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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

İstanbul Gazeteciler Derne-
ği’nin (İGD) geleneksel hale

dönüştürdüğü “Zirvedeki Gaze-
teciler” ödülü bu yıl da hak 

sahipleriyle buluştu. Ödül
töreninde konuşan İGD

Başkanı Mehmet Mert,

“Bir gün herkese özgür, güçlü ve 
tarafsız bir yayın organı gerekebilir.
Sırf bu yüzden bile tüm yurttaşları-
mızın yaşadıkları yerde işini hakkı
ile yapan yayın organlarına sahip
çıkması ve destek vermeleri 
gerekiyor” dedi. I SAYFA 6
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Ten uyumu
nedir? 
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SAYFA 4Fakir YILMAZ

Amerika’nın 
olmadığı masa!

SAYFA 5Sevim GÜNEY

Atatürk’ün heykeli
karşısında...

Son günlerde İstanbul genelinde 
çok sayıda fabrikada yangın çııkması

şüpheyle karşılandı. 3 gün önce Esenyurt'ta 
3 fabrikanın yanmasının ardından şimdi de 
Arnavutköy'de bir tekstil fabrikası 4 saatte
küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış se-
bebini araştırırken yangınla ilgili soruşturma
başlatıldı.  I SAYFA 3

ç

Esenyurt Belediyesi
tarafından düzenle-

nen büyük sağlık yürüyü-
şüne çok sayıda kişi katıldı.
Yüryüş sonunda konuşan
Belediye Başkanı Ali Murat
Alatepe, meydana kurulan
Kızılay'ın kan bağışı aracını
göstererek, “Ben 25 yıldır
kan veriyorum kendimi
daha sıhhatli hissediyorum.
Ne olur onlara yardımcı
olalım” dedi.  I SAYFA 4

ç

İddialara göre, yaklaşık
1 ay önce Cebeci Ma-

hallesi’nde bulunan 7 katlı bir
apartmanın 1’nci katını Pakis-
tan uyruklu 8 kişi 4 bin 400
TL'ye kiraladı. Mahalle sakin-
lerinin şikayetiyle Pakistanlılar
10 gün önce de evden çıkarıldı
ve ev mühürlendi. Ev sahibi,
evinin kiraya verildiğinden bile
haberi olmadığını söylerken,
Pakistanlılar evin mührünün
ev sahibinin oğlu tarafından
sökülüp kendilerinin içeriye
alındığını belirtti. 

MAHALLELİ ŞİKAYET ETTİ

ç Polis tarafından olay
yerine getirilen emlakçı

ise hiçbir şeyden haberinin ol-
madığını, apartman sahibi
Mahmut Aslan’ın oğlunun
her şeyden bilgisi olduğunu
öne sürdü. “Patron” dedikleri
ev sahibinin oğlu tarafından
evin mührünün söküldüğünü
söyleyen Amir Pakistan,
“Mührü söküp bizi eve yerleş-
tiren patron. Şimdi bize dışarı
çıkartıyorlar, depozito olarak
ödediğimiz parayı da vermi-
yorlar” diye konuştu.

PARAMIZI DA VERMİYORLAR

ç
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TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Cum-

hurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, dün akşam Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Mehmet
Cahit Turhan'ın oğlu Mus-
tafa Nusret Turhan'ın nikah

törenine katıldı. Haliç Kon-
gre Merkezi'ndeki yapılan ni-
kahı İBB Başkanı Mevlüt
Uysal kıydı. Çiftin nikah şa-
hitliğini Binali Yıldırım, Fuat
Oktay, İsmail Kahraman
yaptı. 
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ak partİ beylİkdüZü İlçe başkanlığı ‘nın cumhuyrİyet yürüyüşü dİkkat çektİ

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsa-
mında AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı ezber
bozarak Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Dün

saat 15:30'da İlçe Başkanlığı binası önünden başlayan yürü-
yüşe AK Parti Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, İlçe
Başkanı Mustafa Necati Işık, Gürpınar eski Belediye Başkanı
Velittin Küçük, Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Vehbi
Orakçı ve vatandaşlar katıldı. Büyükçekmece ve Avcılar 
AK Parti ilçe teşkilatları da katılarak yürüyüşe destek verdi. 

AK PArtİ eZBer BOZDu YÜrÜYÜŞ YAPtI

ç Yüryüş başlamadan önce partililere, “Beylikdü-
zü'ndeki bu kutlu yürüyüşün yol arkadaşları” şek-
linde seslenen İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık,

“Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz’ diyen Cumhuri-
yetimizin banisi, Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı
Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bu yolculukta Cumhuriye-
timizin 95. yılını idrak ediyoruz” dedi. Yüryüşe katılanlara te-
şekkür eden Işık, “Yüryüşümüz mübarek olsun, Cumhuriyet
Bayramımız kutlu olsun” açıklamasında bulundu. 

KAtILANLArA ‘YOL ArKADAŞIm’ DeDİ

ç

CUMHURİYET 
95 YAŞINDA 

TaraFsız medya
herkese lazım!

‘Zirvedeki Gazeteciler’ ödüllerini düzenlenen törenle aldı

AK Parti Beylikdüzü İlçe 
Başkanlığı ilk defa Cumhuriyet

Yüryüşü gerçekleştirerek ezber
bozdu. İlçe Başkanı Mustafa 

Necati Işık, “Kurtuluş Savaşı’nın
muzaffer komutanı Mustafa
Kemal Atatürk’ün çizdiği bu 

yolculukta Cumhuriyetimizin 
95. yılını idrak ediyoruz”

açıklamasını yaptı

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde kaldıkları evden çıkarılan
Pakistan uyruklu 8 kişi, geceyi boş arazide geçirdi
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CumhuriYet’e
sımsıkı yapışın

Yıldırım nikah şahidi oldu

56’ncı sanat yılını yaşayan tiyatro
ve sinemanın sevilen ismi Ayşen

Gruda, Avcılar Belediyesi Barış Manço
Kültür Merkezi’nde ‘Deli kadın’ oyu-
nuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Burada
konuşan Gruda, “Alemin kadınları bisik-
lete bindiği için bayram ediyor. Biz istedi-
ğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyo-
ruz. Cumhuriyet’e sımsıkı yapışın” dedi.
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Kadın sürücü
gözyaşlarını
tutamadı

Kağıthane'de
üstünde iki

aracın bulunduğu
çekici kaza yaptı.
Çekici aracının
kadın sürücüsü,
kaza sonrası göz-
yaşlarına boğuldu.
Sürücü kadın, ya-
kınları tarafından
sakinleştirilmeye 
çalıştı. I SAYFA 3

ç

Fabrikalarımız
tek tek yanıyor

Mavi Marmara 
onurumuzdur!
HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

Bugün, adalet ve hürriyet temeline dayanan, büyük bir millet
olma iradesiyle kurulan Cumhuriyet’in 95. kuruluş yıl dönümü.

Atatürk’ün ifade ettiği gibi, “Türk ulusunun yaradılışına ve
yaşantısına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir.” 

Bu tarihi gün, ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden
daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. 

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

Ne olur oNlara

yardımcı 
olalım

ÇİMENLİKTE
YATTILAR!



İ stinye Üniversitesi Tıp Öğrencileri
Birliği, meme kanserinde farkındalık
oluşturmak için Bahçelievler Metro-

Port AVM'de bir etkinlik düzenledi.
AVM'de stant açan öğrenciler stanta gelen
ziyaretçilere kanserden korunmaları için
yapmaları gerekenleri anlatarak dağıttık-
ları broşürlerle bilgi verdi. AVM'nin içinde
dolaşarak vatandaşlara ulaşan öğrenciler
erken tanıya dikkat çekerek özellikle 40 ya-
şından sonra kadınların düzenli olarak
mamografi çektirmeleri gerektiğinin altını
çizdi. Öğrenciler ayrıca ziyaretçilere stanta
bulunan cansız manken üzerinden de
evde nasıl meme kontrolü yapılacağını
gösterdi.

Risklere dikkat çekeceğiz
Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Hilal
Gözetlik, "Farkındalık oluşturmak için bu
etkinliği düzenliyoruz. İnsanları muaye-
neye teşvik etmek, mamografilerini dü-
zenli çektirmelerini sağlamak için bugün
buradayız. Ne kadar çok insana ulaşırsak
bizim için o kadar iyi. Yaş gruplarına ve
risklere dikkat çekeceğiz. Ziyaretçilere
meme kanserinin belirtilerini anlatacağız.
Maket üzerinden meme kanserinin nasıl
yapıldığını göstereceğiz. Böylece evde
kendi kendilerine bu muayeneyi yapmayı
öğrenecekler. Doktora hangi sıklıkla git-
meleri gerektiklerini de söyleyeceğiz" dedi.

