
Yeni kararname ile Ankara Valisi olarak
atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüt Uysal'a veda ziyaretinde bu-
lundu. Şahin ziyarette bugüne kadarki

hizmetlerinden dolayı Uy-
sal'a teşekkür etti.

Mevlüt Uysal
da, “Biz de
sayın 
valimize te-
şekkür edi-
yoruz”

ifadelerini
kullandı.

Esenyurt Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan
Başkan Alatepe, her kütüphanenin bir dünya ol-

duğunu belirterek, Esenyurtlu'nun bir telefonla 20 da-
kikada istediği kitaba ulaşabildiğini söyledi. Alatepe,
"Her kütüphane bir dünyadır. Biz dünyayı ayağınıza

getirelim istedik" diye konuştu.  I SAYFA 5
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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

SAYFA 4Ayşe Derin ÖktEm

Kahraman mı
hain mi?

SAYFA 5Hüseyin ŞENGÜL

Şımarıklık 
ve çarpıtma

OTOBüSLER 
bugün yola çıkıyor

Çekmeköy'de arka-
daşlarıyla saklam-

baç oynarken parkta
bulunan trafoya saklanan
8 yaşındaki Kadir Açık,
elektrik akımına kapılarak
hayatını kaybetti. Oğlu-
nun ölümüne sebep olan
trafonun bütün kabloları-
nın ortalığa saçılmış ol-
duğunu söyleyen Metin
Açık ise "Benim canım
gitti. Bunun hesabını so-
racağım" dedi. I SAYFA 3
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Partisinin grup toplantı-
sında konuşan Cumhur-

başkanı Erdoğan, Ankara eski
Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek’in MHP’den
aday olacağı iddialarına ilişkin,
"İsimler üzerinden bu noktada
spekülasyonlara girmeyi doğru
bulmam. Melih Bey benim ta
1994’ten beri yol ve dava arka-
daşım. Bugüne kadar beraber
geldik. Bundan sonra da bera-
ber gideceğimizi zannediyorum"
ifadelerini kullandı. 
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Beraber geldik
beraber gideceğiz!

Kanun gereği 60'tan fazla personel çalış-
tırması yasak olan Türkiye Yatırım Des-
tek ve Tanıtım Ajansı'nın, ihale yoluyla

hizmet alımı yaparak 146 personel istihdam et-
tiği ortaya çıktı. İhale yoluyla hizmet alımı
yapan ajansın, her pozisyonda çalıştırılacak
personel için ödenecek net ücreti kendisinin be-
lirlemesi ayrıca dikkat çekti. Genel itibariyle
yüzde 6 zam yapılmasına rağmen bazı perso-
nellere Başkanlık oluru ile yüzde 20 oranında
zam yapılması ise skandal olarak yorumlandı.

FAZLADAN 86 PERSONEL ÇALIŞIYOR

ç Hizmet alımı kapsamında kurumda ça-
lıştırılan bir personelin de kanunsuz ola-
rak yurt dışında görevlendirildiği

anlaşıldı. Türkiye’de aldığı maaşın yanında
ulaşım, konaklama, iaşe, toplantı ve benzeri
giderleri karşılanmak üzere 2 yıllığına
Güney Kore’de görevlendirilen personelin,
bütün masrafının ajans tarafından ödendiği
öğrenildi. Kurum bu görevlendirmeyi, 'yurt
içinde ve yurt dışında hizmet gereği' yaptık-
larını açıkladı. I SAYFA 5
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Fazladan 86 personel 
çalıştıran Türkiye Yatırım 
destek ve Tanıtım ajansı’nın,
bununla da yetinmeyerek
başkanlık oluru ile kafasına
göre maaş zammı yaptığı 
ortaya çıktı. Genel itibariyle
personeline yüzde 6 zam
yapan kurumun, aynı statüde
olan bazı işçilere ayrıcalık
tanıdığı, yüzde 20 
oranında zam 
yaptığı görüldü

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığını yürüten Arda Ermut’un, kafasına
göre zam yapması, fazladan 86 personel çalıştırması eleştiri oklarının üzerine 
çevrilmesine neden oldu. Ermut, 3 yıldan beri ilgili ajansın başkanlığını yürütüyor.

RECEP TaYYİP ERdoğan

Grup toplantısında konu-
şan CHP Lideri Kemal

Kılıçdaroğlu, donarak şehit olan
iki asker ile ilgili olarak "Erdo-
ğan 'Sen şehadetten ne anlar-
sın?' diyor. Ben çok iyi anlarım.
Senin gitmediğin yerlere gittim.
Senin bilmediğin bir şey daha
yaptım, bu ülkenin kahraman
formasını benim oğlum giydi,
ya senin oğlun ne yaptı?" diye
sordu. 
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Benim oğlum askerdi
senin oğlun ne yaptı?

KEMal KılıçdaRoğlU

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı resepsiyo-
nunun İstanbul'da yapılmasına
tepki gösterdi. "Ülkenin cum-
hurbaşkanı da biliyorsunuz dün
şantiyedeydi" diyen Akşener,
"Rantiyecilerin ekibi şantiyede,
milletin evlatları da birinci Mec-
liste. Türkiye'nin geldiği nokta
bu” açıklamasını yaptı. 
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Rantçılar şantiyede
evlatlar meclisteydi

MERal aKşEnER

HDP Eş Genel Başkanı
Pervin Buldan, emeklilikte

yaşa takılanların durumunu
gündeme getirdi. Buldan,
“Emeklilik bekleyen milyonlar
yaşa değil, AKP-MHP engeline
takıldılar. Size emeklilik hakkını
çok görenleri sizde siyaseten
emekli edin, işlerine son verin ve
seçimlerde iradenizle bunu or-
taya koyun” dedi.
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Size engel olanların
işlerine son verin!

PERVİn BUldan

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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Dünyayı ayağınıza getirelim istedik
ç

Büyükçekmece’de gerçekleşen
“Cumhuriyet Yürüyüşü” Cumhuriyet

ruhunu yeniden şahlandırdı. Yürüyüşün 
ardından Büyükçekmeceliler Aleyna 
Tilki'nin şarkılarıyla coştu. Gecede konu-

şan Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşa-

yacaktır” dedi. I SAYFA 8
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İLELEBET 
CUMHURİYET

Aleyna Tilki

Boğaz’ın sularına çakıldı İSKİ doğalgazı patlattı
İstanbul'da Bağcılar'da İSKİ ekiplerinin
sokak üzerinde yaptığı kazı çalışması sıra-

sında doğal gaz borusu patladı. Patlama sonrası
çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve
İGDAŞ ekiplerinin doğal gaz hattını kesmesiyle
söndürüldü.  I SAYFA 3

5 YIllIk inTikAM
D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde trafikte
işlenen cinayetin nedeninin intikam olduğu 
ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Emre
Solan'ın 2013 yılında öldürdüğü kişinin kardeşi
tarafından vurulduğu tespit edildi

D-100 Karayolu'nun Şirinevler mevkiinde,
seyir halindeki beyaz bir otomobile doğru ateş

açıldı. Açılan ateş sonucunda otomobilde yalnız
olan Emre Solan hayatını kaybetti. Bakırköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiple-
rince saldırgan kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı
Mehmet Ali Arslan'ın mankenlik ve oyunculuk
yapan kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre
Solan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Solan'ın
bir süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi. I SAYFA 3

kısa bİr süre önce cezaevİnden çıkmış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından hizmete açılan

İstanbul Havalimanı'na İETT
ve Havaist ile yolcu taşımacı-
lığı bugün başlıyor. İki aylık
ilk etapta İETT 3 hatta 9
otobüs ile, Havaist ise 4

hatta 18 otobüs ile hizmet ver-
meye başlayacak. İstanbul Ha-
valimanı'nın tam kapasite ile
hizmet vereceği 1 Ocak itiba-
riyle lüks otobüsle 18 hattan
150 otobüsle İstanbul Havali-
manı'na yolcu taşıyacak. 
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Veda ziyareti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ara-
cını durduran bir taksici aşağıya atladı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.
Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici
hastaneye götürüldü. Talihsiz adamın hayatını
kaybettiği öğrenildi. 
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10 golun 7’si10 golun 7’si10 golun 7’si10 golun 7’si10 golun 7’si10 golun 7’si10 golun 7’si10 golun 7’si10 golun 7’si

ikisinden!

HESABINI
SORACAĞIM

Siyah-beyazlı ekibin santrforla-
rından Vagner Love ve Mustafa

Pektemek, takımlarının oynadığı son 6
resmi maçtaki 10 golün 7'sine imza
attı. Siyah-beyazlılarda 13 maçlık peri-
yotta Cyle Larin ile takımdan ayrılan
Alvaro Negredo üçer gol kaydederken,
Vagner Love bir kez fileleri havalandı-
rabilmişti. Love bu istatistikle Beşiktaş
kariyerinde geçen sezonu şimdiden
geçmeyi başardı. I SAYFA 7
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M igren atak sıklığı kişilerde
farklılık göstermektedir. Ara-
lıklarla yaşanan migren atak-

ları "epizodik migren" olarak
adlandırılmaktadır. ’’Kronik migren’’ ise
en az 3 ay boyunca, her ayda en az 15
baş ağrılı günün minimum 8 gününde
migren kriterlerini taşıyan ağrı olarak
tanımlanmaktadır. Uzun süreli ve şid-
detli baş ağrısına yol açan kronik mig-
ren, nüfusun %1-3 ‘ünde görülmektedir.
Kronik migreni olan kişilerin epizodik
migrene oranla yaşam kaliteleri daha
düşüktür ve hastaneye daha çok baş-
vuru yaparlar. İlaç kullanımları fazladır
ve günlük iş ve hayat verimlilikleri dü-
şüktür. Hastaların hayatını adeta ka-
busa çeviren kronik migrenle başa
çıkmak sanıldığı kadar kolay olmayabi-
lir. Stresten uzak durmak ve sadece ağrı
kesicilere yüklenmemek önemlidir. Kişi
düzenli ve sık aralıklarla migren atakları

yaşıyorsa, ağrıların atak ve şiddetinin
değiştiğini düşünüyorsa mutlaka bir
nöroloji uzmanına başvurmalıdır.

Depresyon kapınızı çalabilir

Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar,
baş ağrısı atakları sırasında ağrıyı orta-
dan kaldırmayı ve eşlik eden bulantı,
kusma gibi belirtileri durdurmayı veya
baş ağrısı ataklarının sıklığını kontrol
etmeyi amaçlamaktadır. Epilepsi, hiper-
tansiyon ve depresyon gibi başka hasta-
lıkların tedavisinde de kullanılan bazı
ilaçlar migren tedavisinde de kullanıl-
maktadır. Ancak tedavi çeşitliliğine rağ-
men, kronik migren hastalarında tedavi
etkinliği düşüktür ve hastalar aşırı ağrı
kesici ilaç kullanımı, depresyon, kaygı
bozuklukları, uyku sorunları gibi eşlikçi
hastalıkların riski altındadır.

