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D ünya ülkeleri nelerle uğraşıyor 
biz nelerle uğraşıyoruz?

Hani atı alan Üsküdar’ı geçti derler ya
ortada at bile kalmadı. Avrupa uzayda ekin
ekmeye başladı biz hala saman ital 
ediyoruz.

Gelişmiş tüm dünya ülkeleri yarını değil
kendinden kaç sonraki nesilleri düşünüp ona
göre hesap yapıyor. Biz niye millet olarak bu
kadar rahatız bilemiyorum. Düşmüşüz incik
boncuk derdine,

hal böyleyken yarınlarından emin 
olmak mümkün değil

Sözde Ankara’ya Milletvekili olarak 
seçtiklerimiz ülkemizi uluslararası arenada
en iyi düzeyde temsil edip zirveye taşısınlar
diye. Lakin seçtiklerimizde bu mantık ve 
düşünceler nerede?

Halkın TBMM ye verdiği yetkiyle mazba-
talarınızı aldınız dokunulmazlık zırhına 
büründünüz çakarlı arabalarınız oldu halkın
içinede korumalarla girdiniz.

Ama görüyorum ki siz halkın vekilleri,

bakanları olarak hizmet dışında bir çok fali-
yete imza attınız. Siz sanıyormusunuz ki hep
bakan, vekil, Başbakan Cumhurbaşkanı
olarak kalabileceksiniz. Bu halk verdiği gibi
almasınında bilir.

Tarihin tozlu sayfaları bunun nice 
örnekleriyle doludur.

Adaletin bağımsız ve tarafsız olduğu üre-

ten gelişen yüz yıllar sonrasını hesap eden
bir Türkiye olsun diye uğraş vermeniz lazım.

Fakat kimi düştü şan şöhret derdine kimi
düştü para pul derdine kimi düşmüş zevk-i
sefa derdine...

Herkes şehvete kapılmış sanki ölümsüzlük
iksiri içmişler.

Adaletsizlik, kibir, makam, hırs, kin 
nefret aşkı almış başını gidiyor.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımı-
zın okul sütü ve üzümü bile verilmiyor 
aylardan beri adı da tasarruf olmuş.

Her belediye de binlerce kişi bankamatik
memuru olmuş temizlik hizmetlerine bakan
Müdür hazretlerinin bile makam arabası

var. Milyar dolarlar israfa kurban ediliyor
bu paralarla ne Profösör ve bilim adamı 
yetiştirilir biliyor musunuz?

Ama nerde bizim vekillerin hepsinin derdi
hasbi değil abi hesabi olmuş.

20 yıl önce bir takım elbise alamayacak
olan bazı kişiler Range Rover’lara biniyorlar
tabi ne oldu sonuç olarak ne oldum delisi ol-
dular. Halkla iletişim bitti, dava aşkı bitti,
para ve makam aşkı başladı. İlla şov yapa-
caksınız hadi bırakın bütün janjanlı hayatla-
rınızı halkla birlikte sade sıradan bir hayat
yaşayın. Ama bu yürek nerde? Hadi hepi-
mize geçmiş olsun. Tüketen değil üreten bir
Türkiye olma dileğiyle veselam.

Kader mi senaryo mu? 
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Cildinde leke olanlar tedavi olmak için bu günleri
kaçırmasın. Çünkü uzmanlara göre hemen her tür
lekenin tedavisi için kış ayları en ideal dönem

D eri renginde koyulaşmayı ifade
eden cilt lekeleri vücudun bir böl-
gesinde ya da yaygın olabilir.

Çoğu kez iyi huylu bir durum olmasına rağ-
men bazen altta yatan önemli bir hastalığın
ya da deri kanserinin göstergesi de olabilece-
ğini söyleyen Liv Hospital Dermatoloji Uz-
manı Dr. Hilal Gökalp “Doğuştan, yaşla ve
dış etkenlerle oluşan lekelerin tedavisi lekenin
cinsine göre çeşitlilik gösterir. Hemen her tür
lekenin tedavisi için kış ayları en ideal dö-
nemdir” diyor. Uzm. Dr. Hilal Gökalp cilt le-
kelerinde tedavi yöntemlerini anlattı.

Renk tonu önemli

Deride leke ile seyreden hastalıklar oldukça
yaygındır. Güneş ışınları, hormonlar, çeşitli
ilaç ve kozmetikler leke oluşumunda sık suç-
lanan nedenlerdir. Ayrıca travma ve çeşitli
deri hastalıklarına cevap olarak da oluşabilir.
Uzman ellerde yapılmayan lazer ve kimya-
sal soyma tedavileri de lekeye neden olabilir.
Çiller, güneş lekeleri, gebelik lekeleri, çeşitli
kozmetiklere ve bitkilere bağlı gelişen lekeler,
sivilce ve cilt yaralarından sonra oluşanlar-
dır. Ancak bazen cilt lekeleri, deri kanserinin
bulgusu da olabilir. Özellikle leke değişik
renk tonlarındaysa, asimetrik ve kenarla-
rında düzensizlik mevcutsa, kanama, kaşıntı,
kabuklanma veya üzerinde açık yara gibi
bulgular varsa mutlaka uzmana başvurmak
gerekir. Ayrıca kızıllar ve sarışınlar, renkli
gözlü bireyler, ailede deri kanseri öyküsü
olanlar, vücudunda 50’den fazla beni olan
ve çocukluk çağında güneş yanığı öyküsü
olanlar, deri kanseri gelişimi açısından daha
risklidir. Deri kanserleri, cilt lekelerinin küçük

bir kısmını oluşturur. 

Güneş koruyucu ihmal
edilmemeli

Leke tedavisinde öncelikle kişinin iyi bir gü-
neşten koruyucu ürün kullanmak gerekir.
Güneş koruyucular aslında leke oluşmasını
azaltan veya oluşmuş lekenin artmasını en-
gelleyen bir nevi koruyucu tedavi ajanlarıdır.
Güneşten koruyucu seçerken cilt tipine
uygun ürünler seçmek gerekir. Örneğin kuru
ise krem, yağlı ise losyon formunda bir ürün
seçilmelidir. Güneş koruyucular yaz, kış her
mevsimde kullanılmalıdır.

Birçok tedavi yöntemi var

Oluşmuş lekelerde leke açıcı krem ve serum-
lar, kimyasal peelingler, dermaroller, PRP,
mezoterapi, yüksek teknolojiye sahip lazerler
ve ışık sistemleri olmak üzere birçok tedavi
protokolü mevcuttur. Leke tedavisinde kişi-
nin deri tipi, lekenin derinliği ve yaygınlığını
saptamak ve kişiye özgü tedavi planlamak
gerekir. Bu tedaviler genel olarak açık tenli-
lerde ve derinin üst tabakasına yerleşmiş le-
kelerde daha başarılıdır.  

İlk tedavi evde

Leke açıcı krem ve serumlar hastaların evde
de rahatlıkla uygulayabileceği ilk aşama te-
davilerdir. Sıklıkla A vitamini, C vitamini,
hidrokinon, kojik asit ya da arbutin gibi
ürünler tercih edilir. Ancak bu tedaviler ile
deride tahriş oluşabileceği bilinmeli ve der-
matolog kontrolü altında uygulanmalıdır.
Kimyasal peeling işlemi cildin özellikle
güneş gibi dış faktörlerden dolayı hasar gör-

müş olan tabakasını yenilemek ve alttan yeni
hücrelere yer açmak için uygulanan bir taze-
leme işlemidir. Özellikle meyve asitleri ile ya-
pılan peeling işlemi tüm cilt tiplerine
uygulanarak hassasiyete neden olmaz. Or-
talama 3 haftada 1 kez uygulanan bu işlem
yaklaşık 10 dakika sürer. Hiçbir uyuştur-
maya ihtiyaç olmadan, derinin üst tabakala-
rının temizlenmesini ve tazelenmesini sağlar.
Cildi yeniler, pürüzsüz ve yumuşak bir cilt
yapısı oluşturur. Ayrıca ciltteki renk farklılık

larını azaltır, kolajen yapısını güçlendirir ve
cilde üst düzeyde nem kazandırır. Leke teda-
visinde ortalama 4-6 seans önerilir.

Yeni yöntem dermoroller

Bir silindir üzerinde sıralanmış mikroiğneleri
olan dermoroller tedavisi cilt lekelerinde kul-
lanılan bir diğer tedavi şeklidir. Kontrollü bir
şekilde deride birçok küçük kanal açarak cil-
din yara iyileşme mekanizmasını harekete

geçirir. Ayrıca leke açıcı krem ve serumla-
rın etkinliğini artırır. Mezoterapi farklı
özellikteki ürünlerin, deri içine enjekte
edilmesi işlemidir. Leke tedavisinde leke
açıcı özelliği olan maddeler 1-2 hafta ara
ile 6-8 seans deri altına enjekte edilir. 

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

YuZuNuZDE
LEKE KALMASIN

Lazer bronz
tene yapılmaz
Pigment ve kollajeni
uyarma etkisi olan lazerler
günümüzde en çok görülen
çiller, doğum lekeleri, yaşlı-
lık ve güneş lekeleri gibi
birçok lekenin tedavisinde
başarıyla kullanılır. ancak
her lazer leke tedavisinde
etkili değildir. Özellikle Q-
anahtarlı lazerler leke teda-
visinde tercih edilir. açık
tenlilerdeki yüzeyel leke-
lerde daha başarılı sonuç
verir. Cildin katmanlarında
uzandıkları seviyeye göre
yüzeysel lekeler için kısa
sürede sonuç alınabilirken,
derin lekeler için daha fazla
seans uygulama yapılması

gerekir.
Seans ara-
lıkları 3-4
haftadır.
Seans sa-
yısı ise
hastadan
hastaya
değiş-
mekle be-
raber ortalama 2-6
seanstır. ortalama 3-6 se-
ansta yüz ve vücutta isten-
meyen birçok leke, deriyi
soymadan ve deriye tazelik
vererek ışık sistemleri ile
tedavi edilebilir. Seanslar 3
hafta aralıklarla bronzlaş-
mamış tene uygulanmalıdır.