Meme kanserinin nedenleri

40 yaşından sonra her kadının 2 yılda bir
mamografi çektirmesi gerektiğini belirten
Gözetlik, "Doğum kontrol hapları, hiç
doğum yapmamak,bazı genlerde oluşan
mutasyonlar, beslenme ve stres kanser ris-
kini artıyor. Her yılda düzenli olarak ala-

nında uzman sağlık görevlisine kontrol
olmak lazım. Kendi kendilerine de her ay
evde meme muayenesi yapmaları şart"
diye konuştu. 
Erken tanının önemli olduğunu vurgula-
yan Gözetlik, "Meme kanserinin görülme
sıklığı 25 yaşında kadar indi. Ama genel-
likle 40-50 yaş arası risk grubunda yer alı-
yor. Meme kanseri sadece kadınlarda değil

erkeklerde de görülüyor. Erkeklerde nadir
görüldüğü için risk daha fazla. Hastaların
erken tanıda yüzde 98 oranında kurtulma
şansı var. Ölümcül bir kanser türü demi-
yoruz meme kanserine önemli olan erken
tanı" ifadelerini kullandı.

Korunmanın yolları neler?

Uğur Alp Kılıç ise, "Bugün ulaşabildiğimiz

insanları meme kanseri konusunda bilin-
çlendireceğiz. Kendilerini nasıl muayene
edebilirler ve ne sıklıkla bu muayeneyi
yapmaları gerekiyor onu anlatacağız.
Kanserden korunmak için düzenli egzersiz
yapmak, beslenmeye dikkat etmek lazım.
Erken tanı önemli, insanlar kontrolleri ak-
satmazlarsa kitle olduğunda bu tespit edi-
lip, tedaviyle kurtulacaklardır" dedi. DHA
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B u yazımızda Ten Uyumu Nedir, Nasıl
Anlaşılır?, Acaba aynı tenden miyara-
tıldık?, Ten Uyumu Nasıl Anlaşılır?,

Her Şey Hormonlar Mı?, Ten Uyumu Yakala-
namazsa Ne Olur?, Ten uyumsuzluğu nedir?
Ten Uyumu Nasıl Anlaşılır?, Ten Uyumu Olma-
ması İlişkinin Sonu Mu? Vb… sorularını sor-
duran ya da her şey yolundayken bir şeylerin
ters gittiği kanısınayol açan hisse ten uyumu di-
yoruz. Birbirleriyle iyi anlaşabilençiftlerin far-
kında olmadan dahi yakaladıkları ahenktir ten
uyumu.

Ten Uyumu Nedir, Nasıl Anlaşılır?
Uzak kaldıklarında bir kere dokunmak bir

kez sarılmak onlarınhayallerini süsler. Yan
yana olduklarında da elleri birbirlerindenayrıl-
mak istemez. Başkası mevzu bahis olduğunda
rahatsızlıkduyulabilecek olan yakınlığın arzu-
lanması ten uyumundankaynaklanmaktadır.

Ten uyumunu yakalayarak bir ilişkiye başla-

mış çiftler birçok sorunyaşasalar da birbirle-
rine dokunarak bu sorunların üstesinden gel-
mesinibilmektedir.

Ten Uyumu Nasıl Anlaşılır? Her Şey Hor-
monlar Mı? “Feromon” hormonlarımızdan bi-
ridir. Bu hormon ten uyumu ve
cinsellikarasındaki ilişkiyi açıklarken referans
edilmektedir. Feromonun aşkıkontrol ettiği,
hava yolu ile beyne iletildiği söylenmektedir.
Bununsonucu olarak da ten iletişimi gerçekle-
şir.Aşk kokusu da denilen feromon, kişilerin
davranışlarını etkiler. Ancakbu hormonun her-
keste aynı etkiyi gösterdiği söylenemez. İşte
buaçıklanamayan bir gerçektir. Bir kadın ve er-
kekte bu hormonun normalşekilde olduğu düşü-
nüldüğünde yine de ten uyumunun
olmadığıgörülebilir.

Ten Uyumu Yakalanamazsa Ne Olur?
Ten uyumu olmaması durumunda çiftlerin

uyumu bir dereceye kadarilerler ve orada kesi-

lir, güdükleşir. Bir engel her
zaman ilişkininilerlemesinin
önünde duruyor gibidir. Aynı şeylerden zevk
alan, aynıidealleri olan, aynı düşünce yapısına
sahip eşler ten uyumunuyakalayamadığından
birbirleriyle sevgili olamayabiliyorlar. Birarka-
daş gibi yaşamaya alışıp gidiyor, birbirlerine
tutkulu bir aşklabağlanma duygusu ile tanışa-
mıyorlar.Ten uyumsuzluğu nedir? Ten Uyumu
Nasıl Anlaşılır? Ten uyumunu anlamak o kadar
da zor değildir. Tabi bunu anlayabilmekiçin tek
şart önceden ten uyumunu hissetmiş olmaktır.
Hayatında hiçbirzaman ten uyumu yaşamamış
birisi ten uyumunun ne olduğunubilemeyecektir.
Partneriyle birlikte olurken yaşadığı duyguyu
birteraziye koyamayacağından bu ilişkide bir
uyumdan söz edilipedilmeyeceğini 
bilemeyecektir.

Ten uyumu yakalanmış bir ilişkide çiftler

birbirleriyle bütünleşmişhissederler; birbirle-
riyle ilgili hiçbir koku onlara kötü gelmez, hiç-
bir pürüz onları rahatsız etmez. Birbirlerinin
nefesini solumakbirbirlerini her şekilde hisset-
mek isterler. Başka bir yerde başka birişle uğ-
raştıklarında dahi partnerini hayal ettiğinde
onun kokusunu vedokunuşlarını hatırlayabilir.

Uzaktan gördüğünde etkilendiği partnerine
yakınlaştığında,dokunduğunda aynı çekicilik
devam ediyorsa hatta etkilenme artıyorsaten
uyumu var demektir. Ancak hiçbir zaman ten
uyumunu yakalayamamışbirisi bunu anlamaya-
caktır. Ten uyumu nasıl anlaşılır sorusuna en-
güzel test bu şekilde yapılabilir. Bunun için en
başta şanslı olmak gerekir. 

Ten Uyumu Olmaması İlişkinin Sonu mu?
Ten uyumu olmaması durumunda ilişkinin

seyri önemlidir. Hele kiönceden ten uyumunu
yaşamış birisi yeni ilişkisinde bunu bulamadıy-
sailişki ciddi zarar görebilir. Ten uyumu yoksa
yoktur. Sonradankazanılması mümkün değildir.
Bu durumda kişi kendini kontroletmelidir. İliş-
kiyi bu şekilde yürütebileceğinden eminse kara-
rını buyönde verir.

Ancak ten uyumu onun için vazgeçilmez bir

şey ise ten uyumu olmamasıonun ilişkisini bitir-
mesi ile ya da bir ilişkide olmaması gerekenal-
datma olaylarının yaşanmasına neden olabilir.
Bu durumdapartnerlerin birbirlerine dürüst ol-
maları en önemli husustur.

Ten uyumsuzluluğu ilişkileri bitirmek için
bahane edilmemel. Bazen ten uyumu konusu-
nun çok kafaya takılması, hatta takıntı haline-
getirilmesi kişinin mutlu bir yuvasını
kaybetmesi ya da düzenli birhayata ulaşama-
ması sonucunu doğurabilmektedir. İlişkileri bi-
tirmekiçin bahane arayan bazı bireyler ten
uyumunu bir bahane olarakkullandığı 
görülmektedir.Ten uyumu nasıl anlaşılır soru-
sunu kafasına takıp doğru cevabı dabulamayan
birisi yanlış kararlar vererek kendisini ve part-
neriniüzebilir. 

Ten uyumunu tamamen aşk ile bağlantılı 
düşünmemek gerekiraksi halde bireyler hayal
kırıklığı yaşayabilir. Her ilişkinin güçlüve vaz-
geçilmez yanları vardır. Eşlerin bunlar üzerinde
yoğunlaşması,aradaki uyumu arttıracaktır.
Eğer ilişkinizde bir sorun yaşıyorsanız mutlaka
bir ilişki uzmanından yardım alınız. 

Ten uyumu nedir? Nasıl anlaşılır?
Ten uyumsuzluğu ilişkileri nasıl etkiliyor?