Hayat kalitenizi yükseltin

Botoks ile kronik migren tedavisi etkin-
liği nedeni ile yeni dönem tedavi yön-

temleri arasında oldukça dikkat çek-
mektedir. Yapılan çalışmalar, botoksun
migren hastalarında güvenilirlik ve tole-
rabilitesinin yüksek olduğunu, baş ağ-
rısı günlerinin sayısını ve migren
ataklarının sayı ve şiddetini azalt-
mada etkin olduğunu ortaya koy-
maktadır. Botoks yetişkinlerde
kronik migren için önleyici te-
davi olarak özellikle belirtil-
mektedir. Botoks uygulaması,
kronik migrenli kişilerde sinir
uçlarından itibaren ağrıyı
uyaran kimyasal ileticileri
engellemekte ve bu ön-
leme sonucunda
sinir uçlarından sinir
sistemine uzanan
ağrı yolları aktive
olamamakta ve
ağrı beyne eriş-
meden kontrol
edilebil-
mektedir.

Migren günlük hayatı olumsuz etkileyen, hastaların neredeyse yaşama sevincini elinden alan çok yaygın
bir hastalık olarak biliniyor. Sıradan bir baş ağrısı olmayan migren, genellikle tek taraflı, ense, şakak
veya göz çevresinde başlıyor. Zonklayıcı karakterdeki ağrıya ışık ve sese hassasiyet, bulantı ve kusma
eşlik ediyor. Doç. Dr. Nilgül Yardımcı, kronik migren tedavisinde botoks tedavisi ile ilgili bilgi verdi

BASINIZ AGRIMASIN
HABER MERKEZİ

Yapılan çalışmalarda önerilen enjeksiyon şemasına
göre botoks, hastada alın, şakak ve ense bölgelerini
içeren belirlenmiş 31 noktaya kas içine enjeksiyon
olarak uygulanmaktadır. Tedavi kişiye özel planlan-
makta ve 12 hafta ara ile en az 2 tedavi dönemi bu-

lunmaktadır. Bazı hastalarda tedavi etkinliği için
enjeksiyon tekrarlanması gerekirken, bazı has-
talarda ise etkinlik bir kaç yıl süresince devam
etmektedir. Uzman bir nörolog kararı ile ağrı
yerine göre botoks enjeksiyonlarında gerekli
bölgelere ek dozlar uygulanabilmekte ve başa-
rılı sonuçlar alınarak hasta kronik migrene
veda etmektedir.

KİşİYe öZeL tedAvİ
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kosovA nın Peja Şehrinde
doğan 9 aylık Alea bebek, 3
hafta önce grip şikayeti ile ailesi

tarafından hastaneye götürüldü. Kal-
binde problem olduğu belirlenen Alea’ya
aort atardamarında ciddi darlık teşhisi

konuldu. Minik kızda aynı zamanda
rota virüsü hastalığı da olduğu

için çoğul organ yetmez-
liği gelişmişti. Koso-

va’da tedavi edilemeyen küçük kız sağlık
bakanlığının devreye girmesiyle annesi ile
ilk uçakla İstanbul Okan Üniversitesi
Hastanesi’ne getirildi.

Adım adım iyileştirildi

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr.
Taner Yavuz tarafından tedaviye alınan
Alea bebek, geldiğinde adeta yaşam savaşı
veriyordu. Hastalıkları nedeniyle sürekli ha-

reketsiz yatan ve ağlayan minik bebeğe has-
tanemizde, öncelikle sıvı takviye tedavisi
uygulanarak Rota hastalığının neden ol-
duğu dolaşım bozukluğu giderildi. Alea’nın
aort atardamarındaki darlığın tedavisi için
ise ameliyat olması gerekiyordu. Ancak
küçük kızda ağır kalp yetmezliği olduğu
için ameliyat edilemedi. Bunun üzerine
minik kıza Prof. Dr. Taner Yavuz tarafın-
dan, kateterle balon tedavisi uygulandı.

Kosova’da grip sanılarak doktora götürülen ve daha sonra aort atardamarında darlık olduğu 
belirlenen 9 aylık Alea bebek, ülkesinde tedavi edilemedi. Farklı hastalıklarının da gelişmesi 
nedeniyle adeta yaşam savaşı veren minik kız, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi.
Prof. Dr. Taner Yavuz tarafından tedaviye alınan Alea, ülkesinde bulamadığı şifayı burada buldu

koroner
arter tıkanık-
lıkları, felç,

kalp krizi gibi rahatsız-
lıklar açısından riskli
grupta yer alan kadın-
larda, düzensiz yaşam
ve kontrollerin ihmal
edilmesi gibi neden-
lerle bu risk daha da

artıyor. Erkeklerde
daha çok görüldüğü

düşünülse de, kalp has-
talıkları, kadınlar ara-

sında da hızla
yaygınlaşıyor. Yaşam ka-

yıpları açısından dünya
istatistiklerine bakıldı-
ğında ise kadınların
yaklaşık üçte birinin
kalp-damar hastalık-
ları nedeniyle hayatını
kaybettiği görülüyor.
Memorial Bahçeliev-
ler Hastanesi Kardi-
yoloji Bölümü’nden
Uz. Dr. Gülsüm Bin-
göl, kadınlarda kalp ve
damar hastalıkları ile ko-

runma yolları hakkında bilgi verdi.

Riskli olabilir

40 yaşından sonra bir kadının ya-
şamı boyunca herhangi bir kalp-
damar hastalığı tanısı alma riski
yüzde 50 civarındadır. Bu da 40
yaşından sonra her iki kadından
birinin kalp krizi, aort genişlemesi
ya da felç benzeri bir kalp-damar
hastalığıyla karşılaşacağını göster-
mektedir. Erkek nüfusuna göre

daha geç yaşta görülmesi, zor tanı
konulması, kontrollerin aksatıl-
ması ve bu tür bir hastalıktan şüp-
helenmenin az olması nedeniyle
kadınlarda bu rahatsızlıkların
daha az görüldüğü yönünde bir
algı var. Ancak aksine kadınlarda
bu hastalıklar daha riskli durum-
lara yol açarak daha ölümcül sey-
redebilmektedir.

Cinsiyete özel riskler

Kadınlarda kalp rahatsızlıkları söz
konusu olduğunda, koroner arter

hastalığı yani kalbi besleyen da-
marların tıkanıklığı daha

farklı seyredebilmektedir.
Çünkü bu tür durum-

larda hem kadınlarda
damar tıkanıklığının
gelişme mekanizma-
ları, hem kalp-damar
hastası olduktan
sonra başvuru şekil-
leri ve şikayetleri, hem
de tanı için kullanılan
testlerin doğruluk

oranları farklılık göster-
mektedir.

Şifayı İstanbul’da buldu

Kadınlar kalbini korumalı

Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. No:35 Büyükçekmece

Tel: 0212 881 11 17
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Dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

Hamilelikte 
gribe dikkat

mevsim geçişlerinde, özellikle sıklığında
artış gördüğümüz gribal enfeksiyonlar,
günlük hayatımızı zora sokan hastalık-

ların başında geliyor. Hemen hemen herkes se-
nede en az bir kez bu bulaşıcı hastalığa
yakalanıyor. Genellikle ayakta atlatılan ve klasik
tabiri ile ‘ilaç ile 1 haftada ilaçsız 7 günde geçer’
denilen bu hastalığın sebebi ise bir virüs: İnflu-
enza virüsü. Temas ve solunum yolu ile kolayca
bulaşabilen bu virüs 1- 4 gün içinde hastalığa dö-
nüşebiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde risk
oluşturan bu hastalığın, gebeler için risklerini ve
alınması gereken önlemleri Ufuk Üniversitesi

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Emre Pabuçcu
özetleyerek önemli önerilerde bulundu.

Basit bir grip deyip geçmeyin!

Her sene dünya üzerinde yaklaşık 3 ila 5
milyon kadar ciddi grip vakası bildiriliyor
ve bunların 500 ila 600 bin kadarında da
solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı
ölümler meydana geliyor., Özellikle riskli
gruplarda -ki bunlar bağışıklık siste-
minde sorun olanlar-, gebeler, kronik ilaç

kullanan kişiler, çocuklar, sağlık çalışanları
olarak sayılabilir, oldukça dikkatli olmak ve

önlem almak gerekiyor.

Gebelerde durum çok daha ciddi!

Gebelik, başlı başına özel bir durumdur. Her şey-
den önce iki can söz konusu. Ayrıca gebeliğin ge-
tirdiği birtakım bağışıklık sorunları da var. O
nedenle gebelere özel olarak dikkat etmek gereki-
yor. Gebelikteki gribal enfeksiyonların, zatürre
başta olmak üzere ciddi solunum yolu hastalıkla-
rına neden olma riskleri, gebe olmayanlara göre
çok daha fazla. Geçtiğimiz yıllarda özellikle 2009
salgınında ciddi sayıda ölümlerin olduğunu bili-
yoruz. İlerleyen gebelik haftası ile de riskin arttı-
ğını bilmek önemli.Gebelerin kişisel hijyene dikkat
etmeleri gerekiyor.

ZAYÝ İLANLARI
Nüfus cüzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür. 

Eda KANTARCI

Nüfus cüzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür.
Eymen Efe KANTARCI 

Taner Yavuz,
minik bebeğin
tedavisinin oldukça
başarılı geçtiğini
söyledi.
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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Kardeşinin intikamını almak için
Emre Solan’ı öldürdüğü öğrenilen
Mehmet Ali Arslan, sorgulanıyor.

O lay, şehrin en işlek karayolu
olan D-100 Karayolu'nun Şiri-
nevler mevkii, Ankara istikame-

tinde saat 23.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda
seyreden bir otomobilde bulunan kişi ya
da kişilerce, seyir halindeki beyaz bir
otomobile doğru açılan ateş sonucunda
otomobilde yalnız olan ve ismi bilinme-
yen sürücü, sıkılan tek kurşunun hedefi
oldu. Metrobüs ve metro duraklarının
yakınında, otobüs durağının ise hemen
önünde yaşanan olayı görenler, büyük
panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine

sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa
sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Ser-
vis ekibi silahlı saldırıya uğrayan sürücü-
nün olay yerinde hayatını kaybettiğini
belirledi.

Polis inceleme yaptı

İnfazı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin
bulunduğu otomobilin olaydan saniye-
ler sonra Ankara istikametine doğru
hızla kaçtığı ve PTS kayıtlarına göre
otomobilde 'çift plaka' sahteciliği uygu-
landığı olduğu ortaya çıktı. Cinayet ma-
halline gelen Olay Yeri İnceleme Şube

Müdürlüğü ekipleri, cinayete kurban
giden sürücünün cansız bedeni üzerinde
incelemede bulundu. Sürücünün kafa-
sından tek kurşun isabet alarak infaz
edildiği bilgisine ulaşıldı. Bakırköy İlçe
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amir-
liği ekiplerince saldırgan kısa sürede ya-
kalandı. Katil zanlısı Mehmet Ali
Arslan'ın mankenlik ve oyunculuk yapan
kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında
Emre Solan tarafından öldürüldüğü or-
taya çıktı. Solan'ın bir süre önce ceza-
evinden çıktığı kaydedildi. Mehmet Ali
Arslan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'un 
en yoğun

noktalarından 
biri olan D-100 

Karayolu 
Şirinevler 

mevkiinde trafikte
seyreden bir 

otomobilden sıkılan
kurşunun hedefi,

seyir halindeki
başka bir 

otomobilin 
sürücüsü oldu.

Aracında silahlı
saldırıda hayatını

kaybeden Emre
Solan'ın 2013

yılında oyuncu ve
model Halit 

Arslan'ı
bıçaklayarak

öldürdüğü öğrenildi.