Peelingler
oldukça yaygın

Lekeli cilt-
ler için
son yıl-
larda ge-
liştirilen
enzim pee-
ling her
mevsim
uygulana-

bilir. Yan etki riski mini-
mumdur, asıl olarak leke
oluşmasına neden olan
mekanizmayı baskılar.
Soyucu asit içermediğin-
den her tip deri rengine
sahip hastada uygulana-
bilir. Uygun deri temizli-
ğinden sonra maskenin

uygulanması ile işlem
başlar. maske ortalama
4-8 saat ciltte kalır.
Uygun görülen süre son-
rasında maske suyla yı-
kanarak ya da nötr bir
temizleyici yardımıyla çı-
karılır. takip eden ilk iki
hafta günde 2-3 kez, son-
raki 2 hafta ise günde bir
kez enzim peeling kremi
düzenli olarak kullanıl-
malıdır. Ciltte yara oluş-
turmadığından sosyal
hayata aynen devam edi-
lebilir. İşlem sonrası yak-
laşık 1-4 hafta içerisinde
cilt lekelerden arınır. 

Romatizma 
zarar veriyor
Dr. Fulya Dörtbaş, “Romatizma iç organları
da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor.
Romatizmadan etkilenen organların başında
kalp, akciğer ve böbrekler geliyor” diyor

Omuz ağrısını hafife almayın
Şiddetli omuz
ağrıları, omuz
üzerine yata-
mamak, kolu

hareket ettire-
memek. Tüm
bu belirtiler,

omuz sıkışma
sendromuna

işaret 
edebiliyor

Impingement; yani
omuz sıkışma sen-
dromuna genellikle

bursitler, donuk omuz, fibro-
miyalji, kireçlenme, travmatik
ve atletik zedelenmeler, sinir
yaralanmaları, enfeksiyonlar,
tümörler, boyundan yayılan
ağrılar, romatoid artrit gibi ilti-
habi romatizmal hastalıklar,
gut, diyabet, çeşitli metabolik
ve hormonal hastalıklar, omzu
etkileyen torasik çıkış sen-
dromları, miyopati adı verilen
kas hastalığı, kalp hastalıkları
ve akciğer tepe tümörleri gibi
iç organ hastalıkları sebep ola-

bilmektedir. Kolunu kuvvet ge-
rektirecek şekilde uzun süre
baş üstünde kullanan kişilerde
de bu probleme sık rastlan-
maktadır. Memorial Wellness
Manuel Tıp Uzmanı Dr.
Metin Mutlu, omuz sıkışma
sendromu hakkında bilgi
verdi.

Uykudan uyandırabilir

Omuzun sıkışma sendromu,
sık görülen omuz rahatsızlık-
larından biri. Omuz sıkışma
sendromu, genellikle omuz
üzerine yatarken ağrı his-
setme hatta ağrıdan omuz

üzerine yata-
mama, kolu baş
üstüne kaldıra-
mama ve bu tür 
hareketlerde kısıtlılık
yaratarak belirti-
ler verir. 

TEDAVİ
İÇİN KIŞI

BEKLEYİN

Romatizma ülkemizde ve dünyada son
derece yaygın bir hastalık. Günümüzde
romatizmanın bebek, genç, yaşlı farkı

gözetmeksizin 120 milyon insanın hayat kalitesini
düşürdüğü araştırmalar tarafından ortaya
konuyor. Romatizmaya sıcak veya soğuk havanın
sebep olduğu düşünülse de uzmanlar bunun
yanlış bir kanı olduğunu ve romatizmanın başta
genetik faktörlerle aktarıldığını söylüyor.

Hayati tehlike oluşturabiliyor

Her yaştan insan grubunda görülebilen roma-
tizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen
farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya
çıkabiliyor. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise
hastalık daha şiddetli seyredebiliyor. toplumda
kas ve iskelet sistemi hastalığı olarak bilinen ro-
matizma iç organların çalışmasını da bozabiliyor.
Bu konu hakkında Emsey Hospital Romatoloji
Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, “Halkımız romatizmayı
yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep
olan bir hastalık olarak görüyor. ancak roma-
tizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike
oluşturabiliyor. Romatizmadan etkilenen
organların başında kalp, akciğer ve böbrekler
geliyor. Romatizmanın küçümsememesi ve tıbbi
tetkik yaptırılması çok önemli” diyerek konunun
farklı boyutlarına dikkat çekti. tedavinin
gecikmesi durumunda oluşabilecek durumlardan
bahseden Uzm. Dr. Fulya Dörtbaş, “Romatizma
hastalıkları çoğu insana basit geliyor olabilir. Bir
kalemi tutmak, musluğu açmak, pencereyi kap-
atmak gibi eylemler normal insanların gün
içerisinde zorlanmadan yaptığı şeylerdir”
açıklamasını yaptı. 



A sayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık
Büro Amirliği ekipleri İstanbul’daki
birçok ilçede yaşanan otomobiller-

den hırsızlık ihbarları üzerine çalışma baş-
lattı. Ekipler 4 aylık teknik ve fiziki takip
sonucu çete liderliğini Fırat G. (25) ve Sel-
man D'nin (30) yaptığı, 1'i  kadın 9 kişilik
hırsızlık çetesinin adreslerini belirledi.

Operasyon Mardin'e uzandı

Çalışmalar kapsamında Esenyurt, Avcılar,
Başakşehir’in de aralarında bulunduğu 6
ilçe ile Mardin’de geçtiğimiz Pazar günü eş
zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin
adreslerde yapılan aramalarda lüks otomo-
billerin konsollarında bulunan ‘hayalet
ekran’ diye bilinen çok sayıda dijital gös-
terge, direksiyonlar, darbeli matkap gibi in-
şaat malzemeleri ele geçirildi. Aramalarda
ayrıca 25 bin lira ve 2 adet çalıntı otomobil
de bulundu. Çalınan malzemelere polis
ekipleri tarafından el konulurken malzeme-
lerin piyasa değerinin ise yaklaşık 1.7 mil-
yon lira olduğu belirlendi.

3 saatte tamamlıyorlar

Öte yandan yakalanan 9 kişilik çetenin saat

05.00’te hırsızlığa başlayarak 3 saat 
içerisinde hırsızlığı tamamladıkları öğre-
nildi. Hırsızlık çetesinin çaldıkları malzeme-
ler ise Gayrettepe Asayiş Şube

Müdürlüğü’nde sergilendi. Yakalanan 9
şüpheli Gayrettepe’deki Asayiş Şube 
Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. DHA
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Y erel seçimleri bitti, üzerinden bir aydan
fazla süre geçti ancak ne yazık ki seçim
sonuçları daha resmiyet kazanmadı.

Kuşkusuz ülke genelinde gelindi ve seçimler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
üzerine kilitlendi.

Neden İstanbul?
Çünkü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin

yıllık bütçesine İSKİ, İETT ve iştirakler de ek-
lenince konsolide (birleştirilmiş) bütçe 42 mil-
yar 600 milyon lira ile 21 bakanlıktan 18'ini
geride bırakıyor.

Durum sadece bununla kalmıyor.
Türkiye'yi yönetecek yolun İstanbul'dan geçti-

ğini herkes biliyor.
Aklında 2023 projesi olan Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın tamam denince İstanbul seçimleri-
nin sonuçlarını kabullenmesi de bütün bu ne-
denlerden dolayı kolay görülmüyor.

Yeni bir kaos yaratılmamalı!

Bilindiği üzere YSK İstanbul seçimleri ile il-
gili AK Parti'nin yenilenmesi yönündeki ittira-
zını 6 Mayıs 2019 Pazartesi açıklayacak.

(Hadi buyurun, 6 Mayıs denince Deniz Gez-
miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmamak
mümkün mü...!)

YSK henüz kararı ile ilgili renk vermese de
fiskos kanalları günlerdir seçimlerin iptali yö-
nünde yaygara yapmaya başladılar.

Dünde Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de san-
dıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin
32 ayrı soruşturma başlatınca bu yaygarayı ya-
panlara gün doğdu.

Peki; AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yap-
tığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe
ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağan-
üstü itirazlarla ilgili YSK yenileme kararı 
verebilir mi?

Yenilenme yönünde karar alınırsa yasa da
açıkça usulsüzlük ve kanunsuzluk varsa 'bölge
ve çevresi' denindiği için o zaman İstanbul'un
tüm ilçelerini de bağlamaz mı

Şayet İstanbul tamamında seçimlerin yeni-
lenmesi kararı çıkarsa ki İstanbul her bakım-
dan Türkiye'nin en az dörtte birine tekabul
ettiği için zaten ekonomik zorluklar içerisinde
boğuşan Türkiye yeni bir seçimi daha nasıl 
kaldırır.

Hadi işin ekonomik boyutu bir yana toplum-
sal boyutu nasıl karşılanır?

Yeni bir kaos yaratmaz mı?

YSK mı karar verecek Erdoğan mı?

İşin bir başka tezat durumu ise halk ağzında
dolanan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri ka-
zanacağını bilsin hemen iptal ettirir' sözünün
dolanması.

Gerçekten bu söz efsane midir yoksa bizim
gibiler hala Türkiye gerçeğinin farkına 
varamamış mı?

Türkiye bir hukuk devleti.
Seçimlerin yapılmasını ve resmi olarak ilan

edilmesine yetkili kurum Yüksek Seçim 
Kuruulu.

Kurulun hakimleri.

Savcıları.
Kanalları.
İlçe seçim kurulu başkanları.
İl seçim kurulu başkanları.
Hal böyle iken bütün bu hukukçuları yok sa-

yarak 'Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kaza-
nacağını bilsin hemen iptal ettirir' sözünü
ortaya atmak önce Sayın Erdoğan'ı sonra da
tüm o hukukçuları ve yetkilileri zan altında bı-
rakmak olmuyor mu?

İmamoğlu çıkıp hodri meydan diyebilir mi?

Bir başka rivayet ise Ak Parti'nin 'seçimler
yenilenirse kazanabilir miyiz? Adı altında ciddi
bir anket yaptırdığı ve bu anketten kazanma ih-
timali var yönünde sonuç ortaya çıktığı 
söyleniyor.

Tabi bunlar dediğimiz gibi rivayetler.
Oysa gerçeğin farklı olduğunu bilmeyen yok.
Şayet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-

lığı seçimleri yenilensin CHP'nin adayı Ekrem
İmamoğlu çok daha açık ara ile seçimleri 
kazanacaktır.

Bunu Ak Parti'ye oy veren seçmenler de 
söylüyor.