Aile rehberi
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FARKINDA OL
GEC KALMA!

İstinye Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğrencileri 

'1-31 Ekim Meme Kanseri
Farkındalık Ayı' kapsamında

İstanbul'da bulunan bir
AVM'de vatandaşları 
bilinçlendirmek ve

farkındalık oluşturmak
için stant açtı

Öğrenciler
stanta gelen
ziyaretçilere
kanserden

korunmaları
için yapmaları

gerekenleri
anlatarak 
dağıttıkları
broşürlerle
bilgi verdi.

Kendinize önem verin
Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, Acıbadem 
Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde düzenlenen
“Meme Kanseri Hakkında Bilmek İstedikleriniz”
söyleşisinde kadınlara önemli tavsiyelerde 
bulundu. Laçin, “Biraz kendinizi düşünün. Lütfen
kendinize biraz daha önem verin” dedi

BERNA Laçin’in moderatörlüğünde Acıba-
dem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde dü-
zenlenen “Meme Kanseri Hakkında Bilmek

İstedikleriniz” adlı söyleşi konusunda uzman birçok
akademisyen katıldı. Berna Laçin; "Biz kadınlar hiçbir
zaman acilde ilk hasta olamayız, hep başkalarını önü-
müze koyarız. Biraz kendinizi düşünün. Özellikle
meme kanseri gibi hastalıklar esnasında ameliyat, te-
davi gibi dönemlerden geçerken lütfen kendinize biraz
daha önem verin" dedi. Kendisi de erken teşhis saye-
sinde kanseri yenen Yoga ve Nefes Terapisti Merih
Kenet de söyleşide, kendi deneyimlerini katılımcılarla
paylaşarak kısa bir nefes terapisi yaptırdı.

Sigaradan uzak durun

Söyleşide konuşan ve meme kanseri hastalarının yüzde
70’inin ameliyat öncesi ya da sonrası olmak üzere teda-
vilerinin bir noktasında radyoterapi aldığını vurgulayan
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fulya Ağaoğlu
ise ne kadar doğal yaşanır ve özellikle hijyen koşullarına
ne kadar uyulursa kanser riskinin o kadar azalacağını
belirtti. Ailede kanser öyküsü varsa genetik olarak riskin
biraz daha yüksek olduğunu ifade eden Ağaoğlu, kişi-
nin kontrol edebildiği risklerden uzak kalmasının, örne-
ğin sigaradan uzak durulmasının, birçok kanser
çeşidini önlemede önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Berna Laçin



OlAy, Üsküdar
Çengelköy Güzel-
tepe Mahallesi Yıl-

dırım Beyazıt Parkı'nda saat
00.00 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre, parkta
toplanan iki grup aralarında henüz bi-
linmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan
bir kişi  yanında getirdiği pompalı tü-
fekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş so-
nucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı.
Saldırgan otomobile binip kaçmak is-
terken diğer gruptakilerin taşlı sopalı
saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300
metre ilerideki kebapçı dükkanına gire-
rek içeridekileri rehin aldı. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışanları rehin aldı

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik

önemli aldı. Diğer gruptan toplanan ki-
şiler de saldırgana kebepçı önünüde
tepki gösterdi. Bu sırada rehin alan
şüpheli de havaya ateş açtı. Bir süre
sonra saldırgan polis ekipleri tarafın-
dan ikna edildi. Gözaltına alınan sal-
dırgan polis merkezine götürüldü. 
Parkta yaşanan olayda yaralanan kişi
ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırıldığı ve durumun iyi
olduğu öğrenildi. Polis ekipleri gruptaki
kişileri sakinleştirerek olay yerinden
uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri
park ve otomobilde incelemesinin ar-
dından kebapçı dükkana gelerek delil
araştırması yaptı. Olayla ilgili geniş
çaplı soruşturma  sürüyor. DHA
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28 Kasım 2015 tarihinden bu 
güne Dernek Başkanı olduğum 
İstanbul Gazeteciler Derneği her

yıl en az 3 tane ciddi törene ve organizasyona
imza atıyor.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü.
24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılış 

yıl dönümü.
Her yıl bahar piknikleri.
Seminerler.
Söyleşiler.
Ödül törenleri.
İşte onlardan birisini 26 Ekim 2018 Cuma

akşamı, Hilton Hotel Avcılar'da gerçekleştirdik.
Tam dokuz arkadaşımız manevi değeri yük-

sek olan 'Zirvedeki Gazeteciler' ödüllerine 
kavuştu.

İnanın bana bu ödüller dağıtılırken en az
‘Berlin Hakimleri’ kadar adil olmaya çalıştık.

***
Daha önceki ödüllerde olduğu gibi.
Üçüncüsü gerçekleşti ödül törenlerinin.
Her sene sekiz kişi idi, bu sene (Artık ne

yazık ki gazetecilik internet haberciliğine doğru
kaydığından olsa gerek) web sitesi dalında çok
başvuru vardı, onlardan iki tanesi ödüle layık
görüldü.

Dolayısıyla bu sene dokuz kişi ödül aldı.
Yani üç senenin ardından toplamda 25 (yir-

mibeş) arkadaşımız ödül sahibi oldu.
***

İnanıyorum ki artık bundan böyle İstanbul
Gazeteciler Dernek Yönetimi bu ödüllere sahip
çıkacak ve geleneksel olarak devam ettirecek-
tir.

Artık ezberlemişsinizdir.
Ödül törenleri konuşmalarımda bilerek şu

cümleleri kullanıyorum:
“Bu ödüllerin; demokrasi kültürümüzün

yaygınlaşmasına ve gazetecilik mesleğinin daha
üst seviyelere taşınmasına katkı sunacağına
inanıyorum. Gazetecilik hala çok özel ve ayrı-
calıklı bir meslek. Gazeteciliği ayakta tutan ve
gelecekte daha iyi noktalara taşıyacak en
önemli özellik ise yine bu özel mesleğin hakkını
veren meslektaşlarımız olacaktır. 'Hakkını
veren' diyoruz ya düzenlediğimiz bu ödül tören-
lerinin en büyük amacı da işini hakkı ile yapan-
lara hakkını teslim etmek” …

Amaç, hakkı teslim etmek

İşte püf nokta burası.
İşini hakkı ile yapanlara hakkını teslim

etmek.
Daha önce ödül sahibi olan 16 arkadaşımız

dahil, bu sene ödül alan 9 arkadaşımıza bir kişi
çıkıp yaptığı gazetecilik üzerine bir laf söylerse
bana söylemiş saylarım.

Bildiğiniz gibi dağıttığımız ödüllerde daha
fazla spekülasyonlar olmasın diye ödül alacak-
larda dernek üye şartı ve ödüller daha adil da-
ğıtılsın diye dernek yönetim kurulunda olmama
şartı koyduk.

Yani ‘Zirvedeki Gazeteciler Ödülleri’ne aday
olmak için ya dernek üyesi olacaksınız veya
dernek yönetim kurulunda olmayacaksınız.

Aksi halde adaylığınız kabul
görmez.

Bu şartlarda bu sene ödül alan arkadaşlar-
dan bahsedeyim.

İsimlere bakar mısınız?
Cengiz Alçayır; gerçekten haber yazmıyor,

haberi içiyor. Bizler normal çalışma saatlerini
geride bırakınca gezeriz, tozarız, eğleniriz,
hatta uyuruz.

Adam -abartmıyorum- 24 saat haberi kova-
lıyor, çok yönlü araştırıyor, irdeliyor, gecenin
beşi, gündüzün üçü hiç fark etmez, haberde
kimin adı geçiyorsa ona ulaşmaya çalışıyor ve
ortaya koyduğu haberini ölümüne savunuyor.

Baki Çiftçi; dediğiniz kişi 30 senedir bir ko-
nuyu köşesine taşıdığında o konunun savunu-
cusu olduğu gibi, savcısı, yargıcı, avukatı
oluyor. 

Alev Gürsoy Cimin; saymadım ama galiba
senede 100’den fazla röportaja imza atıyor.
Üstelik bu röportajlar şöyle böyle değil. Türkiye
gündemine oturan röportajlar.

Murat Özdemir; içimizden birisi. Sayfa tasa-
rımı denince ilk akla gelen isimlerden. Sayfayı
tasarlamıyor adeta İran halısı işliyor.

Özgür Deniz Kaya’ya güveniyorum. İyi bir
gazeteci olacak. Gelecek Vaad Aden Gazeteci
ödülümüzde hak ettiği yere gitmiştir.

Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne dernek üyemiz
çok arkadaşımız layıktır ancak Engin Köklüçı-
nar galiba tecrübe bakımında en uzun süredir
bu işi yapan meslek büyüğümüz durumunda.

Bu ödülleri dağıtırken en çok fotoğraf
dalnda ödül vermekte zorlanıyoruz. 

Çünkü günümüzde meslektaşlarımız fotoğraf
makinesi kullanmadıklarından çok iyi haber fo-
toğrafı çekemiyorlar. Geçen yıl ödül alan arka-
daşımız dışında bu sene bir arkadaşımızın
başvurusu vardı. Ödül, Yağmur Selin Tanış a
nasip oldu.

Ödül alan haber sitelerimiz; YENİSOLUK
ve SİLİVRİDEN gibi belki çok sayıda haber si-
temiz var ancak bu sene ödüller bu arkadaşlara
kısmet oldu.

Eleştiri olmadan olmaz

Mutlaka eksikler ve hatalarımız da olmuş-
tur. Ancak kabul edelim ki derneğimizin im-
kanları ölçüsünde bu tür organizasyonları
yapmakta zorlanıyoruz.

Ve bir ilki başlatarak bu ödülleri dağıtmayı
düşündük.

Üçüncü yılımızda bitti, umarım önümüzdeki
dönemlerde çok daha az hatalı organizasyonla-
rımız olur.

Ve umarım ödül almayı düşünen arkadaşlar;
’’Özen yoksa ödül de yoktur'' Alman Atasözünü
anımsarlar.

95. yıl pastası kesildi

Bu arada ödül töreninimizde “Cumhuriyeti-
mizin 95. Yılı Kutlu Olsun pastası” ‘Onuncu Yıl
Marşı’ eşliğinde kesilerek bu güzel bayramı-
mızı bir kez daha coşku içerisinde kutladık.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Zirvedeki 
Gazeteciler
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A rnavutköy'de gece saatlerinde
tekstil geri dönüşüm fabrika-
sında henüz bilinmeyen bir ne-

denle çıkan yangın korku dolu anların
yaşanmasına neden oldu. Olay yerine
gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına
müdahale ederek yaklaşık 4 saatte kont-
rol altına aldı. Yangın sonrası herhangi
bir yaralanma ve can kaybı yaşanmaz-
ken, fabrikada büyük çapta hasar mey-
dana geldi.

Nedeni bilinmiyor

Yangın Arnavutköy, Hadımköy Mahal-
lesi Ürgüplü Caddesi üzerinde dün gece
saat 21.30 sıralarında bir tekstil geri dö-
nüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen
bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alev-
lerin yükseldiğini gören çalışanlar du-

rumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekip-
lerine haber verdi. İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 

4 saatte kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev
yanan fabrikaya müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 4 saat çalışması so-
nucu yangın kontrol altına alındı. Polis
ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık gö-
revlilerinin de hazır beklediği görüldü. İt-
faiye ekipleri yangını tamamen
söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve
can kaybı yaşanmazken fabrika da
büyük çapta hasar meydana geldi. İt-
faiye ekipleri yangının çıkış sebebini araş-
tırırken yangınla ilgili soruşturma
başlatıldı. DHA

Son günlerde İstanbul
genelinde çok sayıda

fabrikada yangın
çııkması şüpheyle

karşılandı. 3 gün 
önce Esenyurt'ta 

3 fabrikanın
yanmasının 

ardından şimdi de 
Arnavutköy'de bir 

tekstil fabrikası 
4 saatte küle döndü

Ödül törenimizi onurlandıran; AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstan-
bul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul
Milletvekili Dr. Ali Şeker, Avcılar Belediye Baş-
kanı Dr. Handan Toprak, Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat Alatepe, Recep Tayyip Erdo-
ğan Üniversitesi Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet
Başkanı Nusret Bayraktar, FoxTv Genel Yayın
Yönetmeni Doğan Şentürk, Basın İlan Kurumu
Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş,
Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır,
CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen, CHP
Çatalca İlçe Başkanı Halil Gök, İstanbul Sana-

yici ve İş Adamaları Derneği Başkanı Muam-
mer Ömeroğlu, Moda Federasyon Başkanı Hü-
seyin Öztürk, AK Parti Büyükçekmece eski ilçe
başkanı İlker Gürbüz, İstanbul Dernekler Fede-
rasyon Başkanı Velişan Yerli, KAI Federasyon
Başkanı Gürsel İlgüz, İGD eski dernek başkan-
ları; Yavuz Kaynarca, Metin Karakoç, Ali Ta-
rakçı, DİSK İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Adil
Çiftçi, ve derneğimizin bu günlere gelmesinde
katkısı olan tüm basın dostlarına, meslektaşları-
mıza, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının kıy-
metli temsilcilerine buradan bir kez daha
teşekkür ediyorum…

TEŞEKKÜRLER

FABRIKALAR
TEK TEK YANIYOR

Önce vurdu
sonra rehin aldı
Çengelköy'de bir parkta iki
grup arasında tartışma
çıktı. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi sonucu pompalı
tüfekle etrafa ateş açıldı,
bir kişi yaralandı. Kaçan
saldırgan 300 metre
ilerideki kebapçı
dükkanına girerek
içeridekileri rehin aldı

Kadın sürücü gözyaşına boğuldu
Kağıthane'de üstünde iki aracın bulunduğu çekici kaza yaptı. Çekici aracının sürücüsü, kaza
sonrası gözyaşlarına boğuldu. Sürücü kadını, yakınları tarafından sakinleştirmeye çalıştı

kAzA dün saat 12.30 sı-
ralarında Gürsel Ma-
hallesi'nde meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre çekici
aracının ismi öğrenilemeyen kadın
sürücüsü, biri kazalı diğeri arızalı
iki aracı tamirhaneye götürüyordu.
Işıklı Sokak'tan yokuş yukarı çıkar-
ken sürücü bir anda aracın kontro-
lünü kaybetti. Aşağıya doğru
kayan çekici aracı, kaldırıma çıkıp
elektrik direklerine çarparak durdu.
O sırada yoldan geçen birinin ol-
maması ve büyük hasar gören
elektrik direklerinin şans eseri dev-
rilmemesi faciayı engelledi. Kazayı
gören mahalle sakinleri kazazede
kadının yardımına koşup polis
ekiplerine haber verdi. Kazanın şo-
kunu uzun süre üstünden atama-

yan çekici aracının sürücüsü kadın
gözyaşlarına boğuldu. Onu kazayı
haber alıp gelen yakınları sakinleş-
tirmeye çalıştı.

Direk devrilmedi

Kazayı gören mahalle sakini İs-
mail Terzi "Çekici yokuşu çıkarken
önüne otomobil çıkınca yolun or-
tasında durdu. Sonra aracı kaldı-
ramadı, aracı kaldıramayınca fren
boşalmış sonra geri geri gelip elek-
trik direklerini yamulttu. Direkler
devrilmediği için şanslıydı" diye ko-
nuştu. Kaza sonrası gelen polis
ekipleri muayene tarihi geçen çe-
kici aracına cezai işlem uygulayıp
bağladı. Araçlar başka çekicilere
yüklenerek kaza yerinden
kaldırıldı. DHA

Lüks cip akaryakıt 
istasyonuna daldı

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu yan
yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği cip, önce iki araca ardından

istasyon görevlisine ve en sonunda yakıt
alan bir araca çarparak durdu

Olay Küçükçekmece D-100 Kara-
yolu Edirne istikameti yan yolda
bulunan bir akaryakıt istasyo-

nunda saat 22.30 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre seyir halinde giden 24
AAF 286 plakalı cipin sürücüsü henüz bilin-
meyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Cip bir
akaryakıt istasyonuna doğru yöneldi. Bu sı-
rada cipin içinde bir kadın ile iki çocuğun ol-
duğu öğrenildi. 