INtIKaM CINaYetI

Çekmeköy'de arkadaşlarıyla
saklambaç oynarken parkta
bulunan trafoya saklanan
8 yaşındaki Kadir Açık,
trafodaki elektrik
akımına kapılarak
hayatını kaybetti.
Oğlunun ölümüne
sebep olan trafo-
nun bütün
kablolarının ortalığa
saçılmış olduğunu
söyleyen Metin Açık ise
"Benim canım gitti. Bunun
hesabını soracağım" dedi

Olay, Çekmeköy'de bulunan
çocuk parkında saat 17.00 sı-
ralarında meydana geldi. İd-

diaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç
oynayan Kadir Açık(8), parkta bulunan
trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akı-
mına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı.
Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine
haber verdi. Ailesinin haber vermesi üze-
rine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri

sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kont-
rolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini
belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümra-
niye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin
Açık, “8 yaşındaki çocuğum parka geliyor
burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını
açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunu-

yor. Olduğu yere yığılıyor. Bana komşular
telefon etti. Buranın bir bekçisi vardı. Bek-
çiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu
hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar.
Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım
gitti. Bunun hesabını verecekler bana,
bunu peşini bırakmayacağım" dedi. Ma-
halle sakinleri parkta toplanarak yaşanan
olayı protesto etti. Polis olay ile ilgili ince-
leme başlattı. DHA

Olayın gerçekleştiği yan
yol çalışmalar boyunca tra-
fiğe kapatılırken, metrobüs
üst geçidinden geçen yaya-
lar ve ana yolda seyir halin-
deki araçlarda
bulunanların, cinayet ma-
hallindeki çalışmaları adeta
film izler gibi izlediği gö-
rüldü. Bazılarının olayı gö-
rüntülediği de
gözlemlenirken, polis ekip-
leri bekleme yapan kişileri
sık sık ikaz etti. Hayatını
kaybeden kişinin cansız be-
deni, Cumhuriyet savcısının
da inceleme yapmasının ar-
dından, otopsi yapılmak
üzere Adli Tıp Kurumu'na
götürüldü. Polis, trafikte
kanlı infaz hakkında soruş-
turma başlattı.

Vatandaş 
film gibi izledi

CANIM GiTTi!

Kartal'da bir adreste
uyuşturucu madde

ticareti yapıldığı
ihbarını alan polis

ekipleri bir
kömürlüğe yaptıkları

baskında, eğitimli
köpeklerin kokusunu

almaması için kuş
kafesleri ve 

pisliklerinin olduğu
yerde sakladıkları çok
miktarda uyuşturucu

madde ele geçirdi, iki
kişi gözaltına alındı

Kartal Asayiş
Büro Amirli-
ği'ne bağlı ekip-

ler Soğanlık'ta uyuşturucu
madde ticareti yapıldığına
dair bir ihbar aldı. Polis
ekipleri yaptıkları çalışma-
lar sonucunda, K.T ve T.T
isimli iki kardeşin uyuştu-
rucu madde ticareti yaptı-
ğını belirledi. Ekipler,
yapılan takip sonucu belir-
ledikleri adresteki binaya
baskın düzenleyerek iki
kardeşi gözaltına aldı.
Şüphelilerin uyuşturucu
maddelerinin, hassas bu-
runlu narkotik köpekleri
tarafından fark edilme-
mesi için kuş pisliklerinin
ve kafeslerinin bulunduğu
kömürlük diye tabir edilen

yere sakladığı ortaya çıktı. 

2 motosikletli ele
geçirildi

Yapılan baskında, 996.2
gram toz esrar, 267 gram
skunk, 45.6 gram toz ko-
kain, 8.4 gram toz esrar,
0.5 kilo toz kokain, 1 adet
hassas terazi, 15 adet Exc-
tay hap, 5 adet cigaralık
diye tabir edilen uyuştu-
rucu madde ele geçirildi.
Ayrıca yine aynı adreste
bulunan Sancaktepe ve
Ataşehir'den çalınmış 2
adet motosiklet ele geçi-
rildi. K.T ve T.T adlı iki
şahıs, çıkarıldıkları mah-
keme tarafından tutukla-
narak ceza evine
gönderildi.DHA

Şeytanın aklına gelmez

İsKİ doğalgazı

patlattI
Bağcılar'da İSKİ
ekiplerinin sokak üze-
rinde yaptığı kazı çalış-

ması sırasında doğal gaz
borusu patladı. Patlama sonrası
çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin
müdahalesi ve İGdaŞ ekipleri-
nin doğal gaz hattını kesme-
siyle söndürüldü. Olay saat
09.00 sıralarında Fatih Mahal-
lesi 1823 Sokak üzerinde mey-
dana geldi. İddialara göre
sokak üzerindeki doğal gaz bo-
rusu, İSKİ ekiplerinin kazı çalış-
ması sırasında patladı.
Patlamanın ardından alevler
çıktı. Vatandaşların ihbarı üze-
rine, olay yerine iİtfaiye ve bele-
diye ekipleri sevk edildi. Gelen
ekipler tarafından doğal gaz ve
elektrik hattını kesilerek yangın
söndürüldü. Olay vatandaşların
cep telefonu kameralarına da
yansıdı. dHa

Esrarengiz ceset
Fatih Yenikapı sahilinde 30 yaşlarında
bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üze-
rinden kimlik çıkmadı.

Olay saat 10.30 sıralarında Yenikapı sahilinde
meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahilde
balık tutan vatandaşlar kıyıya yanaşan hareketsiz
bir kişi olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine deniz polisi, sağlık ekibi ve it-
faiye su altı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay ye-
rine gelen kurtarma ekipleri botla su üzerinde
duran cesedi kıyıya çıkardı. Ekiplerin yaptığı ince-
lemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 30
yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset
üzerinde yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Ce-
naze Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. DHA

Mazgal hırsızları
KadıKöy'de 3 kadın, at arabasıyla gel-
dikleri sokaktaki yağmur suyu tahliye
kanalları üzerinde bulunan demir maz-

galları çaldı. Hırsızlar güvenlik kameralarına ya-
kalandı. Olay, 25 Ekim Perşembe günü Kadıköy
Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak'ta meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre; at arabasıyla Çınarcı
sokağa gelen 3 kadın, burada bulunan yağmur
suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir
mazgalları çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan
görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı
kontrol etti. demir mazgalları at arabasına koyup
olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerala-
rını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak
için çalışma başlattı. DHA

KüçüKçeKmece'de
Beşyol mevkiinde bir
metrobüsün arıza yap-

ması nedeniyle seferlerde aksama
yaşandı. Avcılar'dan Zincirliku-
yu'ya ilerleyen metrobüs, Beşyol
Durağı yakınlarında arızalandı.
Arıza nedeniyle iki yönünde de
metrobüs kuyruğu oluştu. Metro-
büstekiler inerek duraklara yü-
rüdü. Arızalı aracın kaldırılmasıyla
yoğunluk azalmaya başladı. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi'nden ya-
pılan açıklamada, "Metrobüs
hattımızda yaşanan araç arızası
nedeniyle seferlerde aksama ya-
şanmıştır. Konu ekiplerin bilgisi
dahilinde olup, kademeli olarak
metrobüs geçişi yapılmaktadır" 
denildi. DHA

Metrobüs

CIlesI



E senyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü’nün uluslararası
gözlük firması Essilor ile bir-

likte düzenlediği Dünya Görme
Günü etkinliği çerçevesinde ço-
cuklara ücretsiz göz muaye-
nesi yapılmıştı.
Muayenede göz kusuru
tespit edilen 50 ço-
cuğa firmanın
temin ettiği göz-
lükler Esenyurt
Belediye Baş-
kanı Ali Murat
Alatepe tarafın-
dan teslim
edildi. Esen-
yurt Belediye
Başkanlığı ma-
kamına gelen
çocuklara numa-
ralı gözlükler dı-
şında güneş
gözlüğü, çocuk dergisi
ve çeşitli hediyeler ve-
rildi. Başkan Alatepe, göz
sağlığının önemli olduğunu
belirterek miniklere gözlerine dikkat
etmeleri gerektiğini söyledi. Dünya
Görme Gününde Özel Birinci Göz
Hastanesi’nde düzenlenen etkinliğe
Esenyurt Alpaslan İlkokulu’ndan öğ-

ren-
ciler ailele-

riyle birlikte katılmıştı. Ücretsiz göz
muayenesi yapılan çocuklar daha
sonra onlar için hazırlanan palyaço

gösterileri,
yüz boyama

gibi etkinlikle-
riyle eğlenmişti.

Halkın talepleri
önemli

Her zaman halkın taleple-
rine öncelik verdiklerini ve

vatandaşlardan gelen isteklere
yönelik çalışmalar yaptıklarını

anlatan Başkan Alatepe, çocuklar
gibi ilçe halkının sağlığını da önemse-
diklerini söyledi. Alatepe, “Sağlıklı ço-
cuklar sağlıklı bir gelecek demektir.
Biz de nesillerimzin sağlıklı kalması
için onların ihtiyaçlarına hızlı bir şe-
kilde cevap veriyor ve yardımcı ol-
maya çalışıyoruz” diye konuştu.

SEDEF KABAK
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S izce hem kahraman hem vatan haini
olunabilir mi? Kahramanlık bir yana
vatan hainliği kavramını iyi analiz

etmek gerekir bence. Nedir vatan hainliği?
Vatanını sevmemek mi? Bilerek ve isteyerek
kendi çıkarları için ülkesini satmak mı? Kendi
ülkesinde başkalarının çıkarları için işbirlikçi
olarak çalışmak mı? Birisine ''vatan haini'' de-
meden önce bunun bir dayatma mı veya yara-
tılmak istenen bir algı mı ya da toplumun o
zamanın, o dönemin şartları altındaki bakış
açısı mı? Basın-medya kuruluşlarının, döne-
min iktidarının belirlediği bir karar mı? Yapı-

lan vatan hainliği mi yoksa yanlış bir uygu-
lama mı? Bunu çok iyi tespit etmek gerekir...

Ayrıca vatan haini olmanın ölçüsü nedir?
Bunun standartını kim koyuyor? Ne yapılır da
vatan haini olunur? "Kahraman ya da vatan
haini'' buna kim ya da kimler karar verir? Top-
lum mu,basın-medya kuruluşları mı, içinde
bulundukları dönemin iktidarı mı, dış güçler
mi? Ya da düzenin bekası açısından uygula-
nan,siyasi boyutları olan bir politikanın so-
nucu mu olur bütün olanlar. Mesela sadece
birilerine, bir şeylere, bir düşünceye muhalif
olmak yeterli mi vatan haini olmaya yoksa

gerçek bir ''gaflet ve dalalet''
hali içinde olmak mı gerekiyor?

Pekiiii.. yaşadıkları toplum nezdinde bir
dönem başarılarıyla, eylemleriyle, fikirleriyle,
sanatlarıyla zirveye çıkarılmış, yaptıkları ya
da söyledikleri herkes tarafından alkışlanmış,
ödüllendirilmiş, kahraman olarak görülmüş
olan kişilerin başka bir dönem yine yaptıkları
veya söyledikleri sebebiyle cezalandırılmaları,

vatandaşlıktan çıkarılmaları, vatan haini ilan
edilmeleri, sürgüne gönderilmeleri ya da on-
lara ölümün hak görülmesi konusunda ne dü-
şünüyorsunuz? Durun daha bitmedi. Yine aynı
kişilerin gün gelip haksızlığa uğradıkları düşü-
nülerek devletimiz, milletimiz tarafından veri-
len i-adei itibar kararı ile vatan haini
sıfatlarının silinmeye çalışılması hakkında
neler düşünürsünüz?