Bu açık ve net gerçeğe rağmen ortada dola-
nan seçimler yenilenmeli, yenilenirse Ak Parti
kazanır, türünden söylentiler ise şehir efsanesi
olarak bir süre dillerde dolaşacaktır.

Seçimleri kazanmasına rağmen mazbatasını
17 gün sonra alan, şehrin mührünü almasına
rağmen aradan bir aydan fazla süre geçmesine
rağmen şehri yönetmesi engellenmeye çalışılan,
aday yapıldığında kim bu adam, nerden çıktı
denmesine rağmen şimdilerde Türkiye'nin yüzde
doksanın sempatisini ve güvenini kazanan; İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu tüm bu gelişmeleri nasıl izliyor 
dersiniz?

Hemen söyleyelim, şayet yarın Ekrem İma-
moğlu ortaya çıkıp 'Hodri meydan' diyerek gelin
sandıkta bir defa daha hesaplaşalım derse
kimse şaşırmasın.

İşte o saatten sonra iş sadece İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığını yönetmekten
çıkar onu da belirtelim.

Zaten böyle giderse iş sanki oraya gelecek
gibi görünüyor.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki ku-
lislerde belediyelerin imar düzenlemeleri başta
olmak üzere bazı yetkilerinin Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı ve ilgili bakanlıklara alınmasının
değerlendirildiği söylenmesi de bu olasılığı hız-
landırabilir...

***
Sözün özü şu.
Ak Parti yöneticileri hata yapmayı 

sürdürüyor.
Bu hatalar muhalefete ve en çok da parlayan

yıldız Ekrem İmamoğlu'na yarıyor.
İster seçimler yenilensin, ister böyle devam

etsin artık ok yaydan çıktı.
Türkiye seçmeni yeni bir aktör ile tanıştı.
Ha bugün ha yarın.
Yenilik kaçınılmaz görülüyor...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1YSK seçimleri 
yenileyecek mi?
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

TAKSıT TAKSıT
HıRSıZlıK

İstanbul’da 20 ilçede lüks otomobillerin ön
konsolları, dijital gösterge panellerini çalan,

direksiyonların söken 9 kişilik çeteye eş
zamanlı operasyon düzenledi

Takip ettikleri panelvanlardan matkap ve inşaat
malzemeleri de çalan şebekeye yapılan 
operasyonda, 2 otomobil, otomobillerden çalınan
parçalar ile inşaat malzemeleri ele geçirildi 

OTOMOBİLLERİN ÖN KONSOLLARINI ÇALAN 1'İ KADIN 9 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

6 ilçede
eş zamanlı
operasyon

Gözaltına
alınna 9 kişi
sorgulaması-
nın ardından
adliyeye sevk

edildi.

Tam 12 araç 
birbirine girdi 
D-100 Karayolunda Kartal istikametinde 12 aracın karıştığı 
zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri
kazaya karışan bir otomobilin sürücünün alkollü olduğu
iddiasıyla polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü. 

KAZA, D-100 Karayolu İdealtepe
Mevkiinde Kartal istikametinde
saat 01.30 sıralarında meydana

geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda
ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon
hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Ka-
zanın ardından aynı istikametinde ilerleyen
11 araç daha kazaya karıştı. Kazayı gören
sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık
ekiplerine haber verdi.

Araçta sıkıştı

Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istika-
metini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye
ekipleri kaza yerine gelerek bir panelvan ara-
cın içerisine sıkışan kişiyi kurtarma çalış-
ması yaptı. Bazı meraklı vatandaşlar o
anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 
İtfaiye ekipleri panelvan aracın içerisine sıkı-
şan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık
ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kaza da
yaralanan bir sürücü ve panelvan aracın 
içerisin sıkışan kişiye ilk müdahalesinin ar-
dından ambulansla Kartal Dr.Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Cana geleceğine mala gelsin

Polis ekipleri kazaya karışan bir otomobilin
sürücünün alkollü olduğu iddiasıyla polis
aracına bindirerek polis merkezine götürdü.
Kaza karışan ve bazıları hurdaya dönen 12
araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kapanan
D-100 Karayolu yaklaşık bir saat sonra
kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kaza

anında bir otomobilin sürücüsü olan Batu-
han Yavuz, olay anını şöyle anlattı “Seyir
halinde giderken araç birden kendini savur-
maya başladı, ondan sonra kontrolü kay-
bettim. Bariyere bir iki çarptıktan sonra
arkamdaki araçlardan da kaza sesi duy-
maya başladım. Ben araçtan indikten sonra
beş altı aracın kazaya karıştığını gördüm.
Yaralılar ambulansa götürülüyordu o sırada
ben kendim çıktım. Kendimde bir sıkıntı
yok, araçta da maddi hasar var. Cana gele-
ceğine mala gelsin, şükürler olsun Allahı-
mıza böyle bir kaza atlattık" dedi. Polis 
kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Afganlar birbirini doğradı
Esenyurt'ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Afgan uyruklu
iki grup birbirine girdi. Bıçaklı kavgada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı

OLAY, Mehter-
çeşme Mahallesi
bulunan binadaki

dairede meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Afganis-
tanlı 7-8 kişilik grup, kız
meselesinden aralarında
daha önce husumet bulunan
ve vatandaşları olan kişilerin
evini bastı. İki grup arasında
bıçaklı kavga çıktı. Sokağa
taşan kavgada 2'si ağır 3 kişi

yaralandı. Yaralılardan biri-
nin evdeki gruptan, ikisinin
ise evi basan gruptan olduğu
öğrenildi. Olayın bildirilmesi
üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. 

2 kişi öldü

Sağlık ekipleri, ilk müdahale-
lerinin ardından yaralıları
ambulanslarla Esenyurt
Necmi Kadıoğlu Devlet

Hastanesi'ne kaldırdı. Has-
tanede tedavi altına alınan
yaralılardan 2'si tüm müda-
halelere rağmen kurtarıla-
madı. Yaralı bir kişinin ise
tedavisi devam ediyor. Polis
olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına
aldı. Öte yandan olaya karı-
şan tüm kişilerin yurda
kaçak yollardan girdiği ve
kimliklerinin bulunmadığı
öğrenildi.  DHA

Ölüm
denizde
yakaladı

SARIYER'DE denize
düştüğü tahmin edilen
ve kimliği belirleneme-

yen bir kişi yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen kurtarılamadı.
Yeniköy Mahallesi Köybaşı Cad-
desi'nde saat 02:00 sıralarında sa-
hilde yürüyen vatandaşlar
denizde bir kişinin hareketsiz dur-
duğunu fark etti. Vatandaşların
ihbarı üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. Va-
tandaşlar tarafından bir kayıkla
sahile çıkarılan ve üzerinde kimlik
çıkmayan erkek şahısa ilk müda-
hale sağlık ekipleri tarafından
olay yerinde yapıldı.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık ekipleri tarafından olay ye-
rinde yapılan müdahalenin ardın-
dan Sarıyer Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldıran kişi yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden kişinin, kağıt
toplayıcısı olduğu ve dengesini
kaybederek denize düştüğü tah-
min edilirken olayla ilgili soruş-
turma sürüyor. DHA

Tehlikeli kaçış 
Yenikapı iskelesi'nde
tur otobüsünün altın-
daki boşluğa gizlenen

yabancı uyruklu bir kişi, yurt dı-
şına kaçmak istedi. Olay saat
09.00 sıralarında Yenikapı iskele-
si'nde bulunan otoparkta meydana
geldi. iddiaya göre, tur otobüsü-
nün ön sağ teker bölümünün ya-
nındaki boşluğa gizlenen Filistin
uyruklu bir kişi, yurt dışına gitmek
istedi. Bir süre orada kalan kişiyi,

otobüs şoförü tarafından fark
edildi. Filistinliyi gören şoför, du-
rumu polis ekiplerine bildirdi. Olay
yerine gelen polis ekipleri otobü-
sün altındaki boşluğa gizlenen ki-
şiyi bulunduğu yerden çıkartarak
sağlık ekiplerine teslim etti. Ya-
bancı uyruklu kişi, sağlık görevlile-
rince tedbir amaçlı hastaneye
kaldırıldı. Filistinli kişinin otobüsün
altında Saraybosna'ya gitmeye 
çalıştığı öne sürüldü. DHa
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İsa Uzğuç, "Vergi 
borçları üzerime çıktı.

Devlet dairelerine 
gittim. Kimse sahip 

çıkmadı. Şu an 220 bin
lira kadar bir borç 
üzerime çıktı. Ben 

mağdurum” diyerek
yardım istedi. 

M evcut iktidarın İmam Hatip ve
Kur'an Kursları üzerinde oluştur-
duğu daha sonra TUSİAD'a alter-

natif olarak MÜSİAD gibi kuruluşların
oluşması ile Sivil Toplum Örgütlerinin değe-
rini anlayıp, yöresel dernekler dahil bir çok
cemiyetle hareket etmesi ile geldiği ikti-
darda 17 yılı geride bırakmanın keyfini 
yaşıyor.

Tabi bu 17 yıl süresince içine girdiği şı-
marıklıkla başta Mahalle Komisyonları
olmak üzere bir çok stk'yı da görmezden
gelip, dışlamaya başlayınca başta İstan-
bul'da olmak üzere bir çok kentte seçimleri
kazanamayıp, aldığı darbe ile morali 
bozuldu.

Ve bugün yeniden toparlanma, yeniden
Mahalle Komisyonları kurma hesapları
içine girdi.

Öte yanda başta CHP olmak üzere karşı
grup iktidarın ötelediği, şımarıp görmek is-
temediği stk'lara, federasyonlara, dernek-
lere sahip çıkmış, yanına çekerek başarısına
başarı katmış ve başta Esenyurt'ta olmak
üzere hemşehricilik üzerin de olmak üzere
bir çok alanda kendine yol açmış ve seçim-
ler de seçilmeyi başarmıştır.

Peki bunlar olurken cemiyetçiler 
ne yapmışlar?

Kimi kuruldukları gibi kalmış, kimi kaz,
pilav pişirmeye devam etmiş kimi iste 'Güçlü
Bir lobi' parolası ile kendinden vermiş ve
toplumunun fertlerinin siyasette de var ol-
ması için çabalar ortaya koymuş, tüm en-
gelleme ve paçalara yapışmalara rağmen
'Varım, varız' demeyi başarıp, başta siyasi
partilere olmak üzere kendisini her alanda
ortaya koymayı başarmış.

