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T ürkiye gündemi iftira atanlarla
doldu. Biriyle aran bozulmaya görsün
hemen hain damgası yiyebilirsin. Ko-

casına sadece kızdığı için onu Fetöcü olarak
ihbar edenler bile var. Çok trajikomik şeyler
yaşanıyor ülkemizde... Adam işi bırakıyor
hain oluyor, dernekten istifa ediyor hainlikle
suçlanıyor,

Seçmen parti değiştiriyor, hain oldu 
diyorlar.

Siyasetçi yıllarca hizmet ettiği partiyi 
bırakıyor veya istifa ediyor, buda hain 
oldu diyorlar.

Sanırsınız ki herkes noter;
Çıkarlar ters düşünce hemen bir etiket bu

fetöcü PKK DHKP-C’li zaten bu şu partili
bilmem ney. Vay be demek buda hainmiş içi-
mizde besledik, adam dedik ekmek verdik,
makam verdik.

Bir düşünün kardeşim belki yoruldu in-
sanlar belki kuytuya çekilip kafa dinlemek
istedi. Olamaz mı yani?

Belki başka bir statüde, başka bir partide,
başka platformlarda hizmet etmek veya
geçiş yapmak istiyor.

Herkesin hür bir iradesi var; Sevgide 

özgürlük ama saygıda 
mecburiyet vardır.

Herkes; herkesin görüşüne saygı 
göstermek zorundadır.

İftira atmak çok kolay ama bugünün
yarını da var diyeceksin yarına kalıyor bazı
iftiralar ama yanına kalmıyor kimsenin.

Dinlemek ve anlamak zor ama iftira
atmak çok kolay değil mi? Çamur at izi
kalsın düşününce kısa vadede iftira atan-

lara karlı kalsa da uzun vadede zarar
olması kaçınılmazdır.

Tabi bunları anlamak için ülkemizin
biraz tarihine dönüp bakmak yetiyor.

Örneğin; Enver Paşa bile bir zaman
hain bir zaman kahraman ilan edilmiştir.

Neye göre kime göre, kişilerin hain mi,
kahraman mı olduğu belirleniyor? Ben
size söyleyim kesinlikle tarih belirliyor. Bu
sebeple kimse kimseye noterlik taslamasın.
İnsanlar hata yapar, yanlış yapar, gaflete
düşer ama vatanını satmadığı bayrağını
satmadığı, toprağını satmadığı sürece asla
hain olmayacağını düşünmekteyim.

Ya şöyle dönüp sosyal medyaya bakıyo-
ruz çöp tenekesine dönmüş klavye kahra-

manından geçilmiyor ağzı olan konuşuyor
yazıyor. Ah birde şu troller yok mu 5 daki-
kada diriltip 1 dakikada öldürüyorlar.
Kimi hain kimi kahraman ilan etmek
kendi tekellerinde sanki.

Trol kullanmak korkakların işi, bu mert-
lik değil ne yazmak istiyorsan, delikanlı
gibi kendin yazacaksın. Yazdıkların için
ölsen bile en azından tarih seni mutlaka
yazar ama sahte fake hesaplarla tarihe
imza atıp, iz bırakamazsın.

Demem o ki! Kendin ol! Sana yapılma-
sını istemediğin bir haksızlığı başkasına
yapma, yapana alkış tutma Elif gibi 
dik ol!

Kalın selametle.

“Sen noter misin? Yahu ’’
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Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Pek çok insan için diyetlerin en büyük zorluklarından biri de tatlı tüketiminin yasaklanması ya da
sınırlandırılması. Birçok kişi gün içerisinde bastıran tatlı krizleri nedeniyle diyetini bırakabiliyor.
Bir o kadar da “Ben diyet yapamam, tatlı seviyorum” diyerek kilo verme sürecine yaklaşmayan

bireylere rastlanıyor. Oysa bu, diyet için engel değil; aksine tatlı yenerek de kilo verilebilir

TaTlı TaTlı da
kılo verılır!

T atlı hem dünya hem de Türk
mutfağında önemli bir yere sahip
olmuştur. Günlük beslenmede

sıkça yer alan tatlılar enerji verdiği gibi,
kişilerin diyete olan sadakatini de artır-
maktadır. Nadir zamanlarda yapılan
tatlı kaçamakları kişinin diyete uyumlu-
luğunu sağlamaktadır. Özellikle kişinin
vermesi gereken kilo miktarı fazla ise,
ufak tatlı kaçamakları diyette devamlılığı
getirmektedir. Ancak tatlının miktarı ve
tüketim sıklığı önemlidir. Tüketilen tatlı-
nın şerbetli, hamur ya da lokma gibi kı-
zartılmış olmaması gerekmektedir.
Ancak sütlü tatlılar diyetlerde kişilere
motivasyon kaynağı olmaktadır.

Tatlı stresi azaltabilir

Diyet yapanlar en çok gün içerisinde
gelen tatlı krizlerinde zorlanırlar. Ancak
diyet yaparken tatlıyı tamamen hayattan
çıkarmak gerekmez. Sadece ne zaman,
hangi tatlının, ne kadar tüketileceğini
bilmek gereklidir. Tatlı kontrollü yendiği
takdirde diyet yaparken oluşan olumsuz
ruh halini olumluya çevirebilir ve stresi
azaltabilir. Bu konuda diyetisyen yar-
dımcı olacaktır.

Sütlü tatlılar diyette hayat
kurtarıyor

Sütlü tatlılar, pişirirken süt kullanılması
nedeniyle oldukça besleyicidir ve ha-
murlu-şerbetli tatlılara göre kalori de-
ğerleri daha düşüktür. Bu yönleriyle,
özellikle çocukların günlük beslenme-
sinde sütlü tatlının yer alması daha fazla
önerilmektedir. Sütlü tatlılar sayesinde
sütün içerdiği besin öğelerinin vücuda
alınması sağlanmaktadır. Ayrıca sütlü

tatlılarla birlikte iyi kalitede protein, D,
A ve B vitaminleriyle fosfor gibi mineral-
lerin alınması da mümkündür.

Dengeli tüketmek gerekiyor

Sütlü tatlı tüketmenin bir diğer olumlu
yanı da düşük bir enerjiye sahip olması
ve bu sayede kan şekerinde fazla bir dal-
galanma oluşturmamasıdır. İçerdiği
proteinin kana karışma hızı daha yavaş
olduğu için kilo verme sürecinde iyi bir
destek olmaktadır. Sütlü tatlılar, tatlı tü-
ketilecekse iyi bir alternatiftir ancak aşırı
tüketim kilo vermeyi engelleyip; kilo al-
maya da neden olabilmektedirler. Bu ne-
denle dengeli ve miktarı belli biçimde
tüketmek gerekmektedir.

Şekersiz pişirin kaloriyi düşürün

Sütlü tatlılara şeker eklemeyerek pişir-
mek kaloriyi düşürmede yardımcı ola-
caktır. Şekersiz olarak pişen ve içine
meyve eklenen sütlü tatlılar hem tatlı
krizlerini önleyecektir hem de sağlıklı
olacaktır. Özellikle ananas gibi şeker tadı
baskın olan meyveler seçilirse tatlı ihti-
yacı bir o kadar karşılanabilir. Meyve
tercih etmeyenler için düşük kalorili tat-
landırıcılar veya bal-pekmez tercih edile-
bilir.

Sütün yağına dikkat edin

Diyet yaparken sütlü tatlı yapmak iste-
yen kişiler bazı kuralları göz ardı etme-
melidir. Örneğin sütün yağ oranı
önemlidir. Yağsız süt tercih edildiğinde
kural ihlal edilmemiş olunacaktır. Sütlü
tatlı yapımında dikkat edilmesi gereken
bir başka besin pirinçtir. Sütlaç yaparken
kullanılan pirinç diyetin bozulmasına
neden olabilir. Ancak beyaz yerine esmer
pirinç kullanılırsa sağlıklı bir dengeleme

yapılmış olur.

Tok karnınıza tüketmeyin

Diyet döneminde hangi tatlıyı yiyeceği-
niz kadar, ne zaman yiyeceğiniz de çok
önemlidir. Karnınızın aç olması, mideni-
zin dolu olması, uyandığınız an ya da
uyku öncesi dönemler hesap edilerek
tatlı tüketilmesi çok daha sağlıklı olacak-
tır. Tatlı yemek için en doğru zaman ye-
mekten birkaç saat öncesi ya da
sonrasıdır. Bunun için ara öğünlerden
herhangi biri tercih edilebilir. Hiçbir
zaman tok karnına yememeye, uykudan
önce sütlü tatlı tüketmemeye özen gös-
terilmelidir.