Görevliye çarptı

Kontrolden çıkan cip önce akaryakıt istasyo-
nunun girişinde iki araca çarptıktan
sonra  istasyon görevlisine ve yakıt alan
üçüncü bir araca çarparak durdu.
Kazada  istasyon çalışanı ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis
ve sağlık ekiplerine haber verdi. İstasyon
görevlileri ve vatandaşlar bir yandan cipin
altında kalan çalışana yardım ederken bir
yandan da aracın içinde
kendinden geçen sü-
rücü ile beraberindeki
ailenin yardımına
koştu. İhbar üzerine
olay yerine gelen
sağlık görevlileri ismi
öğrenilemeyen ve ağır
yaralanan istasyon çalı-
şanına ilk müdahaleyi yapa-
rak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye
kaldırılan çalışanın sağlık durumunun ciddi-
yetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay
sonrası sürücüyü ifadesini almak üzere
polis merkezine götürdü. DHA

SultAnbeyli'de bir gece-
konduda yangın çıktı. Yan-
gında herhangi can kaybı ve

yaralanma yaşanmazken gecekondu
kullanılamaz hale geldi. Yangın, Mimar-
sinan Mahallesi Bakkaloğlu Cadde-
si'nde bir gecekondu saat 23:00
sıralarında meydana geldi. İddiaya göre
iki ailenin kaldığı gecekondu henüz bi-
linmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede
oturan vatandaşları panik yarattı.

Sağlık ekipleri bekledi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri
yangın yerinde güvenlik önemli alırken

bir yandada gecekondu yangını izleyen
meraklı kişileri çevreden uzaklaştırdı. İt-
faiye ekipleri yangına müdahale ederek
yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına
aldı. Sağlık ekipleri herhangi bir olum-
suzluğa karşı olay yerinde hazır bekle-
tildi. Yangın nedeniyle gecekondu
kullanılamaz hale gelirken bölgede kısa
süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Her-
hangi can kaybının ve yaralanmanın ol-
madığı yangının çıkış nedeniyle ilgili
itfaiyenin
ve polisin
soruştur-
ması sü-
rüyor.
DHA

İki aile evsiz kaldı

Asker uğurlamasına polis müdahale etti
ArnAvutköy'de asker
uğurlaması yaparken, po-
lisin ‘trafiği tehlikeye düşü-

rüyorsunuz’ uyarılarını dinlemeden
bir gruba polis müdahale etti. Olay,
saat 01.00'de sıralarında Arnavut-

köy'de meydana geldi. İddiaya göre,
asker uğurlamak için sokaklarda tur
atan ve trafiği tehlikeye düşüren
gençler, polis tarafından durdurula-
rak uyarıldı. Gençler polislerle tartış-
maya başladı. Polis ekipleri ve grup

arasında arbede yaşandı. Bunun
üzerine olay yerine takviye polis ekip-
leri sevk edildi. Tartışma ve arbede-
nin büyümesi üzerine polis biber
gazıyla müdahale ederken, gruptan
bazı kişileri gözaltına aldı. DHA

Bilinmeyen bir nedenle çıkan 
yangın koca fabrikayı küle çevirdi.
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D urduk yerde bir anda 'Cehennem-
den geldiler' denilen İşİT itlerini
besleyenlerce bir anda karışan ve

bugüne kadar 400 binin üzerinde insanın
öldüğü, milyonarcasının da yerinden, yur-
dundan olduğu Suriye’de ki dış destekli iç
savaşı bitirme adına yapılan toplantıların en
sonuncusu ülkemizin 3. Köprü manzarası
eşliğinde İstanbul’un boğaz manzaralı Sarı-
yer ilçesinde yapıldı.

Başkan Erdoğan’ın ev sahipliğini yaptığı,
Rusya, Almanya ve Fransa Başkanlarını ka-
tıldığı toplantıyı izlerken önce hava alanına
ard arda inen liderlerin uçakları ardından
karşımla törenleri sonrasında yuvarlak
masa da oturan liderlerin yüz hatlarındaki
mesajlarını okumaya çalıştım. 

4 Liderin oturduğu masada en çok dik-
kati çeken ise o masanın bir ayağının orada

olmadığıydı..
Çünkü Arap Baharı adı altında bölgede

yani Arap ve Ortadoğu adasında operasyon
başlatan ve önce Irak ve Libya, ardından
Tunus, Mısır sonra da Suriye’yi alt üst eden
asıl ayak yani bölgede ki çocuğu İsrail’i ko-
rumak, kollamak ve daha da büyütmek
adına insan kanını kara petrole bulaştıran
Amerika yoktu o masa da..

Halbuki aynı Amerika bölgede ki mütte-
fik dedikleri ile Suriye’den önce bir çok ül-
kenin altını üstüne getiren asıl sorumlu ve
suçlu olduğu kadar 4 liderin bir arya geldiği
masaya yatırılan konuların baş aktörüydü.

Yani o olmadan, yani ABD’ denen dünya-
nın jandarması Amerika o masa da yoksa o
toplantı ve ondan öncekilerin hiç birinin
sonuç vermeyeceği zaten bu 4 liderin yap-
tığı toplantının sonuç bildirgesinde de belli

oluyordu.
Çünkü Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı

toplantıdan sonra kaleme alınan ve kamuo-
yuna duyurulan sonuç bildirgesi de önceki
toplantılar arından yapılan açıklamalardan
farklı değildi.

Yani Suriye’de ki savaşı bitirecek bir
açıklama yada ciddi bir çıkış yoktu..

Masada bulunan Suriye'de yaşanan iç sa-
vaştan önce de Suriye'de askeri üsleri bulu-
nan Rusya 2015'te rejime destek olmak için
hava saldırıları başlattı ve bu saldırılar sa-
vaşın gidişatının Esad lehine değişmesinde
büyük rol oynadı.

Almanya ile Fransa ve diğer Batılı 
ülkeler "ılımlı" diye kabul ettikleri muhalif-
lere yani aralarına İşİT’in de bulunduğu
terör örgütlerine değişen derecelerde des-

tek oldular.
Türkiye uzun süredir Suriye rejiminin te-

rörist dediği muhalif Özgür Suriye Ordu-
su'na (ÖSO) destek veriyor. TSK Afrin'de,
Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD)
askeri kanadı olan Halk Savunma Birlikle-
ri'ne (YPG) yönelik Zeytin Dalı Harekatını
ÖSO ile birlikte yürütüyor.

Peki ya Amerika ve diğerleri
nerede?Yani o masada olması gereken ABD
yani Amerika bölgede akmaya devam eden
kandan hiç sorumlu değil mi?

Okyanus ötesinde sessi, sedasızca durup,
yaşananları mı izledi?

Tabii ki değil, çünkü o masada olması ge-
reken ilk isim ABD'nin olduğunu o masa da
bulunan 4 lider de biliyordu.

Ama bir gerçek var ki oda savaşın, çatış-
manın, olayın tarafının olmadığı bir ma-
sada barıştan, huzurdan bahsetmek o kadar
zor, o kadar boş ki bunu yayınlanan sonuç
bildirgesinde görmek mümkün.

Bakalım mı o sonuç bildirgesine; 
‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipli-

ğinde, Putin, Macron ve Merkel'in katılı-
mıyla, Suriye Zirvesi düzenlendi. Dört lide-
rin yaptığı açıklamalarda, Suriye'de siyasi
çözüm, mültecilerin Suriye'ye dönüşü,
Esad'ın geleceği ve İdlib'de ateşkesin kalıcı
hale getirilmesi başlıkları öne çıktı.

’Herkesin isteği olan bu söylemlerin ha-
yata geçmesinin tek yolu var oda o masada
olması gerekenlerin de o masaya gelmesidir.

Bildirge aynen bu..
Yani bölgede ki Kürtlerle hareket eden

ABD, İsrail, konsolosluğun da gazeteci va-
tandaşını öldüren Arabistan, Suriye’de biz-
zat savaşın içinde olan İran ve en önemlisi
alanın sahibi Suriye'nin ve bölgede önemli
aktör haline gelen grupların da o masada
olması gerekmez mi?

Bilmem ama ‘gerekmez’ diyorsanız, o
zaman bende derim ki; Bir değil, bir çok
ayağı olmayan o masa da beklenen çıkmaz..

Yani kısacası; Ey siz barış geliyor diye
umutlananlar, şimdiden unutun Suriye’de ve
bölgede gerçek anlamda bir Arap 
Baharını..

Amerika’nın 
olmadığı masanın ayakları...

E senyurt Belediyesi, sağlıklı ve
hareketli yaşama dikkat çek-
mek ve vatandaşları spora teş-

vik etmek için sağlık yürüyüşü
düzenledi. Yüryüşe Esenyurt Kayma-
kamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti
Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli
başta olmak üzere ilçe protokolü, Pa-
ralimpik okçuluk branşında 2018 Av-
rupa Şampiyonu Bahattin Hekimoğlu,
farklı branşlardan milli sporcular, sivil
toplum kuruluşları, dernekler, muhtar-
lar ve Esenyurtlu vatandaşlar ve çok
sayıda engelli de katıldı. 

