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CHP'nin İBB adayı Ekrem İma-
moğlu, Pendik İlçe Başkanlığı ev

sahipliğinde düzenlenen toplantıda
horon ekibinin kendisini sahneye davet
etmesi üzerine sahneye çıkıp horon tepti.
İmamoğlu, "Seçimler kazanılır kaybedi-
lir asıl olan gönülleri kazanmaktır. Bu
kavrama çok inanıyorum her zaman bu
kavramın savunucusu oldum ve olaca-
ğım. Bize oy vermeyen insanların kalbini
kazanmanın çok kıymetli olduğunu, do-
layısıyla size oy vermeyen insanlarında
da saygısını kazanmış bir biçimde seçim
sürecini yönetmenin toplumsal uzlaşıya
da katkı sunacağını iyi biliyorum" dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli teşkilatlara gönderdiği

genelgede, “Cumhur İttifakı’nın meha-
betini ve meşruiyetini gölgeleyecek
açıklama, değerlendirme, yorum, yayın
ve beyanatlardan kesinkes uzak durula-
caktır” dedi. Bahçeli, MHP'nin 4
Mayıs 2018 tarihinde imza altına 
alınan Cumhur İttifakı Protokolüne
sadık ve bağlı kalacağını söyledi. 
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Protokole bağlılık
teşkilatlara uyarı

Kadıköy Belediyesi Karikatür
Evi önünden çalınan Avanak

Avni heykeli, eski yerine, ustası 
Oğuz Aral’ın yanına yerleştirildi. 
Heykeli inceleyen Belediye Başkanı
Aykurt Nuhoğlu, “Türk karikatürist-
lerin heykellerini yapıyoruz. Avanak
Avni, Abdulcambaz, Enkahraman
Rıdvan ve Bezgin Bekir gibi tiplerle 
beraber daha da arttıracağız” 
şeklinde konuştu.  I SAYFA 8
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Avanak Avni 
Karikatür Evi’nde

SAYFA 2Özlem ÖZEL

Beynini 
yöneten sensin!

SAYFA 4Utku KIZILTAN

Sel ve 
kuraklık var

SAYFA 5Ali İbrahim ÖNSOY

Beklentilerimiz  

SAYFA 6Fakir YILMAZ

Başkan da
farkında...

TBMM Başkanı ve AK
Parti İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi Başkan Adayı 
Binali Yıldırım, Eyüpsultan 
Camii'nde cuma namazı kıldık-
tan sonra çıkışta gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Yıldırım,
Büyükada'daki fayton tartışma-
sıyla ilgili olarak, “Esnafla fay-
toncularla konuşup bu rezilliğe
bir son vereceğiz. Her şey para
demek değil” dedi. Seçimlerle
ilgili de açıklamalarda bulunan

Yıldırım, “İstanbul projeleriyle
ilgili 7 Ocak Pazartesi günü 
basınla bir değerlendirme,
tanışma toplantısı yapacağız.
Orada projelerimizin ipuçlarını
vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren
de yoğun bir şekilde ilçe bele-
diye başkan adaylarımız, biz 
İstanbul ile ilgili projelerimizi,
önerilerimizi ve İstanbulluların
bizden beklediklerini kapsamlı
bir şekilde çeşitli vesilelerle 
duyuracağız” diye konuştu.
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siDDETin YAsi Yok
Avcılar Nev Nihat Çandarlı Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden
bıçaklandı. Damga’ya konuşan İlçe Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, okullarda tedbirlerin artırılacağını belirtirken,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, “Şükürler olsun şu anda çocuğumuzun durumu çok iyi” açıklamasını yaptı

ŞÜPHELİ ÇOCUK VE BABASI GÖZALTINDA 
Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan
Nev Nihat Çandarlı Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencileri
arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 

7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı.
Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakının-
daki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında
yapılan Muhammed D., olay yerine gelen ambulansla Kanuni
Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin hayati tehlikeyi 
atlattığı öğrenildi. Polis, Muhammed D.'yi bıçakladığı öne 
sürülen Mücahit İ. ile birlikte babasını da gözaltına aldı.
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OKUL YÖNETİMLERİYLE TOPLANTI YAPILACAK
Ortaokulda meydana gelen yaralama olayından sonra
gözler yeniden okul güvenliğine çevirildi. Damga'ya 
konuşan İlçe Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, son 

derece üzgün olduklarını belirterek, “Tedbirleri artıracağız. 
Okul yönetimleriyle görüşeceğiz” açıklamasını yaptı. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ise yaralı çocuğun
sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Çocuklar
arasında çıkan kavgada yaralanma olayı olmuş. 
Çok üzgünüz tabi. Bunun önüne geçebilmek için 
veli seminerlerine ağırlık vereceğiz” dedi. Engin, 
bıçağın okula nasıl sokulduğu konusunda da “Bildi-
ğim kadarıyla küçük bir bıçakmış” yorumunu yaptı. 
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ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ

EKREM 
HACIHASANOĞLU
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Onlarla hesaplaşacağım!Onlarla hesaplaşacağım!Onlarla hesaplaşacağım!Onlarla hesaplaşacağım!Onlarla hesaplaşacağım!Onlarla hesaplaşacağım!
Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç,

son günlerde medyada
hakkında yer alan haber-
lere ilişkin açıklama
yaptı. Alnının ak oldu-
ğunu söyleyen Kılıç 
"Verilemeyecek hiçbir

hesabım yok, onlarla he-
saplaşacağız. Partim ne
zaman isterse o dosya-
ları sunmaya hazırım.
Zaten mal varlığım aynı
zamanda İçişleri Bakan-
lığı dosyalarında vardır"
dedi. I SAYFA 5
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iMAMoĞlu
Horon DAvETİnE 
HAYir DİYEMEDİ

Şişli'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi
için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti

Yozgat'ta trafik kazasında
kızını kaybeden Fatma

Çamur, ölen kızının yasal işlem-
lerinin takibini yapması için avu-
katına vekaletname vermek üzere
oğlu ve iki kızıyla Şişli'de bir 
notere gitti. Kızının yasını tutan
anne Çamur'un iddiasına göre,
burada noter katibiyle bir keli-
meyi okuyamadığı için tartışma
yaşadı. Çamur, tartışma sonra-
sında katibin, polis olduğunu
sonradan öğrendiği A. E tarafın-
dan çocuklarıyla birlikte darp
edildiğini ileri sürdü. I SAYFA 3
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ÇOCUKLARI DA 
DARP EDİLDİ İTTİFAK İCİN
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AK Parti İstanbul İl Başkanı
Bayram Şenocak, MHP İstan-

bul İl Başkanı Birol Gür'e nezaket zi-
yaretinde bulundu. Şenocak, Cumhur
İttifakı'na çok önem verdiklerini, itti-
fak ruhuna sonuna kadar sadık kala-
caklarını belirtirken, MHP İl Başkanı
Gür, “Ortaklaşa bir seçim çalışmasını
nasıl yürütebilirizin bir ön çalışmasını
yaptık” dedi.  I SAYFA 5
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CHP'nin 4'ü büyükşehir 4'ü il olmak üzere
toplam 102 belediye başkan adayı daha

belli oldu. Dün sabah saatlerinde toplanan Mer-
kez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni
adayların durumu görüşüldü. Mersin Büyükşehir
Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa
Bozbey olarak belirlendi. CHP Kahramanma-
raş'ta Ali Öztunç'u, Van'da ise Nurettin Beyaz'ı
aday gösterecek. Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bit-
lis'te Burhan Kasım, Iğdır'da Sözer Sayan ve Kü-
tahya'da Eyüp Kahveci aday oldu.
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Beşiktaş'ın,
transferi konu-

sunda görüş-
melere
başladığını
duyurduğu
ve dün gece

siyah-beyaz-
lıların Antalya
kampına katı-
lan Burak Yıl-
maz, yeni
takımı ile ilk
antrenmanına
çıktı. İdman
öncesinde
Şenol Güneş,
Yılmaz'ı yanına
çağırarak, bir
süre konuştu.
I SAYFA 7

Poşete karşı
filE çAnTA 4’TE

TEkME TokAT 
sAlDirDilAr!
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AK Parti İBB Adayı
Binali Yıldırım

Fatma Çamur,
savcılığa 
şikayette 
bulundu.

Birol Gür
Bayram 
Şenocak

Bu rEzilligE 
son vErEcEgiz 

Ali 
Kılıç

Aykurt
Nuhoğlu
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İTTİFAK İCİN
SADAKAT SÖZÜ
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Devlet Bahçeli

Sağlık durumu iyiye gidiyor
Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, 
Muhammet D.'yi hastanede ziyaret ederek
"Geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Engin, 
"Çok üzücü bir vaka. Tesellimiz öğrencimizin
sağlık durumunun iyi olması ve hayati 
tehlikesinin bulunmaması" ifadelerini kullandı. 
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dünyanın her yerine çiçek
siparişleriniz için bir telefon yeter:

H ani yeni moda var ya sürekli beynini
yöneten sen olmalısın diye. Ne
kadar kolay söyleniyor değil mi?

Kolaysa yap demek istiyor insan. Kolaysa
yap gerçekten.

Kolay aslında ama bazı pürüzler var. En
büyüklerinden biri insanlar. Bizi ne kadar il-
gilendirmiyor desek te bir şekilde etkileniyo-
ruz. Bazen biz etrafımızdakilerden yardım
istiyor ve hayatımıza alarak direkt etki etme-
sine izin veriyoruz. Bazen de sen istemesen de

insanlar sana sormadan direkt sana yorum
yapıyor. Çünkü sosyal varlıklarız. Yalnız yaşa-
mak bizim türümüze aykırı. Hayatımıza etki-
sinin dozunu ayarlamak bize düşüyor.

Herkesin başına gelen olaylar kendine
özeldir. Aynı şey başıma geldi diyenlerin bile
gelen olay hiç bir zaman aynı değil. Çünkü
herkes bir ve tektir. Yaşadıkları da aynı şe-
kilde bir ve tektir. Önce bunu kabullenmek ve
böyle olduğunu düşünerek bakmak gerekiyor
her kişiye ve her olaya. Hiçbir zaman o kişi-

nin duygusunu birebir hissede-
meyeceğiz ve tam olarak ne hissettiğini anla-
yamayacağız. 

Önce bunu kabulle başlamak gerekiyor işe.
Yani önce bizim kabulümüzle başlıyor her
şey. Herkesi ve her şeyi önce kabul etmek ger-
çekten önemli. Kendimizi kabul olmazsa
olmaz. Kendini bilmek, anlamak ve anlayışlı

olmak çok önemli. Sonrasında diğer insanları
kabul etmek gerekiyor. Herkesi olduğu gibi
kabul….

Kabullerimiz varsa bu hayatta beynimizi
yönetmek daha kolay. Neden mi? Kabul
etmek kişiye sakinlik getirir. Sakinlik daha
doğru yönetebilmek için önemli. Beynimizi
yönetebilmek için sakinliğe ihtiyacımız var.
Kendimize ön yargısız, başkalarının yargıla-
rından uzak bir sessizlik. Bunu özellikle gü-
nümüzde yapmamız şart. Çünkü her şey artık
çok hızlı, durup düşünecek vakit yok gibi.
Ama bu hep böyle değil miydi? Zamanın akıp
gitmesi hep vardı. Ama biz bu kadar meşgul

değildik belki de. 
Vaktimizi artık neye ne kadar harcadığı-

mızın farkında mıyız? Bu da beynimizi yö-
netme konusundaki diğer bir faktör. Belki de
bizim dışımızda yöneten çok şey girdi hayatı-
mıza. Bunları düzene sokacak olan yine biziz.
Beynimizi yönetirken dışarıdaki tüm uyarıcı-
ların farkında olarak bunu başarmak bizim
elimizde. 