Bir kase sütlaçla dengeleme

Sütlaç, diyetlerde ya da dengeleme ya-
parken tüketilebilecek bir tatlıdır. Süt,
şeker, esmer pirinç ana malzemeleri ile
hazırlanabilecek sütlaç, hafif olduğu
kadar besleyicidir. Bir kase sütlaç için
günlük beslenmeden bir dilim ekmek, bir
bardak süt ve bir adet meyve çıkarılması
yeterli olacaktır.

BAKLAVA
YERKEN
KİLO
VERİN...

Çocuklar için
beslenme önerisi
Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan yetersiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, en çok 
okul çağındaki çocukları etkiliyor. Öğrencilerin okul başarısına da etki eden bu sorunun öncelikle ailede
çözülmesi, anne babaların sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile çocuklarına örnek olması gerekiyor

ÇOCUKLARDA
büyüme ve geliş-
menin hızlı ol-

duğu okul çağında, sağlıklı
beslenme alışkanlıkları çok
önemlidir. Okul çağındaki
çocuklar, yalnızca fiziksel
olarak değil aynı zamanda
duygusal anlamda da gelişi-
min yaşandığı ve hayat boyu
sürecek davranışların kaza-
nıldığı bir dönemdedir. Bu
süreçte beslenme düzeninde
yaşanan aksamalar, yetersiz
ve dengesiz besin tüketimi,
çocuklarda dikkat ve algı-
lama düzeyinde eksikliğe,
öğrenme güçlüğüne neden
olmaktadır. Gelişim geriliği-
nin yanında obezite, demir
eksikliği anemisi, raşitizm ve
diş çürükleri de çocukluk ça-
ğındaki beslenme alışkanlık-
larına bağlı olarak çok 
sık görülen sağlık 
sorunlarındandır.

Günde 4 öğün yemek yemeli

Okul çağındaki çocukların
beslenmesi; yaşa, cinsiyete,
fiziksel aktiviteye ve kiloya
göre değişiklik göstermekle
birlikte günlük öğün sayısı
en az 4 öğün olmalıdır. Ço-
cukların beslenme progra-
mında; karbonhidrat,
protein, vitamin ve mineral
ile yağlar yeterli düzeyde ol-
malıdır. Süt ve süt ürünlerin-
den 2-3 porsiyon, et ve
yumurta ya da kuru baklagil-
lerden 2-3 porsiyon, mevsim
sebze ve meyvelerinden en
az 5 porsiyon, ekmek ve tahıl
gurubundaki besinlerden 6-9
porsiyon ile yağ ve yağlı bit-
kilerin tohumlarından yeterli
düzeyde tüketim gereklidir.
Günün en önemli öğünü
olan kahvaltı; çocuklarda
dikkat, ders çalışma, anım-
sama ve öğrenme yeteneği
ile bunların bütünü olan

okul başarısı üzerinde çok
önemli bir etkiye sahiptir.
Sabah kahvaltısında; peynir,
zeytin, yumurta ve mevsim
sebzelerinin yanı sıra beyin
gelişimi açısından önemli bir
yere sahip olan omega–3 yağ
asitlerinden zengin ceviz,
pekmez ve fındık ezmesi ile
az miktarda bal tüketimi uy-
gundur. Kahvaltından son-
raki ara öğünde ise sağlıklı
besinler tercih edilmeli, pa-
ketli ya da hazır olarak satı-
lan; pasta, bisküvi, kurabiye,
çikolata, cips, kola ve gazlı
içeceklerden uzak durulmalı-
dır. Çocuklar için ara öğün-
lerde; meyve, yoğurt ya da
şekersiz süt tatlıları ile ayran,
süt ya da taze meyve suyu
sağlıklı seçenekler 
arasındadır.

Sağlıklı beslenme okul
çağında başlar!

1. Bazı besinleri çocukların
yemeyi reddetmesi çok sık
rastlanan bir durumdur. İs-
tenmeyen besini yeme konu-
sunda çocuklar çok
zorlanmamalı ve tekrar ye-
mesi için ayrı günlerde 2-3
deneme yapılmalıdır. Buna

rağmen başarılı elde edile-
mediyse, istenmeyen besin
diğer yemeklerin yanında
garnitür olarak sunulabilir.
2. Evde sofra düzeninin ol-
maması ve aile bireylerinin
aynı anda yemek masasında
bulunmaması, çocuklarda
isteksizliğe neden olabilir.
Öğünler atlanmamalı,
yemek yeme alanı tek olmalı
ve aile bireyleri yemekte bir
arada bulunmalıdır.
3. Çocukların yemek yeme
saatleri belli olmalıdır.
Öğün aralarında çocukların
iştahını kesecek şeker, çiko-
lata, asitli içecekler ile besle-
yici değeri olmayan raf 
ürünlerini tüketmeleri 
sınırlandırılmalıdır.
4. Besin değeri düşük ya da
zararlı gıdaları bir anda ya-
saklamak çoğu zaman ba-
şarısızlıkla
sonuçlanmaktadır. Arkadaş-
ları bu besinleri tüketirken,
bu konuda yasak koymak
cazibeyi artırır. Bunun ye-
rine besinlerin zararları an-
latılmalı, bunlarla ilgili
videolar izletilerek ikna yo-
luna gidilmelidir.
BURAK ZİHNİ

Erken menapoz
olur mu deme

MENOPOZ bir ka-
dının adetten kesil-
mesi olarak

tanımlanıyor. Ülkemizde or-
talama menopoz yaşı 48-49
olarak kabul ediliyor. Erken
menopoz ise 40 yaşından
önce adetin kesilmesi anla-
mına geliyor. Menopozun
toplumda fazla bilinmemesi
bu sürecin kadınlar arasında
endişe verici bir dönemin
başlangıcı olarak anılmasına
yol açıyor. Memorial Bahçe-
lievler Hastanesi Kadın Has-
talıkları ve Doğum
Bölümü’nden Doç. Dr. Vey-
sel Şal, erken menopoz dö-
nemi ve dikkat edilmesi
gerekenler hakkında bilgi
verdi. Ortalama 1 yıl adet
görmeyen bir kadın meno-
poz döneminde olarak kabul
edilmektedir. Kadınların %1’i
erken menopoza girmektedir.
Menopoz için önemli risk
faktörleri bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi ailesel
yani genetik faktördür. Eğer
annesinde bu durum varsa
kadında da olabilir.

ANIL BODUÇ



D -100 trafiğini kilitleyen kaza
Denizköşkler İSKİ mevki-
inde saat 03.30 sıralarında

meydana geldi. Avcılar'dan Küçük-
çekmece istikametine giden 34 EA
2052 plakalı otomobil, sürücüsünün
direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi
sonucu önünde seyreden 59 PC 482
plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın
etkisiyle 59 PC 482 plakalı otomobi-
lin sürücüsü araçtan yola fırlayıp
ağır yaralandı. Önlerinde meydana
gelen kazayı gören 34 TAZ 65 pla-
kalı taksi şoförü ile 34 NF 30 58 pla-
kalı otomobilin sürücüleri de ani

fren yapınca araçlar birbirine vurdu.
İlk kazada 1 kişi yaralanırken kazaya
sebebiyet verdiği belirtilen 34 EA
2052 plakalı otomobilin sürücüsü
olay yerinden kaçtı. Kazayı gören
diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay
yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekipleri yola fırla-
yan yaralıyı ilk müdahalenin ardın-
dan hastaneye sevk etti. Yaralanan
kişinin tedavisi sürüyor.

50 metre arayla ikinci kaza

Polisin, ilk kazaya müdahalesi ve
yolu açma çalışmaları sırasında yak-

laşık 50 metre geride ikinci bir kaza
daha oldu. Yola akan yağdan kayan
34 LS 6178 plakalı otomobil ile 34
ZS 7501 plakalı otomobil birbirine
çarptı. 
Kaza sonrası ani frene rağmen du-
ramayan iki otomobil de kazaya ka-
rıştı. Kazada 34 ZS 7501 plakalı
otomobilde bulunan 2 kişi hafif şe-
kilde yaralandı. Olay yerindeki sağlık
ekipleri yaralılara müdahale ederek
ambulanslarla hastane kaldırdı.
Toplamda 8 otomobilin karıştığı zin-
cirleme kazalarda 1'i ağır olmak
üzere 3 kişi yaralandı. DHA
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GÜNCEL 3
Bisikletten düştü felaketi yaşadı

KadıKöy'de bisikletinden düşen çocuğun
bacağına bisikletinin gidonu saplandı. Acı
içinde yerde kıvranan çocuğun yardıma çev-

redekiler koşarken, ilk müdahalesi yapılan çocuk baca-
ğına saplanan gidonla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun
düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat
09.40 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi, Feritbey So-
kağında meydana geldi. 14 yaşındaki Feyyaz Melih H.
Sokak üzerinde bisikletini sürerken dengesini kaybede-
rek düştü. Bisikletin gidonu talihsiz çocuğun bacağına
saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğu gören çevre-

dekiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağ-
lık, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bisikletin
parçalarını kesti. Feyyaz Melih H. bacağındaki demir
parçasıyla ambulansa konularak, hastaneye kaldırıldı.

