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CHP’nin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı İmamoğlu, 

Kadıköy’de dolaşıp, vatandaşlarla sohbet etti.
“Yürümeden İstanbul’u tanıyamazsınız, 
anlayamazsınız” diyen İmamoğlu, “Kadıköy
benim için çok değerli. Ben iki yıl Bağlarba-
şı’nda oturdum. Sonrasında beş yıl Göz-
tepe’de oturdum. Dolayısıyla Kadıköy’ün bir
yaşayanı oldum. Burası benim anılalarımın
yeri. İstanbul’un her ilçesinin keyifli olması,
yaşam dolu olması bütün parametreleriyle
her ilçesi çok önemli ve değerli” dedi. 
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TARİHİ İsHAk
PAşA HAMAMI

sATILIYOR! 

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Sultanahmet’teki
550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı, üzerine tabela asılarak 
satılığa çıkarıldı. Uzun yıllardan beri ardiye olarak kullanılan 
tarihi hamam için 3 buçuk milyon dolar fiyat belirlendi

TARİHİ HAMAM 5 YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKARILDI
Fatih Sultan Mehmet döneminde
inşa edilen Sultanahmet’teki 550 yıl-
lık tarihi İshak Paşa Hamamı mülk

sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Tarihi ha-
mamın sahibi olan ailenin 2014 yılında da
550 yıllık eseri 6 milyon dolara satışa çıkar-
dığı, sonradan vazgeçtiği öğrenildi. 2018'in

sonunda yeniden satılmak istenen hamama
3 buçuk milyon dolar değer biçildi. Gazete
Damga'nın edindiği bilgiye göre yaklaşık 
350 metrekare büyüklüğündeki tarihi ha-
mamı alacak kişi, dış görünüşünü bozma-
dan iç kısımlarda aslına uygun tadilat
yapabilecek ve otel olarak kullanamayacak. 
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TAKAS TEKLİF EDİLDİ
Damga'ya konuşan mülk sahibi aile-
nin avukatı ise önceliklerinin ha-
mamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne

trampa yoluyla vermek olduğunu söyledi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde
bulunan ve hamam ile eş değerde olan arsa
ya da başka bir gayrimenkulle takas yapılabi-
leceği belirtilerek, müdürlüğe bu yönde bir

teklif verildiği açıklandı. Edinilen
bilgiye göre hamam için yabancı
şirketlerden de çok sayıda satın
alma teklifi geldi. Türkiye'den de
birçok büyük şirketin hamama
talip olduğu, tarihi binayı müza-
yede salonu olarak kullanmak is-
tedikleri öğrenildi.  
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1470’li yıllarda Fatih Sultan Mehmet ve 2. Bayezid dönemi devlet 
adamlarından İshak Paşa tarafından bir cami ve mekteple birlikte 
yaptırılan hamam, UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. 
Duvarları küfeki taşından, kubbe ve tonuzları ise tuğladan yapılmış 
tarihi hamamın mevcut hali ise içler acısı durumda. Bakımsızlık nedeniyle
viraneye dönen eserin, hem çatı hem de duvarları otlarla kaplanmış.

550 YILLIK TARİH BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

151 kişi gitti

200 kişi
sIRAdA

ESEnYUrT 
Belediyesi’nin

organizasyonuyla ilçede
yaşayan 61’i çocuk 151
Suriyeli daha ülkesine
döndü. Geri dönüşlerin
devam edeceğini belirten
Esenyurt Belediyesi 
Yabancılar İrtibat ve 
Destek Ofisi Müdürü
Pınar Sezgin Tekin,
“Gönderme işlemleri
hızlandı. İlk gönderdi-
ğimiz günlere 
kıyasla bugüne 
geldiğimizde her
hafta 150-200’e
yakın kişi gön-
deriyoruz. Şu
an bekleyen
200 kişilik
bir grubu-
muz daha
var” dedi. 
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AvcılAr’A
teşekkür etti

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Aday
Adayı Ali Kaya, AK Parti Avcılar Belediye

Başkan Adayı'nın açıklanmasının ardından STK
başkanlarına, iş adamlarına, kamu kurumu yöneti-
cilerine, mahalle muhtarlarına, spor kulübü 
başkanlarına ve basın
mensuplarına teşekkür
ederek davanın destek-
çisi olmaya devam
edeceğini belirtti. Kaya,
“AK Parti Avcılar Bele-
diye Başkan Adayı olan
Sayın İbrahim Ulusoy’a
desteğim tamdır. Avcılar
ilçemiz için hayırlı uğurlu
olsun” dedi.
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EN ACI HATIRA!

Darmık Hudut Kara-
kolu'nda dün hatıra 

fotoğrafı çektirirken ateş alan
silahından çıkan kurşunun
isabet etmesi sonucu hayatını
kaybeden piyade er Can Yıl-
maz için 15 Temmuz Şehitler
Camii'nde cenaze töreni 
düzenlendi. Kılınan ikindi na-
mazına müteakip düzenlenen
törende baba Yusuf Yılmaz
ile aile üyeleri taziyeleri kabul
etti. Törene, Sancaktepe Bele-

diye Başkanı İsmail Erdem,
Sancaktepe Kaymakamı
Adnan Çakıroğlu, yakınları ve
çok sayıda kişi katıldı. Tören
sırasında baba Yusuf Yıl-
maz'ın ayakta durmakta zor-
luk çektiği gözlendi. Kılınan
cenaze namazının ardından
Yusuf Yılmaz'ın naaşı omuz-
lara alınarak cenaze araba-
sına konuldu, ardından
Sancaktepe Samandıra 
Mezarlığı'na defnedildi.
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BABASI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Kilis'te hatıra fotoğrafı çektirirken
ateş alan silahından çıkan kurşunun
isabet etmesi sonucu hayatını
kaybeden asker, Sancaktepe’de 
son yolculuğuna uğurlandı Belediyenin 

ihmali mi var?
Yedikule Mahalle-
si'nde iki kişinin yaşa-

mını yitirdiği çöken binanın
enkazının kaldırılma çalış-
maları belediye ekipleri ta-
rafından sürdürülüyor. Bazı
mahalle sakinleri, olayda

ihmal olduğunu, gereken
önlemin alınmadığını öne
sürdü. Binaya hurda için
girdikleri öğrenilen Emircan
Tunç (18) ile Mustafa Uykun
(16) enkaz altında kalarak
can vermişti.  I SAYFA 5
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Engelli gence
bile acımadılar

Kağıthane'de yürüme en-
gelli Umut Yılmaz tartıştığı

arkadaşı R.D. tarafından silahla
bacağından vuruldu. I SAYFA 3
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Yoğun mesaiye
devam edeceğiz

Büyükçekmece Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü ekipleri ilçede yeni

yol ve cadde çalışmalarını aralıksız olarak
sürdürüyor. Yaz aylarında asfaltlama 
çalışmalarına ağırlık veren ekipler, kış 
aylarında da yol yapım çalışma-
larını aksatmıyor. Daha
modern ve mutlu bir kent
için sorunsuz ulaşımın
olmazsa olmaz oldu-
ğunu vurgulayan 
Belediye Başkanı Hasan
Akgün; “Güvenli ulaşımını
sağlamakla görevli 
olduğumuz
için yoğun
mesaimize
devam 
edeceğiz”
açıklama-
sını
yaptı. 
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Büyük Birlik Partisi
(BBP) İstanbul İl Baş-

kanı Yaşar Sayan, “Cumhur 
ittifakının içinde olmaya devam
edeceğiz. Ancak son yapılan 
İstanbul ve Ankara aday açıkla-
malarında Cumhur ittifakının
içindeki diğer bir partiye İstan-
bul'dan 3, Ankara'dan da 3 tane
ilçe verilirken Büyük Birlik 
Partisi adeta unutulmuştur.
Cumhur ittifakının üvey evladı
muamelesi görmüştür” dedi. 
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Bize üvey evlat
muamelesi yaptılar

İSPARK 2018’de dört
milyon kar etmiş!

İBB Başkanı Mevlüt
Uysal, İSPARK'ın 3 

aylık zaman diliminde yaklaşık 
18 milyon zarar ettiğinin basına
yansıması dolayısıyla açıklama
yaptı. Uysal, İSPARK'ın 2018
sonu itibariyle yaklaşık 4 milyo-
nun üzerinde bir kar
elde ettiğini söyledi.
Uysal, “Biz o karı
da yine bisiklete,
bisiklet yoluna,
parklara harca-
yacağız” diye
konuştu. 
I SAYFA 5
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İttifak bir araya geldi
Cumhur İttifakı’nın
Silivri Belediye Baş-

kan Adayı Volkan Yılmaz,
AK Parti İlçe Başkanı
Mutlu Bozoğlu'nu ziyaret
etti. MHP İlçe Başkanı

Zafer Yalçın'ın da katıldığı
ziyarette AK Partili ve
MHP'li heyet arasında
seçim toplantısı gerçekleşti-
rildi. Toplantının ardından
zafer vurgusu yapıldı. 
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CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı
Mevlüt Uysal

Belediye Başkanı 
Hasan Akgün

I SAYFA 4

Ali Kaya

Yaşar
Sayan

I SAYFA 4
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

# Farkındalık-Mutlu Olma Sanatı ve
Yaşam Sevinci Kitabımdan @far-
kindalikkitap Yeni mezun olmuş

bir öğretmen olan Mary, Navajo Kızılderili-
lere ait bir yerleşim bölgesinde öğretmenlik
yapmaya başlamıştı. Her gün beş öğrenciyi
tahtaya çağırıyor ve ödev olarak onlara ver-
miş olduğu basit bir matematik problemini
çözmelerini istiyordu. Onlar ise, tahtanın
önünde sessiz ve isteksiz bir şekilde duruyor-
lardı. Mary bir türlü anlayamıyordu. Ne eği-
tim derslerinde, ne de Phoenix'de staj
yaparken öğrendikleri bir işe yarıyordu.

"Neyi yanlış yapıyorum? Neden hep prob-
lemi çözemeyecek öğrencilerimi tahtaya kal-

dırıyorum acaba?" diye kendi kendine sorup
duruyordu. En sonunda, öğrencilere sormaya
karar verdi ve genç Kızılderili öğrencilerin-
den benlik imgesi ve öz değer konusunda şa-
şırtıcı bir şey öğrendi.

Öğrenciler birbirlerine birey olarak saygı
duyuyorlardı ve herkesin problemleri çözmeyi
beceremeyeceğini biliyorlardı. Bu genç yaşla-
rında bile sınıf içerisinde kazanan-kaybeden
yaklaşımının sergilenmesinin bir işe yarama-
yacağını düşünebiliyorlardı. Tahtanın önünde
bir öğrenci mahcup olursa bunun kimseye bir
şey kazandırmayacağına inanıyorlardı. Onun
için, herkesin önünde birbirleriyle rekabete
girmeyi reddediyorlardı.

Bunu öğrendikten sonra,
Mary sistemi değiştirdi. 

Artık öğrencilerinin ödevlerini teker teker
kontrol ediyordu. Hiçbirini de diğerlerinin
önünde mahcup duruma düşürmüyordu.
Gençlerin hepsi öğrenmeye hevesliydi. Ama
bunu yaparken başka birisini kötü duruma
düşürmeyi istemiyorlardı.

Hayatta başarılı olmak hepimizin dileği.
Bunun için uzun bir yol var. İlkokul sıraların-
dan üniversiteye oradan iş yaşamına kadar
bu uzun yolda hep iyi olmak amaçlanır. Çoğu
birey için bunun yolu başkalarından daha iyi
olmak ile olur. Yani başarı tanımı başkaları

ile kıyaslanarak oluşturulur. Böylece başarı
basamaklarından çok rekabet ve hırs adım-
ları atılır.

Çoğu eğitim sistemi başarılı olmanın tanı-
mını, başkalarının önüne geçmek olarak ya-
parlar. Böyle bir sistemde çocuklar
arkadaşlarının bilemedikleri soruyu bilir-
lerse, diğerlerinden en önce parmak kaldırır-
larsa başarılı olurlar.

Daha sonra liselere ve üniversitelere hazır-
lık sürecinde de benzer durum söz konusu
olur; diğerlerinden yüksek puan al ki istediğin
yere gire bilesin. Ve bu durum işe girerken de
benzerdir; diğerlerinden daha iyi ol, onların
önüne geç; ancak öyle fark edilirsin... 

Görüldüğü gibi rekabet duygusu bize
küçük yaşlardan itibaren yaşam boyunca 
aşılanır. 

