-
zeteleri 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 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge. 
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:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 30 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
En az 154 kV gerilim seviyesinde Transformatör üretimi yapmış olmak,
154 kV Gerilim seviyesine sahip Transformatör saha/atölye bakımlarını (buşing,klape,conta değişimi) veya
onarımlarını yapmış olmak.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ İstanbul Doğal-
gaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Avcılar/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. İhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,
posta masrafı dahil 50 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Avcılar Çarşı Şubesi TR 95000
1500 158007 296 939341 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak is-
teyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin
de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak ida-
reye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta yoluyla gönde-
rilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından
dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma
tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) İşletme Müdürlüğü Mu-
haberat Servisi Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 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 teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: 
13.1. Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kap-
samındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
13.2. Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden
Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1 ADET 180 MVA TRANSFORMATÖRÜN SAHADA REVİZYON BAKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ KOMBİNE 

ÇEVRİM SANTRALİ (A) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 883268)
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İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) tarafından artık gelenekselleşen 'Zirvedeki Gazeteciler'
ödüllerine bu akşam kavuşuyor. Hilton Hotel Avcılar'da düzenlenecek yemekli ödül töreninde
ayrıca Cumhuriyet kutlaması da yapılacak. Gecede gazetecilere 8 dalda ödül verilecek

IGD SEKIZ DALDA
ODUL VERIYOR

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Çevre projelerine Londra’dan destek

JÜRİ İNCE ELEYİP SIK DOKUDU
Yarışmanın jürisinde; İGD Başkanı Mehmet Mert, Türkiye Gazeteciler Cemiyet Başkanı Turgay Olcayto, İstanbul
Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yengin, Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarından olan;
Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Ercan Arslan ve İGD Başkanvekili Mustafa Dolu yer aldı. 

KARTAL Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü’nün, atıkların geri
kazanımını sağlamaya yönelik çalış-

malarına bir destek de Londra’dan geldi. Bele-
diyenin ilgili birimiyle irtibata geçen gurbetçi
vatandaşlar, kendi aralarında topladıkları
oyuncak ve kitapları, ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırması için Kartal Belediyesi’ne gönderdi. Bu
kapsamda 780 civarında kitap ve kolilerce
oyuncak, vatandaşlar tarafından belediyeye
teslim edildi. Kitap ve oyuncak desteği sağlayan
gurbetçi vatandaşlardan Müge Menteş Ekşi, "Kar-

tal Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nün projelerini
takip ediyor ve örnek niteliğinde olduğunu dü-

şünüyorum. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr.
Altınok Öz’ün çevre konusundaki hassasiye-
tini de takdirle takip ediyorum. Belediyenin
bu çalışmasından haberdar olduğumda ilk
olarak evimde bulanan kitap ve oyuncak-
ları topladım. Ardından yaşadığım çevre-
den de bu projeye destek vermek

istediklerini belirten eş, dost, konu komşu ile
birlikte topladığımız kitap ve oyuncakların sa-

yısı arttı" açıklamasını yaptı. 
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UEFA, bu yıl yaptığı değişiklikle galibiyet ve beraberlikte
alınan gelirleri artırdı. Galibiyete 2.7 milyon euro, beraberliğe
ise 900 bin euro prim veriliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz
Galatasaray da bu durumdan faydalanarak, kasasını doldurdu

U EFA, bu yıl yaptığı değişiklikle
galibiyet ve beraberlikte alınan
gelirleri artırdı. Galibiyete 2,7

milyon Euro, beraberliğe ise 900 bin
Euro prim veriliyor. Schalke 04 ile bera-
bere kalan sarı-kırmızılı temsilcimizin
kasasına 900 bin Euro girdi. Şampiyon-
lar Ligi'nde direkt gruplara kalarak 15
milyon Euro gelir elde eden Galatasa-
ray sahasında alman temsilcisi Schalke
04 ile berabere kaldı ve 900 bin Euro'yu

(5,8 milyon Lira) kasasına koydu. Ku-
lüplere sağladığı maddi imkanlarla Av-
rupa'nın en önemli organizasyonu olan
devler liginde Galatasaray şimdiden 18
milyon 400 bin Euro'yu kasasına koydu.
Sarı-kırmızılıların bu geliri turnuvada ba-
şarılı oldukça artacak. Galatasaray son
16 turuna kalması halinde ise kasasına
ekstra 9,5 milyon Euro koyacak. Galata-
saray'ın bunun dışında henüz kesinleş-
memiş gelirleri de olacak.

aVCılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nin
olağanüstü kongresinde başkanlığa yeniden
Selçuk Aydoğan seçilirken, kongreye katılan
siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcuların-
dan Ali Gültiken uzun süre alkışlandı. Barış
Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ola-
ğanüstü kongreye siyasi parti temsilcileri ve
belediye başkan aday adayları da ilgi gös-
terdi. Belediye Başkanı Handan Toprak
Benli’nin de katıldığı kongreye aralarında Be-
şiktaşlı olan MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-

şener’in de bulunduğu çok sayıda isim kut-
lama mesajı gönderdi.