İşte tam bu noktada şimdi akıllara hepi-
mizi düşündüren şu sorular geliyor. Bir insan
hem kahraman hem vatan haini olabilir mi?
Bu kadar kısa sürede toplumun bakış açısı de-
ğişebilir mi? Ya da niçin ve nasıl değişir? Bu
değişimi yapan düşünce ya da güç ne olabilir?
Şayet aranızda ''dış güçler'' diye düşüneniniz

var ise yine soruyorum: Tarih boyunca dış güç-
ler tarafından oynanan bu oyunlar her sefe-
rinde nasıl başarılı olabiliyor?

Atatürk'ün de söylediği gibi kahramanı
kadar gafili de, haini de çok bir millet miyiz
gerçekten... Peki tarihimizde vatan hainliği ile
itham edilen kimi tarihi kişilikler hak ederek
mi aldı bu yaftayı,bir düşünün. Onlara vatan
haini denildikten sonra ateş sadece düştüğü
yeri değil, vicdanları da yaktı mı acaba. Ya da
ateşin sadece düştüğü yeri yakmasını izleyip, o
ateşi söndürmediğimiz zamanlarımız olmadı
mı milletçe? Tutmayı hak etmediğimiz yaslar
olmadı mı sizce? Yüreklerini eze eze incittiği-
miz o kişileri düşününce acaba içimizden kaç
kişi başını öne eğiyor...

Kahraman mı hain mi?

2019 YILI GEZİ VE KONAKLAMA ORGANİZASYONU HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/538533
1-İdarenin
a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 

TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tuzla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında idarenin belirleyeceği 

muhtelif zamanlarda 20 adet İstanbul-Boğaz turu gezileri 15 adet 
tarihi yarımada gezileri düzenlenmesi ile 1000 kişi şehir dışı 
etkinliklerde konaklama hizmeti alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : YURT İÇİ 
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 30.06.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : EVLİYA ÇELEBİ MH.HATBOYU CD.NO:17 TUZLA/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ. 
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 alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir. 
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 serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafın-
dan 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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka
referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunularak sağlanabilir. 
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilan-
çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini su-
nabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağ-
lanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere ora-
nının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az
(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 
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 bedelin
% 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.GEZİ VE KONAKLAMA ORGANİZASYON HİZMETİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TUZLA BELEDİYESİ SA-
TINALMA BÖLÜMÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TUZLA BELEDİYESİ SATINALMA BÖLÜMÜ adresine elden teslim edi-
lebileceği 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 üze-
rinden 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.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

GEZİ VE KONAKLAMA ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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Ayşe Derin Öktem

Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe, Dünya Görme
Günü’nde ücretsiz yapılan tarama
sonucu göz kusuru tespit edilen
çocuklara gözlüklerini teslim etti.
Alatepe, “Sağlıklı çocuklar sağlıklı
bir gelecek demektir” dedi

AVRUPALI
Büyükçekmece

Avrupa Konseyi Şeref
Bayrağı ödülünü bu
yıl Türkiye’den
Büyükçekmece
Belediyesi kazandı

47 ÜLKEDEN binden fazla be-
lediye içinde 8 belediyeye veri-
len ödül, sadece İstanbulları

değil, tüm Türkiye’yi sevindirdi. Uzun za-
mandır dışlanılmak istenilen Türkiye’ye
gelen bu ödül, uluslararası siyasette yeni

bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanı-
yor. Avrupa Ödülleri 1955’den beri Av-
rupa Konseyi tarafından veriliyor. Seçici
kurul, belediyelerin yerel demokrasiye kat-
kıları, kardeş şehir ilişkileri, sosyal kültürel
faaliyetleri ve çağdaş kent yaşamı kriterle-

rine uygunluklarını değerlendirerek so-
nuca ulaşıyor. Avrupa Konseyi Şeref
Ödülü, Büyükçekmeceli binlerce vatanda-
şın da katıldığı bir törenle parlamenter Va-
leriu Ghiletchi tarafından Akgün’e
sunuldu.

SAGLIKLI GELECEK
SAGLIKLI COCUKLAR

İlçede gerçekleştirilen sağlık hizmetleri gibi
ruhsat işlemleri tamamlanan esnaflara da ziya-

retler yapılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz gün-
lerde esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Togay

çoban ve Ruhsat denetim Müdürü Muhammed Taş-
bent, ruhsat almaya hak kazanan işyerlerinin ruhsatlarını
elden teslim etti. çoban ve Taşbent, ziyaret sırasında ruhsat-
larını henüz almayan esnafa da yılbaşına kadar esenyurt Belediye-

si’nin ruhsat harçlarına uyguladığı yüzde 30 indirimden
yararlanmalarını tavsiye etti. çoban ve Taşbent, 850 bin nüfusuyla İs-

tanbul’un en büyük ilçesi olan ve yüzölçümünün yüzde 25’i de sa-
nayiden oluşan esenyurt’taki işyerlerini itfaiye ve yangın

önlemleri almaları konusunda da uyardı. çoban ve Taşbent,
İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı’na uygun bulunan iş-

yerlerine esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Ala-
tepe’nin de selamlarıyla birlikte ruhsatları

yerlerinde vererek çikolata ikra-
mında bulundu.

Esnaflar da 
ihmal edilmedi

Barış yoksa dönüşüm var
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, son dönemde gündemi ilgilendiren
imar barışı ve kentsel dönüşüm hakkında vatandaşların sorunlarına değindi.
Aydın, “İmar barışına girmeyen yerler kentsel dönüşüm olacak” dedi

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi
Aydın, imar barışına girmeyen yerlerin,
kimseyi mağdur etmeden kentsel dönü-

şüme gireceğini belirterek, şu bilgileri verdi;“İmar barı-
şına girmeyen yerler kentsel dönüşüm olacak.
Akşemsettin'de imar Bloklarında ve Karadolap gibi
özellikle bu üç bölgede kentsel dönüşüm bölgelerimizi
büyükşehir belediyemizle beraber yaptıracağız. Bütün
bu alanları düzgün şehirleşme olarak, alt yapısıyla üst
yapısıyla kimseyi mağdur etmeden herkesin teşekkü-
rünü alarak modern kent yaşamının gerektirdiği sis-
temlerde binalar yaptırarak yerinde dönüşüm yaparak
oralarda vatandaşlarımızı ikamet ettireceğiz.”

Tapusu olmayanı yıkmayız

Başkan Remzi Aydın, tapusuz binaların yı-
kılmayacağını, imar barışının onları
koruduğunu söyleyerek,“Tapusu
olmayan binaları yıkmak gibi
bir yaklaşımımız şu anda
yok. İmar barışı onları ko-
ruyor. Bizim temel yak-
laşımımız şudur. Bu
bütün kentsel dönü-
şüm yaklaşımları-
mızda var olan bir
prensiptir. Biz bir şe-
kilde evi olan tapulu
tapusuz gecekondu
bina yeşil alanda ya
da konut alanında
fark etmez, bütün bu
yapıları aslında tavsiye
edip daha düzgün bir şe-
kilde dönüştürmek için kent-

sel dönüşümü teşvik ediyoruz.Biz buna yerinde dönü-
şüm diyoruz. Örneğin bir mahallede eğer sizin gece-
kondunuz varsa ve tapunuz yoksa ya da yeşil alanda
kalıyorsa biz sizi kentsel dönüşüme sokarız. Sizi mağ-
dur etmeden belli koşullarda daire sahibi yaparız.Ve
siz legal bir şekilde yaşamınıza, tapulu mülkünüze
devam edersiniz. Yaklaşımımız budur. Dolayısıyla ta-
pusu olmayan vatandaşımız korkmasın. Asla böyle bir
şey olmadı bundan sonrada olmayacak. İmar barışı
gibi yasal imkanlardan faydalanma imkanı varsa o
başvurularını yapsınlar” şeklinde konuştu.

Depreme hazırlıklı olmalıyız

Açıklamalarında kentsel dönüşümün gereklerine ve
amacına değinen Başkan Aydın, depreme hazırlıklı

olma, depreme dayanıksız binaların ortadan
kaldırılması ve sağlıklı binaların yapıl-

ması gerektiğini söyledi. "Şehrin
mimarisine uygun, şehir yapı-

lanmasına uygun modern
yaşam alanları oluşturmak

için çarpık yapılaşma orta-
dan kaldırılsın" diyen
Başkan Remzi Aydın,
“Bütün bu sebepler
kentsel dönüşümü zo-
runlu kılıyor. Sadece
deprem riski değil. Yani
yıkıntı, çöküntü bölge-
lere de deprem riski ol-

masa dahi kentsel
dönüşüme sokulması ge-

reken yerler ki buralar daha
düzgün yapılarla şekillensin”

ifadelerini kullandı.

Remzi
Aydın

Ali
Murat
Alatepe



K anun gereği 60'tan fazla perso-
nel çalıştırması yasak olan Tür-
kiye Yatırım Destek ve Tanıtım

Ajansı'nın, ihale yoluyla hizmet alımı
yaparak 146 personel istihdam ettiği
ortaya çıktı. 40 çalışanı bulunan ajan-
sın merkez ve İstanbul ofisinde çeşitli
hizmetler için 36 aylık ihaleye çıktığını
belirten Sayıştay Başkanlığı, imzalanan
sözleşmeyle 72 kişinin istihdam edildi-
ğini, sonra bu ihale kapsamında çalıştı-
rılan kişi sayısını 87’ye kadar
yükseltildiğini tespit etti. Yine hizmet
alımı yoluyla temin edilen yaklaşık 16
güvenlik görevlisi ile İstanbul ofisi için
çalıştırılan 3 temizlik görevlisi de ilave
edildiğinde toplam personel sayısı
146'ya ulaştı. Bu şekilde 86 kişi kanun
dışı olarak istihdam edildi. 

Sen ye ajans ödesin!

Yapılan ihalede, her pozisyonda çalıştı-

rılacaklar için ödenecek net ücretlerin
ajans tarafından belirlenmesi ayrıca
dikkat çekti. Benzer şekilde güvenlik
hizmeti alımı ihalesine ait teknik şart-
namede de çalıştırılanlara ödenecek
net ücretlerin Ajans tarafından tespit
edildiği görüldü. Genel itibariyle yüzde
6 zam yapılmasına rağmen bazı perso-
nellere Başkanlık oluru ile yüzde 20
oranında zam yapılması skandal ola-
rak yorumlandı. Hizmet alımı kapsa-
mında çalıştırılan bir personelin de
kanunsuz olarak yurt dışında görevlen-
dirildiği anlaşıldı. Türkiye’de aldığı
maaşın yanında ulaşım, konaklama,
iaşe, toplantı ve benzeri giderleri karşı-
lanmak üzere 2 yıllığına Güney Ko-
re’de görevlendirilen personelin, bütün
masrafının ajans tarafından ödendiği
öğrenildi. 