Kim bunlar dediğimiz de başta
zaman zaman çok kızdığımız hatta düşman
ilan ettiğimiz ve adına 'Yahudi Lobisi', 'Er-
meni Cemiyetleri' hatta 'Gürcü Mafyası'
yada 'Karadenizliler' dediklerimiz aslına der-
kençilikle, federasyonculukla ve diğer adıyla
lobicilikle yani cemiteycilikle bugün değil
şehirlerini, kentlerini, kasabalarını ülkeyi,
dünyayı yönetme noktasına gelmişlerdir.

Peki bu durumu algılayan, anlayanlar mı
çok anlamayanlar mı?

Bilmem ama insanların bir birinden ha-
berdar olası için sanal ortamlarda kurulan
gruplarda bir durmayıp, hemen çıkanların
çok akıllı sandıkları kendilerinin aslında o

çok istenen lobicilikten uzak olanlardır.
Yani dernekçliği, federasyonları, cemiyet-

leri anlamayıp, desteklemeyip, yetmez en-
gelleyip iş yaptırmama çabası içinde
olanların daha çok olduğu bir ülkenin Er-
meni Lobisi karşısında yada Amerika dola-
rının altında ezilen taraf olduklarını
anlamayanlardır cemiyetçiliğin nasıl yapıl-
dığını, yapılacağını anlamayanlar..

Şevk kırmakta, moral bozmakta bir bir
olan bu grubun yerinde pinekleyen, 'küçük
olsun, benim olsun' diyenlerden başkaları ol-
madığı bir gerçek olan bu süreçte cemiyetçi-
lik yapmak isteyenlerin de teslim olmaması,
direnmesi hatta mevcut iktidar dahil cemi-
yetçiliğin önemini kavraması için mücade-
leye devam etmesi gerekir diye
düşünüyorum.

Evet, zor bir o kadar da stresli bir iş olan
ama daha dün karşısına MÜSİAD'ı kurup,
öteledikleri TUSİAD'ı kabul eden ve içine
girdikleri ekonomik sıkıntıdan çıkmak için

yardım isteyen Başkan Erdoğan'a dahil her-
kese güçlerini kabul ettirmek için mücade-
leye devam etmeliler.

Çünkü bu ülkenin olduğu gibi dünyanın
bir gerçeği olan cemiyetçiliğin aslında bir
örgütleme stili olduğu ve bu örgütlemenin
bu ülkenin kurtuluşuna büyük destek veren
önce çete sonrasında ordu olanlar gibi yıl-
madan mücadele vermesi gerekir ki cemi-
yetçiliğin nasıl bir güç olduğunu ortaya
koymalıdır.

Bunu yaparken de her işte olduğu gibi ce-
miyetçilikte de işin hiç kolay olmadığı, çeper
dibinde fesatlık yapanlar dahil bir çok enge-
lin olduğunu ve asıl işlerinin bu fesatları ve
fesatlıkları aşıp, topluma kendisini kabul et-
tirmek gerekir..

Onun içinde cemiyetçiliğin nasıl yapılaca-
ğını ortaya koymak için mücadeleye devam
etmek gerekir..

Bende onu yapıyorum, yapacağım.. Sizde
onu yapın yapanlara destek olun derim..

Cemiyetçilik nasıl yapılır?
Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

İ şsiz olan İsa Uzğuç’un iddialarına göre 14
yıl önce yanına gelen bazı kişiler, ona iş
vaadinde bulundu ve ondan işe girme iş-

lemlerini yapma bahanesiyle vekaletname aldı.
İşe gireceğini zannederek mutlu olan İsa
Uzğuç’un üzerine verdiği vekaletnameyle 2005,
2006 ve 2007 yıllarında madencilik, reklam, or-
ganizasyon, yapı malzemeleri, lojistik alanında
olmak üzere 5 şirket kuruldu. Açılan davalarda
yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti ancak bu kez
de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü mik-
tarda vergi borcu çıkarıldı. "Oyuna getirildim"
diyen Uzğuç, şimdi de kara kara bu borçtan
nasıl kurtulacağını düşünüyor.

2009 yılında haberi oldu

Üzerine kurulan şirketlerden habersiz olan İsa
Uzğuç olaydan, 2009 yılında hakkında vergi
usul kanununa muhalefet etmek suçundan do-
layı açılan çok sayıda dava sebebiyle haberi
oldu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç,
beraat etti. Vergi kanununa muhalefet suçlama-
sından beraat etmesine karşın Uzğuç’a bu defa
da üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü mik-
tarda vergi borcu çıkarıldı.

İş vaadiyle vekaletname aldılar

Üzerine çıkarılan vergi borcuna itiraz etmeye
hazırlanan İsa Uzguç, yaşadıklarını Demirören
Haber Ajansı(DHA)’na anlattı. O zamanlar so-
kaklarda yaşadığını belirten İsa Uzğuç, "Bazı ki-
şiler dışarıda kaldığım için iş vereceklerini
söyledi. SSK yapacaklarını söylediler. 2009 yı-
lında davalık oldum. Bu davalardan beraat
aldım. Vergi borçları üzerime çıktı. Devlet daire-
lerine gittim. Kimse sahip çıkmadı. Şu an 220
bin lira kadar bir borç üzerime çıktı. Ben mağ-
durum. Devlet büyüklerine sesleniyorum, ben

hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Mağ-
durum. Bu borçların silinmesini istiyorum. Bun-
ları mahkeme kararları çıktığında öğrendim.
Üzerime paravan şirket kurmuşlar. Bunun dı-
şında naylon fatura yapmışlar. Benim bilgim
yok. Ben 5 şirket sahibi değilim. Yol yordam bil-
miyorum. Okuma yazmam yok. Cahilim. Kan-
dırdılar beni. Oyun ettiler. Günlük 20 lira
kazanarak geçiniyorum” dedi. İsa Uzğuç,
“Durum ortada. Ben kimseye namussuzluk
yapmadım. Beni kandırdılar. Oyuna getirdiler.
Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum” diye
konuştu. DHA

HURDACI GENC
SIRKETE GELMIS
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HURDACI GENC
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HURDACI GENC
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HURDACI GENC
SIRKETE GELMIS
Ümraniye'de sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk
babası İsa Uzğuç'un üzerine dolandırıcılar, kendisini işe alma vaadiyle aldıkları
vekaletnameyle 5 şirket kurdular. Günde 20 lira kazandığını söyleyen İsa
Uzğuç, karşısına çıkan 220 bin liralık vergi borcuyla şaşkına döndü

Canlı yayın
şeffaflık getirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının canlı yayımlanmasının kendi 
önerileri olduğunu belirten CHP eski İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter,
“Vatandaşlarımızın kimlerin, hizmet anlayışıyla hareket ettiğini görmesi ve bilmesi
açısından bu canlı yayınların çok yararlı olacağı düşüncesindeyim” diye konuştu

iStanBul Büyükşehir
Belediye Meclisi’nde
geçtiğimiz 5 yıl, Bahçeli-

evler’de de 10 yıl meclis üyesi olarak
aktif muhalefet yapan CHP’li Meh-
met Berke Merter’in üzerinde ısrarla
durduğu konulardan olan meclisin
kamuoyuna açık şekilde yapılması
önerisi yeni dönemde hayata geçti.
Geçtiğimiz dönem İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin çalışmalarının
kamuoyu tarafından izlenmesinin
özellikle şeffaf yönetim anlayışına
önemli derecede katkı sunacağı öne-
risini mecliste gündem dışı yaptığı
konuşmasında dile getiren Merter,
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu başkanlı-
ğında başlayan ilk meclis
toplantısında bu uygulamanın ha-
yata geçmesinden büyük mutluluk
duyduğunu ifade etti.

İmamoğlu'nu kutluyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu'nun başlat-
tığı uygulama ile kamuoyuna açık
olarak gerçekleştirilen İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Meclis'inin ilk iki
oturumu toplamda 3.5 milyon kişi
tarafından izlendi. Konu hakkında
açıklama yapan Mehmet Berke
Merter, “Milyonlarca vatandaşımı-
zın yaşadığı kentimizde, kentimizle
ilgili alınan kararlar, sunulan
görüş ve önerilerin herkes tara-
fından izlenmesi ve takip edil-
mesi özellikle kitle iletişim
araçlarının bu kadar yaygın ol-
duğu bir dönemde olması ge-
reken bir şeydi. 5 yıl boyunca
İstanbulluların yaşam kalite-
lerinin artmasına yönelik

CHP’li meclis üyeleri olarak yoğun
bir mücadele verdik. Yüzlerce
önerge verdik. Ancak bu önergeleri-
mizin çoğu dikkate alınmadı. Vatan-
daşlarımızın kimlerin, hizmet
anlayışıyla hareket ettiğini görmesi
ve bilmesi açısından bu canlı yayın-
ların çok yararlı olacağı düşüncesin-
deyim. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız sayın Ekrem İmamoğ-
lu’nu yeniliklere açık, cesur adımları
dolayısıyla kutluyorum. Vatandaşla-
rımızın en çok arzuladığı şeffaf yö-
netim anlayışı dolayısıyla kendilerine
şimdiden başarılar diliyorum” dedi. 

Demek ki yapılabiliyormuş!

Önceki dönem İBB Mec-
lis üyeleri Mehmet
Berke Merter ve Ne-
bahat Yıldırım’ın
İBB meclisine
sundukları önemli
bir önerge daha
İmamoğlu baş-
kanlığında hayata
geçti. Vatandaşla-
rın yolculuk sıra-
sında  karşılaştıkları
sorunları meclis gün-
demine taşıyan meclis
üyeleri İma-
moğlu,

başkanlığında ilk olarak bu önerile-
rinin de dikkate alınmasından mem-
nuniyet duyduklarını açıkladı.
Önergelerinde Bahçelievler ve Ok-
meydanı gibi yoğunluğun yaşandığı
duraklarda asansörlerin çalışması ve
yürüyen merdivenlerin hayata geç-
mesini isteyen meclis üyelerinin bu
talepleri de hayata geçmeye başladı.
Bu konu hakkında değerlendirmede
bulunan Nebahat Yıldırım, “Geçti-
ğimiz dönem İBB’ye verdiğim öner-
gede, metro ve metrobüs
duraklarındaki sıkıntıları ve çözüm-
lerini dile getirmiştim. Özellikle Ba-
kırköy devlet hastanesinin olduğu
Bahçelievler ve Okmeydanı Hasta-

nesi duraklarındaki asansör ve
yürüyen merdivenlerin ol-

mayışı, genellikle yaşlı
nüfusu zor durumda
bıraktığını sözlü olarak
da dile getirmiştim.
Bugün önergenin ha-
yata geçirildiğini gör-
mek beni çok mutlu
etti. Bahçelievler met-
robüs durağına alan

açılarak çift yönlü yürü-
yen merdiven yapıldığına

tanık oldum. Demek ki is-
tenirse yapılabiliyormuş”

ifadelerini kul-
landı.