500 kişiye hediye verildi

Esenyurt kaymakamlık eski binasının
önünden başlayıp Esenyurt Belediyesi
önünde son bulan yürüyüşe Büyükşe-
hir Bando ekibi ile halk oyunları ekibi
de eşlik etti. Toplam 2,2 kilometrelik
bir mesafeyi kat eden vatandaşlar sağ-

lık için yürüyüş mesajı verdi. Yürüyüşe
katılım için kayıt olan her vatandaşa ti-
şört hediye edilirken, noter huzurunda
yapılan çekilişle de 500 kişiye tablet,
bisiklet, ücretsiz sağlık taraması, eşof-
man takımı, spor çantası, saat, futbol
topu hediye edildi. Çekilişte hediye ka-
zananların hediyeleri evlerine gönde-
rildi. Yürüyüş sonrası ise belediyenin
önünde çevre ve sağlık kuruluşlarının
stantları kuruldu.

Hareket halinde olacağız

Bitiş noktasında yürüyüşe katılan va-
tandaşlara hitap eden Belediye Baş-
kanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt’ta iyi
şeyler olduğunu ve olmaya devam
edeceğini belirterek, "Sağlığın önemine
dikkat çektiğimiz bu platformda biz-
lerle beraber oldunuz. Hediyelerinizi
belediyemizin araçlarıyla evinize kadar
getireceğiz. Lütfen azımızı çok bilin
ama adaletli olduğumuzu da bilin, isti-
yoruz ki bugünden bir hatıra kalsın.
İçerisine adım sayarlar da koyduk. İsti-
yoruz ki insanlar her gün ne kadar

adım attıklarını bilsinler. Biz bu etkin-
likleri yapacağız. İnşallah bir ucu
Esenkent’ten başlayıp belediye meyda-
nına gelecek kadar kalabalıklarla yapa-
cağız. Maratonsa maraton,
Esenyurt’un her tarafını birlikte geze-
ceğiz, hareket halinde olacağız. Sizlerle
beraber güçlü bir Esenyurt’u her yerde
anlatacağız” dedi. 

25 yıldır kan veriyorum

Başkan Alatepe, bu etkinliği yapacak
ortamın en büyük sağlayıcısı Mehmet-
çik’e de selam gönderirken, "Allah
onarlın ayağını taşa değdirmesin.
Allah ordumuzu muzaffer etsin. Meh-
metçiği selam ve saygı ile selamlıyo-
ruz. Şehitlerimize de Allahtan rahmet
diliyoruz. 100 metre ileride bir savaşta
orada veriliyor. Kan savaşı. Kızı-
lay’ımızın aracı orada. Sizler kan verir-
seniz insanlar ayakta kalabiliyor. Ne
olur kan verin. Ben 25 yıldır kan veri-
yorum kendimi daha sıhhatli hissedi-
yorum. Ne olur onlara yardımcı
olalım" diye konuştu.

ZEYNEP VURAL

Esenyurt
Belediyesi
tarafından 
düzenlenen
büyük sağlık
yürüyüşüne 
çok sayıda 
kişi katıldı.
Yüryüş sonunda 
konuşan Belediye 
Başkanı Ali 
Murat Alatepe,
meydana 
kurulan Kızılay'ın 
kan bağışı 
aracını 
göstererek, 
“Ben 25 yıldır
kan veriyorum
kendimi 
daha sıhhatli 
hissediyorum. 
Ne olur onlara
yardımcı 
olalım” dedi

ERHAN BOZAN 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI

29 eKİm 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

cEMAl ŞAHİN KuRu
AK PARtİ AVCILAR İLÇE YöNEtİm KuRuLu ÜYESİ

29 eKİm 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

ENGİN GENÇOl 
AVCILAR mİLLİYEtÇİ HAREKEt PARtİSİ İLÇE YöNEtİm KuRuLu ÜYESİ

29 eKİm 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

SADIK PEHlİVAN
ORDu GRuP YöNEtİm KuRuLu BAŞKANI VE 
AK PARtİ AVCILAR İLÇE YöNEtİm KuRuLu ÜYESİ 

29 eKİm 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

ZAFER YAlIM
İŞ ADAmI AVCILAR ÇItIR Sİmİt 

29 eKİm 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

TuNcAY GöKTAŞ
GöKCAN SÜRÜCÜ KuRSLARI

29 eKİm 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Ne olur oNlara 
yardımcı
olalım KAN 

BAĞIŞI
ÇAĞRISI

Cumhuri-
yet Bay-
ramı’nın

95’inci yıldönümü kutlama-
ları kapsamında Cumhuriyet

meydanı’nda yapılan Atatürk
Anıtı’na çelenk sunum töre-

nine Büyükçekmecelilerin ilgisi
yoğun oldu. Büyükçekmece’de

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
coşkulu bir kalabalığın katılımıyla

başladı.

Çelenk sunumu yapıldı

Büyükçekmece Kaymakamı Dr. meh-
met Özel, Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. hasan Akgün, Büyükçekmece
Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol,
Büyükçekmece ilçe emniyet müdürü
murat yıldırım’nın katılımıyla gerçekleşen
törene belediye meclis üyeleri, mahalle
muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Büyükçekmece Kaymakamlığı, Garnizon
Komutanlığı ve Büyükçekmece Beledi-
yesi’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunu
gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Gazi mustafa Kemal Atatürk ve şehit-
lerimizin anısına saygı duruşunun
ardından istiklal marşımızın okunmasıyla
çelenk sunum töreni son buldu.  

Yediden yetmişe

CumhuriYet

Büyükçekmece’de Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla Atatürk
Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. 

AHMET VARDAR
AVENDER (AVCILAR ENGELLİLER VE 
GÜZEL İNSANLAR DERNEĞİ BAŞKANI)

Güneşli bir havada 
gerçekleşen yürüyüşe çok
sayıda vatandaş katıldı.



A nadolu Gençlik Derneği
(AGD) üyesi bir grup
Gazze ve Batı Şeria'da

gösterilerde ölen ve yaralanan için
Filistinlilerin başlattığı 'Büyük
Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek
amacıyla bir yürüyüş düzenledi.
Öğle namazının ardından Fatih
Camii avlusunda toplanan Ana-
dolu Gençlik Derneği üyesi yakla-
şık 500 kişi ellerinde pankartlarla
sloganlar atarak Saraçhane par-
kına geldi. Tekbir getiren kalabalık,
"Mavi Marmara Onurumuzdur",
"Katil İsrail Filistin'den Defol" slo-
ganları attı. Parka gelen grup bu-
rada dualar okuyarak İsrail
bayrağı yaktı.

Hukuk güçlüden yana

Grup adına basın açıklaması
yapan Anadolu Gençlik Derneği
İstanbul Şube Başkanı Yunus
Genç, "İşgalci İsrail tarafından Fi-
listinlilere karşı uygulanan abluka,
ambargo, saldırı ve tutuklamalar
tüm dünyaya "güvenlik politikaları"
olarak servis edilmektedir. Haklı-
dan yana değil, güçlüden yana
olan uluslararası hukuk işgalci İs-
rail'in varlığını da, saldırganlığını
da normalleştirmek üzere kararlar
almaktadır. Uluslararası hukuk
hiçbir zaman Filistin halkının le-
hine işlemedi. Kazara vicdan sa-
hipleri tarafından Filistin halkının
lehine bir karar alındığında da bu
karar uygulanmadı. Çünkü ulus-
lararası hukuk tam olarak Siyonist
kurgunun hizmetleridir. İşgalci İs-
rail tüm varlığıyla Filistin halkına
zulmetmektedir. Filistin toprakları-
nın yüzde 85'i İsrail işgali altında-
dır ve işgalci her geçen gün Filistin
topraklarında kendine yeni yerle-

şim birimleri açmaktadır" dedi. 

Acımasızca sillah kullandılar

Sözlerine devam eden Genç,
"Yaklaşık 7 ay önce 30 Mart
2018'de toprak gününün 42. yı-
lında, Filistinliler hem yaşadıkları
drama dikkat çekmek, hem de ta-
leplerini uluslararası toplum tara-
fından dikkate alınmasını
sağlamak amacıyla "Büyük
Dönüş Yürüyüşü" başlatmışlar-
dır. Siyonist İsrail, Gazze sınırına
gelen tüm göstericilere karşı acı-
masızca yine silah kullanmışlar-
dır. Zaten son derece elverişsiz
koşullarda yaşam mücadelesi
veren Filistinliler, 'Büyük Dönüş
Yürüyüşü'nden vazgeçmemiş ve
sınırdaki gösterilere ısrarla 
devam etmişlerdir" ifadelerini 
kullandı. DHA
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
heykeli karşısında…

Anadolu Gençlik 
Derneği üyeleri 

Gazze ve Batı Şeria'da
gösterilerde ölen ve

yaralanan için 
Filistinliler için Fatih

Camii avlusunda eylem
yaptı. Tekbir getiren

kalabalık, "Mavi 
Marmara Onurumuzdur",

"Katil İsrail 
Filistin'den Defol"

sloganları attı

Mavi Marmara
ONURUMUZDUR!