Açıklama doğru değil

60 kişiyle yapılması gereken hizmetleri
toplam 146 kişiyle yapan Türkiye Yatı-

rım Destek ve Tanıtım Ajansı ise yap-
tığı açıklamada, yönetmeliklere atıfta
bulundu. Kanunda belirtilen görevleri
yerine getirmeyi amaçladıklarını dile
getiren ajans yetkilileri, yurt içinde ve
yurt dışında hizmet gereği olarak söz-
leşmeli ya da hizmet alımı ile personel
çalıştırma yoluna gidildiğini açıkladı.
Ajansın açıklamasını dikkate almayan
Sayıştay Başkanlığı ise ka-
nunda belirtilen personel sa-
yısının aşıldığını, verilen
cevabın doğru olmadığını
rapora işledi. 
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Hüseyin ŞENgÜl
h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

K imi bilim ve sanat insanlarında mesleki yetkin-
liğin özgüveniyle yapılan şımarıklık pek göze
batmaz. Özellikle sanatçı dünyasında görülen

bohemlik, genellikle sanatla örtüşen bir hayat tarzı ha-
lindedir. Bu alandaki pratikler çoğu kez toplumun kül-
türel dönüşümlerine öncülük ederler; yemek, giyim,
gezi vb.

***
Kişinin mesleki yetkinliğinden kaynaklı şımarıklık

bir yere kadar kabul edilebilir ama bu durum, hakarete
vardırılamaz. Kaldı ki bu tür insanlardan daha çok al-
çakgönüllülük beklenir. 

Mesleki bilgi birikimini bir iktidar gücü gibi kullana-
rak insanlar üzerinde otorite kurmanın güç zehirlenme-
siyle ona buna sataşmaktan, hakaret etmekten haz
alanlar da var. Bilgi birikimlerine saygı duyduğum ama
aynı zamanda çarpıtmalarına, hakaretlerine ve üstenci
dillerine karşı da tepki koyduğum tipik iki örnek kişi
var: Sn. İlber Ortaylı ve Sn. Celal Şengör. 

*** 
Bu şahısların kimi söyleşilerinde ve özellikle TV’deki

programlarında devleti kerteriz alarak bilgiyi eğip bük-
meleri ve bilgiçliğe varan tavırları, tam da iktidarın en-
telektüel hayata ağır darbeler vurarak sığlaştırdığı
günümüze uygun düşmekte. Maalesef üzücü bir durum. 

Bu isimlerden yazıyı şahsileştirmek için değil, haka-
ret içeren bir örnek dolayısıyla söz ediyorum.

Sürekli ona buna cahil diyen ve devlet/iktidar mer-
kezli tarih anlatıcısı olan İlber Ortay’lı başka bir yazı-
nın konusu olabilir.   

Hegel Salak, Marx Dangalak!
Celal Şengör’ün youtube’da “Birbirini Yalanlayan

İnançlarla Bilim Yapılabilir mi?” başlıklı bir videosu
var. 90 dakikalık bu videonun bir yerinde Şengör şöyle
diyor. 

“Karl Marx’tan örnek vereceğim. Benim meslek ha-
yatımda gördüğüm en dangalakça edilmiş laflardan
biri. Diyor ki, ‘Filozoflar bugüne kadar dünyayı -alemi-
izah etmeye çalıştılar. Halbuki esas iş onu değiştirmeye
çalışmaktır, diyor’ Dam üstünde saksağan, bilmeden
neyi değiştiriyorsun. Çin’de 10 yaz, Rusya’da 10 yaz
çalıştım. Sibirya’yı gördüm. Bütün bu Marksist ülke-
lerde benim bir şey dikkatimi çekmiştir, çevrenin ne
kadar tahrip edildiği. Büyük fabrikalar kuruyorlar ama
çevre buna tahammül ediyor mu? Sibirya’da Sovyetle-
rin ziyan ettiği gaz miktarı akıllarınızı durdurur. Bir
daha kullanılamayacak hale getirmişlerdir kuyuları.” 

***
Şengör’ün 30 yıl öncesinin Marksist ülkelerdeki

çevre tahribatının büyüklüğüne dikkat çekmesi elbette
yerinde. Ancak kapitalizmin sebep olduğu bugünün
dünyasında ve özellikle ülkemizdeki çevre tahribatının
ve kirliliğinin devasa boyutlarda olmasına dair de bir-
kaç cümle kurması beklenirdi. Fakat asıl konu bu değil.  

***  
Feuerbach Üzerine Tezler, Karl Marx ı̀n 1845`de

yazdığı on bir kısa felsefi nottur. Politik hareketin de
felsefenin bir parçası olduğu düşüncesini Marx burada
öne sürer: "Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde
yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir." der.
Yani Marx dünyayı değiştirmek derken doğayı değil,
toplumu değiştirmeyi kasteder. 

***
Görüldüğü gibi bilim insanı Şengör, iş felsefe ve poli-

tikaya gelince, bir ön yargı haline gelmiş Marx düş-
manlığı nedeniyle böylesine bariz çarpıtmada bulunur.
Filozofların dünyayı değiştirmek diye bir sorumlulukla-
rının olup olmaması ayrı bir konu. Elbette Marx eleşti-
rilebilir, karşı olunabilir vb. Sorun bu değil, sorun
Marx’ın sözünde ifade etmediği ve hatta anıştırmadığı
bir durumu Marx’a mal ederek suçlamada bulunmak-
tır. Şengör’e göre Sosyalist ülkelerdeki doğa üzerinde
yapılan tahribatların nedeni, Marx’ın “dünyayı değiş-
tirmek” sözüdür. Halbuki Marx’ın bütün faaliyeti top-
lumun değişmesi üzerinedir. Şimdi Marx mı, Şengör
mü dam üstünde saksağan diyor? Onca Marx eleştirisi
içinde ilk defa böyle absürtlük gördüm. 

***
Şengör devam ediyor. “Hegel salağının ortaya attığı

daha çok Marx tarafından geliştirilen tez, anti-tez, sen-
tez bir mantıki zırvalıktır. Yani bu şuna benziyor ben iyi
adamım, ben kötü adamım. Haydi bunun sentezini ya-
palım; yahu ben idare eder bir adamım. Bu iki ifadeden
bu çıkmıyor.” diyor.  

***
Varlığın, oluşun ve bunun tezahürü olan hareketin

temeli çelişkidir. Felsefe üzerine bir yazı olmadığı için
karşıtların birliği, çelişki, zıtlık vb. konular üzerinde
durmayacağım. Tez, anti-tez, sentez üçlemesi bir hal-
den diğer bir hale geçişi ve geçilen halin tekrar kendi
anti tezini yaratarak başka bir senteze ulaşması süreci-
dir. Değişme, çelişme, nicelik-nitelik, olumsuzlamanın
olumsuzlanması; bütün bunlar diyalektik yöntemin
özellikleridir. Bu hususlar tartışılabilir vs. 

***
2.400 yıl önce felsefede diyalektik yöntemin temelle-

rini atan Heraklit’ten bu yana felsefe dünyasında diya-
lektik üzerine olumlu, olumsuz bir yığın yazılar,
kitaplar yazıldı, ama hiçbir filozof ya da bilim insanı,
eleştirdiği filozof için salak, dangalak demedi! 

***  
Bilimin temel özelliklerinden biri, yanlışlanabilir ol-

masıdır. Böyle değilse, o bilim değil, dogmadır. Felse-
fede de birçok görüş birbirini dışlayarak veya birbirinin
üzerine bina edilerek oluştu. Tarihte yanlışlanan görüş
sahiplerine tu kaka denilecekse (bu etik değildir), Şen-
gör, örneğin Grek felsefesinden bu yana başta Platon
olmak üzere birçok filozof tu kaka ilan etmeli. Hatta bu
açıdan bakıldığında mesleği olan jeolojide kendine ait
bir teorisi varsa, ki bildiğim kadarıyla “Şengör-Ayta-
man Teorisi” var, yarın bunun yanlışlanma olasılığına
göre kendisi de tu kaka ilan edilmeyi hak ediyor demek-
tir. Kendisi için dangalak, salak gibi sıfatları uygun
görür mü, bilmem. Görse bile, kendisinin başka filozof
ve bilim insanları için kullandığı bu kaba, aşağılayıcı sı-
fatları kullanma hakkına sahip değildir.

***
Celal Şengör ordu hayranı olduğunu belirtiyor ve

Kenan Evren’i, Tahsin Şahinkaya’yı sevdiğini söylüyor.
Buna rağmen bilimsel çalışmalarına saygı duyarım
ama, politik platformda layığını bulmuşsun, ne halin
varsa gör derim. Şengör çoraklaştırılmış entelektüel or-
tamı fırsat bilerek devletluların hanesinde görüş belirt-
mesi özgürlüğünü tepe tepe kullanırken yaptığı
hakaretlerinin suratına çarpılacağını da bilmelidir!     

Şımarıklık, hakaret 
ve çarpıtma

KANATÇI MUHTAR HALİS
Beylikdüzü'nden kanatçı sektörünü Türkiye ve Avrupa'ya
yayan adam. Kanatçı Muhtar Halis şimdi Beylikdüzü
Spotçular Çarşısı teras katta hizmetinizde...

Adres: Beylikdüzü E-5 üzeri TÜYAP yanı Kuledibi 
Spotçular Çarşısı Teras Kat İSTANBUL

Rezervasyon: 0 212 872 00 74 - 76
Kanatçı Muhtar Halis

Et & MANgAl

Türk müziğinin usta sesleri her cuma ve cumartesi akşamı canlı performansla sizlerle...
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Fazladan 86 personel çalıştıran Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın, bununla da
yetinmeyerek Başkanlık oluru ile kafasına göre maaş zammı yaptığı ortaya çıktı. Genel
itibariyle personeline yüzde 6 maaş zammı yapan kurumun, aynı statüde olan bazı
işçilere ayrıcalık tanıdığı, yüzde 20 oranında zam yaptığı görüldü

KAFASINA 
GORE BASKAN

EKREM HACIHASANOĞLU

KİMİNE
YÜZDE 6 

KİMİNE

YÜZDE 20
ZAM

1 kitap 20 dakikada sizde!
ESENyUrT Belediyesi’nin Eğitimevi işbirliği ile
gerçekleştirdiği Kitap Aşkına Esenyurt Kitap
Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. İstanbul

Kitap ve Kültür günleri kapsamında 39 ilçede yapılan Kitap
Fuarı’nın 7.nın açılışı dolayısıyla Esenyurt City Center Alış-
veriş ve Yaşam Merkezi’nde tören düzenlendi. Açılış töre-
nine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,
Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye
Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Paşali Beşli, çok sayıda öğrenci ve Esenyurtlu vatan-
daşlar katıldı.

Kütüphaneleri doldurun

Açılışta yaptığı konuşmada kitapları çok önemsediklerini
belirten Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Ki-
taplar, okuduğumuzda içine girip kaybolduğumuz araçlar-
dır. Onları okuduğunuzda yeni dünyalar, yeni kişiler
öğrenirsiniz. Yeni insanlarla kitapların içinde tanışırsınız. Onun
için her kütüphane bir dünyadır. Biz dünyayı ayağınıza getire-

lim istedik. Kütüphaneye gelemeyenlere kitaplarını biz ulaştırı-
yoruz. Telefonu açarak kütüphanelerimizden kitap istiyorsu-
nuz, biz de hemen 20 dakika sonra kapınızın önüne kitabı
getiriyoruz. Kütüphanelerimize de rahatça çalışın diye yiyecek
ve içecek de ikram ediyoruz. Gelin buraları doldurun” dedi. 