Fakat olumsuz sonuçları bulunmaktadır.
Başta rekabetin amacı başarılı olmak iken

kişi başarılı olmak yerine daha çok hırslı olur.
Kişiler arası ilişkileri bozulabilir, fiziksel ola-
rak sürekli gergindir. Kaygı, stres, her an te-
tikte olma hali, tedirginlik, huzursuzluk en
başta gelen duygularıdır. 

Bu duygular ve karmaşık zihinle hedefle-
diği başarıya ulaşması da oldukça güç olur.

Başarılı olmak ve bu süreçte sağlığınızı
kaybetmemek istiyorsanız, yıllarca öğretilene
karşı çıkın, başkalarıyla rekabet etmeyi bıra-
kın. Hayatın her döneminde yarışacak pek
çok kişi var ve hepsini geçmek mümkün ol-
masa bile sonu başarı değil tükenmişlik ola-
caktır. Sadece kendi yapabildiklerinizi fark
edin ve kendi performansınızı en iyi hale ge-
tirmeye çalışın. Gözüm üzerinizde... Özgüve-
ninizi aşağıya çekecek ve Sizi yetersiz
hissettirecek durumlarda asla kendinizi baş-
kalarıyla kıyaslatmayın ve kıyaslanmasına
müsade etmeyin.

Gerektiğinde rekabeti reddetmek işe yarayabilir Nasıl mı?
Aşağıdaki eğitici hikayeyi okuyun

T iroit hormonları iskelet ve santral sinir
sistemi başta olmak üzere, organ gelişi-
minde, vücut ısısının düzenlenmesinde,

yağ ve karbonhidrat metabolizmasında önemli
roller üstleniyor. Tiroit bezinde veya tiroit hor-
mon sentez basamaklarında oluşan bir sorun
nedeniyle tiroit hormonları az üretilirse, bu tab-
loya hipotiroidi deniyor. Doğumsal olabildiği
gibi sonradan da gelişebiliyor. Doğumsal hipo-
tiroidinin en önemli özelliği ise tedavide gecikil-
diği takdirde zeka ve büyüme geriliği gibi ciddi
tablolar oluşturabilmesi. Acıbadem Maslak
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap
Semiz hastalığa erken tanı konulmasının çocu-
ğun sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemli
olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle çocuğun
büyüme hızının azalması, uyku hali, kilo alma,
soğuğa tahammülsüzlük, kuru cilt ve kabızlık
gibi erken dönem belirtileri oluştuğunda zaman
kaybedilmeden bir hekime başvurulması çok
önemli” diyor.

İlk 3 yaşa dikkat!

Beyin gelişimini sağlayan en önemli hormon,
tiroit hormonu. Dolayısıyla doğumsal hipoti-
roidi tedavisinde gecikme beyin gelişiminin en
hızlı olduğu ilk 3 yaşta ciddi nörolojik etkilen-
meye yol açıyor. Örneğin, çocuklarda zeka ve
büyüme geriliğine neden olması gibi! Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi
Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz ülkemizde yapı-
lan yenidoğan hipotiroidi taraması ile doğum-
sal hipotiroidinin erken tespit edilebildiğini
belirterek, “Bu sayede zeka ve büyüme geriliği
önlenebiliyor. Tedaviye ilk 20 günde başlanırsa
IQ puanında hiçbir etkilenme olmuyor. Edinsel
hipotiroidi olgularında da erken tedavi ile okul
başarısında azalma, büyüme - gelişme
geriliği,karbonhidrat ve yağ metabolizma bo-
zukluğu hızla düzeliyor” diyor.

En sık görülen nedeni Hashimoto

Çocukluk yaş grubunda, özellikle 5-6 yaşından
sonra gelişen tiroit fonksiyon bozukluklarının
en sık nedeni, Hashimoto hastalığı. Tiroit bezi-
nin otoimmun bir reaksiyonla harabiyeti so-
nucu oluşan bu hastalık tiroit hormonu üreten
hücrelerde atrofi ve yetersiz hormon üretimiyle
sonuçlanıyor. Hashimoto tiroiditi oluşumunda
pek çok faktör rol oynuyor. Güçlü bir genetik
geçiş yanında çocuklarda otoimmüniteyi tetik-
leyen viral enfeksiyon, kimyasal veya hormonal
vb. çeşitli çevresel faktörler de etkili oluyor.

Hipotiroidi habercisi olabilir

Belirtiler doğumsal ve edinsel hipotiroidide

farklı olmakla birlikte, temelde hormon eksikli-
ğine ait bulgular gelişiyor. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı
Prof. Dr. Serap Semiz doğumsal hipotiroidi
hastalığının yenidoğanda silik belirtiler vere-
bildiği uyarısında bulunarak, “Doğum ağır-
lığının fazla olması, geniş bir bıngıldak,
göbek fıtığı, uzayan yeni doğan sarılığı,
uyku hali, kuru cilt ve kabızlık başlıca
belirtilerini oluşturuyor” diyor.
Hashimoto tiroiditi sessiz ve yavaş
seyreden bir hastalık olduğu için
belirtiler ebeveynlerin gözünden
kaçabiliyor. Ancak hipotiroidi be-
lirgin olduğunda halsizlik, yor-
gunluk, kabızlık, kilo alma, kuru
cilt, soğuk intoleransı ve saç dö-
külmesi ile sinyal verebiliyor. Te-
davide gecikildiğinde de, boy
kısalığı, tiroit bezi hacminin artı-
şına bağlı olarak boğazda baskı
hissi, terlemede azalma, eklem
ağrısı ve kas krampları
oluşabiliyor.

Soğuk havada üşümek olağan bir durum kuşkusuz. Ancak çocuğunuzun soğuğa
karşı tahammülü yoksa, sık sık üşüyorsa dikkat! Bunun nedeni hava ısısının düşük
olması değil, çocuğun büyüme ve gelişiminde anahtar rol üstlenen tiroit 
hormonunun az salgılanması, bir başka deyişle “hipotiroidi” olabilir
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Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
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HIpoTIroIdI
olmasIn!

Hipotiroidi tedavisi, eksik olan tiroit hormonu-
nun yerine konmasıyla gerçekleşiyor. Çocuğun
gereksinimi olan miktardaki L- Tiroksin günlük
tek doz olarak veriliyor ve düzenli aralıklarla ya-
pılan tiroit hormon testleriyle doz ayarlaması

yapılıyor. Prof. Dr. Serap Semiz tedavinin ge-
nelde yaşam boyu ilaç kullanımı şeklinde devam
ettiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Geçici olabileceği düşünülen bazı doğum-
sal hipotiroidi olgularında ise 3. yaşta ilaç
kesilerek tablo değerlendiriliyor. Hashimoto ti-
roiditi olan çocuklarda hipotiroidi oluştuğunda

da tiroit hormonu tedavisi uygulanıyor. Düzenli
takiple ilaç doz ayarlaması yapılıyor ve

eşlik eden diğer hastalıklar varsa
bu problemlere yönelik ek te-

daviler veriliyor.”

Çocuk sürekli üşüyorsa dikkat edin

Tedavisi aslında oldukça basit

Ömür’lük konser

Kadınları 
korkutan
hastalık!

ÖMÜR Gedik ve Hayko yılba-
şında İstanbul Marina’da BVS
gruba ait ByBalıkçı adlı me-

kanda sahne aldılar. Ezra Tuba imzalı el-
bisesi ile büyük beğeni toplayan Gedik
sevilen şarkılarını mekanı dolduran dinle-
yicilerle birlikte söyledi. Gecenin ilerleyen
saatlerinde Hayko ile de bir düet yapan
Gedik, Hayko ile iyi bir ikili olduklarını ve
ilerleyen günlerde birlikte sahne yapmaya
devam edeceklerini söyledi.

Cem Yılmaz'a atıf

Gedik, yeni yıl mesajında ise gündemdeki
bir polemiğe yer vererek, “Yeni yılda bize
verilen 365 boş sayfayı en iyi şekilde dol-
duralım. 2019 elimizdeki değerlerin kıy-
metini bileceğimiz bir yıl olsun, özellikle
de Cem Yılmaz gibi kırk yılda bir gelenle-
rin” dedi. Hayko ise sahneden “yüzü-
müzü güldürecek her şeyin başımıza
geleceği bir yıl olsun” mesajını verdi. 

ACIBADEMAltunizade
Hastanesi Kadın Hastalık-
ları ve Doğum Uzmanı

Doç. Dr. Osman Temizkan, Rahim
Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsa-
mında yaptığı açıklamada, rahim ağzı
kanserine karşı tedbirler arasında başı
çeken HPV aşısını anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.
Rahim alt bölgesinin kanseri olan
rahim ağzı (serviks) kanseri, tüm
dünyada kadın jinekolojik kanserleri
arasında üçüncü sırada yer alıyor ve
en çok 35-55 yaşları arasında görülü-
yor. Sinsice ilerlediğinden çoğunlukla
ileri evrede teşhis edilebilen bu tehli-
keli hastalığa özellikle HPV virüsü de-
nilen ve cinsel yolla bulaşan bir
virüsün neden olduğunu belirten Acı-
badem Altunizade Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.
Dr. Osman Temizkan “Bu kanser
HPV infeksiyonları genç yaşlarda bu-
laştığından do-
layı özellikle
genç kadınları
tehdit ediyor.
Cinsel yaşamı
olan her 2 ka-
dından birisi,
hayatının her-
hangi bir döne-
minde HPV
virüsü alırken,
buna karşın vi-
rüsü almak
kanser olmak
anlamına gel-
miyor” diyor. 

Sağlıksız beslenmeden sigaraya
ve cinsel ilişkiye başlamaya dek
birçok faktör rahim ağzı kanseri
riskini artırıyor. Ancak öncelikli
risk unsuru; HPV virüsü. Özel-
likle genç kadınları tehdit eden
ve sinsice ilerleyen rahim ağzı
kanserini önlemekse mümkün

Uzmanlar çocukların sürekli
üşümesi durumunda kontrole
ihtiyaç olduğunu söyledi.



C umhur İttifakı ve Millet İttifakı bu se-
çimlere damga vuracak.
AK Parti İstanbul'da üç ilçeyi (Maltepe,

Silivri ve Beşiktaş'ı) MHP'ye verdi ya.
İyi Parti'de CHP'den en az üç ilçe kopartma

peşinde.
Bilindiği gibi, İYİ Parti CHP’nin elindeki

mevcut 8 il belediyesi olan Burdur, Sinop, Gire-
sun, Kırklareli, Zonguldak, Edirne, Çanakkale ve
Yalova’da aday çıkarmayacak ve CHP’yi destek-
leyecek.

İYİ Parti ayrıca Bolu, Sivas ve Kırşehir’de de
CHP’yi destekleyecek.

CHP ise Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Denizli,
Konya, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Osmaniye,
Isparta ve Nevşehir'i İyi Parti'ye bırakma kararı
almıştı.

İşte o İYİ Parti, İstanbul'un birçok ilçesinde
aday çıkartmak istiyor.

Gerekçe olarak da şunu gösteriyorlar; 24 Ha-
ziran seçimlerinde AK Parti 41, MHP 8 ora-
nında oy almıştı. CHP 26 İyi Parti 8 oranında oy
almıştı. AK Parti güçlü olduğu 3 ilçeyi MHP'ye
verdi. İyi Parti ile CHP arasında daha az oy farkı
olduğu için CHP kazanılacak ilçelerden en az
dördünde İyi Parti'yi desteklemek zorunda. Aksi
halde ittifakta prüzler çıkar...

***
Bakalım Balıkesir'de istediğini alan İyi Parti

İstanbul'da da istediğini alacak mı?
Üsküdar, Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece

ve Maltepe İYİ Parti'nin göz koyduğu ilçeler ara-
sında görülmekte.

Peki bu ilçelerde CHP aday çıkartmayıp İYİ
Parti'ye bırakırsa bu partinin adayları var mı der-
seniz hemen söyleyelim.

İyi Parti öncelikle parti üst düzey yöneticile-
rini bu ilçelere yönlendirecektir.

Yok bu isimler arasında aday bulunamaz ise o
zaman, İyi Parti mensubu olup olmadığına bak-
maksızın, her ilçede aday kriterlerine uyan (Sevi-
len, tanınan, sayılan, kariyer sahibi siyasiler...)
isimleri aday yapma yoluna gideceklerdir...

***
Yeri gelmişken hemen söyleyelim.
Bugün (4 Ocak 2019 Cuma) saat 14:00’de

gerçekleşecek Parti Meclisi (PM) toplantısında
CHP 100-120 belediye başkan adayını daha
açıklayacak.