Dışsal uyarıcılar insan ya da diğer 
iletişim kanallarının nesneleri beynimizi yö-
netmemeli. Herkes bir ve tek ise kendi bey-
nini yönetmek o kişiye özel olmalı. Yeter ki
sen iste...

Beynini yöneten SENsin

T rakeit yani soluk borusu enfeksiyonu,
şiddeti giderek artan öksürük, soluk
borusunda hissedilen ağrı, nefes dar-

lığı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
Genellikle bakteri ve virüslerin neden olduğu
bu hastalık çocukları daha çok etkiliyor. Yetiş-
kinlerde ise sigara ve alkol kullanımı trakeitin
nedenleri arasında yer alıyor. Memorial Şişli
Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden
Op. Dr. Pınar Korlu, trakeit ve tedavisi hak-
kında bilgi verdi.

Çoğunlukla bakteri kaynaklıdır

Trakea soluk borusunun tıp dilindeki adıdır.
Akut trakeit soluk borusunun virüs - bakteri
gibi mikroorganizmalarla iltihaplanması ve
tahriş olmasına denmektedir. Daha çok grip,
nezle gibi üst solunum yolları iltihaplarını ta-
kiben gelişmektedir. Genellikle bakteri kay-
naklı oluşan bir hastalıktır. Trakeite erişkinlere
kıyasla çocuklarda daha çok rastlanmaktadır.
Bu durum çocuklarda soluk borusunun nis-
peten daha dar olması böylece mukus ve sal-
gılarla kolayca tıkanabilmesinden
kaynaklanmaktadır.

En önemli sebebi soğuk algınlığı

Trakeitin gelişmesine yol açan en önemli

etkenler soğuk algınlığı, gaz ya da tozların
tahriş edici etkisi, vücudun genel olarak
zayıf düştüğü, bağışıklığın zayıfladığı du-
rumlardır. Ayrıca beraberinde eşlik eden
kronik hastalıklar (alerji, diyabet vs. gibi
metabolik hastalıklar) enfeksiyonun gelişi-
minde ve seyrinde çok önemlidir. Soluk
borusu iltihabının başlıca nedenleri 
şunlardır;
lGrip ve nezle gibi soğuk algınlığı 
hastalıkları
lBurun boğaz enfeksiyonları
lKalp, akciğer ve böbrek hastalıkları
lSigara ve alkol kullanımı

Soluk borusunda ağrı olur

Belirtileri genellikle, üst solunum yolları il-
tihapları gibi başlayan kaba, krup hastalı-
ğına benzer kuru öksürük atakları, nefes
darlığı, öksürüğe bağlı göğüste acıma,
soluk borusunda ağrı, boğuk ses ve sıklıkla
yüksek ateş olmaktadır. 
Soluk borusunda enfeksiyon meydana ge-
tiren bakteriler ağız içinde yaralara da
neden olabilmektedir. Enfeksiyon nede-
niyle bağışıklığı düşen kişi halsiz ve bitkin-
dir. Trakeit özellikle çocuklarda hızlı tedavi
edilmesi gerekmektedir. Bronşit ve zatürre

gibi komplikasyonların gelişme riskine
karşı zamanında tedavi önemlidir. Trakeit
tanısı muayenede kolayca konabilmektedir.
Ek olarak kan tahlili ve röntgen gibi tetkik-
ler de gerekebilmektedir.

Tedavi sürecinde istirahat çok önemli

Öncelikle soluk borusunda tahriş yaratan
öksürük ve huzursuzluğun giderilmesi için
nemlendirme ve destek tedavisi yapılmak-
tadır. Ilık sıvı tüketilmesi, iltihap giderici
ilaçlar ile kırgınlık ve enfeksiyona bağlı
ateş, vücut ağrısı gibi semptomlar kontrol
altına alınmalıdır. 
Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kul-
lanımı gerebilmektedir. Enfeksiyon gelişti-
ğinde istirahat edilmesi bağışıklık sistemi
için değerlidir. Tedaviye zamanında başla-
nan durumlarda trakeit kısa sürede iyileşe-
bilmektedir. Trakeitte ve herhangi bir diğer
enfeksiyon hastalığında vücut direncinin
yani bağışıklığın güçlü olması büyük önem
taşımaktadır. Soluk borusu iltihabı rahat-
sızlığının tedavisinde uygulanan ikinci te-
davi yöntemi cerrahi müdahaledir. Soluk
borusunun dar bir yapıya sahip olması
gibi yapısal durumlarda başvurulan tedavi
uygulamasıdır.

Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz
Bölümü’nden Op. Dr. Pınar Korlu, sürekli ve kuru
öksürüğün trakeit hastalığına yol açabildiğini söyledi

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 TL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIDLIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18
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YAŞAMIN AMACI

Özellikle enfeksiyon-
ların yoğun görül-
düğü dönemlerde
düzenli uyku, stres
kontrolü, dengeli
beslenme ve el yı-
kama kritik önem ta-
şımaktadır. Sigara ve
alkolden uzak durul-
malıdır. Aşırı sıcak
besin ve içeceklerin
tüketilmesinden kaçı-
nılmalıdır. Kıyafetler
hava sıcaklığına göre
düzenlenmeli, rüz-
garlı havadan koru-
nulmalıdır. Herhangi
bir şikayet ile karşıla-
şıldığında bir kulak
burun boğaz hasta-
lıkları uzmanına baş-
vurulmasında fayda
vardır.

Trakeitten 
korunmak için

SOnUnda

HaSTanelik

OlMayın!

İlaçları doğru kullanın
Memorial 
Wellness

Beslenme
Danışmanı Dyt.

Vildan Çelik, 
probiyotik 

seçiminde dikkat
edilmesi gereken

noktalar
hakkında bilgi

verdi. Çelik,
“Yanlış ilaç

kullanımı felakete
yol açabilir” dedi

Sindirim sistemini düzenlemeye
yardımcı olan ve bu sayede bağı-
şıklığı olumlu yönde etkileyen mi-

koorganizmalara probiyotik adı veriliyor.
Probiyotikler bağırsağın doğal florasının
hastalığa neden olan her türlü patojen yani
düşman organizmaya karşı bir bariyer oluş-
turmasına yardımcı oluyor. Birçok çeşidi bu-
lunan probiyotikler her sindirim problemine
iyi gelmiyor. Seçilen probiyotiğin, şikayete
uygunluk, savaşçı mikroorganizmaya sahip
ve sayıca yeterli olması, bağırsakta sindirile-
bilmesi gibi özellikleri bulundurması gereki-
yor. Memorial Wellness Beslenme
Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, probiyotik se-
çiminde dikkat edilmesi gereken noktalar
hakkında bilgi verdi.

Doğru sindirim önemli

Probiyotiğin hedeflenen yararlı etkiyi göste-
rebilmesi için bağırsak florasına ulaşabilmesi
ve oradaki zararlı flora ile yarışabilecek dü-

zeyde canlı mikroorganizma sayısına sahip
olması gerekmektedir. Seçilen probiyotik,
mide asidi ve safra tuzuna dayanıklı olmalı
ve bu sayede bağırsağa kadar ulaşabilmelidir.
Kullanılan probiyotik kapsül şeklinde ola-
caksa geç salınımlı bir kapsül olmasına ve
probiyotiklerin canlı olmasından dolayı son
kullanma tarihine dikkat edilmesi gerekmek-
tedir. Bazı probiyotikler ısıya karşı çok has-
sastır, bu ürünlerin etiketinde saklama önerisi
genellikle bulunur ve mutlaka buzdolabında
saklanmalıdır.

Uzmana danışın

Araştırmalar bazı bakteri türlerinin belirli so-
runların tedavisinde daha etkili olduğunu
göstermiştir. Probiyotik kullanmadan önce
şikayete yönelik olarak doğru tipte bakterileri
seçmek çok önemlidir. Lactobacillus, Sacc-
haromyces ve Bifidobacterium probiyotikle-
rin en çok çalışan türledir. Bunların
kullanımında uzmana danışmak şarttır.

Kullandığımız bakım ürünlerinden gıda-
larla aldığımız kimyasallara, temizlik malze-
melerinden böcek ilaçlarına, fast-fooddan

alkol ve sigaraya, kirli havadan gereksiz yere içtiğimiz
ilaçlara… Günlük hayatımızda pek çok zararlı etkenle
iç içe yaşıyoruz. Gerçi vücudumuzun temas ettiği bu
zararlı etkenlerden, toksinlerden kurtulmak için doğal
bir sistemimiz var; bu görevi üstlenen karaciğerimiz
vücudumuzu temizlemek için çok çalışıyor. ancak
bazen toksinleri vücuttan atmak için karaciğere yardım
etmek gerekebiliyor. İşte bu aşamada detoks içeriği
yüksek gıdalara ihtiyaç olduğunu belirten acıbadem
Bakırköy Hastanesi Beslenme ve diyet uzmanı ayça
Güleryüz “Hiçbir besin tek başına mucizevi olmamakla
birlikte, meyve ve sebzeler antioksidan açısından daha
zengin olduğundan zararlı maddelerin vücudumuzdan
arındırılması için çok önemli bir fırsat sunuyor. Elbette
tüketeceğiniz miktarda aşırıya kaçmamak kaydıyla. 

Kivi zengin bir besin

acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve diyet uz-
manı ayça Güleryüz “Kış meyvesi olan kivi, soğuk al-
gınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkili C vitamini
açısından oldukça zengin bir besin. ayrıca a, B2, E, K
vitaminleri, folik asit, potasyum, demir, magnezyum,
kalsiyum, bakır ve fosfor minerallerini de içeriyor. Yük-
sek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasına yar-
dımcı oluyor, kabızlığı gideriyor. actinidin enzimi içeriği
sayesinde sindirimi de kolay olan bir besin.

Sürekli 
ökSürüğü
cıddıye alın

En iyi detoks

kivi
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Y ozgat'ta trafik kazasında kızını kaybeden Fatma
Çamur, 2 Ocak günü ölen kızının yasal işlemleri-
nin takibini yapması için avukatına vekaletname

vermek üzere oğlu ve iki kızıyla Şişli'de bir notere gitti. Kı-
zının yasını tutan anne Çamur'un iddiasına göre, burada
noter katibiyle bir kelimeyi okuyamadığı için tartışma ya-
şadı. Çamur, tartışma sonrasında katibin, polis olduğunu
sonradan öğrendiği A. E tarafından çocuklarıyla birlikte
darp edildiğini ileri sürdü.