Taraftarın önemine dikkat çekti

Siyah-beyaz renklerle donatılan salonda en
fazla ilgiyi Beşiktaş’ın eski milli futbolcuların-
dan Ali Gültiken gördü. Beşiktaş ve camiaya
katkı sağlayan isimlere tek tek rozet ve plaket-
ler verilirken, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar
Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan, “Bütün ta-
raftarlar takımlarını destekler. Ama, Beşiktaş
taraftarları takımlarını yönlendirir” dedi.

Yıldırım, "futbolda şike kumpas" davası süre-
cinde, avukatı aracılığıyla FETÖ adına kendi-
sinden 2 milyon dolar rüşvet istediği öne
sürülen sanık Ali Fuat Babatan yönünde tanık-
lık yapacak. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkeme-
since 5 Şubat 2019'da görülecek duruşmada
hazır olması için Yıldırım'ın adresine tebligat
gönderildi.

Farklı isimler de var

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan
"FETÖ/PDY çatı davasının" iddianamesinde beyanı yer

alan gizli tanık Yağmur'un, "futbolda şike kumpas" davasına
ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda Yıldırım'ın tanık olarak din-

lenmesi kararlaştırıldı. Yıldırım'ın yanı sıra Sevilay Çınar, Suat Sayın,
İlhan Narçın, Nazmi Aksoy, Ferhat Sarıkaya ve Bülent Üzümcü'nün de

tanık olarak dinlenmesine hükmedildi. AA

teknik direktör Efrahim Kahraman
haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek,
"Özellikle 2015 yılı itibariyle kadın güreşi
bir çıkış içerisine girdi. Başta federasyon
başkanımız Musa Aydın ve yönetim ku-
rulunun büyük destekleriyle kadın güreşi
dünyada söz sahibi oldu. Avrupa güreş
şampiyonasında hem 5 madalya kazana-
rak hemde takım halinde 3. olup kupa
kaldırarak tarih yazmıştık. U23 şampiyo-
nasında bu başarımızı sürdürdük. Ve
Macaristan'a gelirken yeni bir tarih yaz-
mayı hedeflemiştik. Bunu da başardık.
Ancak açık söylemem gerekirse ben daha
da başarılı olmayı bekliyordum. Hakem
oyunları olmasa Buse Tosun'da final ya-
pabilirdi. Evin Demirhan'ın malesef sa-
katlığı nüksetti ve güreşemedi. Her şeye
rağmen burada yeni bir tarih yazmak çok
güzel" dedi.

Hedef: Olimpiyat Şampiyonluğu

Geçen sene Paris'teki dünya şampiyona-
sında Yasemin Adar'ın kadın güreşinde ilk
altın madalya kazanan güreşçi olarak ta-
rihe geçtiğini belirten teknik direktör Efra-
him Kahraman en büyük hedeflerinin
olimpiyat şampiyonları çıkartmak oldu-
ğunu vurgulayarak, "Bir zamanlar Kadın
güreşinde Avrupa ve Dünya şampiyonları
çıkaracağız desek bize gülerlerdi. Ama
yaptığımız sistemli çalışmalar bizi öyle bir
noktaya getirdi ki artık kaçan dünya şam-
piyonluklarına üzülüyoruz. Avrupa ve
Dünya şampiyonalarında ilklere imza
atarak şampiyonluklar çıkaran takımı-
mızdan şimdi olimpiyat şampiyonlukları
bekliyoruz. Biz bugünden itibaren olimpi-
yatlarla ilgili çalışmalarımıza devam

edeceğiz. Sırada Olimpiyatlarda
tarih yazmak var. Bunun için

var gücümüzle çalışıyo-
ruz ve çalışmaya

devam edeceğiz"
şeklinde ko-

nuştu.
DHA

Trabzonspor, Sofya formasıyla 16 maçta 10 kez ağları sarsan Maurides’i
gözüne kestirdi. Galatasaraylı Maicon'un kardeşi olan Maurides’i yö-

netimin canlı olarak izlediği öğrenildi. Bulgar basınından flaş iddia...
Karadeniz eki binin, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’da forma

giyen forvet oyuncusu Maurides Roque’yi yakın takibe aldığı öne
sürüldü. Haberde, Bordo-Mavililer’in haftasonu oynanan CSKA