MUHTEŞEM FİNAL 
Beylikdüzü Belediyesi Kültürsem Bale ve Modern Dans
kurslarının yıl sonu gösterisi Beylikdüzü Aşık Veysel 
Sahnesi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 300 öğrenci tarafından
sergilenen gösteri, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu

Beylikdüzü Beledi-
yesi Kültür İşleri
Müdürlüğü bünye-

sinde faaliyet gösteren Kültür-
sem Bale ve Modern Dans
kurslarının yıl sonu gösterisi
Beylikdüzü Aşık Veysel Sah-
nesi’nde gerçekleşti. Zübeyde
Ana Sosyal Yaşam Merkezi,
Özgecan Aslan Kültür Merkezi,
Barış Mahallesi Sosyal Yaşam
Merkezi ve Beylicium Kurs
Merkezi’nde eğitim alan öğren-
cilerin gösterileri büyük beğeni
topladı. Bale gruplarında 5 ile
12, Modern Dans gruplarında
ise yaşları 7 ile 13 arasında de-
ğişen yaklaşık 300 çocuk tara-
fından sergilenen gösteri renkli
görüntülere sahne oldu. 

Özgüvenli bireyler yetişiyor

Her yıl Eylül-Ekim aylarında
başlayarak tüm dönem içeri-
sinde öğrendikleri koreografileri
sergileyen öğrenciler, adeta pro-
fesyonel bir dansçı edasıyla sa-
lonu dolduran tüm izleyicileri
büyüledi. Dans kursuna gelen
öğrencilerin hobinin yanı sıra,
ileride bu mesleği profesyonel
olarak da yapmak istediklerini
belirten eğitmen Ezgi Gökoğ-
lan, “Sağlık açısından özellikle
küçük yaştaki öğrencilerin bale
yapması vücutlarıyla ilgili çok
büyük katkı sağlıyor. Diğer tüm
öğrencilerin sahneye çıkması ise
okulda daha özgüvenli bireyler
olmalarını için oldukça
önemli.” şeklinde konuştu.  

Büyükçekmece’de 
akan sular durur!

MiMarSinan Hoş
Seda Musiki Der-
neği vatandaşlara

unutulmaz bir konser keyfi ya-
şattı. Büyükçekmece Atatürk
Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen “Bahar Kardelenleri”
Türk Sanat Müziği Konserine
musiki severlerin ilgisi yoğun
oldu. Türk sanat müziğinin
unutulmaz şarkılarını seslen-
dirildiği konser dakikalarca al-
kışlandı. Büyükçekmecelilerin

kültür ve sanata olan sevgi ve
saygısını görmekten ötürü
mutluluk duyduğunu belirten
Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Kültür ve sanatta
başkent olmamızın en büyük
nedeni büyük Büyükçekmece
ailemin sanata olan ilgisidir.
Büyükçekmeceliler aydın in-
sanlardır. Kültür ve sanat de-
nildiği zaman Büyükçek-
mece’de akan sular durur”
açıklamasını yaptı. 

Eski başkanlardan 
Yılmaz’a ziyareti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’a hayırlı olsun ziyaretleri sürü-
yor. Kapanan belde belediyelerinin

eski belediye başkanları, Başkan Yılmaz’ı maka-
mında ziyaret etti. Selimpaşa eski belediye baş-
kanı Ahmet Yağcıoğlu, Celaliye - Kamiloba eski
belediye başkanı Rıdvan Yavuzbilge, Gümüş-
yaka eski belediye başkanı İsmet Kirazpınar, Or-
taköy eski belediye başkanı Erdinç Tabak ve
Değirmenköy eski belediye başkanı Mümin
Tuğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a
hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Yılmaz, zi-
yaretleri için teşekkür ederek, “Sizler Silivri’nin
gelişmesi ve kalkınması için yıllarca görev yaptı-
nız. Halkımızın taktirleriyle seçildiğiniz beldenin
dünü ve bugününü en iyi sizler biliyorsunuz. Si-
livri’ye hizmet noktasında taş üstüne taş koyan
herkesten Allah razı olsun” dedi.

Mehmet
Berke
Merter

HURDACI GENC
SIRKETE GELMIS
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İstanbul'un tüm ilçelerindeki tespitlerin
devam ettiğini belirten Kurum, “Yeni
belediye başkanlarımızın gelmesiyle

birlikte tespitler devam ediyor. Mayıs ayı
içerisinde belediye başkanlarımız valilik
kanalıyla bu tespitleri bize bildirecek. İs-
tanbul'un tüm ilçelerindeki tespitleri vali-
miz bu hafta kendilerine bildirecekler. Bir
ofiste o tespitleri bire bir her belediyeyi ça-
ğırarak alacağız. Geçtiğimiz hafta sonu
Kızılcahamam'da yaptığımız kampta tüm
belediye başkanlarımıza önümüzdeki 5
yıllık süreçte, kentsel dönüşümden alt ya-
pıya millet bahçelerine depolama, atık su
arıtma tesislerine ilişkin birçok görüş alış-
verişinde bulunduk ve 2023 hedeflerimizi
anlattık. Manifesto çerçevesinde şehirleri-
miz için yapılması gerekenleri aktardık.
Bunlardan gelecek planlamaya göre ki
önümüzdeki 5 yıllık süreci kendilerinin
planlamasını istedik. O plan dahilinde ba-
kanlık olarak 5 yılımızı planlayıp, yıllar iti-
bariyle yapacağımız işi de biliyor
olacağız" dedi.

Tespitlerimiz devam ediyor

“En önemli önceliğimiz kentsel dönüşüm"
diyen Kurum, “Kartal'dan sonra Kağıtha-
ne'de böyle bir olay meydana geldi. Bir
bina kendiliğinden yıkıldı, diğer binayı da
güvenlik gerekçesiyle biz yıktık. Etrafın-
daki 24 binayı boşalttık. Tespitlerimiz
devam ediyor. Orada ruhsatı, iskanı olma-
yan riskli tüm binaların tespitlerini yapa-
cağız ve o bölgede de yaklaşık 40 bin
metrekarelik alanda kentsel dönüşüm pro-
jesine gireceğiz" diye konuştu. Kurum,
“Acil öncelikli olan İstanbul'da tüm Türki-
ye'mizdeki bütün alanlara gidip, bu yıllık

300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Bu 300 bin konutun da yüzde 10'unu
Toplu Konut Dairesi Başkanlığı'mız eliyle,
kalanına da belediyelerimize hem maddi,
hem teknik destek vermek suretiyle bu dö-
nüşümü gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin
çalışmalarımızı İstanbul'un tüm ilçele-
rinde yürütüyoruz" ifadelerinikullandı. 

Yeni bir talimat gönderdik

“İstinaf duvarlarıyla alakalı tehlike arz et-
tiğini düşündüğümüz yerlerde tespitlerin
yapılmasına ilişkin yine bir talimat gön-
derdik" diyen Kurum, “Tespitlerin yapılıp
bize bildirilmesi halinde de o bölgelerde
gerekli önlemi alacağız. 6306 yasa ile ala-
kalı kentsel dönüşümde yaşanan zorluk-
ları çözmek adına hem hak sahiplerinin,
hem de yüklenicilerimizin yaşadığı sorunu
çözecek bir düzenlemeyi hazırlıyoruz.
Uzun süre devam etmeyen kentsel dönü-
şüm firmalarına ve hak sahiplerine belli
hakları getireceğiz. Bu çerçevede eğer bu
tek taraflı bir problemse fesih hakkına
kadar hem vatandaşlarımızın mağdur ol-
masını engellemek hem de bu süreçlerinin
sürecini uzattığımız zaman sadece kendisi
değil etrafını ilgilendiren konularda mağ-
duriyeti engellemek adına böyle düzenle-
meler yapıyoruz. Hedefimiz 2023'e kadar
bakanlığımızı ilgilendiren tüm alanlarda
belediyelerimizle uyum içerisinde vatan-
daşımıza hizmet kalitesini artıracak proje-
leri planlı bir şekilde yapacağız. Ancak
buradaki önceliğimiz de acil öncelikli
işler" şeklinde konuştu. 

Dönüşümü başlatacağız

Kurum, “Acil gördüğümüz yerlerden

başlamak suretiyle kentsel dönüşümü
başlatacağız. Bu aciliyet de açıkçası va-
tandaşımızın hem can güvenliğini
hem mal güvenliği korumak adına
hızlı bir şekilde tedbir alacağımız
yerler olacaktır. Fiilen şuan Esen-
ler, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Ka-
ğıthane, Kartal'da hemen hemen
tüm ilçelerde bu çalışmayı yapıyo-
ruz. Önümüzdeki süreçte ülke-
mizde 6,7 milyon konutun
dönüştürülmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Bunların acil olanı da
bizim tespitlerimize göre 1,5 mil-
yon olduğunu düşünüyoruz. Bu
1,5 milyon adeti her yıl 300 bin ya-
parak önümüzdeki 5 yıllık süreçte
2023'e kadar acil dönüştürülecek
alanların dönüşümü sağlayacağız.
Buna Emlak Bankası da İller Bankası
da destek olacak. Yine Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı'ndan da bu sürece
ilişkin destekleri alıp kentsel
dönüşüm projele-
rini destekle-
yeceğiz. Bir
kısmını da
TOKİ
eliyle ya-
pacağız"
dedi.
DHA
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Engelli askerlere kına eğlencesi
Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM), temsili olarak askere gidecek engelli gençler için kına eğlencesi düzenledi

sİlİvrİ Belediyesi, fizik-
sel ve zihinsel engelleri
nedeniyle yaşıtları gibi

askere gidemeyen gençler için asker
eğlencesi düzenledi. Olta Resto-
ran’da gerçekleşen program bu yıl
temsili askerlik yapacak olan 13
asker, Silivri Belediyesi Engelli ve
Yaşlı Koordinasyon Merkezi
(EYKOM), Özel Mesut Çocuklar
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi, Özel Silivri Özel Eğitim

ve Rehabilitasyon Merkezi, Lions
Leo Dernekleri Esen İbak Özel
Eğitim Uygulama Merkezi, engelli
bireyler ile ailelerinin katılımıyla
gerçekleşti. 