Ancak bu toplantıda İstanbul ilçelerinin gün-

deme gelmesi beklenmiyor.
İstanbul için partililer önce 15 Ocak ve daha

sonra 22 Ocak tarihlerini bekleyecekler.
***

Evet yazımızın başlığında ne diyorduk.
İttifaklar seçmenleri birçok arayışa soktu.
Öncelikle yaşadığı kentte adayı beğenmeyen

seçmen hemen kendisine en yakın ilçeden oy ve-
receği aday bakmaya başladı.

Örneğin adam Büyükçekmece'de oturuyor.
Seçmen kağıdı orada olan MHP seçmeni. Ama
AK Parti adayını beğenmiyor. Silivri adayı
MHP'li Volkan Yılmaz'a oy vermenin hesaplarını
yapmaya başlıyor.

Adam Silivri'de oturuyor. AK Parti seçmeni.
İttifak Adayını beğenmiyor. Ve en yakın yerde
AK Parti adayına oy vermenin hesaplarını
yapıyor.

Aynı hesapta parti isimleri yerine İyi Parti ve
CHP olarak, ilçe isimlerini de ittifak adayları
olan belediyeleri yazın ve değiştirin.

Böyle devam ediyor.
Bir başka arayışa gelince, bu günlerde ittifak

sayesinde MHP ve İyi Parti'ye geçmeye çalışan-
lar azımsanacak kadar değil.

Özellikle belediye meclis üyesi olmak isteyen,
AK Parti ve CHP'den dosya veren birçok isim
daha önce MHP veya İyi Parti'ye geçmediğine
bin pişman durumda.

Neyse bakalım adayların tamamı açıklansın.
O zaman birçok şey daha bir netleşebilir....

Memleket havası alacağız

Bu arada bu haftasonu memleket havası ala-
cağım için her zamanki gibi heyecan doluyum.

Önce Sarıkamış Şehitleri anma etkinliklerinde
bulunacağız.

Sonra doğduğum yer olan olan Kars'ın 
Arpaçay ilçesinde bazı tören ve açılışlarda 
bulunacağız.

Sonrasında ise yöresel yemeklerimizden hepi-
nizin bildiği kaz etinden, peynirinden, yoğurdun-
dan tadacağız.

Tabi önemli gelişmelerde, daha partiler açıkla-
madan belli olan adaylarla ilgili kulis bilgileri al-
dığımızda ise sosyal medyadan paylaşımlarımız
ile sizlere ulaşmaya çalışacağız.

Haftaya görüşmek üzere diyorum...
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O lay dün saat 15.30
sıralarında yaşandı.
Doğuştan yürüme

engelli Umut Yılmaz dayısını
ziyaret için akülü engelli ara-
cıyla Nurtepe'den Gültepe'ye
geldi. Dayı Mesut Değir-
menci evinin önünde otomo-
biline kışlık lastik takarken
Umut Yılmaz onu beklemeye
başladı. Bir süre sonra Umut
Yılmaz yanına gelen arkadaşı
R.D. ile tartışmaya başladı

Yardımına koştular

Tartışma sırasında R.D. ta-

banca ile tekerlekli sandalye-
deki Umut Yılmaz'ın baca-
ğına ateş etti. Saldırgan olay
yerinden kaçarken silah se-
sini duyan dayı Mesut De-
ğirmenci ve mahalle
sakinleri yaralanan Umut
Yılmaz'ın yardımına koştu.
Yakındaki özel bir hastaneye
götürülen Umut Yılmaz bu-
rada yapılan ilk müdahale-
nin ardından bir yakınının
otomobili ile Şişli Hamidiye
Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine getirilerek tedavi al-
tına alındı. DHA

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla
uyanmak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan
uzak, tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of
Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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yÜZDE 96
EngElli

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1İttifaklar seçmenleri
arayışa soktu!

Kağıthane'de yürüme engelli Umut Yılmaz tartıştığı
arkadaşı R.D. tarafından silahla bacağından vuruldu.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı öncesi Umut Yılmaz'ın tekerlekli 
sandalye ile sokakta dolaşması ve saldırganın olay
sonrası kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı

çöp kamyonu çarptı hayatını kaybetti
EsEnyurt'ta karşıdan
karşıya geçmek isteyen su-
riyeli bir kadına çöp kam-

yonu çarptı. Zeynep yusuf (49) isimli
kadın hayatını kaybetti. Olay Battal-
gazi Mahallesi Çamlıbel sokak'ta saat
11.00'da meydana geldi. Çöp kam-
yonu 2 çocuk annesi suriyeli Zeynep
yusuf yolun karşına geçmek istedi. Bu
sırada kadına çöp kamyonu çarptı.
Kazada Zeynep yusuf ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis

ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Şoför kadını fark etmedi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadı-
nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ka-
dının cenazesi olay yerine gelen
cenaze aracına konarak adli tıp Ku-
rumu Morguna kaldırıldı. Kamyon şo-
förü ise gözaltına alındı. Görgü
tanıkları, kadının kamyonun kör nokta-
sında kaldığını ve şoförün kadını far-
ketmediğini öne sürdü. DHa

EngElliyi bAcAğınDAn

vurDulAr

Olayı haber alıp gelen Baba Mahir Yılmaz, "Ben
olay sırasında orada yoktum. Dayısı otomobilin
lastiklerini değiştirirken o da yanında bekliyor-
muş. Arkadaşı R.D. onu köşeye çağırıyor. Tartışma
sırasında mücadele ederken R.D. aniden silah sı-
kıyor. Oğlum bacaklarından yüzde 96 engelli, bel-
den aşağısı tutmuyor. Oğlumun mahalleden
arkadaşı R.D.'ye borcu varmış ödeyememiş onun

için yapmış" diye konuştu.  Dayı Mesut Değirmenci
ise, "Yanımdaydı. Ben otomobilin lastiklerini de-
ğiştiriyordum. Pat diye bir ses duydum baktım
Umut yanımda yoktu. Biraz yürüdüm, baktım. Ba-
cağından vurulmuş sandalyesinde oturuyor. Kan
geliyordu. Hemen hastaneye götürdüm" dedi.
Polis arkadaşını vuran R.D.'yi yakalamak için ça-
lışma başlattı. 

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Hırsızlar her yerde aranıyor
Sultangazi'de bir hafta arayla akü satan iki ayrı iş yerine kepenkleri kırarak giren yüzleri maskeli
şüpheliler değeri 70 bin lirayı bulan aküleri alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları inceleyen
polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor

İlk olay 23 Aralık Pazar günü Sultan-
çiftliği Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Yüzleri maskeli 4 şüpheli akü satışı

yapan bir işyerine gelip çaldıkları aküleri araca
yüklemişler, tam o sırada işyerine gelen dükkan sa-
hibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla
hırsızların aracına çarpmıştı. Güvenlik kamerala-
rına da yansıyan görüntülerde büyük panik yaşa-
yan hırsızlar, kaçmayı başarmıştı.

Kapşonlu hırsızlar

1 hafta sonra şüpheliler yine ortaya çıktı. Sultan-
çiftliği Mahallesi'nden sonra Cebeci Mahalle-
si'ndeki iş yerine girdi. Kepenkleri levye ve demir
kesme makası ile kıran şüpheliler, içeriden yaklaşık
45 bin TL değerinde 110 akü alarak kayıplara ka-
rıştı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan
olayda, beyaz bir araçla gelen 4 kişi yanlarında ge-
tirdikleri levye ve demir kesme makası ile iş yerinin
kepengini kırıyor. İçeri giren şüpheliler yaklaşık 16
dakika içerisinde 45 bin TL değerinde 110 adet
aküyü geldikleri araca yüklüyor. DHA

İş yerinden 45 bin lira değerinde akü
çalınan Fatih Bostan, "Çocukları ders-
haneye bırakmak için evden çıktım.
Çocukları bıraktıktan sonra alarm şir-
keti beni aradı. Cep telefonumdan ka-
mera sistemine girdim ve iş yerimde
yüzü maskeli birkaç kişinin olduğunu
tespit ettim. Hızlı bir şekilde iş yerime
geldim. İş yerimin önünde beyaz renk
bir araç gördüm. Biri şoför olmak üzere
toplam 4 kişiydiler. Araca akü yükle-
diklerini fark ettim. Hemen müdahale
ettim, hızlı bir şekilde kaçtılar. Orta-
lama 45 bin TL'yi bulan 110 adet akü
çaldılar. Bölgemizin kanayan yarasıdır
bu olaylar. Mağduruz. Geçtiğimiz hafta
da aynı kişiler başka bir işyerine gire-
rek akü çaldılar. Buna bir an önce em-
niyet teşkilatımızın önlem almasını
istiyorum" diye konuştu.

KovAlADım KAçtılAr

Yürekler
ağza geldi

Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda
korku dolu anlar yaşandı. Patlama
sonrası alevler arasında kalan
görevli yaralandı. O anlar 
güvenlik kamerasına yansıdı

bakırköy'de bir akaryakıt
istasyonunda yaklaşık 2 ay
önce meydana gelen olayın

görüntüleri yeni ortaya çıktı. Akaryakıt
istasyonunda araçlar gaz alırken pom-
panın hortumunda kaçak oldu. Hor-
tumdan yükselen gaza 2 görevli
hemen müdahale etmeye çalıştı.  O sı-
rada aracına gaz alan bir otomobil sü-
rücüsü paniğe kapılarak gaza bastı.
Araçtan fırlayan LPG hortumunda
patlama meydana geldi. 

Koşarak uzaklaştı

Patlamada alevlerin arasında kalan
görevlinin elbiseleri tutuştu. Alevler
arasında kalan görevli koşarak uzak-
laştı. Bu sırada akaryakıt istasyonun-
daki güvenlik önlemleri devreye girdi.
Elektrik ve gaz kesilince yangın daha
fazla büyümeden söndü. Bir görevli de
yangın söndürme tüpüyle müdahalede
bulundu. Olay sonrası hastaneye kay-
dırılan görevlinin sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi.  DHA

Ormanda kayboldu 
AFAD kurtardı

arnavutköy'de ormanlık
alanda kaybolan Ömer Baş-
lantı, AFAD ve Arnavutköy

ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin
yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bu-
lundu. Ömer Başlantı, Arnavutköy
Devlet Hastanesi'nin arkasında bulu-
nan ormanlık alanda dün akşam saat-
lerinde kayboldu. Telefonunun şarjı
bitmek üzereyken 155'i arayarak kay-
bolduğunu söyleyen genci aramak için
polis ve AFAD Arama Kurtarma Ekip-
leri seferber oldu. 

4 saat sonra bulundu

Ormanlık alanda yaklaşık 4 saat süren
arama kurtarma çalışmalarına eğitimli
arama kurtarma köpekleri de katıldı.
Telefonunun şarjı bittiği için konum bil-
gisine ulaşılamayan genç, seslerini du-
yuran ekipler tarafından bulundu.
Sağlık kontrollerinin ardından Ömer
Başlantı ifadesi alınmak üzere Yavuz
Selim Polis Karakolu'na götürüldü.

Zehir tacirlerine operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu ope-
rasyonu düzenledi. Operasyonda 10

bin doz uyuşturucu imal edilebilecek madde Me-
tamfetamin ele geçirilirken, şüpheli ile ekiplerin
arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. İl
Jandarma Komutanlığı ekipleri M.N. isimli kişi-
nin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye
uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti. Esen-
yurt'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler,

M.N.'yi adım adım takibe başladı.

Operasyon anı kamerada

Şüphelinin kullandığı araç Hürriyet Mahalle-
sinde durduruldu. Jandarmayı fark eden M.N. ile
ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Elinde bu-
lunan siyah poşeti park halinde bulunan bir ara-
cın altına atan şüpheli ekipler tarafından
yakalandı. Şüpheli M.N. çıkarıldığı adli makam-
larca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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A k Parti, Anayasa’ya uysa da uymasa
da İstanbul adayını ve ilçe 
adaylarını açıkladı.

Evet, Anayasa’nın 94. Maddesine göre,
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Baş-
kan Vekilleri, üyesi bulundukları siyasi parti-
nin veya parti gurubunun meclis içinde veya
dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği
olan haller dışında, meclis tartışmalarına ka-
tılamazlar; başkan ve oturumu yöneten baş-
kan vekili oy kullanamazlar.” Hükmüne,
adında Adalet geçen parti riayet etmedi. Mu-
halefet tarafından uyarılıyor. Kale alan yok.

Şimdilerde yeni bir tez ortaya çıktı. YSK
adayları açıklamadan önce istifa etmelidir.
Aksi taktir de seçilmiş olsa bile 1963 yılında
olduğu gibi başkanlığı iptal edilir. Şeklinde
yorumlar var, var olmasına da kim uygular
nasıl uygulanır bilinmez.