Eşini olay yerine çağırdı

Olay sonrasında hastaneden darp raporu alan ve kara-
kolda ifade veren Fatma Çamur, daha sonra savcılığa şi-
kayette bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet
Sarayı'na geldi. Yediği dayak nedeniyle bir ayağı alçıda
olan Çamur, kardeşi Nihat Kızılkaya'nın yardımıyla te-
kerlekli sandalyeyle savcıya şikayet dilekçesi sunarak ifade
verdi. Çamur'un savcılıktaki ifadesinde, "Orada bulunan

noter katibi olduğunu bildiğim bir kadın görevli vekalet-
nameyi hazırladı. Oğlum ve kızlarım bu vekaletnameye
imza attılar. Sıra bana gelince 'okudum' yazıp imzala-
mam gerekiyordu. Ancak yaşlı olduğumdan 'okudum'
kelimesini yazmakta zorlanınca kadın katip bana bağır-
maya başladı. Ben de kendisine bana bağırmamasını
söyledim. Ayrıca oğlum da anneme 'Neden bağıryorsun?'
diye sordu. Polis memuru olduğunu sonradan öğrendi-
ğim eşini arayarak olay yerine çağırdı. Ben noter katibi
olan bu kadının ismini bilmiyorum. Sarışın, uzun boylu
genç bir kadındı. Kapıya çıktığımda noter katibinin eşi
olan polis memuru, oğlum Güven'e saldırmaya başladı.
Oğlum yere yıkıldı. Sonra bana ve kızıma saldırdı" dediği
öğrenildi. Kızının kulak zarının patladığını ve kendisinin
de ayağının kırıldığını belirten Çamur, noter önünde bu-
lunan kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Fatma
Çamur, hem katipten hem de polis eşinden şikayetçi
oldu. 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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Şişli'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin
takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini

iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi
tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik

olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu
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ÜSKÜDAr'DA bir binada çıkan yangın
paniğe neden oldu. Dairede mahsur
kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurta-

rıldı. Yangın saat 10.00 sıralarında Çengelköy
Mahallesi Meserret Sokak'taki binada çıktı. 4 katlı
binanın en üst katında klimadan çıktığı öğrenilen
yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. Yan-
gını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Çen-

gelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye kurtardı

Alevler nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aile, it-
faiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dumandan
etkilenen ev sakinleri, ilk tedavilerinin ardından
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye-
nin 1 saat süren çalışmalarının ardından tama-
men söndürüldü. DHA

VekaleT Vermeye gİTTİ
Tekme TokaT döVüldü

Daha sonra yaşadıklarını basın
mensuplarına da anlatan Fatma
Çamur, "Benim kızım Yozgat'ta oto-
büste trafik kazası geçirip öldü 28
yaşında. Onun için vekalet ver-
meye  gittim, çocuklarımın veka-
leti yapıldı. Benimkinde sıkıntı
çıkmıştı. Gözlerim de görmüyor.
İsmimi yazdım ama bazı yazıları

yazamadım. Kızımın yardımcı ol-
masını istedim. 'Ama böyle yardım
etmek olmaz' dedi. Aldı yırttı, ba-
ğırdı. Bana bağırınca da oğlum
'Annem 66 yaşında, bağırma niye
bağırıyorsun, içi acıyor zaten' dedi.
'Allah cezanı versin' deyip çıkıp gi-
derken adam önümüze çıktı bize
daldı. Oğlumu hemen yumrukla

yıktı, bana tekme attı, ayağımı
kırdı. Gözüme kulağıma vurdu,
kızım Semra'nın kulak zarını pat-
lattı" diye konuştu.  Çamur'un kar-
deşi Nihat Kızılkaya da "Ben de
şikayetçiyim, polisleri arayıp kar-
deşiyim diyerek konuşmaya çalış-
tım. Tanımıyoruz deyip suratıma
kapattılar" şeklinde konuştu.

YUMRUK ATTI YARALADI

Tacizciye af yok: 6 yıl hapis Başakşehir'de 7 ay önce
yolda yürüyen 14 yaşındaki
kız çocuğuna cinsel
istismarda bulunduğu
gerekçesiyle yargılanan 
tutuklu sanık Murat Ş., olay
günü uyuşturucu maddenin
etkisi altında suçu işlediğini
belirterek, "Bir çocuğa
arkadan sarılıyorum, niçin
sarıldığımı bilmiyorum.
Bilinçli bir şekilde hareket
etmedim, Çok 
pişmanım" dedi

bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca hazırlanan iddiana-
meye göre

Başakşehir'de 25 Haziran'da
meydana gelen olay şöyle
oldu: Marketten ekmek
alarak evine giden
B.Y.'yi (14), Murat
Ş. (29) takip etti.
Murat Ş., evine
yaklaştığı sırada
B.Y.'ye sıkı şekilde
sarıldı ve yol üs-
tünde bulunan çalı-
lık bölgeye götürdü.
Murat Ş., B.Y.'yi yere
yatırmaya çalıştı. Dire-
nen ve bağıran B.Y., bu
şekilde kurtulmayı başardı.
B.Y., Murat Ş.'ye tepki gösterdi,
Murat Ş. de korkarak olay yerinden
kaçtı. Savcılık hazırladığı iddianamede "Çocuğun
cinsel istismarı" suçundan Murat Ş.'nin 12 yıldan
22,5 yıla kadar hapsini talep etti. 

Uyuşturucu kullanmış

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
karar duruşmasında ifade veren tutuklu sanık
Murat Ş. "Böyle bir suçtan yargılandığım için
utanç duyuyorum. Annemi kaybettim. Bu ne-
denle psikolojik bunalıma girdim. Alkol ve uyuş-
turucu madde kullanmaya başladım. Olay
tarihindede uyuşturucu maddenin etkisi altınday-
dım. Kendimde değildim. Böyle bir olayı gerçek-
leştirdiğimi olaydan bir hafta sonra ablamın
söylemesi üzerine sosyal medyadan ve vidolar-
dan öğrendim. Videoları izlediğimde kendimi
gördüm. Bir çocuğa arkadan sarılıyorum, niçin
sarıldığımı bilmiyorum. Uyuşturucu maddenin
etkisi altında bu suçu işledim. Bilinçli bir şekilde
hareket etmedim, çok pişmanım. İşim gereği bir
çok şehirde çalıştım. Ancak kimseye bir sarkıntılık
veya saldırıda bulunmadım. Mağdur ve ailesin-
den özür diliyorum. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi
hatırlamıyorum. Affınıza sığınarak tahliyemi isti-
yorum" dedi.  DHA

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti,
suçun işlenme biçimi, suç kastının yoğunluğu ve

meydana gelen tehlikenin ağırlığını da dikkate ala-
rak 15 yaşındaki küçük mağdureye yönelik "Cinsel
istismar" suçundan sanık Murat Ş.'yi 8 yıl hapis ce-

zasına çarptırdı. Sanığa "iyi hal" indirimi de uy-
gulayarak cezayı 6 yıl 8 ay'a düşüren

mahkeme heyeti, sanık Murat Ş.'nin de
tutukluluk halinin de devamına

karar verildi.

İyi hal uygulandı

Yanıyoruz kurtarın!
Bağcılar'da 5 katlı bir binanın birinci katında
henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi itfaiye
ekiplerine, “Yanıyoruz kurtarın” diye seslendi

yangın, Bağcılar Merkez Mahallesi
740. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın
birinci katında saat 22.00 sıralarında

çıktı. Binadan yoğun duman çıktığını gören vatan-
daşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekip-
leri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur
kalan 2'si çocuk 5 kişiyi tahliye etti. Dumandan et-
kilenen kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müda-
hale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle
söndürülürken binada hasar oluştu. 
DHA

Rezidans alev aldı
Zeytinburnu'nda 9 katlı bir rezidan-
sın 8'inci katında yangın çıktı. Yangın bi-
nada bulunan 30 kişi tahliye edildi.

Yangın, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. so-
kakta bulunan 9 katlı bir rezidansın 8. katında elek-
trik tesisatında başladı. Binadan dumanların
çıktığını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiple-
rine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve
sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada bulu-
nan 30 kişiyi tahliye etti.  Dumandan etkilenenlere
ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yan-
gın sırasından binada bulanan Sümbül Biçer, "Biz
beşinci katta oturuyorduk. Kapıyı bir açtık içerisi
dumandan gözükmüyordu. Torunlarım vardı
hemen onları kaldırdım. Sağolsun buranın elektrik-
çisi bizi yangın merdivenlerinden aşağıya indirdi.
Her taraf duman doldu" diye konuştu. DHA

Hırsızlar yakalandı
Florya'da bir alışveriş merkezinde ai-
lesiyle birlikte yemek yiyen Endonezyalı
bir turistin sandalyesine astığı çantasın-

daki paraları çalan Cezayir ve Polonya uyruklu iki
kişi polis tarafından gözaltına alındı. Florya'da 1
Ocak'ta meydana gelen olay polis kayıtlarına göre
şöyle meydana gelişti; Bir alışveriş merkezinde
yemek yiyen ülkesinde asker olduğu öğrenilen En-
donezya uyruklu Muhammed Rusli çantasını san-
dalyeye astı. Rusli'nin arkasındaki masaya oturan
iki şüpheli sandalyede asılı duran çantanın içerisin-
deki içinde 8 bin dolar olan cüzdanı alarak kaçtı.
Cüzdanının çalındığını fark eden Rusli durumu
polise bildirdi.

Yeşilköy'de gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırı-
cılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma baş-
lattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası
görüntülerini inceleyen polis şüphelilerin kimlikle-
rini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ce-
zayir uyruklu şüpheli S. Bouabıd ve şüpheli A. Raıs
Yeşilköy'de gözaltına alındı. DHA

Felaketin kıyısından dönüldü

Fatma 
Çamur
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2 000'li yılların ortalarında Newsweek
Türkiye Dergisi, yaşanan sel felaket-
lerini mercek altına almıştı. O tarih-

lerde ben bu yazılara inanmamıştım. Ama
nerdeyse sık sık benzer haberler, başladık.
Derginin açıkladığı araştırmaya göre Tür-
kiye, sıra dışı yağışların artacağı 30 yıllık
bir sürece giriyor. Yani biz seller ülkesi ola-
cağız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ)
önümüzdeki 50 yılda, 10'ar yıllık dönemler
halinde, Türkiye'deki yağış eğiliminin nasıl

olacağını gösteren hesaplama ve bilgisayar
simülasyonlarına göre 2011'den itibaren bu
yağışlı döneme girilecek deniyordu. Nitekim
Silivri ile başladı dönem. 

Türkiye'de metrekareye düşen yağış mik-
tarı bu dönemle yükselecek, 2021-2030 ara-
sında yağışlar daha çok olacak. Yağışlarla
beraber sıcaklıklar da artacak, bu artış bu-
harlaşmayı da artıracak. Yağışların yanı sıra
Türkiye, "dengesiz iklim"e girecek. İstanbul
seli gibi pek çok tuhaf, korkutucu ve tehlikeli

doğa olaylarıyla karşılaşaca-
ğız. İTÜ'nün hesaplamaları, 24 saatte met-
rekareye 20 kg (çok aşırı) ve 10 kg (aşırı)
yağışlar düşecek günler üzerinden yapıldı.
Mavi rengin tonunun artması, her yıl içinde
metre kareye 20 ve 10 kg yağış düşecek
günlerin fazlalaşacağı anlamına geliyor. Ya-
ğışlar ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Ka-

radeniz bölgelerinde nüfusun biriktiği kıyı
kesimlerinde yoğunlaşacak. 20 ve 10 kg
yağış, oran olarak az gözükse de bu aldatıcı. 

Yağmurların sıra dışı (kısa sürede ve ani-
den) yağma ihtimali çok daha yüksek ve ger-
çekçi. Bu da yeni sellere sebebiyet
verebilecek bir tablo anlamına geliyor.
2011-2020 Marmara ve Karadeniz'e dikkat.
Önümüzdeki ilk 10 yılda 24 saatte metreka-
reye 20 kg ve daha yağış düşen günler, bu
güne oranla 3-4 gün artacak. 2021-2030
yıllarını kapsayan ikinci 10 yıllık dilimde ya-
ğışlar daha da artıyor. Metrekareye 20 kg
yağış düşecek gün sayısı 4-5 güne çıkıyor.

2041-2050 döneminde ise kuraklık ortalığı
kavuracak. 