Yardımına koştular

Öte yandan çocuğun bisikletten düşme anı ise güvenlik
kameralarına yansıdı. Görüntülerde Feyyaz Melih H.
bisikletinden düşüyor. Çocuğun bacağına demir par-
çası giriyor. Yerde yatan çocuğu gören çevredekiler yar-
dımına koşuyor. 

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda 2 zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda 
8 otomobil birbirine girerken 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü,
polis gelmeden olay yerinden kaçarken, alkolmetreye üflemek istemeyen bir 
sürücü ile polis arasında önce tartışma sonra da kovalamaca yaşandı

Gsm: 0533 211 48 61  Dizdariye
Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST.  (Devlet
Hastanesi Arkası)

POlis ekiplerinin başka bir kazaya sebebiyet verme-
mek amacıyla güvenlik önlemlerini arttırdığı yolda,
belediye ekipleri de yoldaki yağa kumla önlem
alındı. Polisin, kazaya karışan sürücülerle ilgili işlem
yaptığı sırada bir kişi, kazaya karışan otomobili ken-
disinin kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üf-
lemek istemedi. Bunun üzerine kısa süreli tartışma
yaşandı. Tartışmanın sonucu bir anda kaçmaya
başlayan sürücü ile trafik polisleri arasında kovala-
maca başladı. Yakalanmamak için yolun karşısına
geçen sürücü, yine de polisten kurtulamadı. Kazaya
karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardın-
dan, D-100 Karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Polisin
kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Alkolmetreye 
üflemek istemedi

KAZADA 8 ARAC 
BIRBIRINE GIRDI

Kardes acısı!
Fatih'te karakolda cinayete kurban giden kardeşi Tuncay Dinç'in eşyalarını
Adli Emanet deposundan alan Turgay Dinç eve döndüğünde emanet
torbasında cinayet şüphelisine ait eşyaları eşyaları gördü. Dinç “Eşyaları
görünce şok oldum. Olay yeni olmuş gibi hissediyorum” dedi

Fatih Aksaray’da 2016 yılı Mart ayında
meydana gelen olayda, İstanbul’a göç-
men olarak gelen Sudan vatandaşı

Hafez İshak Arbab Jeibriel (39) bıçakla yaralama
suçundan gözaltına alındı. Jeibriel ülkesine geri
gönderilmesi için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis
Merkezi’ne teslim edildi. Bu sırada karıştığı bir kav-
gadan dolayı gözaltına alınan Tuncay Dinç (41) ve
Gökhan Gün (30) de karakolda Sudanlı Jeibriel’in
kaldığı nezarethaneye konuldu. Sabah 05.00 sırala-
rında Sudanlı Jeibriel, ayakkabısına sakladığı bı-
çakla önce Gökhan Gün’e saldırdı. Sonra da
Tuncay Dinç’i boyun ve karın boşluğundan bıçak-
ladı. Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sanık Jeibriel, Tuncay Dinç’i öldürdüğü için müeb-
bet hapis, Gökhan Gün’ü yaraladığı için de 15 yıl
hapis cezasına çarptırıldı. Tuncay Dinç’in ağabeyi
Turgay Dinç  geçen perşembe günü Adli Emanet
Bürosu’na gitti. Turgay Dinç’e bir emanet torbası
verildi. Dinç eve döndüğünde, kardeşine ait eşyala-
rın yanında olay yerinden toplanan tüm delillerle
birlikte parmak izleri, cam ve pet şişelerin de ema-
net torbasında olduğunu gördü.

Bunları görünce şok oldum

Turgay Dinç " Adli emanetten aradılar, kardeşime

ait eşyaları almaya gittik. Aldığım torbanın içinde
katil zanlısına ait eşyalar vardı. Şırıngalar, analiz
ettikleri çubuklar vardı. Bunlar bizde olması gere-
ken şeyler mi? Sen bunu bizimle dalga geçerek
mi gönderiyorsun?  Böyle şeyleri görünce daha
da bakmadım. Buradaki eşyalar, telefon ve tes-
bihler katil zanlısının. Bunları görünce şok
oldum. Sinirlendim çöpe atacaktım, kardeşim
engel oldu. Olay yeni olmuş gibi hissediyorum"
dedi.

Polislere dava açtı

Sudanlı Jeibriel’i ayakkabısın altına gizlediği bı-
çakla nezarethaneye koyan Aksaray Şehit Vedat
Ulusoy Polis Merkezi’nde görevli beş polis hak-
kında da iddianame düzenlendi. Savcılık, polis
memuru A.A., E.Y., M.Ç., M.E. ve M.O. hak-
kında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 2 yıla
kadar hapis cezası talep etti. İstanbul 47. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mağ-
dur avukatları, olayın ağır ihmal sonucu mey-
dana gelmesi nedeniyle Ağır Ceza
Mahkemesi’nde davanın görülmesi talebinde bu-
lundu. Öte yandan ailenin avukatı  polislerin ih-
malinden dolayı İçişleri Bakanlığı’na 510 bin
liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Bağcılar’da taşınma
işlemleri sürüyor
Bağcılar'da riskli bulunarak mühürlenen
iki binanın sakinlerinin taşınma işlemleri

sürerken, sokak üzerinde bulunan 
11 blokta da risk incelemesi yapılacak

Bağcılar'da geçtiğimiz Cumartesi
günü kolon ve kirişlerinde hasar bu-
lunduğu için iki bina mühürlenmişti.

Ön rapora göre de riskli olduğu belirlen mü-
hürlü binalar Yıldırım Apartmanı ve bitişiğindeki
Akpınar Apartmanı sakinlerinin taşınma işlem-
leri bugün de sürdü. Belediye ekipleri, herhangi
bir tehlikeye karşı herkesi aynı anda binaya al-
mazken, 5 katlı her iki apartmandan birer ailenin
binalarına girerek eşyalarına taşımalarına izin
veriliyor. Araç trafiğine kapatılan sokakta bugün
de incelemelerde bulunuldu. Çeşitli cihazlarla
zemindeki hareketlilikler gözlemlendi. Bazı nok-
talarda da kolonların bir bölümü kırılarak beto-
nun ve demirlerin durumu incelendi. Sokakta
oturan diğer apartman sakinleri de durumdan
tedirgin olurken, kendi binalarında risk olup ol-
madığını merak ediyor. Kendi binalarının da
riskli çıkması durumunda taşınıp bu çevrede
başka bir yere yerleşeceğini söyleyen mahalleli
Türkan Ala, binada 3 hane olduklarını ve iş yer-
lerinin buraya yakın olduğunu söyledi. Ala "20
senedir bu binada oturuyorum. Bizim binada da
kolonlar çatlamış. Bizim binamız 42 senelik bir
bina" diye konuştu. 

Kentsel dönüşüme başlanacak

Öte yandan, Belediye yetkililerinden alınan bil-
giye göre sokakta bulunan 11 blokta daha bele-
diye tarafından inceleme yapılıp numuneler
alınacağı öğrenildi. Çıkan sonuç neticesinde
sokak üzerinde bulunan binalarla ilgili kentsel
dönüşüm projesi başlatılacağı belirtildi.

Kara çarşaflı
saldırgan aranıyor!
Kağıthane'de kaldırımda sohbet eden 
3 kişinin yanına yaklaşan kara çarşaf
giymiş bir erkek tarafından silahla ateş
açıldı. Saldırıda bir kişi yaralandı

Olay, Ortabayır Mahallesi Feda So-
kak'ta meydana geldi. İdiaya göre, kal-
dırımda oturup sohbet eden 3 kişinin

yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yak-
laştı. Kara çarşaf giydiği öğrenilen erkek saldır-
gan, 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda,
vücudunun bir çok yerine mermi isabet eden 
21 yaşındaki Tuğra Cihangir yaralanırken, silahlı
saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Saldırıda yara-
lanan Tuğra Cihangir, çevredeki vatandaşlar ta-
rafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Tedavisi süren Tuğra Cihangir'in hayati tehlikesi-
nin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay ye-
rinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme
ekipleri de delilleri topladı. Olayla ilgili soruş-
turma başlatan polis, kaçan saldırganın yakalan-
ması için çalışma başlattı.