Hasan Hüseyin
Türkeş 

CHP KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI

CUMHURİYET 
BAYRAMI

KUTLU OLSUN

UğUr Dağ Chp beylikdüzü belediye meClis üyesi AdAy AdAyı

B ugün sizinle, uzun yıllar önce (1950 yılları tah-
minen), Atatürk heykeline bakarken duygulanı-
lıp kaleme alınan bir şiiri paylaşacağım. Kuleli

Askeri Lisesinin efsane öğretmeni olarak anılan, Türkçe
ve Edebiyat Muallimi, Binbaşı rütbeli, Beşiktaşlı Hafız
İbrahim Gürpınar’ın kızı Piraye Gürpınar’dan kalan
bazı belgeleri saklayan sevgili eniştem Hayrettin Arsla-
noğlu’nun, özenle sakladığı dosyanın içinden çıktı 
bu not…

***
Yıllarca beklemekten sararmış kağıttaki satırları

okuyunca, duygulanmamak mümkün değil! Zaman
zaman bu ülkenin değişik yerlerinde Atatürk heykelle-
rine saldıran, kıran, Anıtkabir’e özel olarak gidip ettiği
küfürleri marifetmiş gibi cümle aleme duyurmaya çalı-
şan o zavallıları düşününce, bu şiirde ki satırları yazan
ellerin kadın olarak, Cumhuriyet’in değerini ne kadar iyi
anlayıp, kendilerine verilen hakların kıymetini çok iyi
idrak ettiklerini ve bunlardan dolayı Başkomutan Gazi
Mustafa Atatürk’e olan minnettarlığını hissederek saygı
duyuyorum.

***  
Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk’ü unuttur-

maya çalışmak beyhude bir çabadır. Heykellerini söküp
yerine, fincandı, tabaktı gibi nesneleri koyarak Atatürk
bu ülkede unutturulamaz! Fotoğraflarının bile kıskanıl-
dığı o büyük dehanın ne yeri dolacak, ne de unutacağız! 

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 
***

“Gazinin heykeli karşısında” başlığı altında yazılan
şiirin mısraları şöyle;

Biz vatan çocukları sarılırız ellerine
Türkü sen nail ettin en büyük emeline
Kalbimiz titreyerek bakarız heykeline
***
Silinmez hürmetinin yüreğimizde izi
Varol namlı kumandan, yaşa ey şanlı gazi.
***
Sivas ufuklarından bir güneş gibi doğdun
Garbdan şarka dökülen karanlıkları boğdun
Bir akında düşmanı denize kadar kovdun
***
Senin bir kumandanla türkün yılmaz askeri
Sakarya’da can verdi, geri dönmedi.
***
Bu vatana uzanan bilekleri kesersin
Düşmanlarının karşısında tayfun gibi esersin
Fıtratın yarattığı en büyük şahersin
***
Nurunla benziyorsun göklerin güneşine
Coşkun kanım malikti dehanın ateşine
Elbette bırakmazsın bu inkilabı yarı
Şerefin saracaktır her yerde ufukları
Seni çok seviyoruz biz vatan çocukları
***
Kalbimizin içinde rüzgar gibi esensin
Bizi kurtaran sensin,
Bizi kurtaran sensin…
***
Sevgiyle kalın

Yaşam Vadisi'ne Çanakkale anıtı 
Beylikdüzü
yaşam Vadisi 1.
etap'ta "Çanak-

kale zafer Meydanı" açıldı.
Çanakkale zafer Meyda-
nı'nın, Atatürk Anıtı bölümü-
nün çelenk sunma törenine,
ilçe kaymakamı Mehmet
Okur, Belediye Başkanı
ekrem imamoğlu, parti tem-
silcileri, STk’lar ve vatandaş-
lar katıldı. Toplamda 100
metre olan başlangıcından

bitimine kadar mimari yapıt-
larla bir bütünlük sağlayan
ve Mehmetçiğe saygı anıtının
da bulunduğu çalışmada,
Hey 15’liler ve Çanakkale
Savaşı’ndaki kahramanların
hikayeleri anlatılıyor. 1915-
1916 tarihleri arasında yak-
laşık 8 ay boyunca devam
eden savaş sonucunda kaza-
nılan zaferin anlatıldığı
alanda, Çanakkale Savaşı 3
bölümde ele alınıyor. dHA

ZAYİ İLANI Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Çilo Mustafa 

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, “Uluslararası hukuk hiçbir zaman 
Filistin halkının lehine işlemedi. İsrail, masumlara zulüm etmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı.
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H ilton Hotel Avcılar'da düzenle-
nen görkemli bir törenle 8 dalda
ödül verildi. Cumhuriyet kutla-

masının da yapıldığı töerene iş,
sanat, spor ve siyaset dünyasın-

dan çok renkli isimler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını
yapan İstanbul Gazeteci-
ler Dernek Başkanı Meh-
met Mert, "Günümüzde
gazetecilik yapmak haki-
katen çok zorlaştı. Her
gün kapanan yayın or-
ganları, mesleğini daha
sağlıklı ortamlarda ve
imkanlarla yapmakta

zorlanan meslektaşlarımız
var" diyerek tüm basın

dünyasını birlik ve beraberlik
içerisinde dayanışmaya davet

etti.

Gazetecilik ayrıcaklıklı meslek

Konuşmasını, "Kim ne derse desin, gazeteci-
lik hala çok özel ve ayrıcalıklı bir meslek" şeklinde
sürdüren Mert, "Gazeteciliği ayakta tutan ve gele-
cekte daha iyi noktalara taşıyacak en önemli özellik
ise yine bu özel mesleğin hakkını veren meslektaş-
larımız olacaktır. 'Hakkını veren' diyoruz ya düzen-
lediğimiz bu ödül törenlerinin en büyük amacı da
işini hakkı ile yapanlara hakkını teslim etmek. İlkeli,
tarafsız ve araştırmacı bir medya, ülkenin demo-
kratik gelişmesine doğrudan katkı yaptığı gibi; yö-
neticileri uyarıcı ve yol gösterici yayınlar ile kamu
hayatını da önemli yönde etkilemekte. Bu özellikle-
rin sağladığı sorumluluk anlayışı ile görevlerini ye-
rine getiren basın çalışanlarına ihtiyacımız var"
açıklamasını yaptı. 

Sorumluluğun farkında olunmalı

Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla görev yapıldığı

sürece, bir basın mensubunun aynı zamanda kamu
görevi yapmış olacağını dile getiren Mert, "Ancak;
yöneticisinden medya emekçisine herkes üzerine
düşen sorumluluğun farkında olmalı, bırakalım her
bir yöneticiyi, her birey; çevreye, doğaya, topluma,
evrene karşı taşıdığı vizyonun ve misyonun far-
kında olarak yaşamını biçimlendirmeli. İşte o
zaman, daha sağlıklı, daha barışçıl, daha güvenli,
daha huzurlu, daha özgür bir dünyada yaşama
şansını hep birlikte yakalayabiliriz" ifadelerini 
kullandı. 

Yurttaşlarımız destek versin

Konuşmasının sonunda, "Birgün herkese özgür,
güçlü ve tarafsız bir yayın organı gerekebilir. Sırf bu
yüzden bile tüm yurttaşlarımızın yaşadıkları yerde
işini hakkı ile yapan yayın organlarına sahip çık-
ması ve destek vermeleri gerekiyor" mesajını veren
Mehmet Mert, "İstedik ki bu ödüller gerek demok-
rasi kültürümüzün yaygınlaşmasına katkı sunsun,
gerek meslektaşlar arasında tatlı bir rekabet başlat-
sın, gerek ise gazetecilik mesleğinin daha üst sevi-
yelere taşınmasını sağlasın. Ve bu yıl ödül
törenimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutla-
dığımız haftaya denk geldiğinden, ödül törenimizi
Cumhuriyet kutlaması ile birlikte şahlandırmak is-
tedik. Bu düşünceler ile gazeteciliğe emek veren,
değer katan, katkı sunan, bedel ödeyen meslektaş-
larımıza buradan şükranlarımı gönderiyorum"
dedi. 