Özellikle Ege ve Akdeniz sahil şeridinde
neredeyse tüm yağışlar metrekareye 10 kilo-
gramın altına düşüyor. Bir sevindirici bilgi
ise 2041-2050 yıllarını kapsayan dördüncü
10 yılda Akdeniz ve Ege sahil şeridinde ku-
raklık belirtileri devam etse de, Türkiye ge-
nelinde yağışlı günler kısmen geri dönüyor.
Bu bilgilerden sonra bize düşen iş ağacı-
mıza, toprağımıza, suyumuza, havamıza
daha sıkı sahip çıkmamız. İnşallah yeni yıl
bunları getirir. Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle.

Önümüzde seller ve kuraklık var

A takent’te bulunan Hünerli Eller
Çarşısı’nda bez torba ve file yapan
kadınlar soğuk havaya rağmen ça-

lışmalarını hızla sürdürdü. Ev ekonomisine
katkı yapmak amacıyla evden getirdikleri
kumaşlar ve örgülerle bez torba, file yapan
kadınlar, Plastik kullanımının azaltılması
noktasında önem taşıyan bez torbalarla
aynı zamanda çevreye de katkı sağlamayı
amaçlıyor.

Kirliliğe karşıyız

Plastik poşetlerin kalkmasını isteyen Na-
dire Odacılar, “Burada file örmeye başla-
dık. Daha önceden başladık bu işe.
Hünerli Eller Çarşısı olarak el birliğiyle file
imalatına geçtik. Kirliliğe karşıyız. Plastiğin
dönüşümü olmuyor. Bunu poşet ile başlat-
tıysak devamı gelir diye düşünüyoruz.
Kalkmasını istiyorum ve ben kullanma-
maya da başladım. Buranın reklamı olsun
istiyoruz. Daha çok gelsinler, filelerimizi
görsünler. Biz onlara, onlar bize destek ol-
sunlar” dedi.

Keyifli bir çalışma

Yaptıkları file ve bez çantaları satacaklarını
belirten Füsun Yıldırım ise, “Son derece
nostaljik ve keyifli buluyorum bu çalışmayı.
Çok da memnunum bu ortamda olmak-
tan. Hem bizim için güzel bir uğraş oluyor,
hem de alınmış doğru bir karar. Bunu des-
tekliyorum. Arkadaşlarımızla böyle bir
ortak çalışma yürütüyoruz. Daha sonra-
sında buraya gelen ziyaretçilerimizin beğe-
nisine sunacağız. Oldukça keyifli” diye
konuştu.

Fileyle sınırlı değil

Ücretli plastik poşet uygulamasının faydalı
olduğunu belirten Serap Kazancı da, “Fay-
dalı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü et-
kinliğimiz file örme ama sadece fileyle
sınırlı değil. Örgü örmeyi bilmiyorum diye-
bilirler. Evdeki eski gömleklerimizden, etek-
lerimizden kalan kumaşlardan çantalar
yaparak değerlendirebilirler. Eli iğne tutan
herkes bu işi yapabilir” ifadelerini kullandı.

Plastik kullanımının
azaltılması için 
getirilen “Poşet 
Kanunu” ile plastik
poşetlerin ücretli 
olmasıyla 
Küçükçekmeceli 
kadınlar harekete
geçti. Küçükçekmece
Belediyesi Hünerli
Eller Çarşısı’ndaki
kadınlar bez 
torba, file ördü

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Büyükçekmece Belediyesi Halk
Akademisi Kursları 2019 yılında da
yüzlerce branşta hizmet veriyor. Ho-

bilere yönelik eğitimlerin yanı sıra vatandaşlara
yabancı dil eğitimi de veren Halk Akademisi
Kursları yeni yılda yeni lisanlarla Büyükçekme-
celilere hizmet verecek. İngilizce ve Bulgar-
ca’dan sonra dünyada en çok konuşulan diller
arasında yer alan İspanyolca’yı da öğrenmek

isteyen vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden yeni
bir yabancı dil öğrenme imkanı buluyor. Ücret-
siz İspanyolca dil eğitimi dersleri Ocak ayında
vatandaşların hizmetine sunulacak. 

Ocak ayında kurslar başlayacak

Tüm Büyükçekmecelileri yakında başlayacak
olan İspanyolca dil eğitimine davet eden Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,

“Halk Akademisi ve Meslek Edindirme Kursları-
mız yıllardır Büyükçekmece halkı için hizmet ve-
riyor. Yeni bir lisan, yeni bir kültür öğrenmek
isteyen herkesi Büyükçekmece Belediyesi’ne
bekliyoruz. İngilizce, Bulgarca şimdide İspan-
yolca ile yabancı dil derslerimizi genişletiyoruz.
Çok yakında İspanyolca dil eğitimimiz ücretsiz
olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak-
tır” dedi. 

Belediye İspanyolca öğretiyor

PLASTIK POSETE
KARSI FILE CANTA

HER ŞEY ÇEVRE İÇİN File çanta ören Küçükçekmeceli kadınlar, “Çevreye ve doğaya katkı vermek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kardeşime atkı ördüm
“Kardeşime atkı ördüm” projesi kapsamında Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki akranları için atkı ördü. Bir hafta içinde
örülen 800 atkı zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilere gönderildi

Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri
tarafından Anadolu’da zorlu şartlarda eğitim
gören akranları için “Kardeşime atkı ördüm”

projesini başlattı. Bu kapsamda bir hafta boyunca son
derste serbest etkinlikler saatinde çocuklar yün iplerinden
atkı ördü.  Velilerin de desteğiyle bir hafta içinde renga-
renk ve çok dayanıklı toplam 800 atkı örüldü. Öğrenciler
yazdıkları sevgi dolu mektupları ve atkıları hediye paketi
halinde öğretmenlerine teslim etti. İlçe Kaymakamı Mus-
tafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz bu anlamlı
günde projeyi gerçekleştiren çocukları ziyaret etti.

Her atkıda sevgi dolu mesaj var

Emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Mustafa Eldi-
van yaptığı konuşmada “Çocuklarımızın ders dışında bu
tür faaliyetlerde yoğunlaşmasını canı gönülden temenni
ediyorum” derken Başkan Lokman Çağırıcı ise "İmece
usulüyle bu güzelliği oluşturanları tebrik ediyorum. Ço-
cukların ördüğü her atkıda sevgi dolu mesaj var" diye ko-
nuştu. Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi: "Kardeşlik
duygularını pekiştirmesi açısından eğitim çok önemli. Bu
çalışmalar ben olmaktan çıkıp biz olma duygularının ço-
cuklara kazandırılmasında önemli etkileri oluyor." 800 at-
kıdan 120’si okuldaki Suriyelilere verilirken geri kalan 680
tanesi ise Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis’te ihtiyaç sahibi
öğrencilere gönderildi.

84 araç 247 
personel hazır

Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından yapılan
programa göre bu sene

6 bölgeye ayrılan Beylikdüzü’nde,
toplam 247 personel ve 84 araçla
göreve hazır olan ekipler, kara kışa
karşı 7/24 hizmet verecek. Kışa ha-
zırlık iş ve görev planının belediye-
deki birim müdürleriyle paylaşıldığı
toplantıda Fen İşleri Müdürü Sü-
leyman Gevezoğlu “Beylikdüzü
Belediyesi olarak hazırlığımızı ağır
kış şartlarına, en kötü tahminlere
göre yapıyoruz. Bu yıl da tam do-
nanımlı araçlarımızla ve ekipleri-
mizle vatandaşlarımızın kışı rahat
ve konforlu bir şekilde geçirmesi
için çalışacağız" dedi. 

İlçe 6 bölgeye ayrıldı

Karla mücadele kapsamında Bey-
likdüzü; 1. Bölge 5 araç ve 16 per-
sonel ile Yakuplu  Mahallesi, 2.
Bölge 6 araç ve 18 personel ile
Marmara Mahallesi, 3. Bölge 8
araç ve 26 personel ile Kavaklı ve
Sahil Mahalleleri, 4. Bölge 11 araç
ve 36 personel ile Barış, Büyükşehir
ve Cumhuriyet Mahalleleri, 5.
Bölge 5 araç ve 16 personel ile
Adnan Kahveci Mahallesi, 6.
Bölge 9 araç ve 28 personel ile
Gürpınar ve Dereağzı Mahalleleri
olarak 6 ayrı bölgeye ayrıldı. Ayrıca
Fen İşleri’ne bağlı ekipler Üst Ge-
çitler ve Kamu Binaları çevresinde
de 3 araç ve 22 personelle hizmet
verecek. 

Her türlü önlem alındı

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Vefa Küçükali başkanlı-
ğında yapılan toplantıda, Kışın sert
yaşandığı Beylikdüzü’nde, Beylik-
düzü Belediyesi olarak her türlü
önlemi aldıklarını söyleyen Fen İş-
leri Müdürü Süleyman Gevezoğlu
“Kış aylarında karla mücadele
programımızı AKOM ve Meteoro-
loji Genel Müdürlüğü’nün hava
tahmin raporuna göre düzenliyor;
ana arter özelliği olan yolları ise
İBB ile programlayıp değerlendiri-
yoruz. Vatandaşlarımızın her türlü
talep ve şikâyetlerini ivedilikle çö-
züme kavuşturuyor; sitelerin talep-
leri üzerine de buzlanmaya karşı
ücretsiz tuz teminini sağlıyoruz. 10
mahalleden oluşan Beylikdü-
zü’nde, her mahallemizde görevli
sorumlu koordinatörlerimiz ve
bölge sorumlularımızın yanı sıra
meclis üyelerimiz de karla müca-
dele çalışmalarını birebir takip edi-
yorlar" açıklamasını yaptı.

Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, çocukların üşümemesi için
ve onlara katkı sunmak için önemli bir çalışmanın yapıldığını söyledi.
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A K Parti İstanbul İl Başkanı Bayram
Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı
Birol Gür'e nezaket ziyaretinde bu-

lunarak, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için
Cumhur İttifakı kapsamında, istişare ve
değerlendirmede bulundu. MHP İstanbul
İl Başkanlığında, basına kapalı gerçekleşen
görüşmeden sonra gazetecilere açıklama
yapan MHP İstanbul İl Başkanı Gür, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da kazan-
dığı kazanımların devam etmesi adına,
yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı çerçe-
vesinde seçim çalışmalarına başladıklarını
söyledi.

Ön çalışma yaptık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin
İstanbul için kendilerine sunmuş olduğu
yol haritasını göz önünde bulundurarak
çalışacaklarını belirten Gür, "Hem Binali
Yıldırım'ın seçimi kazanması için hem de
39 ilçede Cumhur İttifakı'nın adayları 
kazanması için MHP İstanbul İl Teşkilatı,
üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaya
çalışacaktır. Bu minvalde, AK Parti 
İstanbul İl Teşkilatıyla ortaklaşa bir seçim
çalışmasını nasıl yürütebilirizin bir ön ça-

lışmasını yaptık" dedi.

Güçlenerek çıkacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şeno-
cak ise samimi bir ortamda görüşmeyi ger-
çekleştirdiklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde
bulunduklarını söyledi. Cumhur İttifakı'nın
bir parti menfaati ittifakı olmadığını belirten
Şenocak, "Cumhur İttifakı, bir Türkiye gönül
ittifakıdır" dedi. Partileri arasında perçinle-
nen gönül bağlılığına değinen Şenocak, "Bu
gönül bağlılığından sonra iki parti, özellikle
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nokta-
sında başarıyla gerçekleşen bir seçimin bir
devamı olarak, yerel seçim hareketi nokta-
sında da önümüzdeki süreçte 31 Mart'ta
daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz"
diye konuştu.