Motorcunun korkunç ölümü
Maltepe'dekırmızı ışıkta
geçtiği ileri sürülen moto-
kurye, yoldan geçen mini-

büsün altında kaldı. Motokurye olay
yerinde hayatını kaybederken kaza
anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük
Yolu Caddesi üzerinde saat 17.30 sı-
ralarında meydana geldi. Bir kebap-
çıda motkuryelik yapan A.Y (17)
yönetimindeki 77 DF 351 plakalı
motosiklet, caddede kırmızı ışıkta

geçtikten sonra, Başıbüyük Cadde-
si'nde seyir halinde olan 34 DP 9235
plakalı minibüsün altında kaldı. Mo-
tosikletin üzerindeki A.Y, olay ye-
rinde hayatını kaybetti. İhbar
üzerine olay yerine sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Minibüs sürü-
cüsü polis tarafından gözaltına alı-
nırken, kazada hayatını kaybeden
motokuryenin cenazesi Kartal Eği-
tim ve Araştırma hastanesi morgun
kaldırıldı. 

Avcılar’da meydana gelen kazanın
ardından ortaya çıkan görüntüler
tüyler ürpertti. Yol deyim yerindeyse
savaş alanına dönerken, trafikteki
vatandaşlar uzun süre zor anlar yaşadı.



M illiyetçi Hareket Partisi Güngö-
ren Belediye Meclis Üyesi Gök-
han Arslan yaşadığı kente hizmet

etmek için kolları sıvadı. Tek hedefim, tek
sevdam, yaşadığım kentin halkına hizmet
etmek' diyen Gökhan Arslan, "Doğup bü-
yüdüğüm, ekmeğini yediğim, havasını so-
luduğum, ailece yaşadığımız Güngören
ilçemize gece-gündüz çalışmak istiyorum."
Hedeflerini yüksek tutan genç iş insanı,

Mühendis, MHP Güngören Belediye
Meclis Üyesi Gökhan Arslan, "Milli ve
manevi değerlerine bağlı bir birey olarak,
vatan sevgisinin yerelden başladığına inanı-
yorum. Partimin bana verdiği yetki ve gü-
cümün yettiği kadar Türk milletinin
emrinde olacağım" diyerek yapacağı işleri
sıraladı.

Sorunlara çözüm arayacağız

Kamuoyunu bilgilendirmek için öncelikle
Güngören ilçesinin ve İstanbul'un röntge-

nini çekeceğiz diyen Gökhan
Arslan, "Güngören ilçemi-
zin tüm sorunlarını ortaya
çıkardık. Ve bundan sora
oluşabilecek Güngören'imi-
zin problemlerinin röntge-
nini çekeceğiz. Çözümü için
de sorunları belediye mecli-
sine önerge olarak sunacağız.
İlçe yönetimini aşan sorunları ise
yetkili makamlara sunarak çözüm
arayacağız" şeklinde konuştu.

B izim ordularımız Afyon yakınlarında
bozguna uğrar Milli Eğitim Bakanı-
mız Hamdullah Suphi (TANRIÖ-

VER) Mareşal Fevzi Çakmağı ziyaret eder ve
bir öğretmenler kongresi yapmak istediğini
söyler, Mareşal görmüyor musun ortalık toz
duman ilerde bakarız der.  Bu kez Hamdullah
Suphi Mustafa Kemal paşaya durumu arz
eder Mareşal ilerde bakarız dedi  siz ne buyu-
rursunuz paşam deyince derhal öğretmenleri
davet et savaşı birilerimiz kazanacak önemli
olan cehaletle savaşı kazanmaktır.

Öğretmenler mecliste, hanım öğretmenleri
bir tarafa oturturlar paşa içeri girer ne görsün
hanım öğretmenler bir tarafa oturtulmuş,
bunu gören paşa efendiler hanımların fazile-
tinden endişeniz mi var yoksa kendinize mi
güvenmiyorsunuz, neden karışık oturtmadınız.

G E L E C E Ğ İ M İ Z İ N   K U R T A R
I C I  Ö N C Ü L E R İ  hoş geldiniz.

Afyon bozgununda 30 bin askerimiz silah-

ları ile kaçarlar 30 binini toplarlar Mustafa
Kemal utanacak olanlar onlar değil utanacak
olanlar bu milleti cahil bırakıp Milli duygu-
ları aşılamayanlardır.

28 Temmuzda Cuma günü Akşehir’de Batı
cephesi komutanları bir maç tertip ederler
subaylar arasında futbol yaygın bir spor ol-
muştur. Olay basına bildirilir Ordu ve Kolordu
Komutanları yakın birlikler bu maçı izlemeye
davet edilir. Tribünün birinci sırası Mustafa
Kemal, Fevzi Çakmak, İsmet Paşa cephe
Kurmay başkanı Asım Gündüz Y. Şevki paşa
ve Fahrettin Paşalara ayrılır. Maç iki 
iki biter.

Bütün Dünya basınına bunlar ne yapıyor
Büyük komutanlar akşam yemeğinden sonra
cephe karargahında saat 21 de toplanırlar
sabaha kadar toplantı devam eder. Toplantı
hararetli geçer asker silah mermi nakliye su
yemek her biri ayrı ve detaylı bir şekilde ka-
rara bağlanır. Sıra mali bütçeye gelir ve

lazım olan para iki milyon yüz
bin bunun 600.000 bin lirası Hindistan Müs-
lümanlarının yolladığı para bankada duruyor
geriye 1.500.000.- kalıyor Milli, savunma
Bakanı bastırıyor Maliye Bakanı hazinede
beş kuruş yok.

Mustafa Kemal Maliye ve Savunma baka-
nını direksiyon binasına davet eder beyler ta-
mamen çaresiz değiliz 600.000.- bankada
duruyor hiç dokunmadım kimseye dokundurt-
madım. Kazım paşanın yüzü güler bu parayı
Maliye Bakanlığının emrine vereceğim ihti-
yaçları karşılar geriye kalan 1.500.000. li-
rayı da Maliye bakanı olarak siz
bulacaksınız. Nerden bulabilirim onu ben bil-
mem sizi zor günler için bu göreve seçildiniz.

Hasan Fehmi Ataç içi yanarak dizleri tit-

reyerek çıkar Taarruz parasızlık yüzünden
yapılamaması halinde başına gelebilecekleri
düşünmeye başlar.

Gece uyuyamaz sabah işe bir çare bulmuş
olarak gelir. Ankara Osmanlı Bankası Mü-
dürü Mösyö Bojeti’yi makamına davet eder.
Banka müdürünü Fransız şivesi ile tatlı
Türkçe konuşurmuş ,beni emretmişsiniz rica
etmiştim.

Mustafa Kemal Paşanın bankanızda
600.000.- Bakanlık emrine verilmiş evet gazi
paşanın yazılı talimatı var, Bir konu daha var
Banka şu anda tarihi bir an yaşıyor Mösyö
bojeti.

Nasıl tarihi an anlamadım. Maliyeye
1.500.000.-Tl lazım ve parayı sen bulup bana
borç olarak vereceksin, Müdür telaşlanır
buna imkan yok. Boşuna çırpınma Milli Hü-
kümetin sınırları içinde 16 şubeniz var istedi-
ğim parayı vermezsen şubelerim tamamına el
koyar kasalardaki bütün parayı alırım yerine
makbuz bırakırım düşünmek için sana bir
saat mühlet. Git düşün gel .

Müdür durumun ciddiyetini anlar işi, uza-

tırsa miktarın artacağını düşünür ve yarın
para emrinizde der müdür şimdi bir bardak
çayı hak ettiniz der.(akıllarına bir toprak sat-
mak gelmez)

Nazım Hikmet Ran Mustafa Kemal den
10 yaş  küçük Selanik doğumlu şöyle der
dörtnala gelip uzak Asya’dan Akdeniz e bir
kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. 

Neden 26 Ağustos 1071 Alpaslan Malaz-
girt 26 Ağustos 1922 Büyük taarruz 26
Ağustos 1924 İş Bankası kuruluş. Ekonomik
özgürlüklerini elde edemeyen uluslar bağım-
sızlıklarını kazanmış olmazlar.

Hiçbir millet ve ulus  yoktur’ ki yabancıla-
rın planları ile kalkınsın Mustafa Kemal
ATATÜRK .          

Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı ordular
ilk hedefiniz Akdeniz ileri! 

Bu vatanı canları uğruna savaşan bir saat
gecikmeden dolayı sözünü yerine getireme-
diği için şakağına silahını çekerek şehit olan
Reşat ÇİĞLİTEPE ve bütün silah arkadaşla-
rının ruhları şad olsun.   