Binali Bey devlet hizmetinden gelerek,
Milletvekilliği, Bakanlık, Başbakanlık yap-
mış, halen Meclis Başkanlığını sürdürmekte
olan birisi. Bunca yıldır hak, hukuk ve adaleti
bilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu çelişki-

ler ya da gerginlikler sürüp giderken, iktidar-
dan birisi ya da direk Binali Bey bu konuya
bir açıklık getirmesi gerekmez mi?

Yok sa, “İstanbul seçimini kaybedersem
tekrar Meclis Başkanlığına gelemem mi?”
diyor. Bir başka deyimle, pirince giderken el-
deki bulgurdan olma halimi var. Bana göre
TBMM Başkanlığından istifa edip seçimi
kaybetse de, istifa ettikten sonra Meclis Baş-
kanlığına seçilen kim olursa olsun, istifa etti-
rilir ve tekrar Binali Beyi seçerler diye
düşünüyorum.

Belli ki bu tartışma sürüp gidecek. AKP
adaylarını açıklayıp sahaya indi ve çalışmala-
rına başladı. Bu arada ittifak gereği
MHP’nin kazanma ve oy alma şansı olmayan
ilçelere de MHP adaylarını yerleştirdiler on-
lardan da ses seda yok.

Chp ne yapiyor?

Seçim sığtartı verilmişken Ekrem İma-
moğlu gece gündüz demeden çalışmalarını
sürdürüyor. Güzel de, ilçe ziyaretlerinde ya-
nında ilçenin adayı yok. Mevcut Belediye

Başkanlarından kimin aday
olup olmayacağı belli değil. Adam tek başına
İstanbul’u sırtladı gidiyor.

Tüm ilçeler kaynayan bir kazan. Genel
Merkez de öylece bakıyor. Oralarda birçok
aday adayı çeşitli görüşmeler ve pazarlıklar
içerisinde. CHP ve ruhuna yakıştıramadığım
bir şekilde aday adayları şimdiden birbirlerini
karalamaya başladılar bile. Yarınlarda müra-
caat etmiş adaylardan illa ki birisi açıklana-
cak. O zaman diğer aday adayları
kendilerinin açıklandığı gibi çalışmaz ise İs-
tanbul nasıl alınacak?

CHP Genel merkezinin bir an evvel karar
veril ilçelerdeki kaynamayı ve gruplaşmayı
önlemelidir. Bunlara örnek vermek gerekirse
hemen ilk akla gelen Esenyurt, Küçükçek-
mece, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy’dür.

Buralarda her aday adayının bir beklentisi
var. İzlenim ve duyumlarına göre, mezhep ve
köken gruplaşması başta gelirken, onun

adamı, bunun adamı söylemleri de var. Bu
konuya bir an evvel son vermek ve insanları
kaynaştırmak elbette parti yöneticilerinin
görevidir.

Beyoğlu, Beykoz, Zeytinburnu, Eyüp,
Sarıyer adayları Giresunlu olmalıdır

Yerel seçimlerde hemşericiliğin particilik-
ten önde olduğu bilinen bir gerçektir. Bu du-
rumda yukarıda belirtilen ilçelerin nüfus ve
seçmen yapısına bakıldığında Giresun çoğun-
luktadır. CHP buralarda kazanmak istiyorsa
bu durumu değerlendirip adaylarını da Gire-
sunlulardan seçmelidir.

İçerisinde olduğum Beyoğlu’n dan örnek
vermem gerekirse;

Beyoğlu’n da yaklaşık 45 bin civarında Gi-
resun doğumlu seçmen var. Bunların ikinci ve
üçüncü nesilleri İstanbul doğumludur. Bu
nüfus içerisinde 23 bin civarında Alucralı var.

Alucralılar 1984 yılından buyana ağırlıklı
olarak sağ partilere oy vererek onlar Beyoğ-
lu’n da  hep iktidar yaptı. Bu zamana kadar
karşılığını da almış değil. Yani Alucralı büro-
krat, ya da yetkili başkan yardımcılığı, bele-
diyeye hizmet satan bir firma yok.

Geçtiğimiz sene ilçe kongresine Alucra

Vakfı yönetici ve delege önerdi, hiç birisi lis-
tede yer almadı. Milletvekili adayları çıka-
rıldı yine oralı olan olmadı.

Beyoğlu’n da ki Giresun ve Alucralılar
şimdi, “Bunların burunlarını sürtme ve gere-
keni yapma zamanı gelmiştir. Biz burada 28
ve 58 le iş birliği eder bu seçimi kazanırız.
Bu nedenle adayımız Giresunlu ve Alucralı
olmalı” diyorlar.

Ben bu durumu İl başkanı başta olmak
üzere Genel başkan Kılıçdaroğlu’na Genel
Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit
Torun ve bölge Milletvekili Yüksel Mansur
Kılıç’a anlattım ve gerekçeli rapor da
verdim.

Hatta hemşerilerimin ve Beyoğluluların,
”Haydi başkan rövanşa çıkmak senin hakkın.
2009 da trafoyu patlatarak seçimi elinden
alanlara ders verip rövanşı almanın tam za-
manıdır” diyorlar.

İşte bu nedenle CHP Beyoğlu’nu kazan-
mak istiyorsa Aday belirtilen nedenlerle Gi-
resun ve Alucralı olmalıdır.

CHP görev verirse buna hazır olduğumun
bilinmesini isterim.

Gerisini partinin değerli yöneticileri bilir.
Onların taktiridir.

AKP tamam CHP’de belirsizlik

H er yıl yaz aylarında okulların tatil olmasını fır-
sat bilerek okul binalarının tüm bakım ve ona-
rım ihtiyaçlarını karşılayan Fen İşleri

Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda öğrencilerin kolay
ve güvenli ulaşımı için okul binalarının çevresinde yeni
cadde ve sokak çalışmalarına imza atıyor. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün Kumbur-
gaz Mahallesi’ne kazandırdığı Kuvay-ı Milliye
İlkokulu’nun çevresine bulunan tüm cadde ve yollarsa
asfalt, bordür, tretuvar, kaldırım ve çevre düzenlemesi
çalışmaları yapan ekipler, ihtiyaç duyulan tüm eğitim
kurumlarında ulaşımın kolaylaştırılabilmesi adına okul
yaya geçitleri, cadde, yol ve kaldırım yapımı, bakımı ve
onarımı gibi sayısız çalışmaya imza atıyor. 

İlçeye prestij katıyor

Bugüne kadar önemli ve ulaşım adına kritik noktalarda
bulunan pek çok prestijli yol çalışmasına imza atan
Başkan Akgün ve ekibi sayesinde, 2018 yılında Büyük-
çekmece onlarca yeni sokak ve cadde kazandı. İlçenin
işlek noktalarında bulunan çok sayıda cadde baştan
sona yenilendi. 2019 yılında da mesai nöbetine devam

eden Fen İşleri Müdürlüğü yeni plan ve projeleriyle ve-
rimli bir yıl daha geçirmeyi planlıyor. Ekiplerin son ola-
rak çalışmalarına devam ettikleri bazı cadde ve sokaklar
şu şekilde; Fatih Mahallesi Akbatun Sokak’ta yol
yapım, Karaağaç Mahallesi Özleyiş Sokak’ta yol
yapım, Pınartepe Mahallesi Doğı 1 Sokak’ta yol yapım,
Tepecik Mahallesi Çiğdem Caddesi’nde taş tamiratı,
Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde taş tami-
ratı, Cumhuriyet Mahallesi Akyurt Caddesi’nde taş ta-
miratı, Ulus Mahallesi Mehtap 1 Sokak’ta taş tamiratı
yapıyor. 

Ekipler 24 saat nöbette 

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan Acil Yol Bakım ve
Onarım ekipleri 24 saat süren çalışma nöbetleri sıra-
sında aciliyet gerektiren ve sorun oluşturabilecek aksak-
lıkların giderilebilmesi için mesai harcıyor. Ekip, asfalt
yama, kaldırım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürü-
yor. Her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da Fen İş-
leri’ne bağlı Kar Timi, 2019 yılında beklenen kar
yağışları için önlemlerini şimdiden almış durumda.
Gerçekleşebilecek kar yağışları sonrasında ulaşımın 

aksamaması
için 24 mahallenin
tamamında nöbet tutacak ekipler, yolların açık olması,
tuzlanması gibi çalışmaları gerçekleştirecek. Büyükçek-
mece Belediyesi karla mücadele ekipleri, kepçeler, grey-
derler, kamyonlar, tuzlama araçları,  ambulanslarla 24
saat teyakkuzda olacak. 
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Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri ilçede yeni yol ve cadde çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürüyor. Yaz aylarında asfaltlama
çalışmalarına ağırlık veren ekipler, kış aylarında da
yol yapım çalışmalarını aksatmıyor

Daha modern ve mutlu bir kent için sorunsuz ula-
şımın olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Başkan

Akgün; "Çağdaş belediyecilik anlayışının gereği olarak
bize düşen en önemli görev, modern ve ömürlük yol

projelerine imza atabilmek. Bugüne kadar ben ve ekip
arkadaşlarım, Büyükçekmecemize çok sayıda prestijli
cadde ve sokak kazandırmak için mesai yaptık. Her

mevsim ve koşulda vatandaşlarımızın kolay ve
güvenli ulaşımını sağlamakla görevli oldu-

ğumuz için yoğun mesaimize devam
edeceğiz" şeklinde konuştu. 

Yoğun 
mesaiye devam

BUTUN YOLLAR
HIZMETE 
CIKIYOR

Kar timleri göreve hazır
Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklaması
sonrasında ilçede etkili olası beklenen kar yağışına karşın kar timleri oluşturdu

Meteoroloji’nin kar ya-
ğışı uyarısı üzerine hare-
kete geçen Büyükçekmece

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
kar yağışının ilçeyi olumsuz etkileme-
mesi için 24 saat görev başında ola-
cak ekiplerin oluşturulması
yönünde talimat verdi.

Aksilik istenmiyor

Fen İşleri Müdürlü-
ğüne bağlı Kar Tim-
leri, İstanbul'da
perşembe gecesin-
den itibaren etkili
olması
beklenen soğuk
hava dalgasına
karşın tüm hazır-
lıklarını tamam-
ladı. Geçtiğimiz
yıllarda Büyükçek-
mece’de etkili olan
yoğun kar yağışlarında
Büyükçekmece Belediyesi
tarafından gerçekleştirilen öz-

verili çalışmaları sayesinde Büyükçek-
meceliler mağdur edilmemiş, alınan
önlemler sayesinde kış mevsimi hiçbir
aksilik yaşanmadan atlatılmıştı. Baş-
kan Akgün ve deneyimli ekibi, her yıl

olduğu gibi bu
yıl da

büyük bir özveriyle karla mücadeleye
hazır.

24 saat teyakkuz

Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele
ekipleri olağan bir kar yağışı duru-
munda, tuzlama araçları, kep-

çeler, greyderler, kamyonlar, ambu-
lanslar ve yüzlerce personeliyle 24
saat teyakkuzda olacak. Kar Timleri
ilçenin ana caddeleri, giriş yolları, so-
kakları ve bulvarlarında hizmet vere-
cek, vatandaşların zor durumda
kalması gibi durumlarda anında mü-
dahale edecek. Ayrıca vatandaşlar
Büyükçekmece Belediyesi’nin 444 0
340 numaralı telefonu arayarak yar-
dım talebinde bulunabilecekler.

Önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen
kar yağışıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan

Akgün; ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan açık-
lamada Büyükçekmece’de de etkili olması beklenen kar

yağışı için ekibimle birlikle gerekli önlemleri almış bulun-
maktayız. Büyükçekmece Belediyesi olarak, mevcut karla
mücadele araç ve personelimizle 24 saat nöbet esasına
dayalı olarak çalışmaya hazırız. Vatandaşlarımız olası
bir kar yağışı durumunda belediyemizden destek ve

yardım istemek için, Büyükçekmece Belediye-
si’nin sabit numarası olan 444 0 340 numa-

ralı telefonu arayarak talep ve
sorunlarını iletebilir" şeklinde

konuştu.