1 milyon okuyucu bekleniyor

Çocukları çok sevdiğini ifade eden Başkan Alatepe, “Ço-
cuklar artık bu ülkenin bir hedefi var. 2023’te dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasından biri olacağız. Oraya hep be-
raber gideceğiz. Sonra 2053 geliyor dünyanın en büyük üç
ekonomisinden biri olacağız. Oraya da bizi siz götüreceksi-
niz. Bu kitaplar okunacak dersler çalışılacak, üniversiteler
kazanılacak, meslekler seçilecek, hedefe ulaşılacak” diye ko-
nuştu. İstanbul’un 39 ilçenin yedincisi olarak Esenyurt’ta
gerçekleşen fuarda 40 yazarın imza ve söyleşi günü olacak.
18 Kasım tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam
edecek olan fuar boyunca 1 milyon kitabın okuyucuyla bu-
luşması bekleniyor.

Esenyurt Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Başkan Alatepe, her kütüphanenin bir dünya olduğunu
belirterek, Esenyurtlu'nun bir telefonla 20 dakikada istediği kitaba ulaşabildiğini söyledi

İSTANBUL’UN yüz ölçümü en
büyük ilçesi olan Çatalca'da,
Çakıl Mahallesi’nden Yalıköy’e,

Ovayenice’den Karacaköy’e bakım-onarım
çalışmaları aksatılmadan devam ediyor. Ça-
talca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tara-
fından gerçekleştirilen çalışmalar
kapsamında, ilçe merkezinde bulunan yol-
lar ve kaldırımlar ile Çağlayan Ege İş
Hanı’nın çatı onarımı gerçekleştirildi. Baş-
kan Cem Kara’nın talimatlarıyla, çiftçilerin
kullandığı tarla yollarının bakım ve onarımı,
vatandaşların yoğun olarak kullandığı oto-
büs duraklarının boyama ve bakım çalışma-
ları gerçekleştirildi.

Okullara özel önem

Eğitim camiasının içinden gelen Başkan
Cem Kara, “Öğrencilerin sağlığı ve güven-
liği adına okullarda da çalışmaları bir an
olsun aksatmıyoruz. Bu kapsamda, İTO
Ortaokulu’nda bulunan kapıların tamiratını
gerçekleştiren ekipleriz, Akalan Mahallesi
Atatürk İlkokulu bahçesinde de bakım ve
onarım çalışması yaptı” dedi.

Kulüp binası onarıldı

Fırsat bulduğu her anda tribünden takip et-
tiği Çatalcaspor'a ve ilçenin tüm amatör
spor kulüplerine destek verdiklerini de anla-
tan Başkan Kara, “Çatalcaspor Kulüp Bi-
nası’nın dış cephe bakım ve onarımının
yapılması için Fen İşleri Müdürlüğü’ne tali-
mat verdikten kısa bir süre sonra Kulübün
antrenman sahasının dış cephesi yenilendi
ve binanın bakımı yapıld” diye konuştu.

Çatalca
güzelleşiyor 

Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı Başkanı
Arda Ermut

Ali
Murat
Alatepe



l 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kartal’da coşkuyla kutlandı. Her
yıl geleneksel olarak Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayan yürü-
yüşe on binlerce Kartallı katıldı. Kartal Meydanı’nda verilen kon-

serde ise ünlü sanatçı Erol Evgin, meydanı dolduran on
binlerce Kartallıyı coşturdu. Kartal’da her yıl coşkuyla

kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yine on
binlerce kişinin Kartallı Kazım Meydanı’nda top-
lanması ile başladı. Burada toplanan vatandaşlar,
Kartal Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Cumhu-
riyet Yürüyüşü’ne eşi Feray Öz ile birlikte katılan

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, yol boyunca va-
tandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yürüyüşe ayrıca Cum-

huriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi,
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim

Müdürleri, Kartal Belediyesi iştirak şirketlerinin yöneticileri, sivil top-
lum kuruluşları ve on binlerce Kartallı vatandaş katıldı. Sokaklara sığ-
mayan kalabalık, ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve
Türk bayraklarıyla Kartal Meydanı’na kadar meşaleler eşliğinde yürüdü. 

l 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta
olduğu gibi Küçükçekmece’de de coşkuyla kut-
landı. Cumhuriyetin 95. yıldönümü etkinlikleri
sabahın erken saatlerinde Atatürk Anıtı’na çe-
lenk koyma töreniyle başladı. Küçükçekmece
Belediye Başkanlığı önünde gerçekleşen törene

İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Temel Karadeniz, öğrenciler
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel Karadeniz
ise, “ Mustafa Kemal Atatürk’ün gös-
termiş olduğu hedef olan muasır
medeniyetler seviyesine ulaşmak
için daha çok çalışmamız ve
üretmemiz gerekiyor. Başta
Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere Çanakka-
le’den 15 Temmuz’a
tüm şehitlerimizi rah-
metle anıyorum.
Bayramımız kutlu
olsun” dedi. 

İSTANBUL
ÇARŞAMBA 31 EKİM 2018

T ürkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş
yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı'nda İstanbul deyim yerindeyse

gelincik tarlasına döndü. Avcılar, Bakırköy,
Beylikdüzü, Büyükçekmece, Beşiktaş, Çatalca,
Şişli, Kadıköy, Küçükçekmece, Kartal, Maltepe
ve Çekmeköy gibi daha birçok ilçede gerçekleş-
tirilen etkinliklerde fener alayları yapıldı, kon-
serler verildi ve vatandaşlar gece yarısına kadar
cumhuriyet coşkusuna katılma fırsatı buldu.
Belediye Başkanları ve siyasilerin de katıldıkları
etkinlikler görülmeye değerdi.
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KIRMIZI BEYAZ 
ISTANBUL GELİNCİK 

TARLASI GİBİ
Cumhuriyet Bayramı coşkusu 
İstanbul'un birçok ilçesinde 
birden yaşandı. Fener 
Alayları, konserler ve çeşitli 
organizasyonlarla kutlanılan
bayramda belediye başkanları da
vatandaşlarla birlikte
sokaklardaydı. Türk bayrakları ve
Atatürk posterleriyle süslenen 
caddeler adeta bir gelincik 
tarlasını andırıyordu

l AVCIlAr'DA Atatürk Stadyumu'nda
başlayan etkinlikler akşam saatlerinde
Marmara Caddesi'nde devam etti. Cad-
denin başından sonuna kadar bando
eşliğinde ve meşaleler eşliğinde yürü-
yen vatandaşlar daha sonra ise İzmir

Marşı ve Onuncu Yıl Marşları'nı
dinleyerek coştu. Barış Manço

Kültür Merkezi'nde düzenlenen

Mazlum Çimen konseriyle devam eden
etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşasın cumhuriyet

Etkinlikleri değerlendiren Avcılar Bele-
diye Başkanı Handan Toprak, “Hedefi-
miz Muhasır Medeniyet seviyesine
ulaşmak. Geçen hafta, Cumhuriyet
Kimsesizlerin Kimsesi anlayışı ile ülke-

mizin yetiştiği en önemli bilim insanı
olan Canan Dağdeviren’in adını verdiği-
miz Kız yurt ’unu hizmete açtık. Burada
Ülkemizin dört bir yanından gelecek kız
öğrenciler hiçbir kalacak yer sıkıntısı
çekmeden eğitim görecek. Ülkemizi ay-
dınlık yarınlara ulaştıracak. Atatürk’ün
kurduğu Cumhuriyet İlelebet yaşaya-
caktır” dedi.

l Cumhuriyetimizin kuruluşunun
95’inci yılı her yıl olduğu gibi bu yıl
da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yüz
binleri buluşturdu. Her yıl gelenek-
sel olarak düzenlenen Cumhuriyet
yürüyüşü için saatler öncesinden
Bağdat Caddesi'ne gelen yurttaşlar,
ellerinde bayraklar ve Atatürk pos-
terleri ile yürüyüşün başlamasını

bekledi. Bağdat Caddesi’ni yürüyü-
şün başlamasından saatler önce
dolduran katılımcılar nedeniyle tra-
fik saat 17.00’den itibaren kesildi.
Türk Bayrakları ve ışıklı led ekran-
larla özel olarak hazırlanan Cumhu-
riyet tırından çalınan marşlar ve
şarkılar eşliğinde büyük bir coş-
kuyla yürüyen İstanbullular, slogan-

lar eşliğinde şarkılara ve marşlara
eşlik etti. Türk bayrakları, Atatürk
posterleri ve meşalelerle yapılan
yürüyüşte, Fener Alayı etkileyici gö-
rüntüler oluşturdu. Caddede yürü-
yenlere evlerinin balkon ve
pencerelerinden bayrak sallayan
Kadıköylüler de eşlik etti. 19.00’da
Suadiye Işıklar’dan başlayan yürü-

yüş Göztepe Işıklar’da son buldu.
Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu’nun yanı sıra CHP Genel Sekre-
teri Akif Hamza Çebi, Grup
Başkanvekili Engin Altay, İstanbul
Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali
Şeker, Gürsel Tekin ve CHP Kadıköy
İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

Kadıköy’de mahşeri kalabalık

mAltepe’de
cumhuriyet açılışı

l CUMHUrİYETİN 95. yılında, 44 dö-
nümlük dev şehir parkı Maltepe’de açıldı.
On binlerce Maltepelinin katıldığı açılış tö-
reninde, Belediye Başkanı Ali Kılıç, bele-
diye başkan yardımcıları, birim müdürleri
ve belediye meclis üyeleri hazır bulundu.
Anadolu Yakası’nın en büyük parklarından
biri olan ve adı yapılan anketle “Cumhuri-
yet” olarak belirlenen parkın açılışı havai
fişekler eşliğinde yapılırken, Maltepe Kent
Konseyi işbirliğiyle düzenlenen 3. Gele-
neksel Atatürk Kupası’nda dereceye giren
Girne, Başıbüyük, Esenkent ve Gülsuyus-
por kulüplerine kupa ve ödülleri verildi.
Açılışta bir konuşma yapan Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç, "Yaklaşık 2 yıldır ar-
kadaşlarımız, gece gündüz burada
çalışıyor. Bu parkta vatandaşlarımız yürü-
yecekler, gezecekler, eğlenebilecekler. Biz
burayı AVM’lere, rezidanslara peşkeş çek-
medik, Maltepe halkının hizmetine sunduk.
İstedik ki çocuklarımız yeşil alanda ailece
hoş vakit geçirebilsin. 29 Ekim’de açılışını
yaptık” dedi. 

On binler andımızı Okudu

Açılışta Belediye Başkanı Ali Kılıç, on bin-
lerce vatandaşla birlikte kürsüden “Andı-
mız”ı okudu. Kılıç, “Bugün Anadolu
topraklarının en önemli günüdür. Bugün,
mazlum milletlerin hep birlikte ayağa kalk-
tığı bir gündür. Bugün Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaşlarının emperyalistleri
ayakları altına aldığı ve tarihe gömdüğü
gündür.Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bek-
taş Veli’nin şaha kalktığı gün olan bu-
günde, bu duyguyla Cumhuriyet
Bayramımızı kutluyorum” dedi.

l 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı coşkusu,
Çatalca Belediyesi tarafından da düzenle-
nen Fener Alayı ile taçlandırıldı. Yürü-
yüşe Belediye Başkanı Cem Kara Eşi
Nurhan Kara ve kızı İzel Kara, Ça-
talca Örcünlü 12. Mühimmat Bölük
Komutanı Binbaşı Gökhan Sun-
man, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe
Başkanı Halil Muharrem Gök, İYİ
Parti İlçe Başkanı Niyazi Uyar,Trakya
Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koo-
peratifi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsmen
İlhan, Gaziler Derneği, Meclis Üyeleri, Be-
lediye Başkan Yardımcıları, Okul Müdür-
leri, öğretmenler, öğrenciler ve binlerce
vatandaş katıldı.