Gönüllerince eğlendiler

Asker eğlencesine; Belediye Başkan
Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu,
İlçe Askerlik Şube Başkanı Hasan
Tokçiçek, İlçe Müftüsü İdris Çat-
makaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ahmet Ay, AK Parti İlçe Başkanı
Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı
Zafer Yalçın, DP Silivri İlçe Baş-
kanı Halide Avlu, MHP Kadın
Kolları Başkanı Sema Arcan ve Be-
lediye Meclis Üyeleri katıldı. Prog-
ramda yenilen yemeklerin
ardından hazırlatılan özel pasta
asker gençler ve protokol üyeleri ile
birlikte kesildi. Ellerine kına da ya-
kılan engelli gençler, davullar eşli-
ğinde gönüllerince eğlendi. 

6,7 milyon konut
dönüstürülecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Önümüzdeki süreçte ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Bunların acil olanı da bizim tespitlerimize göre 1,5 milyon olduğunu biliyoruz” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 buçuk milyon acil dönüştürülmesi 
gerekn yapı olduğunu belirterek, bunların 5 yıl içinde dönüştürüleceğini söyledi. 
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Mert Koş ALAY

Kapımız 24 saat açık
Çatalca İlçe Kayma-

kamı İnci Sezer
Becel ve Belediye

Başkanı Mesut
Üner mahalle muh-
tarlarıyla bir araya

geldi. Muhtarlara
seslenen Üner, "Ka-
pımız 24 saat açık.

Çatalca'yı birlikte
yönetelim" dedi

İlçe Kaymakamı İnci
Sezer Becel ve Belediye
Başkanı Mesut Üner

Halk Eğitim Merkezi'nde Çatalca
mahalle muhtarlarıyla tanışma
toplantısında bir araya geldi. Top-
lantıya belediye daire başkanları ve
meclis üyeleri de katıldı. Muhtar-
lara seslenen Belediye Başkanı
Üner, "5 yıl boyunca birlikte görev
yapacağız, mücadele edeceğiz. Biz
sizlere yardım edeceğiz. Bende siz-

lerden bu 5 yıl içerisinde destek is-
tiyorum. Bunu sadece maddi yön-
den değil manevi yönden beraber
olmalıyız" dedi. Kapısının 24 saat
açık olduğunun altını çizen Üner,
hem proje noktasında hem de bilgi
noktasında her şeyin paylaşılması
gerektiğini söyledi.

Çatalca'yı beraber yönetelim

"Çatalca’yı beraber  yönetelim"
diyen Üner, "Çatalca’yı beraber

yönetirken istişare noktasında 
bir birimize danışırsak daha az 
hatayla inşallah bu dönemi geçire-
ceğimize inanıyorum. 31 mart ak-
şamı seçim bittikten sonra sahada
bunu söylemişimdir; Rozetimiz bu
akşam kenara koyulmuştur. Bun-
dan sonra Çatalca rozetiyle 5 yıl
boyunca beraber bir birimize sarı-
larak bu Çatalca’ya güzel hizmet-
ler etmek istiyoruz" diyerek
sözlerini noktaladı. 

Tercihlere saygı duyuyoruz

İlçe Kaymakamı İnci Sezer Becel
ise "Bütün seçimlerde gerçekleş-
tiği gibi kazanan da olacak kay-

bedende olacak" ifadelerini kulla-
narak, "Bazı mahallelerimizde
eski muhtarlarla devam edilirken
bazı mahallelerde yeni adaylarla,
yeni muhtarlarla döneme devam
noktasında bir inisiyatif ortaya
çıktı. Tabi demokrasinin tecellisi-
dir bu bizler demokrasiye inanı-
yoruz sonuna kadar dolayısıyla
halkın tercihine de her zaman
saygı gösteriyoruz" dedi. Son
olarak mahalle muhtarlarını teb-
rik eden Kaymakam İnci Sezer
Becel, görev yapacakları 5 yıllık
süre zarfında herkesi kucaklaya-
caklarını belirtti. 
SİMGE ULUS

Dans etmek için 
1 gün yeter mi?
"29 Nisan Dünya Dans Günü" Avcılar 
Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
kutlandı. Programa katılan Belediye 
Başkanı Turan Hançerli, “Dans etmek için
1 gün yeter mi peki? Elbette yetmez” dedi

avcılar Belediyesi Kültür Mü-
dürlüğü tarafından organize edilen
etkinlikte, Avcılar Belediyesi bün-

yesinde eğitimlerine devam eden 80 kişilik
dans topluluğu sahne aldı ve 10’dan fazla
dans gösterisi gerçekleştirdi. Programda, ül-
kemizin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarının
yanı sıra dünyadan modern ve Latin dans
türlerinin de yer aldığı dans gösterileri sanat-
severlerin beğenisine sunuldu. Oldukça renkli
görüntülere sahne olan etkinlik izleyiciler ta-
rafından büyük beğeni topladı.

365 gün dans edin

Gösteri sonunda dans topluluğuyla birlikte
sahneye çıkarak Avcılar halkını selamlayan
Beledidye Başkanı Turan Hançerli, "Önce-
likle hepinizin Dünya Dans Gününü kutlu-
yorum. Belediyemiz bünyesinde eğitimlerine
devam eden dans topluluğumuzun gösteri-
sini büyük bir keyif ile izledim. Buradan ba-
kınca siz kıymetli Avcılar halkının da bu
gösteriyi beğendiğini, bu gösteriden büyük
bir keyif aldığını görüyorum. Dans etmek için
1 gün yeter mi peki? Elbette yetmez. 365 gün
dans edin, hep birlikte dans edelim. Bu top-
luluğun daha da büyümesi için, çok daha
büyük gösterilere imza atması için çalışmaya
devam edeceğiz" dedi.

Çocuğu darp eden 
sürücü tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhu-
riyet Başsavcılığı'nın itirazı
üzerine, Tuzla'da aracına erik

çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.'yı
darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö. Tu-
tuklandı. Tuzla'da aracına erik çekirdeği
atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden
Ufuk Ö. önceki gün gözaltına alınmış,
sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun
ardından tutuklanması talebiyle mahke-
meye sevk edilmişti. Ufuk Ö., savcılık sor-
gusunun ardından "Kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suç-
larından tutuklanması talebiyle Nöbetçi
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, ha-
kimlik, şüpheliye yüklenen ceza miktarı
ve sabit ikametgah sahibi olmasını ge-
rekçe göstererek tutuklama talebini red-
detmişti. Hakimlik, Ufuk Ö. hakkında
adli kontrol hükümleri uygulamıştı. Ufuk
Ö.'nün elektronik kelepçe ile ev hapsine
alınmasına karar veren hakimlik, yurt dı-
şına çıkışını da yasaklamıştı.

Hasarlı binaların yıkımına başlandı 
Kağıthane'de hasar gören 24 bi-
nanın yıkımına başlandı. Kağıt-
hane Yahya Kemal Mahallesi'nde

10 gün önce 2 yıl önce temel kazısı yapılan
inşaat alanının destek duvarı çöktü. Çök-
meyle birlikte park halindeki iki otomobil in-
şaat alanına düştü. Daha sonra ise 4 katlı bir
bina çöktü. Çökme riski bulunan 5 katlı bina
ise kontrollü olarak yıkıldı. Yapılan inceleme-
ler sonrası 24 bina riskli olduğu gerekçesiyle
boşaltıldı. Riskli binaların yıkımına bugün
başlandı. Binalardan ilki bugün yıkıldı. DHA

Muhtarlarla gerçekleştirilen tanışma toplantısına belediye daire başkanları ve meclis üyeleri de katıldı. 
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Ç ocuklara yapılan cinsel istismarı protesto etmek amacıyla
yürüyüş gerçekleştiren Büyükçekmeceliler ellerindeki pan-
kartlarla Büyük Atatürk Parkı’nda yürüdü. Büyükçekme-

celi kadınların başlattığı protesto yürüyüşüne vatandaşlar da
büyük destek verdi. Son zamanlarda yoğunlaşan cinsel istismarla-
rın yasaların yeterince ağır olmamasından kaynaklandığını savu-
nan vatandaşlar bu konuda medyaya da ciddi sorumluluklar
düştüğünü belirtti.

Erken evlilikleri kınıyoruz

Cinsel istismarın asla kabul edilmeyecek bir suç olduğunu belirten
Sinanoba mahallesi sakinlerinden Ali Camgöz, "Cinsel istismar
konusunda sessiz kalmamız beklenemez. Cinsel istismarla ilgili

kanun bir gece yarısı anlaşılmadan çıktı ve bu konuda medya ses-
siz kaldı. Rıza yaşının 12’ye düşürülmesini asla kabul etmiyoruz.
Erken evlilikleri kınıyoruz. Biz çocuklarımızı koruyamazsak vatanı-
mızı hiç koruyamayız" dedi. 

Çocuklar savunmasız

Büyükçekmece halkının cinsel istismar konusundaki hassasiyetini
takdir ettiğini belirten İlkay Kaya, “Son zamanlarda çocuklara
artan tacizlerin sebebinin ağırlaştırılmamış kanunlar olmamasın-
dan kaynaklandığını düşünüyorum. Çocuklar savunmasız. Temiz
bir toplum için önce çocuklarımızı temiz tutmalıyız. Suçların ağır-
laştırılmasını istiyorum. İki kız çocuğum var. Onlar savunmasız
minik bir çiçek. Çiçekleri soldurmayalım” ifadesini kullandı.  

Büyükçekmece halkı Türkiye’nin gündemine oturan Küçükçekmece’deki istismar olayına sessiz
kalmadı. Grup adına açıklama yapan İlkay Kaya, “Suçların ağırlaştırılmasını istiyorum. İki kız
çocuğum var. Onlar savunmasız minik bir çiçek. Çiçekleri soldurmayalım” çağrısında bulundu

cIcEKLERIMIZI
SOLDURMAYIN!