(Kaynak Turgut Özakman Çılgın Türkler)       

CUMA 30 AĞUSTOS 20194 İSTANBUL

Zafer Bayramı’mız kutlu olsun

BURAK ZİHNİ

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI

GUNGOREN
ICIN HIZMET
SOZU VERDI
Yaşadığı kente hizmet etmek için yapacaklarını 
sıralayan MHP Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan
Arslan, "Güngören ilçesinin sorunlarını çözmek için ilçe
halkı, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve
hemşeri dernekleri ile beraber projeler üreteceğiz" dedi

Celal BİLGEN
BİLGENCE

'Güngören halkımız ile beraber çalışacağız' diyerek
sözlerine devam eden Arslan, "İlçemize katma

değer sağlayan kurum, kuruluş ve bireyleri tespit
edip toplum yarına projeleri beraber üreteceğiz. İl-
çemizde ihtiyaç sahibi aileleri rencide etmeden or-

taya çıkaracağız. Yarınlarımız olan çocuk ve
geçlerimiz için sportif ve kültürel özel projeler

üreteceğiz. Ülkemizin tekstil kenti olan
Merter ile ilgili özel projeler ürete-

ceğiz" dedi.

Halkla beraber 
çalışacağız

Akgün’den Atatürk vurgusu
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı
kutlayarak; “30 Ağustos, Türk milletinin kurtuluş ve özgürlük inancının, azminin
zaferidir. Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde
kazandığı zaferlerin bağımsızlıkla taçlandırıldığı gündür” dedi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir
kutlama mesajı yayınladı. Başkan Akgün, 

30 Ağustos’un, Türk tarihinin şanlı ve kıvanç dolu dönüm
noktalarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: 
“26 Ağustos günü başlayıp Başkomutan Mustafa Kemal’in
komutasında ordumuzun 30 Ağustos günü zaferle sonuçlan-
dırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi Cumhuriyetimi-

zin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. 30 Ağustos’ta
din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya

gelen Anadolu’nun kahraman evlatları işgalci 
düşmanı ve işbirlikçilerini vatan topraklarından
atmış, bağımsızlığımıza göz dikenlere gereken 
cevabı vermiştir. Türk milletini Anadolu toprak-
larından çıkarmak ve tarihten silmek isteyen zih-

niyete karşı kazandığımız bu büyük zafer, Atatürk’ün ifadesi
ile tek bir amaca yönelikti: Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir
Türk devleti kurmak!”

Düşmanlara geçit yok

Cumhuriyet düşmanlarına hiçbir fırsatta geçit vermeyecekle-
rini de ifade eden Akgün, “Ne mutlu ki Gazi Mustafa Kemal
Atatürk önderliğinde vatan sevgisini ve bağımsız yaşama ar-
zusunu tüm dünyaya haykıran Türk Milleti, 97 yıldır cumhu-
riyetle, demokrasiyle, Atatürk İlke ve İnkılaplarıyla ayakta
durmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de ülkemize, Cumhuri-
yetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze kastet-
meye çalışanlara geçit verilmeyecektir” açıklamasında
buludu.
EKREM HACIHASANOĞLU

Kazanımları 
savunmak onurdu

Başkan sensin!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 30 Ağustos Zafer
Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, “İmkansızlıklar
içerisinde elde ettiğimiz kazanımları her daim savunmak
ve korumak üzerimize düşen onurlu bir vazifedir” dedi

Silivri Belediye
Başkanı Volkan
Yılmaz, 30 Ağus-

tos Zafer Bayramı nede-
niyle bir mesajı yayınladı.
Başkan Yılmaz, “30 Ağus-
tos 1922 tarihi, Türk milleti-
nin Anadolu topraklarında
kalıcı olduğunun bir vesi-
kası ve bir istiklal nişanesi-
dir. Millet olma şuurunu
daima muhafaza ve müda-
faa eden atalarımız, birçok
muharebeyi zaferle sonuç-
landırmış; şanlı mazisine
altın harflerle kazımıştır.
Her ne şartta olursa olsun,
bekasına hançer saplama
arzusundaki düşmanlara
‘dur’ diyebilecek iradeye
sahip olan ecdadımız, 97 yıl
önce yedi düvele karşı em-
salsiz şekilde cenk ederek
hürriyetini zaferle taçlandır-
mıştır. 30 Ağustos Zaferi bu
sebeple çok önemlidir. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin temel-
lerini oluşturan bu tarih,
Türk’ün hiçbir zaman yok
edilemeyeceğini ifade eden
derin mesajlar vermektedir”
dedi.

İmkansızlık 
içinde elde edildi

Zafere kolay ulaşılmadığını
da anlatan Yılmaz, “İm-
kansızlıklar içerisinde elde
ettiğimiz kazanımları her
daim savunmak ve koru-
mak üzerimize düşen
onurlu bir vazifedir.
Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’ün başlattığı Milli
Mücadele’nin muvaffak ol-
ması, hedeflerimize ulaş-
mak için geçmişten
aldığımız en büyük ilham-
dır. Doğu’dan Batı’ya, Ku-
zey’den Güney’e Türkiye
Cumhuriyeti bir bütündür.
Aynı kenetlenme örneği ile
‘Lider Ülke Türkiye’ yo-
lunda emin adımlarla ilerli-
yoruz. Kurtuluş
mücadelesini idrak eden ge-
lecek nesil milli kimliğimize
yönelik tehditlere geçit ver-
meyeceği gibi, cumhuriyeti-
mizin işaret ettiği yolda
yılmadan yorulmadan iler-
leyecektir.  Bu ifadelerle,
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk başta olmak üzere Milli
Mücadele boyunca canla-
rını seve seve feda eden aziz
şehitlerimizi rahmetle anı-
yor, yüce Türk milletinin
Zafer Bayramı’nı kutluyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Avcılar zaferi 

kutlAyAcAk
30 ağuStoS Zaferi’nin
97’nci yılında Avcılar Beledi-
yesi çeşitli etkinliklerle büyük

zaferi kutlayacak. Avcılar’da 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı, Avcılar Belediye-
si’nin düzenlediği Zafer Yürüyüşü ve
Koray Avcı konseri ile kutlanacak.  30
Ağustos Cuma günü saat 13.00’te
Barış Manço Kültür Merkezi’nde Avcı-
lar Belediyesi tarafından sünnet işlem-
leri gerçekleştirilen çocuklar için sünnet

şöleni düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer
Bayramı programı, akşam saat
20.00’de Avcılar Marmara Caddesi ba-
şından Avcılar Sahili’nde bulunan kon-
ser alanına kadar sürecek yürüyüşle
devam edecek. Yürüyüşün ardından
saat 21.00’de İDO İskelesi yanındaki
Sahil Konser Alanı’nda düzenlenecek
Koray Avcı konseri ile Avcılarlı vatan-
daşlar 30 Ağustos Zaferi’ni coşkuyla
kutlayacak.

Sancaktepe
Belediyesi, ilçe-
deki gençlerin

yerel yönetimlerde belediye-
cilik anlayışı konusunda far-
kındalık sahibi olmaları,
bilgi edinmeleri ve belediye
çalışmalarını yerinde göz-
lemleyebilmeleri amacıyla
"Başkan Sensin" projesini
geliştirdi. Program çerçeve-
sinde gençler, 15 iş günü sü-
resince belediye başkanı,
başkan yardımcıları ve mü-
dürlerin yanında, yapılan

çalışmalar hakkında bilgi
edinme imkanı bulacak.
Projenin hayata geçmesi ile
birlikte mesaisinin büyük
kısmını öğrencilerle birlikte
geçiren Sancaktepe Belediye
Başkanı Av. Şeyma Döğücü
yaptığı açıklamada, öğrenci-
lere sunulan bu staj ve eği-
tim programının yerel
yönetimlerdeki işleyişi öğre-
nen, geleceğin başkan aday-
larını yetiştirmesi
bakımından da önem arz
ettiğini belirtti.

Dr. Hasan
Akgün

MHP 
Güngören 
Belediye 

Meclis Üyesi
Gökhan Arslan Volkan

Yılmaz
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C HP’li Büyükşehir Belediye Başkan-
ları, İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu’nun davetlisi olarak Sultanahmet’teki
Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda bir
araya geldi. “Büyükşehir Belediye Başkan-
ları Çalıştayı” adı altında düzenlenen etkin-
liğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yıl-
maz Büyükerşen, Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
dan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye
Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mu-
hittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak ve Aydın Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 
katıldı.