Vatandaş 
mağdur olmasın

Akgün, “Büyükçekmece için gece veya
gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Usta: Eğitim
eyleme geçmeli!

istanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından Arman Polat Ortaokulu’na kazandı-
rılan Z Kütüphane ve Türkçe Sokağı

açılışına katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, eğitimin eyleme geçtiği vakit asıl
amacına ulaştığını dile getirerek her daim okuyan, Türk-
çeyi doğru kullanan nesillerin yetişmesi adına bu tür eği-
tici mekânların önemli olduğunu dile getirdi.
Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane) ve Türkçe
Sokağı’nın açılışı, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan
Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta,
öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışın ardından öğrencilerin hazırladığı sahne perfor-
manslarını izleyen Başkan Usta, kütüphaneyi gezerek
okudukları kitaplar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Kitap okumak alışkanlık olmalı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar Hayat Olsun” pro-
jesi ile okullardaki kütüphaneler yeni imkânlarla geliştiri-
liyor ve zenginleştiriliyor. İçerisinde internet hizmeti
olan, dijital kitap içerikleri ile ( e-kitap, z-kitap ) zengin-
leştirilmiş, öğrenciye dilediği zaman destek verecek kü-
tüphaneler kazandırılıyor. Proje kapsamında
oluşturulan Türkçe Sokağı'nda öğrencilere kitap okuma
alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor. Bu sokakta
büyük edebiyat üstatlarının fotoğrafları, yazar ve şairle-
rin eserlerinden bölümler kapıları ve duvarları süslüyor.
Öğrenciler kitap okuma banklarında vakit geçirebiliyor.
Türkçe Sokağı’nda ayrıca kitap okuma köşesi ve satranç
köşesi de bulunuyor. BARIŞ KIŞ

Başkanların
seçim buluşması

Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Beykoz
Belediyesi AK Parti Başkan Adayı Murat
Aydın, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çe-

likbilek’i ziyaret etti. Başkan Çelikbilek ve Başkan Adayı
Murat Aydın ilk olarak makamda bir görüşme gerçek-
leştirerek Beykoz’a dair değerlendirme yaptı. Makam zi-
yaretinin ardından Başkanlık Toplantı Salonu’na geçildi
ve Başkan Yücel Çelikbilek tarafından Zeytinburnu Be-
lediye Başkanı Murat Aydın’ a ilçeye yapılan 10 yıllık
hizmetlerle ilgili brifing verildi. Toplantıda Beykoz Bele-
diyesi başkan yardımcıları ve danışmanlar da hazır bu-
lundu. Toplantının sonunda Başkan Çelikbilek
tarafından Murat Aydın’a Beykoz’un simgesi Çeşm-i
Bülbül hediye edildi. Başkan Aydın da Başkan Çelikbi-
lek’e ebru sanatıyla yapılmış bir tablo hediye etti.
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DUYARLILIK

5 yıl Geri Gelemiyorlar Kesin dönüş işlemleri için 
İl Göç İdaresi’ne başvuran Suriyeli sığınmacılar, sığınmacı kimliklerini
iade edip yol izin belgesi alıyorlar. Prosedür gereği ülkelerine 
döndükten sonra 5 yıl boyunca Türkiye’ye tekrar gelemiyor. 

İSTANBUL

T ürk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Su-
riye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suri-
ye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı

ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından
bölgenin güvenli hale gelmesi, Türkiye’de
yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini
hızlandırdı. Esenyurt Belediyesi’nin organi-
zasyonu ile ülkelerine kesin dönüş yapan
61’i çocuk 151 kişilik bir Suriyeli grubu
daha memleketlerine uğurlandı. Türki-
ye’den ayrılmanın burukluğunu yaşayan
Suriyeliler eski belediye binasının önünden
Esenyurt Belediyesi’ne ait 4 otobüse bine-
rek, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpı-
nar ve Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola
çıktı. Otobüsleri ve yiyecek ihtiyaçlarını
Esenyurt Belediyesi’nin karşıladığı Suriyeli
vatandaşlar uğurlanırken eşyaları da ayrı
araçla gönderildi. Memleketlerine dönme-
nin mutluluğunu yaşayan Suriyeli aileler,
Cumhurbaşkanına ve Türk halkına teşek-

kürlerini dile getirdi.

Birbirleriyle görüşüyorlar

Esenyurt Belediyesi Yabancılar İrtibat ve
Destek Ofisi Müdürü Pınar Sezgin Tekin,
151 Suriyeliyi daha gönderdiklerini vurgula-
yarak, "Suriyeliler, Kilis ve Hatay sınır kapı-
larından çıkışları sağlanıp Kızılay ve AFAD
ekipleri tarafından karşılanacaklar ve daha
sonra güvenli bölgelere yerleştirilecekler.
Gönderme işlemleri hızlandı. İlk gönderdiği-
miz günlere kıyasla bugüne geldiğimizde her
hafta 150-200’e yakın kişi gönderiyoruz. Şu
an bekleyen 200 kişilik bir grubumuz daha
var. Çünkü oraya gidenler burada kalanlarla
iletişim halinde. Gittikleri yerde sıkıntı olma-
dığını bildiriyorlar. Hatta bizimde giden aile-
lerden görüştüklerimiz var. Aileler bize
hayatın normal olduğunu ve sıkıntılarının
olmadığını bildiriyor. Bizlerle iletişime ge-
çenler onlarla da geçiyorlar ve bu her hafta

geri dönüşü kat kat arttırmaya başladı. Bu
şekilde geri dönüşler devam edecek. Biz de
Esenyurt Belediyesi olarak bunun hizmetini
vereceğiz" dedi.

Türkiye bize kapılarını açtı

Geri dönen Suriyelilerden Hasan Türkmeni
ise "6 yıldır Türkiye’deyim. Şimdi Halep’e
dönüyorum. Orada huzur görmedik kaçtık.
Türkiye bize kapılarını açtı. Vatanımıza dö-
nüyoruz heyecanlıyız. Yine iyiye gider inşal-
lah barış olur. Biz de huzura kavuşuruz.
Allah Türk halkından razı olsun" dedi. İki yıl
önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen
Mehdi Ali de "Şimdi Suriye de bir şey kal-
madı. Evime ülkeme döneceğim, heyecanlı-
yım. Allah razı olsun biz kendilerine çok
zahmete soktuk ama hepsi de iyi karşıladı.
Türkiye’nin her yerine geldim ama İstan-
bul’u unutamayacağım. Hatıralarım kaldı"
diye konuştu.

Y erel seçimlere üç aydan az bir zaman kala
tüm siyasi partiler son kozlarını oynuyorlar.
Bir yanda iktidar partisine koşulsuz destek

vererek yapılacak jestleri bekleyen MHP nin şekil-
lendirdiği Cumhur İttifakı.

Öte yanda iktidar partisini geriletmek için birlikte
yol yürümeye çalışan CHP ve İyi Parti den oluşan
Millet İttifakı.

Her ne kadar iki kutuplu bir siyasi yarışa dönüş-
türülmek istense de yaklaşık 6 milyon yurttaşın
oyunu alma başarısını göstermiş HDP gerçeği.

Siyasetin tüm aktörleri, oynayabilecekleri en iyi
rolü kapmaya çalışıyorlar.

Cumhur ittifakında en belirgin kriter Reise koşul-
suz itaat.

Bunun yanında milliyetçi- muhafazakar ve de
biraz Karadenizli olmak tercih için önemli bir avan-
taj sayılsa da son sözü kuşkusuz Erdoğan söylüyor.

Millet ittifakında; özellikle de AK Partinin kazan-
ması muhtemel yerlerde mümkün olduğunca ortak
bir adayın desteklenmesi öngörülüyor.

İlginçtir, her iki ittifakta da birazcık milliyetçi, bi-
razcık muhafazakar ve de HDP ye uzak olması şartı
aranıyor.

Öyle ki, oyu İYİ Parti den daha fazla olmasına
karşın kimi seçim bölgelerinde ısrarla ve inatla HDP
ye yakın görünmemek için seçimi bile riske edebili-
yorlar.

HDP ye gelince; özellikle de kayyum atanan bele-
diyeleri geri alabilmek adına yoğun bir çaba içeri-
sinde oldukları gözleniyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinde bekledikleri oyları
almaları hiç de sürpriz olmayacak kuşkusuz.

En çok merak edilen, batı illerinde nasıl bir tavır
koyacaklarıdır.

Kimi zaman en yetkili ağızlardan, iktidarı gerilet-
mek için, kendilerinin de olumlu bakabilecekleri itti-
fak adaylarını destekleyebileceklerini ve bu nedenle
büyük illerde aday çıkarmayabileceklerini söyleseler
de, Millet ittifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti hangi
akla hizmetse, bu yaklaşıma pek itibar etmiyorlar.

HDP ye oy veren her seçmeni terörist ya da po-
tansiyel suçlu gibi gören ilkel zihniyeti bir kenara
koyarsak, ittifak olmasa da HDP nin uzattığı bu
destek elini geri çevirenler, gözlerini milliyetçi oylara
dikmişler.

Oysa Türkiye de adıyla, sanıyla bir Milliyetçi parti
var zaten. Muhafazaklarlığı da AK Parti kimseye
bırakmaz iken bu milliyetçi-muhafazakar aday ısra-
rını anlamak mümkün değil.

Kaldı ki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Baş-
kanı Sayın Erdoğan ve kurmayları her fırsatta Kürt
oylarına talip olmaktan çekinmezlerken CHP ve İYİ
Parti deki bu mahcup, utangaç, “aman kimse duy-
masın” yaklaşımı çok pahalıya patlayacağa benzi-
yor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Sa-
lıcı’nın gösterdiği gerçekçi, cesur tavrı diğer yöneti-
cilerin de göstermesi bu kadar mı zor.

Sonuçta yasal olarak mecliste temsil edilen Tür-
kiye’nin 3. Büyük partisini görmezden gelmeye ça-
lışmak kimseye yarar sağlamaz.

Gözlerinizi kapatırsanız görmezsiniz ama karşı-
nızdaki yok olmaz.

HDP, yanlışı doğrusuyla bu ülkenin bir gerçeğidir.
Bugün kriter olarak ortaya konulmaya çalışılan

milliyetçi- muhafazakar adayları içinde barındıran
bir parti değildir elbet.

Ancak CHP nin kendisine bağlaşık olarak göre-
ceği parti de emekten yana, sol yanı ağır basan,
barış ve demokrasiyi savunan partiler olması gerek-
mez mi?

İçinde bulunulan siyasal konjoktör gereği HDP ile
ittifakı şimdilik kendi tabanına kabul ettirememesini
anlamak mümkün. 

Ama gerekçe olarak iktidarın eleştirilerini, müt-
tefiklerin endişelerini gösterirseniz, bir sosyal demo-
krat parti olarak sol seçmenin oylarını nasıl
alacaksınız?

Hak-hukuk- adalet diyerek yola çıkarak nasıl bir
cazibe merkezi olduysa, bugün de “Barış-özgürlük-
demokrasi” diyerek toplumun en geniş kesimlerini
yanına çekebilecek iken; iktidardan gelebilecek eleş-
tirilerden korkarak, İyi Parti’nin milliyetçi endişele-
rini dikkate alarak HDP ve Kürt seçmenlerden
gelecek desteği görmezden gelmek; CHP için hiç de
doğru bir siyasi tutum değildir.

Yerel seçimleri Türkiye’de barış içinde bir arada
yaşayabilecek bir sosyal iklimin oluşması, demokrasi
ve özgürlük alanlarını genişletilmesi için bir fırsata
dönüştürmek mümkündür.

Bunun yapılabilmesi için de iktidarın sürekli öte-
kileştiren, kutuplaştıran, tekçi politikalarına inat;
tüm demokrasi güçleriyle dayanışma içerisinde
olmak gerekiyor.

Bu, aynı zamanda giderek dağınık bir görünüm
sergileyen ilerici, devrimci güçlerin yeniden derlenip
toparlanması için de önemli bir fırsattır.

Amaç yalnızca belediyeleri almak olmamalı,
yerel demokrasinin güçlendirilmesi en önemli görev
ve hedef olmalıdır.