İbadethaneler Ramazan’a hazır 
Beylikdüzü Belediyesi tarafından

düzenli olarak temizliği sağlanan
ibadethanelere dönük çalışmalar, 

Ramazan ayı boyunca da
vatandaşların ibadetlerini 

temizortamlarda gerçekleştirmesi 
için hız kesmeden devam edecek

sosyal belediyeci-
lik ilkesini ve halk
sağlığını; çalışma

prensibinin ilk sırasına koyan
Beylikdüzü Belediyesi, ilçede
bulunan 41 cami ve cemevinin
temizlik ve dezenfekte işlemleri
için çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyor. Beylikdüzü
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-

dürlüğü ve Destek Hizmetleri
Müdürlüğü ekipleri tarafından
ortak yürütülen çalışmalar so-
nucu hijyenik bir şekilde hazır
olan ibadet noktalarının temiz-
liği Ramazan ayı boyunca da
sağlanacak.  

Ekipler durmadan çalışıyor

Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin

yürüttüğü çalışmalar sonucu iba-
dethanelerin iç ve dış mekânları,
her türlü bakteri ya da enfeksiyon
üremesine neden olacak etken-
den arındırılıyor. İlgili müdürlük-
ler tarafından titizlikle yürütülen
bu çalışma, vatandaşların daha
temiz bir ortamda ibadetlerini
gerçekleştirmeleri için düzenli
olarak tekrar ediliyor.

BÜYÜKÇEKMECELİLER ÇOCUK İSTİSMARINI PROTESTO ETTİ

ÇOK SAYIDA KİŞİ 
GÖZALTINA ALINDI
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde
22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğu
M.e. cinsel istismarda bulunulduğunun
ortaya çıkması üzerine asayiş Şube Mü-
dürlüğü ve Küçükçekmece İlçe emniyet
Müdürlüğü’nden oluşan özel bir ekip ku-
rulmuştu. Olayın ardından harekete
geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera
görüntülerini inceleyerek tespit ettiği pa-
kistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V.’yi
dün akşam evine yaptığı baskında gözal-
tına aldı. M.V. ile birlikte 2'si türk 8 kişi
daha gözaltına alındı. Öte yandan polis,
evinde gözaltına alınan zanlının pasapor-
tunun olmadığını 1,5 yıl önce kaçak yol-
larla türkiye’ye girdiğini belirledi. Seyyar
çanta satıcılığı yaptığı öğrenilen zanlı
M.V.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü
bilgisine ulaşıldı. Şüpheli M.V.'nin olay
günü giydiği elbiselerinin ise incelemeye
alındığı belirtildi.

Maltepe Belediyesi’nin ev sa-
hipliği yaptığı 7. Sanatçılar Sa-
natseverler Kültür ve

Dayanışma Derneği (SaNSeV) İstanbul
Uluslararası Çoksesli Koro Festivali, prof.
Dr. türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
(tSKM) başladı. Festivalin açılışına katılan
Maltepe Belediye Başkanı ali Kılıç, festi-
valde ilk sahne alan Maltepe Belediyesi
Çoksesli Çocuk Korosu’nu katılımcılarla
birlikte izledi. Şefliğini emine Çolak’ın üst-
lendiği koro, piyano eşliğinde seslendirdiği
eserleriyle büyük beğeni topladı. Çocuk ko-
rosunu izlerken, mutluluğunu yüreğinin en
derin noktasında yaşadığını, aklına Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onur-
sal Başkanı türkan Saylan’ın geldiğini
ifade eden Başkan Kılıç, “türkan Saylan bu
çocuklar için çırpındı, ömrünü adadı. Öyle
zannediyorum ki türkan Hocamız şu an bir
yerlerden bizleri izliyor. Bu kardelenleri o
da yürekten selamlıyor” dedi. 

Başkan Ali Kılıç'a plaket
7 yıl önce SaNSeV’in attığı küçük adım-
larla bugün binlerce insanın bir araya gel-

diğine işaret eden Kılıç, “Yüzlerce hocanın
eşlik ettiği, çok değerli koristlerin sahne al-
dığı kültür merkezimizde büyük bir başarı-
nın altına imza atan arkadaşlarımı
saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve onları kut-
luyorum. İnşallah bunların devamı gelecek.
Genç kuşaklara yatırım yaptığınız zaman
türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine yatırım
yapmış olacağız. Biliyoruz ki biz onlara
gönül kapılarını açtığımız zaman onlarda
yarın büyüdüklerinde başka kardeşlerine
gönül kapılarını açacak, hizmet edecekler”
diye konuştu. Festivalin sunuculuğunu üst-
lenen Müjgan Özçay, Maltepe Belediye-
si’nin festivale en başından itibaren destek
verip, gerçek yol arkadaşlığı yaptığını söy-
ledi.  Müjgan Özçay tarafından Başkan Kı-
lıç’a SaNSeV adına plaket takdim edildi. 

Onur bestecisi Nevit Kodallı
25 şehirden 116 koro ve 4 bin 264 koristin
katıldığı, her yıl bir onur bestecisinin tanıtıl-
dığı ve adına ödül verildiği festivalin bu
yılki onur bestecisi, 2009 yılında yaşamını
yitiren, “Van Gogh”, “Gılgamış” operala-
rıyla “Hürrem Sultan Balesi”nin ünlü bes-
tecisi, devlet sanatçısı Nevit Kodallı. İlk kez
bu yıl, “Çoksesli Müziğe adanmış Yaşam-
lar’’ ödülü ise piyanist ayşegül Sarıca’ya
verilecek. Koroları, Mustafa apaydın’dan
Rengim Gökmen’e, İbrahim Yazıcı’dan
leyla pınar’a, Cem Mansur’dan turgay er-
dener’e kadar çoksesli müziğin ustaların-
dan oluşan töreni bir seçici kurul
değerlendirecek. 
5 Mayıs’ta ise ödül töreni yapılacak. 5 
Mayıs’a kadar 10.00-19.00 saatleri ara-
sında düzenlenecek festivale katılım 
ücretsiz ve herkese açık olacak. 

25 şehirden 116 koro 
Maltepe’de buluştu

7. SANSEV İstanbul Uluslararası 
Çoksesli Koro Festivali Maltepe

Belediyesi Prof. Dr. Türkan 
Saylan Kültür Merkezi’nde,
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın

katılımıyla başladı

Taksiler
trafikte 

boş dolaşmayacak
ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının
“Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artı-
rılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik”i Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakan-
lık, ilgili diğer bakanlıklar ve belediyelerce
akaryakıt tüketiminin izlenmesi ve çevre dostu
araçların kullanılması için ortak tedbirler alacak.
Yakıt tüketimini artıran ve sürüş güvenliğini teh-
likeye atan altyapı eksikliklerin giderilmesi ve de-
netlenmesi için gerekli adımlar atılacak.
Belediyeler, taksilerin trafikte boş dolaşmalarını,
durak dışında beklemelerini engelleyecek, taksi
yönetim veya çağrı merkezi, telefonlu, telsizli
durak ve merkezi alanlarda taksi cepleri gibi uy-
gulamaları yaygınlaştıracak. Bunun için şehir
trafiğine uygun bir şekilde, taksilerin bekletile-
ceği alanları tespit edecek.  Sürücü belgesi veri-
len kurslarda ekonomik sürüş tekniği ve çevre
kirliliği konularına da yer verilecek.

Kurumların görüşü alınacak

Kent genelinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşan-
dığı saatlerde, trafiği rahatlatmak, enerji ve
zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki
kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak
şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabi-
lecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma ola-
nakları değerlendirilecek. Bakanlıkça, havaalanı,
liman, terminal ve raylı sistem istasyonlarında
aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde
çevreci alternatif enerji kaynaklarının kullanı-
mına öncelik verilecek. Büyükşehir belediyeleri
ve bu belediyelerin sınırları dışındaki belediye-
lerden nüfusu yüz binin üzerinde olanlar,
“Kentsel Ulaşım Ana Planı” ayrıca kentin ihti-
yaçlarına, ulaşım ve mekansal planlarına uygun
olarak “Otopark Ana Planı” hazırlayacak.

Elektrikli araçlar için altyapı

Belediyeler, ulaşımda alternatif enerji sistemle-
rini teşvik etmek için elektrikli araçların cadde ve
sokaklar üzerinde şarj edilebilmesini sağlayacak
altyapı planları oluşturacak. Motorlu taşıtların
şehir girişlerinde veya belirlenen merkezlerde
park edilebilmesi için otopark kurulması sağla-
nacak. Kent girişlerine yapılacak parkların üc-
retsiz veya saat sınırlaması olmayan sabit ve
düşük park ücretiyle işletilmesi sağlanacak.
Kent merkezlerinde yoğun yaya trafiğinin bu-
lunduğu meydanlar, alışveriş alanları, tarihi ve
turistik yerler, gerekli görüldüğünde araç trafi-
ğine kapalı ya da kısıtlı alan ilan edilebilecek.
Yük taşımacılığı yapan ticari araçların belirle-
nen hatlara veya belirli saatlerde şehir merkezle-
rine girişine izin verilmeyecek.

Basın özgür
bırakılsın

İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim 
Kurulu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü 
nedeniyle bir açıklama

yaptı. Açıklamada her geçen
gün özgür basın üzerinde
oluşturulmaya çalışılan
baskının bir an önce
son bulması dilekleri
yer alırken, demokra-
sinin vazgeçilmezle-
rinden birisi olan
özgür basının sonsuza
kadar sürmesi temenni-
leri de yer aldı. Açıkla-
mada, "Umarız ve dileriz bu
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü
Günü, gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getiren tüm
meslektaşlarımız için uğur getirir" ifadelerine yer verildi. 

Büyükçekmeceli kadınların Büyük Atatürk Parkı’nda başlattığı protesto yürüyüşüne vatandaşlar da büyük destek verdi. 

Maltepe 
Belediye
Başkanı 
Ali Kılıç

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmalar Ramazan ayı boyunca devam edecek. 
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18 Mayıs tarihinde Katar'ın
başkenti Doha'da yapılacak
olan Diamond League yarış-

ları öncesi hazırlıklarına devam
eden milli atlet Yasmani Copello
Escobar, "Konsantrasyonum şu an
çok iyi ve bir problemim yok. An-
trenmanlarım çok iyi geçiyor. Eşim
Elif ve takım arkadaşlarım ile çok iyi
bir kamp ortamı var" ifadelerini kul-
landı.