Deneyimlerimizi paylaşacağız

İmamoğlu ve misafirlerini konağın dış avlu-
sunda tek tek karşıladı. Aslına uygun olarak
yeniden yapılan Tunuslu Hayreddin Paşa
Konağı’nın şantiye sorumlusu Ezgi Erk, ka-
tılımcılara, fotoğraflar eşliğinde binanın ta-
rihi ve nasıl inşa edildiğine dair bilgiler
verdi. Başkanlar, kısa tarih sunumunun ar-
dından konağın üst katına geçti. Ev sahibi
sıfatıyla açılış konuşmasını yapan İma-
moğlu, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak düzenli olarak bu tür çalış-
taylar gerçekleştireceklerini vurguladı.
“CHP’ye ait 11 büyükşehir belediyemizin
toplam nüfusu 40 milyona yakın. Türkiye
ekonomisinin neredeyse Gayri Safi Milli
Hasılası’nın (GSMH) yüzde 70’lere yakını
bu şehirlerde yaşatılıyor, büyütülüyor ve var
ediliyor. Dolayısıyla, büyükşehir belediye
başkanları olarak bizler sorumluluğumu-
zun bilincindeyiz. Ülkemizin özellikle bu
günlere yaşadığı bir kısım sorunlara başta
ekonomi olmak üzere, özellikle toplumun
içinde istihdam gibi yaşadığı birçok konuya
yerel yönetimler olarak bizler nasıl katkıda
bulunabiliriz, nasıl ortak akılla, iş birlikle-
riyle bu sürece değerli bir takım unsurlar
katabiliriz ve aynı zamanda kendi iç işleyişi-
mizle birlikte paylaşacağımız deneyimler ya
da bir takım sorunların çözümlerindeki

ortak süreçleri bu toplantılarda paylaşaca-
ğız” diye konuştu.

Sonuçları kamuoyu ile
paylaşacağız

Toplantılardan çıkacak sonuçları kamuoyu
ile paylaşacaklarını kaydeden İmamoğlu,
“Türkiye’mizin yeni nesil bir belediyeciliğe
ihtiyaç duyduğunun, farklılaşmaya ihtiyaç
duyduğunun, toplumun beklentilerine
dönük 21’nci yüzyıla yakışan bir yerel yöne-
tim anlayışıyla buluşması gerektiğinin hepi-
miz farkındayız. Bu yönüyle, özellikle
insana dokunan ve toplumun varlığını eşit
bireyler şekliyle bir şehirde yaşamı sağlayan
bir belediyecilik, bizim öncelikli kavramı-
mız. Tabi bu sosyal demokrat belediyecili-
ğin de en ana unsurlarından birisi.
Demokrasiyi, özellikle Cumhuriyet’imizin
çağdaş kavramlarla var ettiği demokrat ku-
ralların, şehirlerdeki varlığını önemsiyoruz.
Elbette ki toplumun barış, huzur ve mutlu-
luk içinde yaşamasını sağlamak bizim
temel ilkelerimiz. Özellikle şehirlerimizin
saygı görmek istediğini, insanların ve şehrin
özenle yönetilmesi gerektiğini de hissettiren

bir yönetim
anlayışını
var edeceğiz
önümüzdeki
dönemde. Şehir-
lerimizin manevi-
yatına, tarihine,
doğasına, tümüyle bun-
lara saygı duyan ve bu
yönde politikalar geliştiren bele-
diyeler olacağız.Bu temel felsefemizin
yanı sıra güncel konulara da masaları-
mızda mutlaka yer vereceğiz ve çözümler
arayacağız” dedi.

Ortak masa ortak akıl

“Ülkemizin mevcut ekonomik durumu, bu
ekonomik durumun belediyelerimize olan
tesirleri ve bu konudaki çözüm arayışları-
mız gündemimizin bir bölümü olacak”
diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Özellikle
belediyelerimize dönük, bir kısım merkezi
yönetimle diyalog arasında oluşabilecek
engeller ya da sıkıntılarla ilgili bir takım hu-
kuki tespitlerimiz, hukuki yönüyle yapma-
mız gerekenler ve özellikle belediyecilikle

ça-
tışan

veya
çakışan

bir kısım
yerel yönetim

uygulamaları, başta
imar olmak üzere, farklı ku-

rumların girişimleriyle şehirlerde bekleme-
diğimiz ya da istemediğimiz bir takım
uygulamaların yapılmaması gerektiği husu-
sunda da neler yapabiliriz bunları konuşa-
cağız. Türkiye’mizin güncel konusu mülteci
sorunu, bütün şehirlerimizi ilgilendiriyor.
Hele hele masada bulunan bazı şehirleri-
mizde ciddi anlamda sorun olmuş du-
rumda. Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve
Adana gibi şehirlerimizde mülteci konusu
gerçekten her şehrin önemli bir sorunu ha-
line gelmiştir. Bu konuyu yine masada de-
ğerlendireceğiz. Bu hususta da
çözümlerimiz ne olabilir şeklinde bir çalış-
tayımız olacak.”

O rtalıkta öyle bir kalitesizlik bir güvensiz-
lik var ki sormayın gitsin! Aldığımız gıda
ve tüketim malzemelerini bir hafta sonra

aynı fiyata alamadığımız gibi, üstüne üstlük fiyat-
lar arttıkça paketlerin gramajı ile oynanıyor. 
Fiyatlar artıyor, ama paketlerde gramajlar düşü-
rülüp, ucuz satılıyor algısı oluşturuluyor. Denetim
menetim hak getire!

***
Mesela; tuvalet kağıdı veya havlu kağıt alaca-

ğız. Ortasındaki yuvarlak kartonun çapını bir bü-
yüttüler, içinden emekleyerek bir bebek geçebilir
sanki...Üstüne üstlük zar gibi kağıtlar. Alım gücü
azalınca ne yapacaklar başka? Yoksa lüks tüke-
time girdi onlar, kağıt ürünü falan alamayacağız.
Diş macunu, diş fırçası, temizlik malzemeleri fi-
yatlarının etiketlerine bakınca insan düşünmüyor
değil! Boğazımızdan mı keseceğiz, temizliğimiz-
den mi?

***
Geçenlerde çöp poşeti aldım. Tek poşetle taşıya-

madım, yırtıldı gitti. İki poşetle idareten kontey-
nıra kadar götürebildim. Poşet demişken; hani
yeni sene ile birlikte paralı poşete geçtik ya, buna
asla bir itirazım yok, çevre için çok önemli elbet.
Gelişmiş ülkelerde bu uygulama zaten yıllardır
var. Ancak standart yok! Büyük marketlerin pa-
ralı sattığı poşetler hala markalı, delik ve incecik!
Yıllar önce gittiğim bir yurt dışı gezisinden aldı-
ğım ve hala sapasağlam kullanabildiğim poşet ile
kıyaslamaya kalktım da, halimize üzüldüm. Bu
uygulamayı getirenler, acaba ne zaman bu işin
standartını belirleyecek, merakla bekliyorum.

***
Alışveriş şeklimiz bile değişti son yıllarda.

Kendi kendimize yaşamaya çalışıyoruz. Markete
giriyoruz, dakikalarca paket inceliyoruz. Pazara
gidiyoruz, ürünün nereli olduğunu araştırıyoruz.
Yerli mi, yabancı mı? Nerde üretildi, içeriğinde
sağlıksız bir takviye gıda var mı? Bunlar bizim
işimiz mi? 

***
Cebimizdeki para günden güne erirken, bir de

bu kalitesizlik ile mücadele ediyoruz. Hani birinin
bir sözü vardı;”Ucuz mal alacak kadar zengin de-
ğilim”der. Bu tavsiyeden yola çıkarak, iyi bir mar-
kanın iç çamaşırlarını deneyeyim dedim.
Demesine dedim de, ikinci kullanımda dikişler sö-
külmeye başladı. Artık işin ayıp, yazık kısmında
değilim çünkü o aşamayı geçtik! 

***
Velhasıl, rahatsızlık verici bir boyutta  kalite-

sizlik ve umursamazlık söz konusu. Yoksullaşıyo-
ruz! Bir gecede sigaraya 3 lira birden zam
geliyor, sarma tütüne başladık. Benzin fiyatını
takip edemez olduk. Günlük şişe sütü 3.5 lira gibi
bir fiyata satın alırken bir iki hafta içinde 7.75 li-
raya fırladı.(uzun zamandır almadım, belki daha
sonrada artmış olabilir.)

Hadi diyelim millet simitle çayla idare etsin.
Yanında peynir derseniz vay ki vay!Kilosu 35 lira-
nın altında peynir kalmadı.