151 KISI GITTI
200 KISI SIRADA

Yerel seçimler ve 
hdp gerçeği

Esenyurt Belediyesi’nin 
organizasyonuyla ilçede yaşayan
61’i çocuk 151 kişi daha ülkesine
döndü. Esenyurt Belediyesi
Yabancılar İrtibat ve Destek
Ofisi Müdürü Pınar Sezgin
Tekin, "Gönderme işlemleri
hızlandı. İlk gönderdiğimiz
günlere kıyasla bugüne
geldiğimizde her hafta 
150-200’e yakın kişi 
gönderiyoruz. Şu an bekleyen 
200 kişilik bir grubumuz 
daha var" dedi 

Fatih'in Yedikule Mahallesi'nde iki 
kişinin yaşamını yitirdiği çöken binanın
enkazının kaldırılma çalışmaları 
belediye ekipleri tarafından
sürdürülüyor. Bazı mahalle sakinleri,
olayda ihmal olduğunu, gereken
önlemin alınmadığını öne sürdü

Yedİkule’de dün sabaha
karşı yanan binanın bitişiğin-
deki binada da akşam saatle-

rinde çökme meydana geldi. Çökme
sonucunda 4 kişi enkaz altında kaldı.
Enkaz altında kalanlardan bina sahibi
Turgut Peker kurtarıldı. Gecenin ilerleyen
saatlerinde ise binaya hurda için girdikleri
öğrenilen Emircan Tunç (18) ile Mustafa
Uykun'un (16) enkaz altından cansız be-
denleri çıkarıldı. Olayın ardından bölgeye
gelen Fatih Belediyesi’ne bağlı ekipler
enkaz kaldırma çalışmalarına devam edi-
yor. Sokağın dar olması nedeniyle enkaz
vinç yardımıyla yavaş yavaş parçalanıyor.

İhmal iddiası ortaya atıldı

Bazı mahalle sakinleri yaşanan  olayla il-
gili ilgili ihmal iddiasında bulundu. Ma-
halle sakinleri yangın sonucu
kullanılamaz hale gelen binanın yanın-
daki binaya giriş çıkışlar konusunda her-
hangi bir uyarı levhası konulmadığını
söylediler. Mahallelilerden Hasan Basri
Çalık (64), "Keşke girilmesini engelleyen
biri olsaydı, keşke binanın girişine yasak
konulsaydı bu acı tablo olmasaydı" dedi.
Bir diğer mahalle sakini Ali Sözeri (65)
ise, "Önlem alınamadı. 
Çünkü o kadar ani oldu ki fırsat bile bu-
lamadılar tahminimce. Olay çok çabuk
gelişti. Bu bina tarihi olarak geçiyor.
Daha önceden de yandı burası. Bir şey
yapamıyorlar. Bırakıyorlar ki kendisi çök-
sün" diye konuştu.  DHA

Geriye hurda araçları kaldı
Öte yandan enkaz altında kalarak yaşamını yitiren
Emircan Tunç ile Mustafa Uykun'dan geriye hurda
topladıkları tezgahları kaldı. İki gencin tezgahı 
yıkılan binanın bir arka sokağına bırakıldı.
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İSPARK'ın dört milyon karı var

İstanbul Büyük-
şehir Belediye Baş-
kanı Mevlüt Uysal,

Avrupa ve Dünya Şampiyo-
nalarında dereceye giren İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi
sporcuları ile bir araya geldi.
Burada konuşan Uysal, "Bili-
yorsunuz son günlerde bir tar-
tışma var. İSPARK
Büyükşehirde niye zarar edi-
yor diye. Amacımız kamuya
hizmet, kar değil. İSPARK
olarak bisiklet kullanımını teş-
vik etmek, spora ve sağlığa
teşvik etmek mahiyetinde her
ilçede bizim bisiklet parkları-
mız mevcut. Bisiklet yollarımız
mevcut. Aynı zamanda park
sıkıntılarını gidermek için oto-
matik park sistemlerimiz kuru-
luyor. Dolayısıyla aslında bir
zararımız da yok. 2018 sonu

itibariyle İSPARK’ ımızın yak-
laşık 4 milyonun üzerinde bir
karı var. Biz o karı da yine bi-
siklete, bisiklet yoluna, park-
lara harcayacağız” dedi.

İBB gereğini yapacak

Adalar’daki geleneksel fayton
sistemi hakkında da konuşan
Uysal, "Adalar Belediyemiz o
problemi çözmemek, düğüm
yapmak adına var gücüyle ça-
lışıyor. Büyükşehir belediyesi
orada yıllardır atlar yerine
elektrikli faytonlar üzerine ça-
lışma yapmasına rağmen
Adalar Belediyesi hiçbir
zaman çözüm noktasında
yardımcı olmuyor. Öyle bir
problem olduğu
zaman da
bizi ilgi-
lendir-

mez diyor. Halbuki orada bi-
rebir Adalar Belediyesinin ilgi-
lenmesi gerekiyor. Ama biz
yine de bu sorun Adalar Bele-
diyesinin sorunu demiyoruz.
Büyükşehir olarak da gereği
neyse o çalışmalar yapıla-
cak" diye konuştu.
DHA

Sokak hayvanlarının
soğuk havalarda yiye-
cek sıkıntısı yaşama-

ması için çalışmalarını sürdüren
Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları
Rehabilitasyon Merkezi’nde hazırla-
nan yemeklerle sokak hayvanlarının
beslenme ihtiyacını karşılıyor. Özel-
likle hayvanların yemek bulmakta
zorlanacağı yerleri tespit eden Vete-
riner İşleri Müdürlüğü ekipleri tara-
fından dağıtılan 4,5 ton yemekle
hayvanların soğuk kış şartlarında aç
kalmaları önleniyor. 

Ekmekle karıştırılıyor

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü Sokak Hayvanları
Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan
hayvanlar ve ilçedeki diğer sokak
hayvanları için her gün dev kazan-
larda 4,5 ton yemek pişiriliyor.
Sokak hayvanları için her gün fırın-
lardan bayat ekmekler; bağışçı fir-
malardan da kemik ve etler
toplanarak Sokak Hayvanları Reha-
bilitasyon Merkezi’ne getiriliyor.
Merkezin bahçesinde bulunan mut-
fakta, et ve kemikler pişirildikten
sonra, ekmekle karıştırılıyor. kutu-
lara doldurulup araçlara yüklenen
yemekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından belirlenen sokak
hayvanlarının yoğun olduğu bölge-
lere götürülerek dağıtılıyor.

Can dostlara
TONLARCA
YEMEK 
Beylikdüzü Belediyesi
tarafından her gün pişirilip
dağıtılan 4 buçuk ton
yemekle soğuk kış aylarında
sokak hayvanlarının
yaşam mücadelesine 
destek olunuyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSPARK'ın 3 aylık zaman diliminde yaklaşık 18 milyon
zarar ettiğini basına yansıması dolayısıyla açıklama yaptı. Uysal, İSPARK'ın 2018
sonu itibariyle yaklaşık 4 milyonun üzerinde bir kar elde ettiğini söyledi
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A takent Mahallesi Muhtar
Adayı Atakan Ertem seçil-
mesi halinde mahallenin

bütün sorunlarını çözeceğinin sö-
zünü verdi. 1976'da Kars Arpaçay'da
doğduğunu ve 1981'de Halkalı Toplu
Konutları olarak geçen Atakent Ma-
hallesi'ne geldiğini ifade eden Ertem,
“Halen burada esnaflık yapıyorum.
Mahallemi çok seviyorum. Ama ma-
hallemin olması gereken yerde olma-
dığı için aday oldum. Sorunlarımızı
çok iyi biliyorum. Diğer mahalleler-
den çok eksik gördüğüm, geleceğe
dair kaygılarım olduğu için muhtar
adayı adyıyım” ifadelerini kullandı. 

İlk işim pazar kurmak

Atakent Mahallesinin en önemli
sorunlarını sıralayan Ertem, “Ma-

hallemizin en
önemli sorunla-
rının arasında
ulaşım var. Se-
ferlerimiz var
ama eksik.
Mahallemizde
bir pazarımız
bile yok. Ka-
dınlarımızın istihdam edileceği ve
sosyal aktiviteye katılabileceği
alanlar yok. Muhtar seçilirsem ilk
yapacağım iş, mahallemizde bir
pazar kurmak” dedi. 

Muhtarlık cesaret işidir

Mahallenin ulaşım sorununa da
dikkat çeken Ertem, “Okul önle-
rinde sıkışıklık oluyor. Araç trafiği
var. Bu sorunları okullar ve bele-
diye ile görüşüp ortadan kaldıraca-
ğız. Uyuşturucu bizim en büyük

tehlikemiz. Ben bunu görebiliyo-
rum. 5 yıl sonrasını düşünemiyo-
rum bile. Bu sorununda kurumsal
işbirliği yapılarak çözülebilir. Kay-
makamlık, Belediye ve emniyetle
işbirliği yaparak uyuşturucu soru-
nunu ortadan kaldırabiliriz. As-
lında bizim en büyük sorunumuz
iletişim. Bu iletişimi kurmak için
adayım. Muhtarlık sabır ve cesaret
işidir. Ben bu özellikleri kendimde
gördüğüm için aday oldum. Bu so-
runları çözecek kapasitedeyim”
açıklamasında bulundu. 

İstanbul DKÇS (A) İşletme Müdürlüğü ihtiyacı toplam 7 adet aracın yakıt hariç sürücülü olarak 2 yıl sü-
reli kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/672583
1-İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 

2 Kat:13 06520 BAHÇELİEVLER ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03122126900/2529 - 3122121748
c) Elektronik Posta Adresi : basinhalk@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul DKÇS (A) İşletme Müdürlüğü ihtiyacı toplam 7 adet 

aracın yakıt hariç sürücülü olarak 2 yıl süreli kiralanması hizmet 
alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul DKÇS (A) İşletme Müdürlüğü Ambarlı Avcılar/İSTANBUL
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 730(yedi yüz otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire 

Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat 
F Blok Oda No: C-3 Bahçelievler Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 - 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,
İstekliler kendi adına tanzim edilmiş olan  A1 ve D2  taşıma yetki belgeleri ile K1 veya K1* taşıma yetki
belgesini teklif ekinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya 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:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 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.
Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektörde yapılan her türlü personel, yolcu veya öğrenci taşıma
işleri veya sürücülü, sürücüsüz araç veya iş makinesi kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Genel Müdür-
lüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat 13
Oda No: 89 Bahçelievler Çankaya/ANKARA 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 EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire
Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat F Blok Oda No: C-1 Bahçelievler Çan-
kaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-
derilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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B azen öyle gülünç şeylere tanık olup,
öyle haberler okuyoruz ki, dram
desem değil, komedi desem

değil...Yılın ilk haberlerine göz atıyorum ve
kendimi gülümserken buluyorum. Biliyorsu-
nuz artık alışveriş yaptığımız poşetler ücretli.
Alışveriş yaptığınız yer sizden 25 kuruş talep
edecek. Helal olsun ki duyarlı vatandaşları-
mız isyan etti bu duruma. Demek ki tepki
vermeyi unutmamışız! Köprülere, otoyollara
gelen zamları pek umursamadık. Yıllardır
haybeye faturalarımıza giren katkı paylarını,
dağıtım bedellerini, gelen zamları da hiç

umursamamıştık, ancak bu poşet ücreti tak
ettirdi arkadaş! Ayıp denen bir şey var yani...

***
Başka bir konumuz daha var. Yarışma

programları sonrasında, sık sık yazılı ve gör-
sel basına haber olan yarışmacıların alay ko-
nusu olduğunu görüyoruz. Bunların içinde
atasözlerini, deyimleri bilmeyenden tutun,
milli bayramlarımızı bile bilmeyenler oldu-
ğunu görünce elbette üzülüyoruz. Eğitim ko-
nusundaki eksiklerimizin bilinmesine
rağmen, hala hiçbir şey yapılmamasının so-
nuçları bu ne yazık ki! Son günlerde popüler

bir yarışma var. Cep telefonla-
rından canlı olarak oynanan”hadi”isimli ya-
rışma. Her yarışma öncesi bir soru için ip-
ucu yayınlanıyor. Herkesin elinde internet ol-
masına rağmen kimse sorunun ipucunu oku-
mak zahmetine bile katlanmayor, yarışma
anında yapılan yorumlarda birbirlerine soru-
yor. Öğrenmeyi istemenin ne kadar zor ka-
zandırıldığını varın siz düşünün!

***
Yeni bir yılı karşılayacağımız gece, 31

Aralık akşamı sosyal medya hesaplarında bir
kutlama fotoğrafı yayınlanmaya başladı. Bir
yılı daha geride bırakırken; gerçekleşmeyen
hayallarin, dileklerin yeni yılda gerçekleşeğini
umut eden insanların havai fişeklerle kutla-
dığı bu geceye inat, Mekkenin Fethini kutlu-
yorlardı. Kimsenin neyi kutladığı elbette
önemli değil, sonuçta çok fazla demokrasinin
yaşandığı bir ülke burası. Ancak, bütün milli
bayramların karşısına çıkarılan ve bu bay-
ramların öneminin unutturulmaya çalışıldığı
diğer kutlamaları düşününce, “ayıp denen bir
şey var!”demek te benim özgürlüğüm!