Bana aile gibi davranıyorlar

Milli atlet, her başarılı erkeğin arka-
sında bir kadın olduğunu vurgula-
yarak, "Doha ve Tokyo
Olimpiyatları arasındaki sürenin az
olması benim açımdan önemli değil.
iyi hazırlandığım sürece bir problem
olacağını düşünmüyorum. Her
zaman yarışmalara yıl yıl hazırlan-
dığım için beni etkilemeyecek. Şu an
Doha'yı düşünüyorum ve ardından
2020 Tokyo için hazırlıklarım başla-
yacak. Doha'da madalya istiyorum.
Benim işim madalya. Aslında bu
sene güzel bir çıkış yakaladık. Takım
arkadaşlarım ve ben çok mutluyum.
Bayrak takımındaki arkadaşlarımla
beraber iyi şeyler yapacağımızı dü-
şünüyorum. Ben her zaman bayrak
için varım ve federasyona da arka-
daşlarıma da söylüyorum; her
zaman hazırım ve görevimin başın-

dayım. Diğer arkadaşlarım da to-
parlandı. Burada beraber antren-
man yapma şansı da bulduk ve bu
da çok önemli bir şey oldu bizim
için. Her zaman söylediğim gibi

görevimin başındayım ve bana şans
verildiğinde her zaman hazır olaca-
ğım. Her zaman söylüyorum, en
büyük ENKA diye. Bana aile gibi
davranıyorlar, biz de bir aile olarak

görüyoruz ve bugüne kadar hiçbir
problem yaşamadık, yaşayacağımızı
da zannetmiyorum. Bir bütünlük
içerisinde devam ediyorum" şeklinde
konuştu. DHA

sampiyon
dovuscuye
destek yok
Kayseri'de, dövüş sporu Muay Thai ve Kick Boksta iki dünya 3'üncülüğü, 1 Avrupa şam-
piyonluğu ve 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan Sercan Koç (19), geçimini sağlayabilmek
için metal eşya fabrikasında kaynak ustası olarak çalışıyor. Sercan Koç, uluslararası 
arenada Türkiye'yi temsil etmesine rağmen yeterli destek verilmemesinden yakındı.
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S ercan Koç, 5 Ocak 2015'de hobi
amaçlı olarak dövüş sporu olan
Muay Thai ve Kick Boksa başladı.

Yeteneğiyle beğenilen Koç, önce il müsaba-
kalarında, ardından da Türkiye şampiyona-
sında boy gösterdi. Türkiye şampiyonu
olmasının ardından milli takıma
seçilen Koç, ülkeyi 2016 yılında İr-
lan'danın Dublin şehrinde düzen-
lenen Kick Boks Dünya
Şampiyonası'nda temsil ederek,
dünya 3'üncüsü oldu. Ardından
milli sporcu, 2017'de Meksika'da
düzenlenen Muay Thai Dünya
Şampiyonasında da 3'üncülük
elde etti. Milli sporcu Koç'un
toplamda iki dünya 3’üncülüğü,
1 Avrupa Muay Thai şampiyon-
luğu ve 4 Türkiye şampiyonluğu
bulunuyor.

Kaynak ustalığı yapıyor

Koç, geçimini sağlayabilmek
için ise Kayseri Organize Sa-

nayi Bölgesi'nde bulunan metal eşya fabri-
kasında kaynak ustası olarak çalışıyor. İş çı-
kışlarında haftanın 6 günü günde 3 saat
antrenman yapan Koç, Temmuz ayında
Tayland'da düzenlenecek Muay Thai Şam-
piyonası'na hazırlanıyor. Milli sporcu Ser-

kan Koç, elde ettiği
başarılara
rağmen des-
tek verilme-
mesinden
yakındı. Ge-
çimini sağla-
yabilmek için
fabrikada ça-
lışmak zo-
runda
olduğunu an-
latan Koç,
"İşten çıktıktan
sonra antren-
mana gidiyo-
rum. Metal
eşya imala-

tında çalışıyorum. Aynı zamanda sevkiyat
biriminde çalışıyorum. Diğer ülkelerde milli
sporculara destek çıkılıyor. Onlar kamp
yapmak için Dünya Şampiyonasının yapı-
lacağı elkeye gidiyor, benim ise antrenman-
lardan önce fabrikada çalışmam gerekiyor"
dedi.

Dünya 3.'lüğü sonrası işten kovuldum

2018 yılında dünya 3'üncüsü olduğu şam-
piyona dönüşü işten çıkarıldığını kaydeden
Koç, şöyle konuştu: "Ben dünya 3'üncüsü
oldum, bırakın desteği o zamanki çalıştığım
iş yerinden kovuldum, işsiz kaldım. Sağol-
sunlar şu anki işyerim sahip çıktı. Burada
çalışıyorum. Antrenmanlarıma da gitmeme
kolaylık sağlıyorlar. Ustalarım aynı şekilde
bana destek verdi. Dünya şampiyonu ola-
cağıma inanıyorum. 60 kiloda yarışacağım.
Fabrikadan çıktıktan sonra haftanın 6 günü
günde 3 saat antrenman yapıyorum. Sabah
06.00'da kalkıp fabrikaya gidiyorum. Saat
19.00 gibi antrenmana gidiyorum. 21.00-
22.00 gibi gidip yatıyorum."DHA

Muay Thai Milli Takım Antrenörü ve Teknik KurulBaşkanı Göksel Cingöz, Sercan Koç'un 4-5 senedir ki-losunda Türkiye Şampiyonu olduğunu kaydederek, "Ser-can 4-5 senedir milli takımımızın değişmez isimlerindenbiri. Muay Thai A Klas dediğimiz sistemde dövüşüyor.Geçen sene yarıfinalde maalesef Avrupa lobisine kur-ban gitti; ama biz bu sene Sercan'dan Dünya Şampi-yonluğu bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde Millitakım seçmesinden sonra 2019 Temmuz ayındadiğer ağabeyleri gibi İstiklal Marşımızıokutacağından şüphemiz yok" diye
konuştu.

Milli takıMın 
değişMezi
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Hedefi madalya

Gençler şampiyonluğa uğurlandı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Başkan Bozkurt, İstanbul şampiyonu olup Yalova’da yapılacak
Türkiye Futbol Şampiyonası’na katılacak olan Yeşil Esenyurtspor U19 takımını ziyaret ederek başarı diledi

ESENYURT Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin
desteklediği Yeşil Esenyurtspor Kulü-
bü’nün İstanbul şampiyonu olan U19
takımını 2-5 Mayıs tarihleri arasında Ya-
lova’da düzenlenecek olan Türkiye Fut-
bol Şampiyonası’na uğurladı. Esenyurt
Turgut Özal Stadyumunda takımla bir
araya gelerek onları tebrik eden Başkan
Kemal Deniz Bozkurt, “Buraya kadar
hakkınızla geldiniz. Bundan sonrası ka-
zanacağınıza eminim, kazanamazsanız
bile buraya kadar gelmeniz büyük başa-
rıydı. Sizleri ve Kulüp Başkanı Hasan
Demir’i gönülden tebrik ediyorum. Biz
her zaman sizlere destek olacağız” dedi.

Başkan Bozkurt kendisine hediye edilen
yeşil beyazlı takımın atkısını takarak
gençlerle bir süre futbol oynadı.

Hedef kupa

İstanbul U19 gençler gurubunda rakip-
lerini yenerek il şampiyonu olan Yeşil
Esenyurtspor U19 takımı, Türkiye Şam-
piyonası’nın Yalova ayağında mücadele
edecek. Gençler 3 Mayıs’ta Sakarya
U19, 4 Mayıs’ta ise Kocaeli U19 takım-
larıyla karşılaşacak. 75 ilden 138 
takımın katılacağı şampiyonada Yeşil 
Esenyurtspor U19 takımı Türkiye şam-
piyonu  olup Esenyurt’u gururlandır-
mayı hedefliyor. 

Hem eğlence hem spor
KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi’nin
öğrenciler için düzenlediği, Fi-
ziksel Etkinlik Müsabakala-
rı’nda renkli görüntüler yaşandı.
Müsabakalara katılan yüzlerce
öğrenci spor yaparak hem eğ-
lendi, hem öğrendi.Arif Nihat
Asya ilkokulu Kapalı Spor Sa-
lonunda gerçekleşen müsabaka-
lara katılan öğrenciler, Bowling,
Top Yuvarlama, Çift Ayak At-
lama, Çemberle İş Birliği, Fa-
sülye Torbası Atma gibi oyunlar
oynadı. Müsabakaları, Küçük-
çekmece Belediyesi Meclis
Üyesi Mustafa Bilgili ile Küçük-
çekmece Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürü Oktay
Kurt da izledi. Müsabakalara
katılan öğrencilerin performansı

ise büyük beğeni kazandı.

Kupa ve madalyalar dağıtıldı

Küçükçekmece Belediyesi ve
ilçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün ortaklaşa yürüttüğü mü-
sabakalar kapsamında
gerçekleşen ilçe finaline katılan
öğrenciler doyasıya eğlendi. İki
gün süren etkinlikte, yarışma ni-
teliği olmadan katılım ön
planda tutularak ilkokul 1, 2, 3.
ve 4. sınıf öğrencileri arasında
temel spor eğitimi çerçevesinde,
performans ve rekabete dayalı
olmayan çok yönlü oyunlar oy-
nandı. Dereceye giren okullara
ve öğrencilere, kupa ile madal-
yaları düzenlenen törenle proto-
kol üyeleri tarafından verildi.

Süper Lig'in 31. haftasında
yapılacak maçların programı
ve görev yapacak hakemler
şöyle:

3 Mayıs Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-
Medipol Başakşehir (Yeni 4
Eylül) - Halil Umut Meler

4 Mayıs Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-
Çaykur Rizespor (Eryaman
Stadyumu) - Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye
Erzurumspor-Bursaspor
(Erzurum Kazım Karabekir) -
Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
(Kasımpaşa Recep Tayyip

Erdoğan) - Halis Özkahya

5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni
Malatyaspor (Spor Toto
Akhisar) - Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Antalyaspor
(Bornova) - Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Beşiktaş
(Türk Telekom) - Bülent
Yıldırım

6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-
Atiker Konyaspor (Bahçeşehir
Okulları) - Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-İstikbal
Mobilya Kayserispor (Med-
ical Park) - Fırat Aydınus

Süper Lig 31. haftanın
hakemleri belirlendi