O'nu çOk özledik

Atatürk'ü çok özlediklerini söyleyen Baş-
kan Cem Kara, “Sarı saçlı mavi gözlü
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü çok
arıyoruz. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. De-
ğerli Komutanım, çok değerli gazilerimiz,
geleceğimiz, ışığımız, aydınlığımız Atatürk
ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçileri sev-
gili gençler! Hepinizi saygıyla, sevgiyle se-
lamlıyorum. Eğer buradan Cumhuriyet
Meydanını görebilseniz, hepiniz kendinizle,
hepiniz bu ülke halkıyla, hepiniz bu ülke in-
sanıyla gurur duyabilirsiniz. Çatalca bir
kez daha Cumhuriyet’ine sahip çıktı” diye
konuştu.

ÇAtAlcA’dA
bAyrAm sevinci

Hedef muasır medeniyet

Kartal halkı sokaklara sığmadı

l Şişli Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu dü-
zenlediği özel etkinliklerle Şişli sokaklarına taşıdı. 95. yıl
kutlamalarının buluşma noktası Şişli Uğur Mumcu Anıtı
önü oldu. 27 Ekim Cumartesi günü müzik grupları ve

halk oyunları ekiplerinin performanslarıyla başlayan
program 29 Ekim’de de aynı coşkuyla devam etti. Gezici

bando ekibi gün boyu Şişli sokaklarında dolaşarak, Cum-
huriyet coşkusunu Şişli sokaklarına taşıdı. Harbiye Uğur

Mumcu anıtı önünde toplanarak birbirinden renkli grupların
müzik ve dans performansları ile keyifli vakit geçiren vatan-

daşlar, saat 19.00’da Cumhuriyet Yürüyüşü’ne başladı. Şişli
Belediye Başkanı Hayri İnönü önderliğinde yapılan yürüyüşe,
DJ Selim Yeğin de performansıyla eşlik etti. Cumhuriyet coş-
kusu, Cevahir AVM önünde yapılan kutlamalarda zirveye çıktı.
Burada halka seslenen Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü,
vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, cumhuriyet
ruhu ve değerlerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceklerini be-
lirtti. DJ Hüseyin Karadayı’nın sahnesiyle devam eden kutla-
mada şarkıcı Edis Görgülü de İstanbullulara unutulmaz bir
performans sundu.

Avcılar coştu

Şişli'de unutulmaz bir kutlama



4 yAŞINDA talihsiz bir şekilde bacaklarını kaybeden
Hamza Güleç’in tek hayali koşmaktı. İhtiyacı olan sporcu
protezleri Zeytinburnu Belediyesi tarafından temin edilince ha-
yallerine bir adım daha yaklaşmıştı… Bir süredir hocalarıyla sıkı
bir çalışma yapan Hamza, ilk sınavını 10. Uluslararası Zeytinburnu
Cumhuriyet Koşusu’nda verdi. 10 kilometrelik maratonda finişe dereceyle
giren Güleç, engelliler klasmanında koşunun birinciliğini de elde etti. Hayalleri gerçek olan Ham-
za’nın şimdi ki hedefi ise uluslararası müsabakalarda koşmak. Güleç'in sevincini paylaşan Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, engelli sporcuya madalyasını takdim etti. Koşu
sonrası heyecanı gözlerinden okunan Hamza Güleç, “Çok mutluyum, sevinçliyim. 10 kilo-
metrelik parkuru başarıyla tamamlayarak hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Bana inanan,
destek veren herkese çok teşekkür ederim. İnşallah daha nice koşulara katılırım. Hedefim
yurt dışında ülkemi başarıyla temsil etmek. Bunun için sürekli çalışıyorum.” dedi.
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S por Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup
eden Beşiktaş'ta Vagner Love ile Mustafa Pektemek, son 6 karşılaş-
mada takımlarına katkılarını artırdı. Bu sezon gol yollarında etkisiz

kalmaları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Vagner Love'ın yanı
sıraMustafa Sezonun ilk 13 resmi maçında Beşiktaş'ın attığı 28 golün
sadece 7'sinde imzası bulunan santrforlar, Vagner Love Mustafa
Pektemek'in liderliğinde son 6 resmi karşılaşmada daha fazla so-
rumluluk aldı. 2018-2019'un ilk 13 karşılaşmasında gollerin yüzde
25'ine katkı yapabilen santrforlar, son 6 karşılaşmada ise Mustafa
Pektemek ve Vagner Love'ın sorumluluk almasıyla gol yolla-
rındaki katkısını artırdı.

7 gol attılar

Siyah-beyazlılarda 13 maçlık periyotta Cyle Larin ile
takımdan ayrılan Alvaro Negredo üçer gol kaydeder-
ken, Vagner Love bir kez fileleri havalandırabildi. Be-
şiktaş, son 6 resmi karşılaşmada rakip fileleri 10 kez
havalandırırken, Vagner Love ve Mustafa Pekte-
mek ikilisi bunların 7'sini attı. Bu iki oyuncu,
böylece söz konusu maçlardaki gollerin yüzde
70'ini kaydetti. Siyah-beyazlı ekipte eleştiri-

len santforlardan Negredo, Birleşik
Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a
transfer olurken, Cyle Larin ise
yakaladığı şansı iyi değerlen-
diremeyince gözden düştü.
Beşiktaş'ta son 6 maçta Vag-

ner Love ile Mustafa Pek-
temek öne çıktı.

Pektemek 
atmaya başladı

Geçen sezondan beri diğer
santrforların gölgesinde
kalan ve fazla süre alamayan

Mustafa Pektemek ise uzun
bir aradan sonra ilk 11'de çık-

tığı Çaykur Rizespor maçında 2
gol birden attı. Süper Lig'de bin

247 gün sonra ilk 11'de şans bulan
Mustafa Pektemek, Çaykur Rizes-
por karşısında 3 ve 40. dakikalarda
fileleri havalandırdı. Süper Lig'deki
Göztepe mücadelesinde 71. daki-
kada oyuna dahil olan Mustafa,
Çaykur Rizespor karşısında 90
dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki
oyuncu, Avrupa kupalarında ise
sadece 21 dakika şans
bulabilmişti. AA

love & PekTemek
Siyah-beyazlı ekibin santrforlarından Vagner
Love ve Mustafa Pektemek, takımlarının oynadığı
son 6 resmi maçtaki 10 golün 7'sine imza attı

Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı
santrforu Vagner Love, Beşiktaş ka-

riyerinde geçen sezonu şimdiden
geçmeyi başardı. Geçen sezonun
devre arasında Aytemiz Alanyas-
por'dan transfer edilen ve 2017-

2018'in ikinci bölümünde
Beşiktaş'a sadece 4 gol kazandıra-

bilen Vagner Love, 2018-
2019'daki 19 resmi maçta

şimdiden 6 gole ulaştı. Vag-
ner Love, Süper Lig ve

Avrupa'da bu sezon
üçer gol kaydetti.

Santrforların etki-
siz kaldığı ilk 13

maçta sadece
bir kez gol
sevinci ya-

şayabi-
len

Vagner
Love,

sonraki
6 karşı-

laşmada
ise 5 gol

attı.

Gol A.S

Beylikdüzü dolu dizgin
süpeR amatör Küme'de grubunda zirve yarışı
yapan Beylikdüzüspor galibiyet serisine devam etti.
Pazar günü kendi sahasında ve seyircisi önünde
konuk ettiği Paşabahçe’yi 85. dakikada Ender ve
90+2. dakikada oyuna sonradan dahil olan Emre
attı. Karşılaşmada ecel terleri döken Beylikdüzüs-
por son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan üç
puanı alarak ayrıldı. Beylikdüzü Hasan Doğan Sta-
dı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Paşa-
bahçe, güçlü rakibi karşısında oynadığı futbolla
takdir topladı. Maçın 85. dakikasına kadar hata
yapmamaya çalışan savunması ve yaptığı ataklarla

gol arayan konuk ekip son curuşlarda başarılı ola-
madı. Genelde iki takımında birbirlerine üstünlük
sağlamaya çalıştığı karşılaşmada gülen taraf ev sa-
hibi Beylikdüzüspor oldu. 

Maç sonunda büyük sevinç

Karşılaşmada son dakikalarda attığı iki golle saha-
dan üç puanı alarak ayrılan Beylikdüzüspor’da
maç sonunda büyük sevinç yaşandı. Karşılaşma
boyunca kendilerini destekleyen taraftarları ile gali-
biyeti kutlayan Beylikdüzüspor galibiyetin sevincini
taraftarı ile birlikte yaşadı.

GAlATAsARAy, tecrübeli teknik adam yöneti-
minde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile
Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa,
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazar-
ları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda top-
lam 55 müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılı takımda
dördüncü dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim,
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaş-
malarda 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlu-

biyet gördü. Galatasaray, Fatih Terim yöneti-
minde Fenerbahçe ile daha önce 27 maç yaptı.
Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu ka-
zanırken, 8'inde berabere kaldı, 9'unda ise
sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasa-
ray, tecrübeli teknik adam idaresinde
Beşiktaş ile oynadığı 28 derbide ise 11
galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubi-
yet yaşadı. AA

Terim derbiyi bekliyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda
Fatih Terim yönetiminde çıktığı derbilerde

bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 2011
yılında hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda
Fatih Terim idaresinde 7 derbi oynadı. Bu mü-
sabakaların 5'inden galibiyetle ayrılan Galata-

saray, birinde berabere kaldı, birini ise
kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom
Stadı'nda Terim yönetimindeki tek yenilgi-

sini 2011-2012 sezonunda uygulanan
Spor Toto Süper Lig Süper Final

Grubu'nda 2-1'lik skorla Fe-
nerbahçe karşısında

yaşadı. 

Sadece bir 
kez kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek
Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 56. kez derbide görev yapacak

9 lig maçında 2 gol atıp 7 asist yapan
Ricardo Quaresma, Beşiktaş kariyerinin
en yüksek lig ortalamasına bu sezon
ulaşabilir. Beşiktaş'ta ikinci dönemini
ve toplamda 6'ncı sezonunu geçiren
Portekizli yıldız, Çaykur Rizespor ma-
çında 3 asist yaparken, Caner Erkin'in
vurduğu ve Fink'e çarparak ağlara
giden 3'üncü golün de hazırlayıcısı
oldu. Quaresma bir de penaltı kaçırır-
ken, müthiş performansı ile taraftarlar-
dan bu kez alkış aldı.

KRAL OLDU

Önceki akşam 7 asiste ulaşan Qua-
resma, 4 gol 8 asist ile tamamladığı
geçen sezona daha 10'uncu haftada ol-
dukça yaklaşmış durumda. Geçen
sezon 0.3 olan asist ortalamasını bu
sezon 0.07'ye çıkartan Portekizli yıldız,
Beşiktaş kariyerindeki en yüksek asist
ortalamasını 2016-2017 sezonunda
0.44 ile gerçekleştirmişti. Diğer sezon-
larda ligin tamamında 6 ve 8 arasında
değişen asist sayılarına ulaşan Quares-
ma'nın şimdiden 9 maçta 7 asiste ulaş-
ması performansı açısından oldukça
önemli bir rakam. Portekizli oyuncu
Süper Lig'de de asist krallığında lider
durumda bulunuyor. Ancak; tüm bu

istatistikler ve alkış-
lanmalara rağ-

men dün akşam
gördüğü sarı
kart ile cezalı
duruma düşen
Ricardo
Quaresma,
Medipol Ba-
şakşehir

maçında ta-
kımını yalnız

bırakacak. AA

Quaresma
uçuşa geçti

Fırtına tur peşinde
ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü
Tur’unda bugün deplasmanda 2’nci Lig
ekibi Bugsaşspor ile karşılaşacak olan
Trabzonspor, bu maçı kazanarak adını
bir üst tura yazdırmak istiyor. Ligde iki
maçlık galibiyet serisinin ardından son
iki maçından beraberlikle ayrılan ve
zirve yarışında önemli kayıplar yaşayan
Trabzonspor, kupada moral bulmak isti-
yor. Ziraat Türkiye Kupası’na 4’üncü
Tur’da dahil olan bordo-mavililer, yarın
deplasmanda konuk olacağı Bugsaşs-
por’u mağlup ederek bir üst tura yüksel-
meyi hedefliyor. Saat 13.00’de Ostim
Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı
hakem Serkan Çınar yönetecek.