***

Araştırmayan, sorgulamayan, yalan
yanlış okuduğu haberlerin doğruluğunu
teyid etmeden sosyal medya sayfalarında
paylaşan bir çoğunlukla beraber, yoğun bir
bilgi kirliliği var. Kutlanması gereken tari-
hin,11 Ocak olarak açıklandığı belgelerde
Mekkenin fethinin bir anda yurdun dört
bir yanında, yılbaşı gecesine alınıp, kafala-
rının estiği gibi gibi kutlamaya kalkması-
nın nasıl iyi niyetli bir sebebi olabilir?
Üstelik, Suudi Arabistan’da da bu fetih o
gün kutlanıldı mı belli değil! İnsanların
dini duyguları ile oynanmasından hicap
duyuyorum. Ayıp denen bir şey var!

***
Sevgiyle kalın

Ayıp denen bir şey var!
Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi Muhtar
Adayı Atakan Ertem, mahallenin en büyük
sorunun uyuşturucu olduğunu belirterek,
“Bu sorun ancak kurumlar arasında işbirliği
yapılarak çözülebilir” dedi

UYUSTURUCUYA 
KARSI 
ISBIRLIGI 
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Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından yürütülen evde bakım hizmeti şu

ana kadar 7 bin 500 kişiye kadar ulaştı. Hizmetler
kapsamında; maddi durumu yeterli olmayan, bakıma

muhtaç çok sayıda vatandaşa yardım ediliyor

Beylikdüzü Belediyesi, Evde Öz Bakım Hiz-
meti uygulamasıyla ilçe halkının ihtiyaçlarına
cevap veriyor. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve

Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz
olarak verilen bu hizmetlerden; maddi durumu
yeterli olmayan, yalnız yaşayan ve bakıma muh-

taç tüm yaşlı vatandaşlar faydalanabiliyor. Tek baş-
larına kişisel bakım ihtiyaçlarını gideremeyen

vatandaşlar için Müdürlük tarafından sunulan; banyo,
vücut temizliği, tırnak kesimi, saç kesimi, sıcak yemek ve ev temizliği
gibi hizmetler uzman ekiplerce gerçekleştiriliyor.

7 bin 500 kişi hizmet aldı

Tüm bu hizmetlerin yanı sıra Müdürlük, sosyal incelemeleri yapılan
kimsesiz veya özel bakım ihtiyacı olan yaşlı vatandaşların, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hizmet verdiği Huzurevlerine yerleş-
tirilme hizmetlerine destek olarak sonuçlanmasını sağlıyor. Ayrıca
hizmet kapsamında ihtiyaç dahilinde hukuki ve psikolojik rehberlik
danışma hizmeti de veriliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü’nde bugüne kadar Aşevi Hizmeti kapsamında; 515 hanede
1.256 kişiye toplam 322.575 kez, Evde Öz Bakım Hizmeti kapsa-
mında; 684 hanede 1.135 kişiye toplam 3.903 kez, Kuaför Hizmeti
kapsamında; 1.049 hanede 3.491 kişiye toplam 11.236 kez ve Te-
mizlik Hizmeti kapsamında 647 hanede 1.591 kişiye toplam 5.815
kez hizmet verildi. ZEYNEP VURAL

Beylikdüzü Belediyesi Kadın
ve Aile Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nün sağladığı imkân ve hiz-
metlerden faydalanabilmek için;
kişinin ya da yakınının 444 09 39
No’lu hattan kayıt
oluşturması veya
Müdürlüğe bireysel
başvurusu yeterli.
Başvuru alındıktan
sonra hizmetten
faydalanacak kişinin

fiziksel ve ruhsal durumunun de-
ğerlendirilmesi amacıyla “Yaşlı
Hizmetleri Birimi” ya da “Engelli
Hizmetleri Birimi” müracaatçıyı
evinde ziyaret edip Sosyal İnce-

leme Raporu oluştu-
ruyor. Oluşturulan
Sosyal İnceleme Ra-
poru doğrultusunda
kişinin ihtiyaç ve ta-
leplerine göre bakım
ihtiyacı karşılanıyor.

Talebe göre ihtiyaçlar gideriliyor

Beylikdüzü'nde 
yalnız değilsiniz!

Atakan Ertem, muhtar olması halinde Atakent
Mahallesi’ne değer katacak işler yapacağını söyledi.

Ev yapımı gıdalar tüketin
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli’ nin, okul
kantinlerindeki gıdalara bu-

günden itibaren "Okul Gıdası" logosu ko-
nulacağını açıkladı. Küçükçekmece
Belediyesi Sağlık İşleri müdürlüğü Doktoru
muzaffer Varol konuyla alakalı önemli bil-
giler verdi. Varol, 13 milyon aşkın öğrenci-
nin kaderini etkileyecek Sağlık, milli Eğitim
ve Tarım Bakanlığı'nın okul kantini uygula-
masının güzel ve yerinde bir uygulama ol-

duğunu belirtti. Öğrencilerin ev yapımı gı-
dalar tüketmesi gerektiğini, hazır ve katkı
maddesi çok ürünlerden uzak durması ge-
rektiğini söyledi. Varol öğrencilerin sağlıklı
beslenmesinin önemli olduğuna değine-
rek, “Doğal, ev yapımı şeyler yemeleri tabi
ki daha sağlıklı. Tostun içine kaşar kaliteli
sucuk konabilir. Patates cipsi kontrol edile-
rek kızartılırsa sağlıklı olabilir. ancak bazen
yağı kansorejen olana kadar kullanıyorlar.
O zaman sağlıksız olur" açıklamasını yaptı. 
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SPOR

F enerbahçe'nin kadro dışı bırakılan deneyimli ka-
lecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün
başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Öz-

soy'dan özür diledi. Dereağzı'ndaki Lefter Küçükan-
donyadis Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen 37
yaşındaki file bekçisi, "Gündemi meşgul ettiğim için
özür diliyorum. Camia olarak içinde bulunduğumuz
durum; gönülden, ruhen, aklen hiçbir Fenerbahçelinin
kabullenilebileceği bir şey değil. Fenerbahçe'yi hep bir-

likte yukarı taşımamız gerektiğinin bilincindeyim. Bun-
dan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümle
elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Duygusal biriyim

Duygusal bir insan olduğunu, bundan dolayı da bazı
insanları kırdığını aktaran Volkan Demirel, şu ifadeleri
kullandı: "Yaşananlar, konuşmalar var, bunlar geride
kaldı. Artık geçmişi konuşmaya gerek yok. Önümüze

bakıp Fenerbahçe'yi bulunduğu ortamdan çıkarmamız
gerek. Kendi adıma yaptığım yanlışlardan, konuşma-
lardan dolayı kırdığım, üzdüğüm insanlardan özür di-
liyorum. Başkanımız, benim için çok önemli bir insan.
Kendisinin beni sevdiğini biliyorum, ben de onu çok
seviyorum. Başta başkanım olmak üzere asbaşkanım-
dan da özür diliyorum. Sadece duygularıyla hareket
eden bir insanım. Bu yüzden kırmış olduğum insanlar
olabilir. Kırdığım insanlardan özür diliyorum.  AA

Fenerbahçe potada seri peşinde
Sarı-lacivertli basketbol
takımı, THY Avrupa Ligi

16. hafta maçında bugün
İspanya'nın Baskonia 
ekibini konuk edecek

Fenerbahçe beko basketbol Takımı, ThY avrupa
Ligi 16. hafta maçında bugün İspanya temsilcisi
baskonia ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve 
etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat
20.45'te başlayacak. avrupa Ligi'nde 14 galibiyet ve
bir mağlubiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe beko,
son 11 maçını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-laci-
vertli takım, baskonia müsabakasından da üstün

ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya 
çalışacak.

Baskonia kolay rakip

Ligde 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan baskonia ise
averajla 10. sırada bulunuyor. Fenerbahçe beko, iki
takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oy-
nanan karşılaşmayı 74-72'lik skorla kazanmıştı. aa

Basın toplantısında soru almayan Vol-
kan'ın duygusallaştığı ve gözlerinin dol-
duğu görüldü. Fenerbahçe Kulübü Başkanı
ali Koç, ekim ayının başında kadro dışı bı-
rakılan takım kaptanı Volkan Demirel'in
kendisine ve başkan vekili semih Özsoy'a
saygısızlık yaptığını, yardımcı antrenör
Erwin Koeman'ın da üzerine yürüdüğünü
açıklamıştı. sarı-lacivertli kulüpte, daha
önce kadro dışı bırakılan nabil Dirar ile
aatıf Chahechouhe devre arası kampı ön-
cesi affedilmişti. Fenerbahçe'de Volkan De-
mirel'in yanı sıra Ozan Tufan da
çalışmalarına takımdan ayrı Lefter Küçü-
kandonyadis Tesisleri'nde devam ediyor.

Fenerbahçe
iCiN VARIM

Fenerbahçeli kaleci
Demirel, "Kendi adıma 
yaptığım yanlışlardan, 

konuşmalardan dolayı kırdığım, 
üzdüğüm insanlardan özür 
diliyorum. Başta başkanım 

olmak üzere asbaşkanımdan da
özür diliyorum" 

dediOZUR DILEDI
VOLKAN  DEMIREL 
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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu,
teknik direktör Fatih Tekke'ye güvenlerinin tam
olduğunu vurgulayarak, “Küme de düşsek Fatih
Tekke'yle çalışmaya devam edeceğiz” dedi
İstanbulsporKulübü Başkanı
Ecmel Faik Sarıalioğlu, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1.
Lig'de sezonun ilk yarısını istedikleri
noktada tamamlayamadıklarını söy-
ledi. Devre arasına 19 puan ve ave-
rajla 12. sırada girdiklerini hatırlatan
sarı-siyahlı kulübün başkanı, teknik
direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleş-
meleri bulunduğunu
vurgulayarak,"Küme de düşsek Fatih
Tekke'yle çalışmaya devam edeceğiz.
Hocamıza ve teknik ekibimize güve-
niyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım ruhu olacak

Sezona kötü bir başlangıç yaptıkla-
rını kaydeden Ecmel Faik Sarıalioğlu,
"Sezonun ilk yarısını istediğimiz nok-
tada tamamlayamadık. Hiçbir oyun-
cumuza borcumuz yok. Tüm
oyuncularımıza ödemelerini zama-
nında yaptık. İnşallah takım ruhu ya-
kalayacağız. Hatalarımızdan ders
çıkartıp, ligi iyi bir noktada tamamla-
yacağız." diye konuştu. Sarıalioğlu,
"Küme düşme hattıyla aramızda 3

puan var. Ligde play-off oynamak is-
tiyoruz ancak ana hedefimiz küme
düşmemek. Sezon başında birçok
transfer yaptık ve uyum süreci uzun
sürdü. Sezonun ikinci yarısında he-
deflerimizi gerçekleştireceğimizi dü-
şünüyorum." değerlendirmesinde
bulundu. AA

Başkan Sarıalioğlu, "ara transfer" ola-
rak adlandırılan ikinci transfer ve tes-
cil döneminde birçok bölgeye transfer
yapacaklarını bildirdi. Sarıalioğlu,
şöyle konuştu: "Devre arasında en az
3-4 transfer yapaca-
ğız. Savunma, orta
saha, kanat forvet ve
santrfor almayı düşü-
nüyoruz. Görüştüğü-
müz isimler var.
İnşallah oyuncuları
kampa yetiştireceğiz."

3-4 transfer
daha yapılacak

Vagner Love
VURGUNU
Siyah-Beyazlılar, takımda kadro dışı
konumda bulunan Vagner Love’ı 
3 milyon Euro’ya (18.4 milyon TL) sattı.
Beşiktaş’ın, 34 yaşındaki futbolcu için
Brezilya Serie A temsilcisi Corinthians’la
anlaştığı konuşuluyor
Kara Kartal’da bu sezon sergi-
lediği istikrarsız görüntü sebe-
biyle beklentilerin altında
kalan Vagner Love, Süper
Lig’de 17. haftada Kasımpa-
şa’yla oynanan maç öncesinde
kadro dışı bırakılmıştı. 34 ya-
şındaki forvet, Beşiktaş’ın dün
açıkladığı 32 kişilik antalya ka-
filesi kadrosunda da yer alma-
mıştı. Kulüple 2020 yılına kadar
sözleşmesi bulunan deneyimli
ismin, sıradaki durağı belli
oldu. Love’ın, 3 milyon Euro
karşılığında (18.4 milyon TL) bir
kulübe satıldığı, bu takımın da
Brezilya Serie a temsilcisi Co-
rinthians olduğu öne sürüldü.
Öte yandan bir diğer Brezilya
temsilcisi Flamengo’nun da son
ana kadar Love için girişim-

lerde bulunduğu gelen haberler
arasında.