Katkı sunan herkese teşekkür

Derneğin bu günlere gelişine katkı sunan herkese
teşekkür eden Mert, "Dernek üye ve yöneticileri-
mize, bugünün şartlarında bu organizasyonlarda
yanımızda olan, destek olan, meslektaşlarımıza,
özgür basın dostlarına, siyasilerimize, iş adamları-
mıza, dar günümüzde hemen koşup yanımızda
olan dostlarımıza; İstanbul Gazeteciler Derneği
Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor, şükranla-
rımı sunuyorum" ifadelerinikullandı. 
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Zirvedeki Gazeteciler' ödüllerinde; Haber,
Fotoğraf, Sayfa Düzeni, Röportaj, Köşe Yazısı,
İnternet Haber Sitesi, Gelecek Vaad Eden Ga-
zeteci Adayı, Yaşam Boyu Onur Ödülü, adı al-
tında, sekiz dalda ödül dağıtıldı. Haber
dalında Damga Gazetesi’nden Cengiz Alçayır,
‘Faturasız Para Hazineye Gitti’ balşlıklı haberi
ile ödüle hak kazandı. Alçayır'ın ödülünü
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gelişim
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nusret 
Bayraktar verdi. 

Kırmızı Bülten Gazetesinde yayınlanan ‘Milli
servet yedieminlerde çürüyor’ haber fotoğrafı
ile fotoğraf dalında ödül alan Yağmur Selin
Tanış’a ise ödülünü CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin verdi. 
Posta Gazetesinde yayımlanan ‘Hande Ber-
mek’ röportajı ile röportaj dalına ödüle hak ka-
zanan Alev Gürsoy Cimin ödülünü FoxTv
Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün
elinden aldı.
Sözcü Gazetesi’nde Referandum sonuçlarının

yer aldığı sayfa ile ‘Sayfa Tasarımı’ dalında
ödül alan Murat Özdemir’e ödülünü CHP İs-
tanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker verdi.
Haberekspress Gazetesinde yayımlanan ‘Ada-
let Talepleri’ başlığı ile köşe yazarı dalında ödül
alan Baki Çiftçi ödülünü Kıbrıs Gazisi duayen
gazeteci Ergin Konuksever’in elinden aldı.
Yenisoluk web sitesine adına Şafak Hınıslı
ödülünü Basın İlan Kurumu Kontrol Hizmet-
leri Müdürü İbrahim Delibaş’ın, SİLİVRİ-
DEN.COM web sitesi adına ise Ahmet Ermiş

ödülünü Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat
Alatepe’nin elinden aldı.
Gelecek Vaad Eden gazeteci ödülünü alan
Özgür Deniz Kaya'ya ödülünü Avcılar Bele-
diye Başkanı Dr. Handan Toprak verdi. 
Yaşam Boyu Onur ödülünün sahibi Engin
Köklüçınar’a ise ödülünü, Mehmet Mert,
Mustafa Dolu, Celal Karali, İlke Duyan, Hü-
seyin Çetiner, Durbey Duran, Remzi Tanış’tan
oluşan İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim
Kurulu üyeleri takdim etti.

İstanbul Gazeteciler
Derneği’nin (İGD) geleneksel
hale dönüştürdüğü “Zirvedeki

Gazeteciler” ödülü bu yıl da hak 
sahipleriyle buluştu. Ödül töreninde
konuşan İGD Başkanı Mehmet Mert,

“Bir gün herkese özgür, güçlü ve
tarafsız bir yayın organı

gerekebilir” dedi

TARAFSIZ MEDYA
HERKESE LAZIM!

SİLİVRİDEN.COM web sitesinin 
ödülünü Ali Murat Alatepe, Ahmet ve

Eren Ermiş kardeşlere takdim etti. 

Röportaj dalında ödül alan Posta
gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e

ödülünü Doğan Şentürk verdi.

Fotoğraf dalında ödül alan Yağmur
Selin Tanış’a ödülünü CHP İstanbul

Milletvekili Gürsel Tekin verdi. 

Yenisoluk web sitesinden Şafak Hınıslı
ödülünü BİK Kontrol Hizmetleri Mü-
dürü İbrahim Delibaş’ın elinden aldı.
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Ödül töreninde ayrıca Cumhuri-
yet haftasına denk geldiğinden

'Cumhuriyetimizin 95. Yılı Kutlu
Olsun' pastası kesildi. Pasta kesme

anında tüm davetliler ve gazeteciler el-
lerinde Türk bay-
rağı
eşli-

ğinde ‘Onuncu Yıl Marşı’nı hep birlikte
coşku içerisinde okudu. Halk oyunu gös-
terisinin de yapıldığı gecede, gazeteciler
uzun süre halay çekerek stres attı. 

Geniş katılım oldu

Geceye AK Parti İstanbul Milletvekili
Tülay Kaynarca, İGd eski dernek baş-

kanları; Yavuz Kaynarca, Metin Kara-
koç, Ali Tarakçı, Beylikdüzü

Belediye Başkanvekili Ömer,
CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali
Gökmen, CHP Çatalca İlçe
Başkanı Halil Gök, İstanbul
Sanayici ve İş Adamaları
derneği Başkanı Muammer
Ömeroğlu, Moda Federasyon
Başkanı Hüseyin Öztürk, İs-
tanbul dernekler Federasyon

Başkanı Velişan Yerli, dİSK İs-
tanbul 2 Nolu Şube Başkanı Adil

Çiftçi ve çok sayıda yerel ve ulu-
sal basın temsilcisi katıldı. 

pastası kesildi

‘Faturasız
Para Hazi-
neye Gitti’
başlıklı 
haberiyle
zirveye otu-
ran Cengiz 
Alçayır’a
ödülünü
Nusret 
Bayraktar
verdi. 

‘Sayfa Ta-
sarımı’ da-
lında ödül
alan Sözcü
gazetesin-
den Murat
Özdemir’e
ödülünü
CHP İstan-
bul Millet-
vekili Dr.
Ali Şeker
verdi.

‘Adalet 
Talepleri’
yazısıyla
köşe yazarı
dalında
ödül alan
Baki Çiftçi,
ödülünü
gazeteci
Ergin 
Konukse-
ver’in elin-
den aldı.

Cumhuriyet’in 95. yılı 

Yaşam Boyu Onur ödülünün sahibi Engin Köklüçınar’a ödülünü, Mehmet Mert,
Mustafa Dolu, Celal Karali, İlke Duyan, Hüseyin Çetiner, Durbey Duran, Remzi 

Tanış’tan oluşan İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti. 

Gelecek Vaad Eden gazeteci ödü-
lünü Özgür Deniz Kaya’ya Belediye

Başkanı Handan Toprak verdi. 

Tülay Kaynarca 
Cumhuriyet Pastası’nı İGD 

üyeleriyle birlikte kesti

Gazetecilerin 
aynı zamanda
kamu görevi 

yaptığını 
dile getiren 

Mehmet Mert,
“Yöneticisinden

medya emekçisine
herkes, 

sorumluluğunun
farkında 

olmalı” dedi.
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KÖYÜM ET
KASAP 

MESUT ÜNER
AK PARTİ ÇATALCA İLÇE BAŞKANI
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UFUK AKIN 
İBB VE ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ, 
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

SÜLEYMAN
KOLCUOĞLU 
İBB VE ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

HÜSEYİN KAHYA 
İBB VE ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ  

SELÇUK- KADİR ÇOLAK  
ÇATALCA KÖFTE SALONU

CENGİZ AYDIN 
ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

SÜLEYMAN OĞUZ SEÇİLMİŞ
ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

ÖZBAY ATA
ÇAKILSPOR KULÜBÜ BAŞKANI

ABDULLAH ASLAN  CENK SÜGÜR
METRE KARE GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK - EMLAK 

AHMET ALTUN
LATİNUM İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SEYİT ÇETİN
ÇATALCA ZİRAAT ODASI BAŞKANI 

CAFER DAĞ
ÇATALCA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI 

MUSTAFA-FUNDA-İBRAHİM ÇAKIR  
M.Ç İNŞAAT 

HASAN GÖKÇE
ÇATALCA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ DERNEĞİ BAŞKANI 

CANER TEMEL 
ÇATALCA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

MUSTAFA BEKİROĞLU
BEKİROĞLU İNŞAAT

ENES YUSUF
KÖKSAL
ENES OTOMOTİV 
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