Kadro değişecek

Trabzonspor’da bu maç öncesi Kamil
Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf
Yazıcı’nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-
mavililerde teknik direktör Ünal Kara-
man’ın Bugsaşspor karşısında ligde
fazla forma şansı bulamayan oyuncu-
lardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması,
ayrıca takımdaki genç oyunculara da
forma vermesi bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda
13 maçlık periyotta
Cyle Larin ile takım-
dan ayrılan Alvaro
Negredo üçer gol

kaydederken, Vagner
Love bir kez fileleri ha-
valandırabildi. Beşik-

taş, son 6 resmi
karşılaşmada rakip file-
leri 10 kez havalandırır-

ken, Vagner Love ve
Mustafa Pektemek ikilisi

bunların 7'sini attı.

7

Hamza’nın hayali gerçek oldu

Love, geçen sezonu geçti
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b üyükçekmece Kültürpark ve Büyük-
çekmece Cumhuriyet Kent Mey-
danı arasındaki “Cumhuriyet

Yürüyüşü” 7’den 70’e her yaştan Büyük-
çekmeceliyi bir araya getirdi. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
üyesi Moldova Cumhuriyeti’nden Parla-
menter Valeriu
Ghiletchi’nin de
katılımıyla
gerçekleşen
yürüyüş
kent mer-
kezinde
büyük
coşku
yarattı.
Elle-

rinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürü-
yen vatandaşlar söyledikleri marşlarla
adeta Büyükçekmece’yi sallarken, 500
metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ve dev
Atatürk portresi taşıyan gençler yol bo-
yunca alkış yağ-

muruna tutuldu.  

Aleyna Tilki'yi istediler

Bu yıl 29 Ekim’in tüm yurtta farklı bir coş-
kuyla kutlanmasından duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, “95 yıl önce yine
bir pazar günüydü yüce Türk milletinin en

mutlu günü olmuştur çünkü o gün
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ar-

kadaşlarına “Arkadaşlar yarın
cumhuriyeti ilan edeceğiz”

demişti. Dün öyle bir 
rastlantı oldu, bütün ben-

liğimizde kalbimize
kadar o günün sıcaklığı
hissediyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet
yaşayacaktır. Büyük-
çekmece gençliği

bana müt-
hiş bir baskı

yaptı.
İstekle-

rini yoğun bir
şekilde ileterek bu

akşam Aleyna Tilki’yi is-
tediler. Sponsorumuza 

çok te-
şekkür ediyo-
rum” ifadelerini
kullandı.

Prestijli ödül Büyükçekmece’ye

Cumhuriyet kutlamaları Avrupa Parla-
menterler Meclisi’nce Büyükçekmece Bele-
diyesi’ne verilen “Avrupa Şeref Bayrağı” ile
taçlandı. Her yıl Avrupa’da sadece 8 bele-
diyeye verilen “Avrupa Şeref Bayrağı” gibi
çok prestijli bir ödülü, Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamaları sırasında almanın çok
daha anlamlı olduğunu belirten Başkan
Akgün; “Bu ödülün gerçek sahibi Büyük-
çekmece halkıdır” diye konuştu. Akgün’e
Avrupa Konseyi Parlamenterler Mecli-
si’nin ödülünü ve “Avrupa Şeref Bayrağı”nı
takdim eden Valeriu Ghiletchi, 
Büyükçekmece’nin proje ve faaliyetleri,
diğer yerel yönetimler ve uluslararası kuru-
luşlar ile işbirlikleri ve yerel demokrasiyi ge-
liştirme çalışmalarının değerlendirilmesi
sonucunda “Avrupa Şeref Bayrağı” ile
ödüllendirildiğini söyledi.

Büyükçekmece’de gerçekleşen “Cumhuriyet Yürüyüşü” Cumhuriyet ruhunu yeniden şahlandırdı. Yürüyüşün ardından Büyükçekmeceliler
Aleyna Tilki'nin şarkılarıyla coştu. Gecede konuşan Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” dedi

Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önündeki Cumhuri-
yet Kent Meydanı’nda sahneye çıkan genç sarkıcı Aleyna Tilki,

söylediği şarkılar ve muhteşem sahne şovuyla hayranlarını
coşku dolu bir gece yaşattı. Cumhuriyet Bayramı’nda dinleyici-

lerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren
Tilki, "Bugün çok önemli bir gün biliyorsunuz bugünün

coşkusunu her birinizin enerjisinden teker teker
hissettim. Acayip mutlu oldum, bayramınız
kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene, bu ül-

keyi o kadar çok seviyorum ki kelime-
lerle anlatamam" dedi.

Ne mutlu 
Türküm diyene

Beylikdüzü Belediyesi’nin “Elimizde Bayraklar, Dili-
mizde Şarkılar, Yüreğimizde Atatürk” sloganıyla dü-
zenlediği ‘Cumhuriyet Yürüyüşü büyük ilgi gördü.
Beylik Pazar Alanı’ndan başlayan yürüyüşe, 7’den
70’e her yaştan binlerce kişi ellerinde meşaleler ve
Türk Bayraklarıyla katıldı. Cumhuriyet Etkinlik Ala-
nı’nda sona eren yürüyüşün ardından sevilen sanatçı
Şevval Sam şarkılarını Cumhuriyet için seslendirdi. 

AtAtürk'e Aşık bİr mİlletİz
Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda yaptığı konuşmada
Mustafa Kemal Atatürk’ün milletine, bayrağına, milli
birlik ve beraberliğe değer veren bir önder olduğunu
söyleyen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türk
Milleti olarak Cumhuriyet Bayramı başta olmak
üzere, tüm milli ve dini bayramlarımızı kol kola,
omuz omuza yaşayacağız. Hiç kimse ve hiçbir siyasi
duygu bizi ayıramayacak, hiçbir kavram da ayrıştı-

ramayacak. Çünkü biz, bayrağına aşık, milletine
aşık, Atatürk’üne aşık, Cumhuriyet’ine aşık bir mille-
tiz. Yaşasın Mustafa Kemal, Yaşasın Cumhuriyet ve
yaşasın bu ülkede birlik ve beraberlik içinde yaşa-
yan Türk Milleti.” şeklinde konuştu. 

HAk ve HukukA sAHİp çıkAcAğız
Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i Türk Mil-
leti’ne emanet ettiğini söyleyen Başkan İmamoğlu,
konuşmasında “Bana göre, Mustafa Kemal Atatürk’ü
anlamak, tanımak ve Atatürk’ün ışığında yürümek,
O’nun bugüne dair söylediklerine sahip çıkmakla
olur. En başta laik Cumhuriyet’e, demokrasiye, ada-
lete, hak ve hukuka sahip çıkacağız. Cumhuriyet’in
100.yılına giderken sorumluluk sahibi vatandaşlar
olarak 100.yılda çağdaş Türkiye’ye yakışır bir Türki-
ye’yi hep birlikte hazırlamak zorundayız. Bunda he-
pimizin sorumluluğu var.” ifadelerine yer verdi. 

Hiç kimSe bizi 
ayıramayacak
Beylikdüzü’nde ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ne, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile
katılan binlerce vatandaş, 29 Ekim heyecanını hep birlikte yaşadı. İmamoğlu, “Tüm milli
ve dini bayramlarımızı kol kola, omuz omuza yaşayacağız. Kimse bizi ayıramayacak” dedi

Ünlü sanatçı Şevval
Sam da “Ben, bir

kadın olarak, Türkiye
Cumhuriyet’i vatan-
daşı olarak kendimi
istediğim gibi ifade
etme özgürlüğüne
sahip olduğum için
Atatürk’e minnetta-

rım. Ne mutlu ki
O’nun açtığı yoldan
O’nu putlaştırma-

dan, O’nun izinde gi-
derek Cumhuriyet’e

sahip çıkıyoruz ve ile-
lebet sahip çıkmaya

devam edeceğiz” diye
konuştu. İmamoğlu,
konser sonunda sa-
natçı Şevval Sam’a

plaket ve “Karikatür-
lerle Atatürk” adlı ki-

tabı takdim etti.   

Sam’a kitap
hediye etti

Geçmişin izinden
Kartal Belediyesi, Ressam Harika Menteş tarafından düzenle-
nen ve 29 sanatçının eserlerinin yer aldığı, "Geçmişin İzinden
Geleceğin Peşinden Atatürk ve Cumhuriyet" isimli karma resim
sergisine ev sahipliği yapıyor. Kartal Belediyesi Hizmet Binası
Fuaye Alanı’nda ziyarete açılan sergiye Kartallı sanatsever ka-
tıldı. Sergide 29 sanatçı tarafından hazırlanan, 29 eser yer alı-
yor. Atatürk ve Cumhuriyet’in konu edildiği sergide, farklı
teknik ve disiplinlerde resimler bulunuyor. 

ILELEBET CUMHURIYETILELEBET CUMHURIYETILELEBET CUMHURIYETILELEBET CUMHURIYETILELEBET CUMHURIYETILELEBET CUMHURIYET

Havalimanında 
evlilik teklifi
SabihaGökçen Havalimanı İç Hatlar
Geliş Terminaline gelen Koçak, hazırladığı
“Hatunum sana ömür boyu başımın etini
yeme fırsatını sunuyorum ,benimle evlenir
misin?” yazılı pankart ve bir buket çiçek ile
beklemeye başladı. Tekliften haberi olmayan
Pişmişoğlu, valizini alarak çıkış kapısından
çıktı. Arkadaşlarının pankartı açmasıyla
elindeki çiçeği kız arkadaşına uzatan Koçak,
diz çökerek evlilik teklifi etti. Özlem Pişmi-
şoğlu bu teklife gözyaşları eşliğinde “evet”
diyerek, olumlu karşılık verdi. Bu ana şahit-
lik eden havalimanı çalışanları ve yolcular
genç çifti alkışladı. Bazı yolcuların da bu

anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü.

Üç yıldır birlikteyiz

Kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği için çok
heyecanlı olduğunu belirten Görkem
Koçak,” Özlem ile 3 senedir birlikteyiz. Bu
sürpriz çok büyük bir heyecan oldu. Beklen-
medik bir kalabalık ile karşılaştım. Bu
benim için çok büyük bir heyecan oldu.”
Dedi. Beklemediği bir zamanda teklifi aldı-
ğını belirten Özlem Pişmişoğlu, ”Teklifi
kabul ettim. Beklenmedik bir zamanda
oldu. Çok güzel oldu. Çok hoş oldu” dedi.
DHA

İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na gelen
Görkem Koçak, uçaktan inan kız arkadaşı Özlem Pişmişoğlu’na evlenme teklif etti