Adını bile koyamadılar

AK Parti ve MHP'nin yapmış olduğu ittifa-
kın yapıcı olduğunu belirten Şenocak, mu-
halefet partilerinin oluşturduğu ittifakı "yıkım
ittifakı" olarak adlandırarak, "Karşı taraftaki
ittifakı değerlendirdiğimizde, daha adını ko-
yamadıkları, bir gönül birlikteliğini yapama-
dıkları bir ittifak modelinden bahsediliyor.
Bu süreç içerisinde, bizim yapıcı diye, gönül
birlikteliği ile oluşturduğumuz Cumhur İtti-
fakı'na karşı diğer partilerin gönül birlikteli-

ğini oluşturmadığını görmekteyiz. CHP, İYİ
Parti ve Saadet Partisi'nin seçmenlerinin,
HDP ile yapılacak bir ittifaka gönül verece-
ğini sanmıyorum. Karşı taraftaki ittifak anla-
yışının, milletimizi kandırmaya dönük bir
anlayışla yol yürüdüğünü görüyoruz. Bu ka-
zanmayı değil, kaybettirmeye dönük bunla-
rın her zaman bir siyasi çalışması olmuştur,
yapmayı değil, yıkmayı yeğledikleri bir politi-
kadan bu anlamda bahsedebiliriz" ifadelerini
kullandı. 

Tarzları yıkmak!

Şenocak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye en
iyi hizmeti vereceği kanaatinde olduklarını
belirterek, "Yıkım ittifakında ise hizmet arayı-
şının olmadığını düşünüyoruz ve sürekli kay-
bettirmeye dönük bir çalışma yaptıklarını da
hep beraber görmüş bulunmaktayız. Onların
tarzında yapmak değil, yıkmak vardır. Bizim
ise bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi,
ülkenin menfaati doğrultusunda güzel işler
yapmak ve yapmaya devam etme vardır. Bu
konuda kararlı bir şekilde çalışmayı sürdüre-
cek ve önümüze bakacağız” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Şenocak, Cumhur İttifa-
kı'na çok önem verdiklerini ve bu ittifaka
zarar verecek bir harekete müsamaha göster-
meyeceklerini vurgulayarak, ittifak ruhuna
sonuna kadar sadık kalacaklarını söyledi.

2 000 yılından günümüze kaç seçim atlattık
hatırlayanımız var mı ama sorumuz bu
değil. Her seçim döneminde adaylar ve ik-

tidara gelenler kişisel ya da partileri adına ver-
dikleri sözleri bir çuvala sığabilir mi ve
hangilerini iktidara geldiklerinde uyguladılar?
Bu durum pösteki de ki kılları tek tek saymaya
benzer. Ağır sorumluluk almaya da gerek yok her
hangi bir vatandaşın gündelik yaşam ve ihtiyaç-
ları temelinde neler olabilir asgari müşterek ko-
nulara bakmak gerekir. 

Vatandaş ne ister ve temel ihtiyaçları 
nelerdir?

Vatandaş iş ve aş istiyor yani çalışabilecek
kendisini ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek iş ve geçinebilecek ücret istiyor.

Vatandaş eğitimin ve sağlığın ücretsiz ve eşit
olmasını ve aldığı eğitimin iş yaşamında kullanı-
labilir olmasını istiyor.

Vatandaş vergilerin adil olmasını ceza olma-
masını istiyor.

Vatandaş asgari ücretin, temel gıda maddele-
rinin ve kamusal hizmet gördüğü tüm işlemler-
den vergi alınmamasını ya da en az düzeyde
yansıtılmasını istiyor. 

Vatandaş ister küçük ister büyük üretici olsun
desteklenmeyi ve korunmayı istiyor keza üretimi
yapılan malın ithalatının kısıtlanması talebi de
var.

Vatandaş ihtiyacı olduğunda bankadan kredi
talep ettiğinde devletin ayrıcalıklı kişi ve şirket-
lere nasıl teminat oluyorsa kendisine de temi-
nat/garantör olmasını istiyor. 

Vatandaş güvenlik ve adli/yargı gibi kamusal
görevlerin eşit ve ayrıcalıksız(iltimassız) uygu-
lanmasını istiyor.

Vatandaş seçilen ve atanan yasama, yürütme,
yargı ve kolluk kuvvetlerinin devletin adil, eşit ve
ayrıcalıksız görevini uygularken bu görevliler ta-
rafından ne yerilmek ne de haksızca göklere çı-
karılmak istiyor. 

Vatandaş kendilerini kefil göstererek yurt içi
ve dışı finans çevrelerinden kredi alınmasını
doğru bulmuyor, “ayağımızı yorganımıza göre
uzatalım” diyor.

Vatandaş devlet yöneticileri ve uygulayıcıları
tarafından temel hak ve özgürlüklerin kısıtlan-
mamasını istiyor.

Vatandaş bir fert olarak sorumluluklarını ye-
rine getirirken devlet yöneticileriyle aynı inanç ve
değerlere sahip olmadığı için itilip kakılmayı is-
temiyor.

Vatandaş seçilen ve atananların en yüksek
maaşının asgari ücretin on katını geçmemesini
istiyor.

Vatandaş yöneticilerin ekonomik ve sosyal 
hataları ve beceriksizliğinin bedelini ödemek
istemiyor.

Vatandaş her seçim döneminde yaşanan ve ya-
şanacak olan krizlerin bedelini yöneticilerin öde-
mesini istiyor.

……..
Yeni bir yıla girip beklentilerimizi önümüze

koyduğumuzda ne yazık ki önümüzdeki aylarda
bir seçimin olacağını gördük, çünkü içinde bulun-
duğumuz sistemin her seçimin de bir israf ekono-
misi yarattığına şahit olduk. 

Vatandaş çok şey istemiyor, temel hak ve öz-
gürlüklerin sağlanması, üreticilerin korunması ve
kollanması, kesilen vergilerin nerelerde kullanıl-
dığını bilmek isterken kendisinden hesap soran
devletin hesap veren bir devlet haline gelmesini
istiyor. Yani çok şey mi istiyor?

ANIL BODUÇ

ITTIFAK ICIN
SADAKAT SOZU

Beklentilerimiz  

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'e
nezaket ziyaretinde bulundu. Şenocak, Cumhur İttifakı'na çok önem verdiklerini, 
ittifak ruhuna sonuna kadar sadık kalacaklarını belirtirken, MHP İl Başkanı Gür,
"Ortaklaşa bir seçim çalışmasını nasıl yürütebilirizin bir ön çalışmasını yaptık" dedi

BL 109 BEYLİKDÜZÜ MİNİBÜS
ESNAFI YARDIMLAŞMA

DERNEĞİ – BEYMEYDER

Olağan Genel Kurul Hk. 04/01/2019
Toplantıya katılan üyelerin Adı Soyadı: Cahit
Tüfekci, Efkan Ateş, Murat Örs, Elif Tuncer,
Hıdır Turan
Dernek yönetim kurulu yukarıda belirtilen ta-
rihte toplanarak dernek tüzüğümüzün 7.
maddesine istinaden Olağan Genel Kurul
19.01.2019 Cumartesi günü saat 13.00'da
dernek merkezimiz Gürpınar Mahallesi
Mümin Ağa Sokak No: 24 Kat: 3 Beylikdüzü
/ İstanbul adresinde yapılmasına çoğunluk
sağlanmadığı takdirde 03.02.2019 Pazar
günü aynı saat ve yerde yapılmasına üyeleri-
mize gazete ilanı ve SMS (telefon mesajı) ile
bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem
1) Açılış: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunması
2) Divan Başkanlığı Seçimi
3) Denetim raporlarının okunması Yönetim
Kurulu'na ibrası.
4) Tahmini bütçenin kararlaştırılması
5) Dernek yönetim kurulunun huzur hakla-
rının belirlenmesi
6) Dernek organlarının seçimi
7) Dilek, temenniler ve kapanış

ANLAMLI HEDİYE Ziyarette MHP İl Başkanı Birol Gür,
Bayram Şenocak'a üzerinde Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu ‘Cumhur 
İttifakı Millet Aklı’ yazılı hatıra tabağı hediye etti. 

İttifakı pekiştirecekler
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir
Çelik, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil
Kaval'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Her iki ilçe başkanı da ittifakı daha da
pekişeceğini vurguladı

CUMHUr İttifak’ının iki üyesi AK Parti
ve Milliyetçi Hareket partisi (MHP) Esen-
yurt’ta 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim-
ler öncesi birlik mesajı verdi. MHP
Esenyurt İlçe Binası’nda gerçekleşen zi-
yaret samimi bir havada gerçekleşirken,
her iki ilçe başkanı da AK Parti Esenyurt
Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci'nin
kazanması için tüm güçleriyle sahada
olacaklarını bildirdi.

Bu ittifak çok önemli

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir
Çelik, liderlerin sağladığı ittifakın öne-
mine dikkat çekerek, "Esenyurt için bu
ittifak çok önemli. Liderlerimiz ittifakı
sağladı ve her iki taraf ta çok uyumlu
hareket ediyor. Gün şahsi menfaatleri
kollama değil, milli birliği sağlama gü-
nüdür. Hepimiz buna uygun hareket
ediyoruz. Bizim şansımız iki partinin de
güçlü liderlere sahip olması. Cumhur-
başkanımız ve genel başkanlarımızın
talimatları doğrultusunda çalışacağız..
Teşkilatlarda güçlü bir birliktelik oldu.
Bu güçle sahada çok iyi sonuçlar alaca-
ğız. Burayı zillet ittifakına kaptırmaya-
cağız. Cumhur İttifakı'nın seçimlerde
yüzde 50'nin üzerinde oy alacağına ina-
nıyorum" dedi.

Elimizden geleni yapacağız

MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, "Bu birlikte ikinci seçimi-
miz, aday her iki partinin de ortak
adayı. Onun adayı, bunun adayı yok. Biz
Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması
için elimizden geleni yapacağız. Seçimin
kışa denk gelmesi nedeniyle çalışmaları
sahadan ziyade ev ev ziyaret ederek ya-
pacağız. MHP bu konuda üzerine düşeni
yapacaktır" şeklinde konuştu.

Omuz omuza çalışacağız
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanvekili
Akın Bayram ve ilçe yöneticileri MHP
İlçe Başkanı Ali Aydın'ı makamında zi-
yaret etti. AK Parti Beylikdüzü Belediye
Başkan aday adaylarından Mustafa Er-
doğdu'nun datıldığı ziyarette konuşan
Ali Aydın, "Cumhur İttifakını birilerine
heba ettirmeyeceğiz. Beylikdüzü'nde
nasıl bir güçbirliği doğacağını herkes
görecek. MHP'nin her ferdi bu konuda
hassas olacaktır" dedi. 

Yol haritası belirlenecek

Her iki partinin de seçim çalışmalarında
tek söylemle hareket edeceğini belirten
Aydın, "Türkiye'nin bekası için Cumhur
İttifakı var. Nasıl 24 Haziran'da MHP ve
AK Parti'nin teşkilatları omuz omuza ça-
lıştıysa yerel seçimlerde de omuz omuza
çalışacağız. Kısa zaman içerisinde yol
haritasını belirleyeceğiz. Bir hafta 10
gün içerisinde de sahadaki çalışmaları-
mız organize edip çalışmaya başlama-
mız lazım. Cumhur İttifakı'na karşı belli
saldırılar olacaktır. Bize yapılan bütün
eleştirilere verecek cevabımız var. Her
mahalleye, her caddeye, her apartmana
gireceğiz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı
Beylikdüzü'nde kazanan taraf olacaktır"
açıklamasını yaptı. AK Parti İlçe Başkan-
vekili Akın Bayram ise Cumhur İttifa-
kı'nın iki genel başkanının da tek
davasının devlet ve millet olduğunu be-
lirterek, teşkilat olarak çalışmalara baş-
ladıklarını söyledi. 