***
Kısacası;aldığımız nefesi bile mümkün olsa

para ile satacaklar. Sizi bilmem ama, ben bu
kadar şey yaşarken”Onca sarayımız var, düşmana
inat 1071 mertekare daha yapacağız”diyerek bö-
bürlenemiyorum.”Varsın olsun, ben donsuz da ge-
zerim, yeter ki köprülerimiz, yollarımız,
saraylarımız çoğalsın”derseniz, eh o zaman yapa-
cak birşey yok.

Hiç birşey olmasada kesin birşeyler oluyor bu
ülkede!

Sevgiyle kalın

Hiç birşey olmasa da 
kesin bir şeyler oluyor!

SoSyal demokrat
belediyecilik vurguSu

BAYSAl ErGÜn
İzzETTINSPOR YÖNETIM 

KURULU BAŞKANI

fATih GÜrAKAr
İYİ PARTİ BÜYÜKÇEKMEcE

İLÇE BAŞKANI

MEhMET
TufAn ErÇAğ

MHP ÇATALcA İLÇE BAŞKANI
METin SEzEr 

SİYASET AdAMI

Vatanımızı savunarak bağımsızlık 
mücadelesinden zaferle ayrılan 
aziz milletimizi, Başkomutan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 
minnetle anıyor, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı'mızı kutluyorum

SEDAT ÇOKYAŞA
ÇOKYAŞA ORMANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür

Haya Almnajed 99342204924

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Mahmud  Hamda

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Abdullah Khaıtı 99590762412

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
Obaıda Jarash 99745804028

Gerçek kişiler için Su ürünleri ruhsat tezkeresi
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Uygar KORÇA

MEHMET MERT

Türkiye’nin en önemli konularından birinin tarım politikası oldu-
ğunu vurgulayan İmamoğlu, “Tarım politikası üzerine bir kısım yo-

rumlarımız olacak ve karşılıklı fikirler geliştireceğiz. Şehirler arasında
sağlıklı gıda erişimini ve özellikle tüketiciye gıdanın en ucuz haliyle ula-
şımını sağlayacak kanalları nasıl oluşturabiliriz. Bu yönüyle de fikirler

oluşturacağız. Türkiye’mizin çok ihtiyaç duyduğu ulusal tarım politikala-
rına da ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu kadim kentlerimi-

zin belediye başkanları olarak, sorumluluğumuzun bilincinde ve
dayanışmayla ülkemize, milletimize çok değerli hizmetler üretebileceği-
mizin de farkında olan bireyler olarak, bu paylaşımın hem şahsi görev

alanımıza hem sorumlu olduğumuz kentlere ve iyi biliyoruz ki ülke-
mize ve 82 milyon insanımıza büyük katkı sunacağı bilinciyle

bu toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Düzenli şekliyle bu
toplantılarımız devam edecek. Bir sonraki toplantının

hangi kentimizde olacağını da bu toplantının
sonunda karara bağlayacağız” şek-

linde konuştu. 

ToplanTılar 
düzen içinde sürecek

İşten çıkarılan
eyleme koştu

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) Bel-
tur A.Ş'deki 170'den fazla kişinin işine dün
son verildi. İşten çıkarılanlar, kendilerine ge-

rekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar oldu-
ğunu belirterek, İBB binasının önünde basın
açıklaması yaptıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Beltur A.Ş'de çalışan 170'den fazla kişiye dün iş akitle-
rinin sona erdirildiği bildiren telefon mesajı yollandı.
Çalıştıkları sırada işten çıkarıldığını öğrenen işçiler,
yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Bunun üzerine işçiler, Saraçhane'deki İBB binası
önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına ya-
pılan açıklamada  “Sayın İmamoğlu seçim sürecinde
hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını işe gelmeden
para alanların çıkarılacağını söylemişti. Biz de buna
güvendik. Ama yanılmışız” dedi.

Ekrem
İmamoğlu
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BEŞİR ZENGİN
BEŞİR ZENGİN ŞİRKETLER GRUBU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İSMAİL HAKKI AKTAŞ
AVCILAR TRABZONLULAR 

DERNEK BAŞKANI
SÜLEYMAN KURUOĞLU

AVCILAR KAHVE SARAYI VE KURUOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MENDERES 
BALABAN
AVCILAR MENDERES 

BALABAN KIR VE DÜĞÜN BAHÇESİ

BAYRAM DELEN
İŞ ADAMI

TAHİR YAKUT 
AVCILAR SARAY SAÇ TAVA

RECEP TETİK
AVCILAR HOSPITAL 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

ALİ GÜLA
AVCILAR YAYLA KASABI

EVREN PEHLİVAN
AVCILAR ORDU KUYUMCULUK VE ORDU GRUP

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TUNCAY GÖKTAŞ
GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI

BÜLENT ZEREN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

YILMAZ SERTKAYA 
OLSUN ACENTESİ YÖNETİM KURULU

BAŞKANI VE BİGO YAYINCISI

BURÇİN BAYKAL 
AVCILAR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI

ENVER DEMİR
ESENYURT BELEDİYESİ İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ
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Yazıcı, Fotokopi Cihazı Bakım ve Onarım, Kiralama hizmeti alımı hizmet alımı4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/400333
1-İdarenin
a) Adresi :Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel 34420 Beyoğlu 

BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123722222 - 2122521017
c) Elektronik Posta Adresi :cevdet.akarsu@iett.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :65 adet renkli yazıcı, 70 adet renkli çok fonksiyonlu yazıcı, 160 adet 

siyah-beyaz yazıcı,110 adet siyah-beyaz çok fonksiyonlu yazıcı,20 
adet siyah-beyaz fotokopi cihazı, 4 adet renkli fotokopi cihazı olmak
üzere 429 adet cihazın 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Birimleri
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 4 ncü 

kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan 
Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :23.09.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen
a) Yazıcı veya Fotokopi Cihazı Kiralanması
b) Yazıcı veya Fotokopi Cihazı Sayfabaşı Çıktı Hizmeti
c) Yazıcı veya Fotokopi Cihazı Bakım ve Onarım Hizmeti
Yukarıda belirtilen a,b,c‘ de kayıtlı hizmetlerinden herhangi bir tanesi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı,
İhale İşleri Müdürlüğü, İhale İşleri Şefliği, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420
Beyoğlu / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den 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 ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YAZICI, FOTOKOPİ CİHAZI BAKIM VE ONARIM, KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1044647)

TFF 3.Lig 1.Grup'ta mücadele edecek olan Silivrispor yeni sezon öncesi Silivri
Mega Saray’da dayanışma ve dostluk yemeği gerçekleşirdi. Gecede konuşan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri dendiğinde Silivrispor her zaman
akıllara gelecek. Bizler de bu markaya sonuna kadar destek olacağız” dedi

SILIVRI DEMEK
SILIVRISPOR DEMEK

S ilivri Mega Saray’da yapılan
dostluk ve dayanışma gece-
sinde Sİlivrispor’a yarın kendi

sahasında oynayacağı Erzin karşılaş-
ması öncesi bol bol moral verildi. Si-
livrispor’un gerçekleştirdiği
dayanışma ve dostuk gecesinin açılış
konuşmasını kulüp Başkanı Taylan
Güraslan gerçekleştirdi. Güraslan “
Silivrispor adına, Silivrispor adına
sizlerin desteği ile bu güzel yola bir-
likte yola çıktık. Yönetimi devir aldığı-
mız günden bu yana ve özellikle son
iki haftadır gece biletlerimize gösteri-
len ilgi Silivrispor gönüllerde, Silivris-
por kalplerde sloganının adeta gerçek
bir göstergesi oldu. Bizlerde bu ilgiye
ve bu desteğe layık olabilmek için çok
çalışacağız ve hiç bir zaman yılmaya-
cağız. Bu güzel ilçe marka değiri olan
Silivrspor’la heyecan duymakta.
Hafta sonları maçları iple çekmekte.

Bu dünyada herşey iki terazide ölçü-
lür. Kazanan ve Kaybeden Silivrispor
sezon sonunda kazanan terazesinde
olacak. Yönetimi ile, sporcusu ile, ta-
raftarı ile. Silivrispor kazanan tarafta
olacak. Silivrispor’a katkıda bulunan
Esnaf arkadaşlarımdan, İs adamları-
mıza kadar. Ve özellikle ilçede spor’un
, Eğitimin ve Kültürün en büyük des-
tekçisi olan Silivri Belediye Başkanı-
mız sayın Volkan Yılmaz Yılmaz’a
huzurlarınızda teşekkürü bir borç bili-
yorum ve saygılarımı sunuyorum. Si-
livrispor’umuza destek veren ,
veremeyen herkese sonsuz teşekkür-
ler. İyiki varsınız. Silivrispor sizinle
güzel” dedi.