Dubai’den imzaya

alanyaspor’dan geçen sezon 3
milyon Euro’ya transfer edilen
Love, Siyah-Beyazlılar’da sezo-
nun ilk yarısında 16 karşılaş-
maya çıkıp 7 gollük performans
sergilemişti. Tecrübeli futbolcu,
2015 yılında Corinthians for-
ması giymişti. Love, 2010 ve
2012 yıllarında da kendisini is-
teyen bir diğer kulüp olan Fla-
mengo’da görev yapmıştı. Şu
anda ailesiyle birlikte Dubai’de
tatilde bulunan Love’ın, kulüp-
lerin anlaşması sonrasında so-
luğu ülkesinde alıp yeni
takımına imza atması 
bekleniyor.

Rodrigues piyangosu
Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodri-
gues, Suudi Arabistan temsilcisi Al İtti-
had takımıyla anlaştı. Taraflar 8.5
milyon Euro'ya anlaşırken, bonuslarla
birlikte bu rakam 10 milyon Euro'yu bu-
lacak. Galatasaray, Garry
Rodrigues konusunda
Suudi Arabistan temsilcisi
Al İttihad takımıyla anlaştı.
Sarı-Kırmızılılar daha önce
8 milyon Euro’luk teklife,
12 milyon Euro’luk taleple
cevap vermişti. Son analşa-

maya göre taraflar 8.5 milyon Euro'ya
anlaşırken, bonuslarla birlikte bu rakam
10 milyon Euro'yu bulacak. Galatasaray
Yönetimi, teknik patron Fatih Terim’in
de onayını alarak, bu teklifi kabul etti. 

Aslan'ın Derdiyok!

Galatasaray'da geleceği be-
lirsiz olan ve ikinci devrenin
ilk idmanına katılmayan
Eren Derdiyok'un, Sion ta-
kımıyla görüştüğü öğre-
nildi.  

Son sözümüz
Fatih Tekke!



Şişli Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği'nin işbirliğiyle açtığı Şişli
Alzheimer Gündüz Yaşam Evi’ni yeniledi. Belediye Başkanı Hayri
İnönü, “Vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Onların
daha iyi bir ortamda zaman geçirmeleri için burayı açıyoruz” dedi

Ş işli Belediyesi’nin Türkiye Alzhei-
mer Derneği işbirliği ile hayata ge-
çirdiği Alzheimer Gündüz Yaşam

Evi Kuştepe Mahallesi’ndeki yeni yerine
taşıdı. Alzheimer hastaları ve ailelerine
haftada 5 gün ve ücretsiz olarak hizmet
verilen merkezde hastalara yönelik reha-
bilitasyon çalışmaları sürdürülürken
halka açık düzenli toplantılar ve hasta
yakınlarına grup psiko-terapi seansları da
düzenleniyor. Yürütülen çalışmalarla
Alzheimer hastalarına ve hastalara
bakım veren kişilere destek olunması he-
defleniyor.

Daha çok insana hizmet verecek

Hem Alzheimer hastaları hem de aileleri
için pek çok olanağı tek çatı altında top-
layan böyle bir merkeze ev sahipliği yap-

maktan mutluluk duyduğunu belirten
Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnön
şunları söyledi: “Bugün ülkemizde yakla-
şık 650 bin Alzheimer hastası bulunuyor
ve bu 650 bin ailenin bu hastalıkla müca-
dele ettiği anlamına geliyor. Bildiğiniz
gibi Alzheimer hasta yakınlarını hastalar-
dan daha fazla etkiliyor. Bu nedenle Alz-
heimer ile mücadelede hem hastayı hem
de ailesini desteklemenin büyük önem
taşıdığına ve bu noktada yerel yönetimler
olarak bizlere önemli görevler düştüğüne
inanıyorum. Türkiye Alzheimer Derneği
ile birlikte bugün yeni yerinde kapılarını
açan Gündüz Yaşam Evi’ni bu nedenle
çok önemsiyorum. Alzheimer Gündüz
Yaşam Evi’miz haftada 5 gün ve ücretsiz
olarak hizmet veriyor. Bugüne kadar
yüzlerce hastaya ve ailesine hizmet veren
merkezimizde hastaların rehabilitasyon-
ları sağlanırken, hasta yakınlarına da uz-

manlar tarafından grup terapileri düzen-
lendi. Daha fazla hastaya ve hasta yakı-
nına destek olmak için merkezimizi yeni
yerine taşıdık.”

Birçok aktivite düzenleniyor

Alzheimer Gündüz Yaşam Evi’nde has-
taların rehabilitasyonları için sanattan
müziğe, geziden bedensel egzersizlere
pek çok aktiviteyi içeren bir program su-
nuluyor. Gazete okuma, şiir okuma,
aylık takvim yapma, yemek yapma, hi-
kaye yazma, trafik işaretleri, süsleme ça-
lışması, mikado oynama, dans etme,
bulmaca çözme gibi genel etkinliklerin
yanı sıra; hafıza kartları, boncuk dizme,
dans etme, bowling ve basketbol oy-
nama, ok atma, ebru ve drama çalışma-
ları,koro oluşturma, şarkı söyleme, 
park gezileri gibi pek çok aktivite 
gerçekleştiriliyor.

ANIL BODUÇ
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Şimdi
‘Boz’dun
Murat!
Genç şarkıcı Murat Boz'un si-
gortasız işçi çalıştırdığı yönün-
deki iddialar doğru çıktı.
Boz'un solisti Ceren yılmaz ve
kareograf Mertkan Tapan,
mahkemeye başvurarak, si-
gortasız çalıştırıldığını söyle-
yerek şikayetçi oldu.
Mahkeme, Boz'un itirazını red-
dederek danşcılar lehine ka-
rarı onadı. Ceren yılmaz ve
Mertkan Kapan'ın avukatı,
Boz'un müvekkillerinin sigorta
primlerinin yatırmadığını,
ücret karşılığı çalışmalarına
rağmen, işverenin bunu gös-
termediğini belirtti. 

once saglik
Yüzden fazla

hasta var
Şişli Belediyesi Alzheimer
Gündüz Yaşam Evi, bugüne
yüzlerce hastaya ve ailesine
hizmet verdi. Hastalar, orta-
lama 1 yıldan daha uzun
süre merkezden yararlanır-
ken, 6 yıldır merkezden ya-
rarlananlar da bulunuyor.
Düzenlenen bilgilendirme
toplantıları ve grup terapile-
rine de yılda 500 kişi katılı-
yor. Yaşam evi, hem
kendilerine vakit ayırmala-
rını sağlayarak hem de tü-
kenmişlik sendromundan
korunmak için psikolojik
destek sağlayarak hasta ya-
kınlarına destek oluyor.

Hayvanlara
sahip çıktılar
Hayvanlara şiddet haberlerinin hiç eksik
olmadığı günümüzde iyi şeyler de oluyor.
Bayrampaşa Belediyesi’nin başlattığı ‘So-
kakta Sahiplenme’ projesi kapsamında ilçe-
deki sokak köpeklerinin su, yiyecek ve sevgi
ihtiyacı, yine sokakta, duyarlı vatandaşlar
tarafından karşılanıyor.

Acil müdahale

Bayrampaşa Belediyesi veteriner İşleri Mü-

dürlüğü’nün hayvanseverlerle birlikte ha-
yata geçirdiği, Türkiye’ye örnek olacak ‘So-
kakta Sahiplenme’ projesi büyük ilgi
görüyor. Şu ana kadar çok sayıda köpeğin
bir sahip bulduğu uygulama ile ‘başıboş
sokak köpeği’ kavramı da tarihe karışıyor.
Sahiplenilen sokak köpeğine önce bir isim
veriliyor ve aşı karnesi çıkarılıyor. aşıları
düzenli olarak takip edilen köpek hastalan-
dığında ise acil müdahale ediliyor.

Sofralar boş kalmıyor
Ümranİye Belediyesi Aşevi
ekipleri, yemek yapamayacak
durumda olduğunu bildiren
herkese, gerekli tahkikatları ya-
parak yardım eli uzatıyor.
Ekipler her gün Ümraniye’nin
her mahallesine, dört araçla 3
çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.
Belediye ekipleri tarafından il-
çede yaşayan dar gelirli ailelere
15 yıldır düzenli olarak giyim
yardımı da yapılıyor ve beledi-
yenin verdiği sosyal destek
kartı ile vatandaşlar sosyal
marketlerden alışveriş 
yapabiliyor.

Parasız alışveriş imkanı var

Sosyal etkinlikler kapsamında

düzenlediği Gıda Bankacılığı
projesi ile ekonomik açıdan
durumu iyi olmayan vatan-
daşların sosyal destek kartı ile
alışveriş yapabileceği gıda ve
ihtiyaç malzemelerinin bulun-
duğu ve sahiplerine ulaştırıla-
cağı Sosyal Marketler de
Ümraniyelilere hizmet etmeye
devam ediyor. Ayrıca hali ha-
zırda Aşevi ve 3 sosyal marke-
tin yanı sıra Ümraniye’nin
doğusuna, batısına, kuzeyine
ve güneyine olmak üzere top-
lamda 4 noktasına vatandaşla-
rın kolaylıkla erişebileceği
'Sosyal Marketler' de yakın za-
manda Ümraniyeli vatandaş-
ların hizmetine açılacak.

sİlİvrİ sahilinde denize atılan oltaya
martı takıldı. Olay yerine çağırılan itfaiye
ekipleri martıyı kurtardı. Silivri'de, kıyıya
yakın alanda uçan martı balık avlamak
için indiği denizde oltaya takıldı. Hayvan-
ları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Der-
neği tarafından itfaiye ekiplerine haber
verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,
yaralı martıyı denizden kıyıya taşıyarak
müdahale etti. Kerpeten yardımıyla ayak-
larına takılan kanca çıkartılırken, bir süre
veteriner tarafından izlenen martı tekrar
doğal yaşama bırakıldı. 

Doğal yaşama bırakıldı

Hayvanları Koruma Kurtarma Derneği
Başkanı Erman Paçalı, “Ayağına balıkçı ol-
tası takılan martı çok şükür ağır bir yara
almadan kurtarıldı. Martının yaralı oldu-
ğunu gören sokak köpeğinin yardım et-
meye çalışması da ayrı bir anlam taşıyor.
Hemen itfaiye ekiplerimize haber verdik.
Kanatlarında herhangi bir yaralanma yok.
Doğal yaşamına tekrar bırakıldı" dedi.

Silivri’de martı
seferberliği

İBB şampiyonları
ödüllendirdi

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, Dünya Şampiyonu
güreşçi Metehan Başar ve
diğer branşlarda 2018 yı-
lında madalya kazanan İs-
tanbul Büyükşehir
Belediyesi sporcularını
ödüllendirdi. Dünya ça-
pında dereceler kazanan
sporcularla ilgili İBB Baş-
kanı Mevlüt Uysal, “Spor-
cularımız 2018 yılında
Türkiye’ye toplamda üç
tane altın madalya kazan-
dırdı. Türkiye’den, dünya
şampiyonasında madalya
kazanan 3 sporcunun da İs-
tanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Spor Kulübü’nden
oldu” ifadelerini kullandı.
Kulüp bünyesinde 2017 yı-
lında 175, 2018 yılında da
185 sporcu milli takımlarda
mücadele etti. İBB’li spor-
cular bugüne kadar olimpi-
yatlarda Türkiye’ye 4 altın,
5 gümüş, 6 bronz olmak

üzere 15 madalya 
kazandırdı.

Hedef daima zirve

Avrupa ve Dünya Şampi-
yonası’nda dereceye giren
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Spor Kulübü oyuncu-
larından yılı Dünya
Şampiyonluğu ile tamam-
layan Güreşçi Metehan
Başar, “Birkaç gün önce
yeni bir yıla giriş yaptık.
2018 yılını kendi açımdan
gayet başarılı geçirdiğimi
düşünüyorum. Yılı dünya
şampiyonu olarak tamam-
ladım. Önümüzdeki yıl da
hedefim yine dünya şampi-
yonluğu. Bu yıl geçen yıl-
dan daha önemli bizim için.
Önümüzdeki olimpiyatlar
açısından bu yıl vizeler alın-
maya başlanıyor. 2019 yılını
da geçen yıl olduğu gibi zir-
vede tamamlamak istiyo-
rum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt
Uysal, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 
dereceye giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sporcuları ile bir araya geldi. Sporcular her yıl
olduğu gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

Alzheimer Gündüz Yaşam Evi’nin açılışını Başkan
Hayri İnönü ve beraberindekiler gerçekleştirdi.