AK Parti Avcılar
İlçe Başkanı Yaşar
Karaarslan MHP

İlçe Başkanı
Muhammed Nur

Kutun'u ziyaret
etti. Ziyarette

konuşan
Kararslan, “Bu

ittifakın en güzel
örneğini bizler de

Avcılar'da
sunacağız” dedi.

Kutun ise Cumhur
İttifakı'nın adayı

İbrahim Ulusoy’u
Avcılar'da başkan

yapacaklarını
söyledi

YönetiM kurulu üyeleriyle birlikte
Avcılar MHP İlçe Başkanlığı'nı ziya-
ret eden AK Parti İlçe Başkanı Yaşar
Karaarslan 31 Mart yerel seçimleri-
nin önemine vurgu yaptı. “Normalde
yerel seçimler bu kadar önem arz et-
mezdi ama Avcılar halkı artık yeter
diyor” diyen Kararslan, “Avcılar ya-
şanılabilir bir şehir olmaktan çıktı.
Sokaklarında gezilemiyor, etrafına
bakılamıyor. Hizmet eksikliğinden

tutun hizmet keşmekeşliğine kadar
berbat bir yönetimle karşı karşıya
kaldık. Gerçi diyeceksiniz ki bundan
önceki 15 yılda CHP Avcılar'a ne ka-
zandırdı onda da bir şey yok. İnşal-
lah bu dönem bu değişimi hep
birlikte sağlayacağız. Tabii ki yerel
yönetimler siyasetin üzerine çıkmalı,
inşallah bu sene bunu değiştirmeli,
Avcılar'daki kötü gidişata bir son ver-
meliyiz. İttifak çok önemli bir hal

aldı. Bu ittifakın en güzel örneğini
bizler de Avcılar'da sunacağız” 
açıklamasını yaptı. 

Aday bizim adayımız

MHP Avcular İlçe Başkanı Muham-
med Nur Kutun ise İstanbul'da üç il-
çede MHP'nin 36 ilçede de AK
Parti'nin adayları olduğunu belirte-
rek, “Bunların hepsi bizim adayımız.
Meclis üyeleri konusunda da deği-
şimler olabilir ama şu anki durumda
bizim de meclis üyemiz olacak, AK
Parti'nin de olacak. Ama bizim bi-
rinci önceliğimiz Cumhur İttifakı'nın
adayı İbrahim Ulusoy'u başkan yap-
maktır. MHP, ayrıca 30 yıldır burada
siyaset yapıyor. Meclis üyesi çıkar-
mak, çıkarmamak bizim için çok
önemli değil. Yeter ki ittifakımızın
adayı kazansın. Aday bizim adayı-
mız, Cumhur İttifak'ının adayı. Buna
bağlı olarak biz de arkasında olacak
ve destekleyeceğiz” diye konuştu. 

İbrahim Ulusoy’u başkan yapacağız

Onlarla hesaplaşacağız!Maltepe Belediye
Başkanı Alı Kılıç, son

günlerde medyada
hakkında yer alan

haberlere ilişkin
açıklama yaptı. Alnının
ak olduğunu söyleyen

Kılıç "Verilemeyecek
hiçbir hesabım yok, 

onlarla hesaplaşacağız"
dedi

MaltepeBelediye Başkanı Ali Kılıç,
medyada hakkında çıkan haberlere yö-
nelik bugün açıklama yaptı. CHP Mal-

tepe İlçe Başkanlığı’nda temaslarda bulunduktan
sonra Maltepe Meydanı’nda yaptığı konuşmada
Kılıç, "Ben buradayım verilmeyecek hiçbir hesabım
yok, onlarla hesaplaşacağız" diye konuştu.

İddialar asılsız

Kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız oldu-
ğuna dikkat çeken Kılıç, "Benim bir partili olarak he-
sabını veremeyeceğim hiçbir mülkiyetim olmadı.

Zaten mal varlığım aynı zamanda İçişleri Bakanlığı
dosyalarında vardır. Her aralık ayında beyanname
de yapıyoruz. Müfettişler geldiğinde bunu 4 ay bo-
yunca araştırdılar. Kardeşlerimi ve yakınlarımı araş-
tırdılar. Verilemeyecek hiçbir hesabım yok, partimin
emrindeyim. Partim ne zaman isterse o dosyaları
sunmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Sandığa gömüyoruz

Kendisine ve ailesine yönelik saldırı kampanyası
başlatıldığını söyleyen Kılıç, "Biz bu meydanda hep
beraber olduk. Her derdimizi, her projemizi burada

sizlerle birlikte paylaştık.
Son günlerde malum çev-
reler tarafından önce şah-
sım, benim üzerimden de
aileme karşı bir saldırı
kampanyası başlatıldı. Allah şahit, yediğimiz her
lokma boğazımızdan helal olarak geçmiştir, yetimin
hakkını yemedik, yemeyeceğim. Buradayım, veril-
meyecek hiçbir hesabım yok onlarla hesaplaşacağız.
Aslında bu saldırının bir nedeni var, Ali Kılıç ve eki-
bim Maltepe’ye geldiğimiz günden bu yana sizlerle
gönül köprüsü kuruyoruz” dedi. DHA
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Beylikdüzü Belediyesi soğuk hava-
ların iyiden iyiye yüzünü gösterdiği şu
günlerde ilçede yaşayan çocukları

unutmadı. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iki yılda bir
düzenli olarak yapılan kışlık mont ve bot yar-
dımları, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merke-
zi’nde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kış
aylarındaki olumsuz hava koşullarından çocuk-
ların daha az etkilenmesi adına yapılan yardım-
lar, sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelerin
çocukları tespit edilerek gerçekleştirildi.

Mutluluk en büyük motivasyon

Beylikdüzü’nde yaşayan ve eğitim yardımından
faydalanan 7-17 yaş aralığındaki 2 bin 500
çocuk yeni giysilerini büyük bir mutlulukla teslim
aldı. “Çocukların yüzündeki bu sevinci görmek
bizler için en büyük motivasyon kaynağı” diyen
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Ak-
baba, “Müdürlük olarak, göreve geldiğimiz gün-
den bugüne kadar Beylikdüzü’nde yaptığımız
tüm çalışmalarda çocukları ve kadınları her
zaman öncelikli kıldık. Kış aylarının gelişi ile de
çocuklarımızın olumsuz hava koşullarından
daha az etkilenmesi adına çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımıza ça-
lışmada, 1300 kız, 1200 erkek çocuğumuza kışlık
bot ve montlarını ulaştırdık.” şeklinde konuştu. 

İ stanbul’da en yüksek yaşlı
nüfusa sahip olan Kadı-
köy’de nüfusun yüzde 17’si

65 yaş üzerinde. Kadıköy’deki
yaşlı nüfusun ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak hazırla-
nan protokole göre bir yandan
yaşlıların evde bakım hizmeti
alması sağlanırken, bir yandan
da kadınlar için yaşlı bakımı
alanında alternatif iş alanları
yaratılacak. Öncelikle 3 mahal-
lede başlayacak proje ile o ma-
hallede yaşayan yaşlılar
belirlenerek ihtiyaçları tespit
edilecek. Kadıköy sınırları

içinde yerinde yaşlı bakım hiz-
metleri vermek üzere bir kadın
kooperatifi kurulacak. Verilen
hizmetler ise belediye tarafın-
dan denetlenecek.

KAdıKöy iÇin ihtiyAÇ

Başkanlık binasında düzenlenen
protokol törenine Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile
Kadın Emeğini Değerlendirme
Vakfı Genel Müdürü Şengül
Akçar katıldı. Protokol töreninde
konuşan Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu, “Kadı-
köy’de çok fazla yalnız yaşayan

insan var. Ekonomik durumu-
nuz iyi olsa bile, para her
zaman sorunları çözemiyor. İn-
sanın insana ihtiyacı var ve
yerel yönetimler olarak insan-
ların yanında olmamız gere-
kiyor. Bu güven ortamını
yaratacak olan yerel yöne-
timlerdir. Nüfusun yaşlan-
ması ile birlikte bu ihtiyaç
sürekli artacak. Eğer kamu
bu konuyla ilgilenmezse
gelecekte daha çok sorun
yaşanır. Kadıköy bu
alanda önemli bir örnek
teşkil edecektir” dedi. 

İSTANBUL6

İ Yİ Parti ile arık kanka olan ve yakla-
şan mahalli seçimlerde de iş birliği
yapacak olan ve HDP'yi kızdıran çı-

kışlar yaptığı yetmezmiş gibi Ankara'da
MHP kökenli birini aday eden CHP'nin Ar-
dahan'da aday göstermediği adayın Mete
Özdemr'in bu kez İYİ Parti'den Ardahan
Belediye Başkan Adayı olduğun öğrendiği-
miz şu günlerde bir gözümüzde 
İstanbul'da..

Çünkü İstanbul'u alacak olan partinin
büyük bir çıkış yapacağı gibi milletten de

yeni bir onay alacağını her kes biliyor.
Ve bu herkesin arasında Başkan Erdo-

ğan ile görüşüp, son başbakan, mevcut
TBMM'si Başkanı Binali Yıldırm'ın İBB
adayı gösterilmesini kutlayan Almanya baş-
kanı gibi dünya da yakın takip etmekte İs-
tanbul'a kim kazanacak diye..

Ve Başkan Erdoğan'ın büyük önem ver-
diği İstanbul'da ki adayları bizzat kendisi-
nin sık eleyip dokuduğunu da biliyoruz.

Aynı durum AK Partinin de başında olan
Erdoğan ile yarışan CHP'de de yaşanmakta

ve İmamoğlu'nun yanı sıra İs-
tanbul'u yeniden kazandıracak olan 39 ilçe
adayını aradığını görmekteyiz.

Ancak benim en çok dikkatimi çeken
başta Esenyurt'ta olmak üzere İstanbul'da
ki bir çok ilçenin mevcut belediye başkan-
ları dışında adayı gösteren Başkan Erdo-
ğan'ın bu kez ciddi bir tepki aldığı ve bunun

önüne geçmek için yeni çıkışlar yaptığını
görmekteyiz.

Başta Esenyurt'ta, Ümraniye, Beykoz ve
Sancaktepe'de olmak üzere bir çok ilçenin
mevcut başkanlarını değiştiren ve yerlerine
başka isimleri getiren Başkan Erdoğan'ın
bu çıkışına karşı ciddi bir direniş olduğu
görülürken Erdoğan'ın da bunun farkında
olduğu ve bu tepkileri en aza indirmek için
de 'Ne kızıyorsunuz belediye başkanı ada-
yına kilitlemişsiniz, sadece belediye başkanı
adayı değil, daha belediye meclis üyelikleri
de var' demesinde anlıyoruz.

Bu durumun AK Parti'de olduğu gibi en
güçlü rakibi olan CHP'de de yaşandığını ve

bu nedenle CHP İstanbul İl Başkanlığı ile
Genel Merkez arasına ve aday gösterime
İmamoğlu arasında bir, 'git, gelin' yaşandı-
ğını da izlemekteyiz.

Kısacası bu durumun hem partiler için
hemde adaylar için zor bir durum olduğu
bir gerçektir.

Yani, Başka Erdoğan'ın farkında olduğu
sorunu, sıkıntıyı bende anlıyor gibiyim..