Her zaman destek vereceğiz

Silivrisapor’un dayanışma ve dostluk
gecesinde kısa bir konuşma yapan Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
formasını da giydiği Silivrispor’un Si-
livri ilçesinin marka değeri olmasın
gerektiğini belirterek bunun için elin-
den gelen maddi ve manevi değeri ve-
receğini söyledi. Başkan Volkan
Yılmaz “ Marka bir kentin, marka de-
ğeri olan bir kulüp olması gerekiyor.
Bunun örnekleri var. Bizimde Silivri-
deki hayalemizde bu , Silivri’de oyna-
nacak oyan maçlar öncesi Silivrideki
esnafın, bürokratın, taraftarın ve hal-
kın takımına sahip çıktığını gösterme-
sidir. Gönül isterki Silivrispor’umuz
Süper ligde olsun. BUnların yapılabil-
mesi için tesisler lazım, alt yapılan
lazım. Günü birlik çare değil kalıcı çö-
zümler bulmamız gerekiyor. Bu sa-
dece Silivri’nin değil Türkiye’nin genel
bir sorunu. Kulüp Başkanım Taylan

Bey genel kurul öncesi beni ziyaret et-
tiğinde kendisine de söylediğim gibi
ben belediye başkanı olarak Silivris-
por’un adayı taraf olmadım. Silivris-
por kulübü Başkanı kim olursa olsun
ben maddi ve manevi yanında olaca-
ğımı söyledi. 5 yıl içinde yarışmacı bir
takım kurmak ile birlikte,. Ayakları
yere basan bütçelerle, denk bütçelerle
bir takım oluşturmalı. Alt yapıya bu
süreçte yatırım yapmalı ve tesisleş-
meye önem vermeli. Ve Silivrispor’un
10 yılı hesap eden ve 10 yılı kucakla-
yan bir yönetim anlayışı ile yönetilme-
lidir. Yüreğim her zaman onlarla
birlikte olacak. Sık sık beni yanların-
dan olacağım. 10 yıl profesyonel ligde
oynamış , türbününde , soyun odası-
nında ne olduğunu bilen bir arkadaşı-
nızım. Ekonomik , teknik ne desteği
ihtiyacınız varsa ayakları yere basan
her projede sizlerde birlikte olacağım”
diye konuştu.

Hediyeler verildi

Yapılan kısa konuşmaların ardından
eğlence kısmına geçildi. Yapılan ge-
cede kulübe katkı olması için ufak bir
çekiliş yapılarak çeşitli hediyeler ve-
rildi. Yapılan dayanışma ve dostuk
yemeğinde bu kez sahneye sezon ba-
şından itibaren Silivrispor’un başarısı
için idman yapan futbolcular, onları
lige hazırlayan teknik heyet ve bu
sezon kulübün patronları olan yöne-
tim kurulu sahneye çağırıldı. Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ında
sahneye çağırılmasından sonra çeki-
len hatıra fotoğrafından sonra sah-
nede olanlar , geceye gelenler
tarafında alkışlandı.

Gecenin as sanatçısı Sibel
Mirkelam'ın sahne al-
ması ile futbolcular yerle-
rinde duramadılar. Bazı
yönecitiler, teknik heyet

ve oyuncular sanatçı Sibel
Mirkelam'ın söylediği ha-
reketli parçalarla yerle-
rinde duramadılar pistte
adeta kurtlarını döktüler.

Futbolcular
kurtlarını döktüler

Silivrispor’un gecesine katılan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrispor için destek mesajları verdi.

Güzelcespor salonlara sığmadı
Amatör 1.Küme ekiplerinden Güzelcespor dostluk ve dayanışma gecesinde Güzelbahçe Restaurant’a sığmadı

Tarihi bir topluluğa ev
sahipliği yapan Sarı Si-
yahlılar yeni sezon ön-

cesi moral depoladı. Spor, siyaset,
eğitim ve iş dünyasının biraraya
geldiği gecede Güzelcespor’a des-
tek yağdı. Gecenin açılış konuşma-
sını yapan kulüp başkanı Tamer
Canbaz katılım gösteren herkese
ayrı ayrı teşekkür etti. Canbaz “Bu
geceyi yapmak için çok çaba sar-
fettik. Burası hepimizin kulübü. Te-
sisler de hepimizin. Bugün
aramızda olarak bizlere destek
olan tüm dostlarımıza katılımları-
nızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Bu sezon başarı anlamında bir he-
defimiz olacak. Bu sene yine lige 8
takımla katılımımız olacak. Bu
sene Hür Okulları’nın desteğiyle de
futbol okulumuz büyük bir ilgiyle
karşı karşıya kalmıştır. Futbol oku-
lundaki öğrenci sayımız çok kısa
bir süre içinde 80’in üzerine çık-
mıştır. Bu sene ligdeki en büyük
amacımız Fair Play ödülünün sa-
hibi olmak. Şampiyonlukları gör-
dük ama bu ödül bizim için çok
daha anlamlı olacaktır. Sene so-
nunda bu gururu hep beraber ya-

şamak istiyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

Ne gerekirse yaparız

Gecenin ilerleyen bölümlerinde ku-
lübe destek veren isimlere ve firma-
lara yönetim tarafından hazırlanan
plaketler törenle takdim edildi.
Tuğba Dalyancı tarafından hazır-
lanan ve kulübe hediye edilen Ata-
türk portresi de açık arttırma
sonucunda AK Parti B.Çekmece
İlçe Teşkilat Başkanı Murat Çelik’e
kaldı. Çelik, Atatürk portresi için
açık çek verdi. Çelik yaptığı konuş-

mada da “Güzelcespor için üzeri-
mize ne düşüyorsa yapmaya hazı-
rım.” İfadesini kullandı.

Örnek ev sahipliği

Gecenin sonunda ise başta Güzel-
cespor Kulüp Başkanı Tamer Can-
baz olmak üzere yöneticiler ve
davetliler piste gelerek vur patlasın
çal oynasın eğlendi. Güzelcespor
Kulüp Başkanı Tamer Canbaz ve
yönetim kurulu üyeleri gece bo-
yunca davetlilerle yakından ilgile-
nerek örnek bir ev sahipliğine imza
attı. BARIŞ KIŞ

Yüzmede engel yok
Bedensel Engelliler Türkiye
Yüzme Şampiyonası'nda 5
Türkiye birinciliği, 3 Dünya A

barajı, 1 Dünya B barajı derecesi bulu-
nan Emine Avucu, Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Yüzme antrenörü Duran Ars-
lan ile engelli sporcular Ahmet Serdar
Emir ve Muammer Can Demirci de
DHA'ya konuştu.Spora başlama süre-
cinden bahseden Emine Avucu, "Haya-
tım çok sıradan gidiyordu, 'bir spor
yapmalıyım' dedim. İnternetten spor
dallarını araştırdım, içime doğan his
yüzmeydi, ben de onu tercih ettim. Önü-
müzdeki sene yani 2020'de Avrupa

Şampiyonası ve olimpiyatlar olacak.
Bunlara klasifikasyon ölçümü gerçekleş-
mesi gerekiyor ve Spor Bakanımız bana
söz verdi, bunun gerçekleşmesi için beni
destekleyecekler. Önümüzdeki senelerde
bu iki yarışmaya katılıp ülkemizi milli ta-
kımda temsil edeceğim. Her engellinin
ya da normal bireyin hayatında zorluk-
lar var, ulaşım sıkıntısı olsun, maddi ya
da manevi sıkıntı olsun. Kendimi pozitif
düşüncelere sokarak olumsuz düşünce-
lerden sıyrıldım" ifadelerini kullandı.

Ailem yanımdaydı

Kendisini engelli olarak görmediğini ve
ailesinin hep destek verdiğini vurgulayan

Avucu, "Kalabalık bir aileye sahibim,
sekiz kardeşiz. Ailem her zaman yanım-
daydı, hep destek verdi. Beni ailem ya da
arkadaş çevrem hiçbir zaman engelli
olarak görmedi bunun sebebi ise benim
kendimi engelli olarak görmemem. El-
bette yaşadığım zorluklar var, dersten
çıkıp koşa koşa antrenmana gidiyorsun.
Hayatın her alanında bir zorluk var, zor-
luk olmadan asla güzellik olmuyor.Te-
kerlekli sandalye aracını kullanan ya da
maddi durumu yetmeyen arkadaşlarım
var, bunların içinde ben de varım. Ula-
şım bizim için çok büyük bir sıkıntı, des-
tek verebilmek için engelli araçlarını
biraz daha artırmalılar" dedi. 