Sofya-Etar Veliko karşılaşmasını tribünden takip ettiği ve bir
başka genç oyuncuyu çıplak gözle izlediği yazıldı. Bu sezon

Sofya formasıyla 16 maçta 10 kez ağları sarsan Maurides’in,
Galatasaray’lı Maicon’un kardeşi olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili Brezilyalı oyunucunun menajerinin ise transfere
açık bir kapı bıraktığı ve Maurides Roque’nin bordo mavili for-
mayı giyme ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu söyledi.
Transfer ihtimalini değerlendiren Trabzonsporlu taraftarlar
ise Brezilyalı ismin takıma ciddi bir katkı verebileceğini belir-
terek, transferin devre arasında gerçekleşmesinden hoşnut
kalacaklarını belirtti. Brezilyalı oyuncunun ağabeyinin Gala-
tasaray forması giymesi ve Türkiye’de bulunması da trans-
fer ihtimalini güçlü bir sebep haline
getirirken, Maicon’un da transferin
gerçekleşebilmesi için elinden
geleni yapacağını iletti. 

YETER Kİ GELSİN
Oyuncunun transferini yo-

rumlayan, yerel gazeteci-
ler de “Yeter ki gelsin,

etkili olmamasına
imkan yok zira yete-

nekli bir isim”
dedi.

Aferin kızlar
Macaristan'da düzenlenen Dünya güreş
Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, 3
madalya kazandı. Yasemin Adar ve Elif
Jale Yeşilırmak gümüş, Buse Tosun da
bronz madalyanın sahibi oldu. Bu
sonuçlarla Türkiye Kadın Güreş Takımı
ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda 3
madalya birden kazanmış oldu

fenerbahçe bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu
Robin van Persie, Hollanda basınına kariyeriyle ilgili
açıklamalarda bulundu.35 yaşındaki Feyenoordlu fut-
bolcu, "Bu sezonun sonunda futbolu bırakıyorum.
Yazdan önce bir sene daha devam etme kararı aldı-

ğımda zaten niyetim böyleydi." ifadelerini kullandı.

Tecrübelerini paylaşacak

Van Persie, başarıdaki ölçüsünün şampiyonluk olma-
dığını kaydederek, "Tecrübelerimi paylaşarak bir şeyler

vermek istedim. Meslektaşlarıma yardımcı olmak isti-
yorum. Bir kupayı havaya kaldırmaktan daha geniş
bakıyorum. Hedef tabii ki bu fakat şampiyon ol-
mamız veya olmamamız benim dönüşümün ba-
şarılı olup olmadığı konusunda belirleyici değil.
Futboldan zevk alarak bırakmak istiyordum.
Genel tabloya bakıldığında bu oldu." şeklinde
görüşlerini aktardı.

Aziz Yıldırım 
tanık olacak!

Robin emekli oluyor

Maicon’un 
kardeşi Trabzon'a

spor Toto Süper Lig'de 10.hafta maç-
larını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte 10.haftanın ha-
kemleri: Bursaspor-
Aytemiz
Alanyaspor: Halil

Umut Meler, Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler,

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşe-
hir: Cüneyt Çakır, Antalyaspor-
Trabzonspor: Yaşar Kemal
Uğurlu, Kayserispor-Demir
Grup Sivasspor: Alper Ulu-

soy, Evkur Yeni Malat-
yaspor-Galatasaray:

Halis Özkahya, Fener-
bahçe-MKE Ankara-
gücü: Hüseyin Göçek,
Akhisarspor-Göztepe:
Mustafa Öğretme-
noğlu, Beşiktaş-
Çaykur Rizespor:
Bülent Yıldırım

Haftanın 
hakemleri belli oldu
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CUMHURİYET 
BAYRAMI 

KUTLU OLSUN
Durmuş Şahin
CHP Beylikdüzü 
Belediye Meclis Üyesi

nihat Akkaya
CHP Beylikdüzü Belediye
Meclis Üyesi Aday Adayı

İsmail sarıtaş
CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi

Aday Adayı

kutlu olsun

Fikret Şahin  
İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri

Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği

(İSTKAYDER) 
Başkanı 