Ve bende Genel Başkanların, Genel Mer-
kezlerin tabanı dinlemeden hareket edip,
kendi bildiklerini, kendilerine yakın isimleri
aday olarak ilan etmelerine bu yaklaşan
yerel seçimlerde arşı bir duruş göreceğini
düşünüyorum.

Başkan da durumun farkında...
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Fakir yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Beledİyeler İnsanların

yanında olmalı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı genel Müdürü Şengül Akçar ise
“Kadıköy’de yerinde yaşlı bakım hizmetlerine ilişkin model geliştirmek
istiyoruz. nüfus giderek yaşlanıyor. 2014 yılında yüzde 8,5 olan yaşlı
nüfusunun 2030’da yüzde 12’ye çıkacağı söyleniyor. Kadın kooperatif-
leri açısından bakım hizmetlerini önemli bir istihdam alanı olarak gö-
rüyoruz. 65 yaş üstü insanların çok çeşitli ihtiyaçları oluyor.
Aktifleşmeleri ve üretkenliklerinin devam etmesi gerekiyor. Belediyenin
de bu konuda çok kuvvetli bir iradesi var” diye konuştu.

Kuvvetli bir irade var

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

Sk.No:4 Büyükçekmece / İST.
(Devlet Hastanesi Arkası)

E-5 Karayolu Üzeri Muharrem Saltık 
iş Merkezi Fatih Mah. no: 44/6-A

BÜYÜKÇEKMECE / iSTAnBUl

NEZİH SELVİ

REZERVASYON

0212 882 52 53

Çocuklar üşümeyecek
Beylikdüzü Belediyesi tarafından iki yılda bir düzenli olarak yapılan kışlık mont ve bot yardımları,
7-17 yaşları arasındaki 2 bin 500 çocuğa Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nden yapıldı

Akgün: Yeni
projeler yolda

Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün, yeni yılda yeni projeleri 

hayata geçireceklerinin müjdesini verdi
Başkan Akgün
bu kez de Mima-
roba gerçekleştiri-

len Mutluluk Şehri
Buluşmalarında Mimaroba’da
ikamet eden vatandaşlarla bir
araya geldi.  Hayata geçirilen
ve devam eden projeler hak-
kında bilgi veren Başkan Dr.
Hasan Akgün, önümüzdeki dö-
nemde Büyükçekmece’de hayata
geçirilecek projeler hakkında da
açıklamalar yaptı. Toplantıya ka-
tılan Mimarobalı kadınların talep
ve önerilerini de dinleyen Başkan
Akgün, kendisine yöneltilen soru-

ları da cevapladı.

Vatandaşı dikkate alırız

Vatandaşların sorularını tek tek ya-
nıtlayan Başkan Dr. Hasan Akgün
şu şekilde konuştu: “Her hafta be-
lirli bölgelerde düzenlediğimiz bu
buluşmalar sayesinde Büyükçek-
mece ailemin taleplerini dinliyor,
hizmet yolunda sizlerin öneri ve gö-
rüşlerinizi dinliyoruz. Büyük Büyük-
çekmece ailemin istek ve önerilerini
her zaman dikkate almışımdır. Yeni
yılda da değerli Büyükçekmece aile-
miz ile birlikte yeni ve önemli proje-
lere imza atacağız.”

Yaşlılar başımızın tacı
Beykoz'da, Yaşlı Hasta Bakımı Sertifika Programı’nı tamamlayarak sertifika

almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenlendi. Törende konuşan
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Yaşlılar bizim başımızın tacı” dedi

Beykoz Üniversitesinin
Kavacık'ta bulunan yerleş-
kesinde düzenlenen serti-

fika törenine ev sahibi olarak Rektör
Prof. Dr. Mehmet Durman, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül
Sayan Kaya, Beykoz Belediye Başkanı
Yücel Çelikbilek'in yanı sıra akademik
personel ve sertifika almaya hak kaza-
nan öğrenciler katıldı. Yaşlılara layık bir
şekilde hizmetin ancak eğitimle sağlana-
cağını belirten Beykoz Belediye Başkanı
Yücel Çelikbilek, "Deriz ki, yaşlılar başımı-
zın tacı. Onlar için ne yaptığımızı düşün-
mek lazım. Başımızın tacı olan insanlara
layık oldukları şekilde hizmet etmek gereki-
yor. Bunun yolu da eğitim alan insanlardan
geçiyor. Kendimiz belediye olarak bir ça-
lışma başlatmıştık. İlçemizde bulunan 100'e
yakın yaşlımıza evde bakım hizmeti veriyoruz.
Gözleri kapıda kalmasınlar diye onların elle-
rinden tutmaya gayret ediyoruz. Arkadaşla-
rıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çınarlarımıza hizmet

Sertifika töreni konuşmasına 2 gün önce Anka-
ra'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kay-
beden akademisyen Ceren Damar'ı anarak
başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Fatma Betül Sayan Kaya, "Bundan iki gün önce
bir üniversite çatısı altında gözü dönmüş bir öğ-
renci tarafından katledilen Ceren Damar kardeşi-
mizi ben buradan rahmetle anıyorum. Eşinin dün
cenaze töreninde yaptığı duygulandıran konuşması

hepinizin yüreklerine dokunmuştur. Henüz üç
aylık eşini kaybetmiş bir adam öğrencilere

“önce insan olun” diyor. Gerçekten gençleri-
mize verebileceğimiz en güzel mesajlardan

bir tanesi. Ne olursa olsun önce insan
olalım. Bugün burada sertifika alacak

genç kardeşlerimde yaşlılara hizmet
edecekler. Önce insan olarak şef-

katle, merhametle yaşlılarımıza,
büyüklerimize, çınarlarımıza

hizmet edeceksiniz" diye 
konuştu.

Hayaller için engel yok
EngElli çocukların ve genç-
lerin hayallerini gerçekleştir-
mek üzere gerçekleştirilen

‘Bir Dileğim Var' projesi kapsamında, daha
önce dileklerini yazarak ileten çocuklar dü-
zenlenen programda hediyelerine kavuştu.
istanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ku-
yumcukent ortaklığında düzenlenen ‘Bir Di-
leğim Var' sosyal sorumluluk projesi
kapsamında, daha önce düzenlenen etkin-
likte engelli çocuklar kendileri için özel ha-

zırlanan kartlara dileklerini yazmıştı. Kart-
lara yazılan dilekler il Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Kuyumcukent esnafı, ziyaretçisi ve
çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Ku-
yumcukent nikah Salonu'nda düzenlenen
programda engelli çocuklar hediyelerine
kavuştu. 

Aileleri de katıldı

500 engelli çocuk ve gencin dileklerinin
gerçekleştirildiği programa istanbul Altın

Rafinerisi Yö-
netim Kurulu
Başkanı Av. Özcan
Halaç, Kuyumcukent
işletme Anonim Şirketi
(KiAŞ) Yönetim Kurulu Baş-
kanı nevzat Sudaş, istanbul il
Milli Eğitim Müdürlüğü Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bö-
lümü Şube Müdürü Ömer Avcı ile çok
sayıda engelli çocuk ve aileleri katıldı.

Nuhoğlu, Kadıköy’de
hizmetlerin aksamadan

devam edeceğini
söyledi.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba,
“Çocuklar için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yücel Çelikbilek

Hasan
Akgün

Kadıköy Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı(KEDV) arasında, yaşlı
bakımı alanında alternatif iş alanları oluşturmaya yönelik işbirliği protokolü
imzalandı. Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Yerel yönetimler insanların
yanında olmalı biz de bu protokolle bunu yapıyoruz" dedi



city ezdi geçti
İngİltere Premier Lig'in 21. haftasında
Manchester City'nin sahasında Liverpool'u
2-1 mağlup ettiği karşılaşma, ülke basınında
geniş ilgi uyandırdı. İngiltere'nin önde gelen
yayın kuruluşlarından BBC, "Manchester
City, Liverpool'un yenilmezlik serisine son
verdi" başlığıyla sunduğu haberde, iki tarafın
da galibiyeti hak eden bir oyun sergilediğini
belirterek, "Heyecan içinde geçen mücade-
leyi iki takım da kazanabilirdi ama kritik ga-

libiyeti, City elde etti." değerlendirmesini
yaptı. The Sun ise "Nefes kesici karşılaş-
mada Manchester City, Sane'nin golüyle
şampiyonluk yarışını sürdürdü" manşetiyle
sunduğu haberde, "Sane'nin golü sayesinde
50 bin Manchester City taraftarı şampiyon-
luk rüyasını sürdürdü ve yarışa yeniden
dahil oldu. Takımına galibiyeti getiren Sane,
maçın açık ara en iyi oyuncusuydu." ifadele-
rini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de
ikinci yarıya Antalya
kampında hazırlanan
Göztepe'de takımın ilk
yarıdaki yıldızı Yasin
Öztekin'in Fenerbah-
çe'ye satılma ihtimali
taraftarı böldü. Taraf-
tarların birçoğu, ilk
devrede 7 gol, 2
asistle Göz-Göz'ün
attığı 18 golün yarı-
sına direkt katkıda

bulunan yıldız
futbolcunun

satılmasının
hata olaca-
ğını savundu.

Bazı taraftarlar
da gurbetçi futbolcu ayrılmakta ısrar
ederse kadroda tutulmasının doğru
olmayacağını belirtip, yerine Fener-
bahçe'den Süper Lig'de gol kralı ün-
vanı bulunan Aatıf Chahechouhe'nun

alınmasının yararlı olacağını dile ge-
tirdi.

Merak ediliyor

Göztepe'ye sezon başında Galatasa-
ray'dan transfer olan 32 yaşındaki
gurbetçi futbolcu Yasin'in, ilk yarının
bitimine 2 maç kala göreve gelen tek-
nik direktör Kemal Özdeş'le yıldızının
barışmadığı iddiası da var. Özdeş yö-
netimindeki ilk maç olan Bursaspor
randevusunda 70. dakikada oyundan
alınmasına tepki gösteren Yasin Özte-
kin, Ankaragücü'yle yapılan devrenin
son karşılaşmasında da boynundaki
sakatlık gerekçesiyle kadroda yer al-
mamıştı. Transferde Traore'nin sakat
olduğu defansın soluna da alternatif
arayan Göz-Göz, önce dolu olan ya-
bancı kontenjanını açmaya çalışacak.
Kadrosunda 16 yabancı bulunan
İzmir ekibi, ilk yarıda gözden çıkarılan
Scarione ve Ghilas ayrılmayınca söz-
leşmelerini askıya almıştı.

S iyah-beyazlıların, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merke-
zi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık ger-
çekleştirilen antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz

da takımla sahada yer aldı. İdman öncesinde teknik direktör
Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı yanına çağırarak, futbolcularıyla
konuşma yaptı. Burak'ın transferiyle ilgili konuşma sonunda
futbolcular, yeni takım arkadaşlarını alkışladı. Şenol Güneş'in
konuşmasının ardından siyah-beyazlı takımın Antalya'daki ilk
antrenmanı başladı. Öte yandan idman öncesinde siyah-beyazlı
futbolcular takım halinde poz verdi.

MAliyeti belli olDu

Trabzonspor'da bir süredir kadro dışı olan Burak Yılmaz'ın Be-
şiktaş'a transferi resmiyet kazandı. Bordo-mavili kulübün inter-
net sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak
Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlanmış-
tır." denildi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği
Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydın-
latma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada ise Beşik-
taş'ın Trabzonspor'a, sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon 429
bin 708 lira ödeyeceği belirtildi.

AlAcAğınDAn inDiriM yAptı

Açıklamada, bordo-mavililer ile Burak Yılmaz arasındaki 6
Ağustos 2017 başlangıç, 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli sözleşme-
nin karşılıklı olarak feshedildiği vurgulanarak, şunlar kayde-
dildi: "Yapılan fesih anlaşması ile Burak Yılmaz'ın şirketimiz
nezdinde tahakkuk etmiş olan 2 milyon 155 bin avro tutarındaki
alacağından 450 bin avro indirim yapılarak 1 milyon 705 bin
avro olarak uzlaşılmış, uzlaşılan bu tutarın 6,25 kur üzerinden
10 milyon 656 bin lira olarak sabitlenerek Ağustos 2019, Aralık
2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde üç taksit halinde ödenmesi
kararlaştırılmıştır." AA

BESIKTASLI

Spor yorumcusu

Ahmet Çakar, Bu-

rak'ın Beşiktaş'a trans-

feriyle ilgili şu

ifadeleri kullandı;

“Beşiktaş'ın Burak

transferi doğrudur.

Tartışılması gereken

tek yönü Burak'a veri-

lecek yıllık 2.5 milyon

Euro'dur. Futbol haya-

tının son döne-

mine girmiş,

sürekli sa-
katlıklarla

boğuşan Burak'a bu

parayı vermek ne

kadar doğru? Gelelim

taraftara. Burak ne

yapmış ki? Zaman

zaman kendini atıp

penaltı kazanmış. Her

futbolcu yapıyor. Her

golcü de bu tür işlere

zaman zaman girmiş-

tir. Dolayısıyla Beşik-

taş taraftarının bunu

konu etmesi çok

mantıklı ve
doğru değil.”

BU KADAR PARA ÇOK!

Beşiktaş'ın, transferi konusunda 
görüşmelere başladığını 
duyurduğu ve dün gece 

siyah-beyazlıların Antalya kampına 
katılan Burak Yılmaz, yeni takımı ile

ilk antrenmanına çıktı

BURAK

Fenerbahçe'ye mi?
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Bağcılar Belediyesi Gençlik Merke-
zi'nde yapılan etkinlikte konuşmasına 20
yıl top koşturduğu Beşiktaş'a olan sevgi-
sini anlatarak başlayan Çalımbay, futbol
hayatı süresince yaşadığı sıkıntıları, ba-
şarıları ve unutamadığı anılarını anlattı.
Gençlerin sorularını cevaplandıran Ça-
lımbay, Video Yardımcı Hakem Siste-

mine (VAR) de değindi. Çalımbay, "VAR
sistemini çok seviyorum. Hakem kardeş-
lerimin hatalarını yüzde 99 engelliyor
dedi.

Fenerbahçe düşmez

Siyah-beyazlı takımın yaşadığı zor gün-
leri atlatacağını belirten deneyimli çalıştı-

rıcı, bir öğrencinin, "Fenerbahçe küme
düşer mi?" şeklindeki sorusuna, "Merak
etme, Fenerbahçe küme düşmez. Çok iyi
başkanları var. Yapılan transferler bazen
tutmayabiliyor. Ersun hocanın gelmesi
Fenerbahçe'ye çok şey katacak. Fener-
bahçe çıkış yaparsa, çok iyi yere gelecek-
tir. Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka

olacaktır. Ali Koç'un Fenerbahçe'de ol-
ması bir şans" şeklinde cevap verdi. Ça-
lımbay, Galatasaray'ın durumu için ise
"Galatasaray, forvet transferi yapmak
zorunda. Fenerbahçe maçından sonraki
cezalardan etkilendiler. Her şeye rağmen
ligdeki konumları çok iyi" yorumunda
bulundu.

Rıza Hoca VaR’ım diyoR!

Terim iddiaları 

yalanladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues'in son durumu ve kulübün 
transfer politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rodrigues'in transferine onay verdiklerini ve
anlaşma sağlandığı takdirde kendisine veda edeceklerini belirten Terim ayrıca Falcao, Luiz
Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov isimlerinin gerçeği yansıtmadığını da ifade etti

Sezon başından bu yana kadroyu iyi-
leştirme çalışmalarını sürdürdüklerini
dile getiren Fatih Terim, "Sezon başla-
madan takımımızın mevcut kadrosu
ile ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi ve hatta
jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başla-
dıktan sonra da günlerce, gecelerce ça-
lışarak bir liste hazırladık. Bu
oluşturduğumuz listede belirlediğimiz
oyuncuları da takımlarında izlemeye
devam ettik bu süreç boyunca. Bu
isimlerden oluşan listeyi de yaklaşık 2
ay önce verdik. Hazırladığımız ihtiyaç
listesinde görüşmeleri süren ve hatta
aramıza katılacak oyuncular da var.
Örneğin, Rodrigues'e görüşmesi için
izin verdim. Sonucu nedir henüz bil-
miyoruz ama anlaşma sağlanırsa ve-
dalaşacağımız isimlerden bir tanesi de
Garry" dedi.

Sabrın sınırları zorlanıyor

Birçok bölgeye transfer yapmayı plan-
ladıklarını söyleyen Terim, şöyle ko-
nuştu: "Olmazsa olmazımız forvet ve
stoper mevkilerinin dışında bir kanat
ve orta saha oyuncusunu da takıma
dahil edebiliriz. Zaten bu anlaşmalar
oldukça da resmi kanallarımızdan Ga-
latasaraylılara ve futbolseverlere açık-
lanacaktır. Falcao, Luiz Felipe, Emre
Mor, Miranda ve Smolov gibi isimler
duyuyorum ve okuyorum. Özellikle
sosyal medya bu konuda sabır sınırla-

rını zorlamaya başladı. Önceki trans-
fer döneminde eğer böyle devam eder-
lerse kendilerini ifşa edeceğimi
söylemiştim. Buradan taraftarlara
sesleniyorum, bu hesaplar sizi
aldatıyor. Bu ve benzeri
insanları hayatınızdan
çıkarın. Çünkü size
iyilik yapmıyorlar.
Bu kişiler gerçek-
ten Galatasa-
raylı iseler
duydukları
söyledikleri
insanları ifşa
etsinler."
DHA

YASIN 



KadıKöy Belediyesi tarafından Temmuz 2017’de yaptırı-
lan usta karikatürist Oğuz Aral ve efsanevi karakteri Ava-
nak Avni heykelleri Hasanpaşa’da hem Kadıköy’e
gelenleri karşılıyor hem de Kadıköy Belediyesi Karikatür
Evi’ni gösteriyordu. Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından
Karikatür Evi’nin karşısındaki alana yapılan 80 kilo ağırlı-
ğında ve 143 santim uzunluğundaki, bronz Avanak Avni
heykeli iki hafta önce ayaklarından ayrılarak çalınmıştı.

Kadıköy'ün çocuğu

Heykeli inceleyen Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu, “Avanak Avni,
Oğuz Aral’ın 1973’te yarattığı
çok ünlü bir tip. Avanak
Avni sokaktaki zeki, se-
vimli insanların bir
örneği. Mahalle-
nin bir çocuğu.
Avanak Avni
Kadıköy 

Hasanpaşa’nın da çocuğu oldu, insanlar benimsedi”
dedi. Heykelin yerine konulmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Nuhoğlu, “Heykel toplumun kendini
ifade etmesinin bir yolu. Sanat sevgisizliğin, şiddetin, te-
rörün karşıtı. Sanat düşüncelerin bir araya gelmesini, kişi-
sel gelişimi sağlayan bir alan. Sanatla toplumu bir araya
getirmek toplumu yumuşatıyor, naifleştiriyor, gülümseti-

yor” dedi.

Beyoğlu Belediyesi, ilçede bulunan okulların başkanlarını
buluşturdu. Başkanlar ile bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi

B eyoğlu’nda bulunan ilkokul, orta-
okul ve liselerin meclis başkanları
ile istişare toplantısı, Beyoğlu Aka-

demi’de gerçekleşti. Toplantıda tek tek söz
alan öğrenciler, okullarında hayata geçir-
diği projeleri paylaşarak talep ve önerile-
rini dile getirdiler. Beyoğlu Belediyesi’nin
ev sahipliği yaptığı toplantıya Beyoğlu Be-
lediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil
Sarıcı, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Gülşah Batal ve Beyoğlu Öğ-

renci Meclisi Başkanı Barbaros Yahya
Kamburkatıldı.

Meclisler önemlidir

Bir araya gelerek fikir alışverişinde bulun-
manın önemine dikkat çekenBeyoğlu Be-
lediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,
“Bu meclisin hedefi kültürel, sanatsal ve
sosyal faaliyetler yapmak olabilir ama
gerçek hedefi bir araya gelip bir şeyleri ba-
şarmaktır. Bazen çok zor oluyor. İnsanlar
bir araya gelip konuşmayı başarmıyorlar.

Zaten bütün sorun buradan çıkıyor.
Kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Dinle-
meyi bilmek lazım. Mecliste de uğultu ol-
malı. Kendi aranızda konuşmalısınız.
Sonra bir şeyleri tartışmalısınız. Herkesin
fikrine saygı gösterilmesi lazım. İnsanları
harekete geçirecek olan da meclislerdir.
Meclis kurmayı bilmek, toplantı yapmayı
bilmek, söz dinlemeyi dinletmeyi bilmek
lazım. Eğer bunlar yoksa kimseyle koordi-
neli iş yapmayı bilmiyorsunuz demektir”
dedi. DHA

AvcılAr Belediye Başkanı Handan Toprak yeni
yılın ilk haftasında Yeşilkent Mahallesi Ek hizmet bi-

nası ve kapalı semt pazarı inşası ile ıspartakule Fuar
ve Sergi alanı inşasını denetledi. Çalışmaların plan ve

programlara uygun şekilde devam ettiğini vurgulayan
Başkan Toprak; ‘’Bir an önce projelerin, halkımızın hizme-

tine sunulması için büyük gayret gösteriyoruz. Başladığımız
işin kısa sürede tamamlanması ve hemşerilerimizin kullana-
bileceği hale getirilmesi için çalışmaları yerinde inceliyoruz
ve denetimlerimizi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Esnafımız çok önemli

Mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Baş-
kan Toprak bölgedeki esnafları da ziyaret etti. Esnafların
ekonomimizdeki önemine vurgu yapan Toprak, “İlçemizin
kalkınması ve refahı için esnafımızın önemi çok büyüktür.
Esnaflarımızla birlikte hareket ediyoruz. Her zaman yanınız-
dayız” dedi. YAKUP TEZcAN

5 OCAK 2019 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT ve SArkÜTerİ

İstanbul'da kar yağışı kentin yüksek ke-
simlerinde etkili oldu. Yağışın ardından
Silivri beyaza büründü. Silivri ve çevre-
sinde dün akşam saatlerde başlayan
kar yağışı sabah da etkili oldu. Sabah
saatlerinde etkisini daha da arttıran
yağış nedeniyle, etraf beyaz örtüye bü-

ründü. Soğuktan bölgede bulunan ağaç
dallarının ve su birikintilerinin buz tut-
tuğu görüldü. Öğle saatlerine doğru tek-
rar etkisini yitiren kar yağışı yerini açık
ve güneşli havaya bıraktı. Akşam saat-
lerine doğru kentin yüksek kesimlerinde
kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bembeyaz Silivri

Beledıye BASkAnı
Okul BASkAnlArıylA

Misyonların geleceği etkilediğini belirten
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sa-
rıcı, “Misyonunuz yarın daha belirgin daha
net daha güçlü olacak. Yarınki misyonun
güçlü olabilmesi için bugünden hazırlan-
manız lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım.
Bunu yaparken de hayatın her diliminde
toplumlar, insanlar ve ideolojiler arasında
çekişmeler olmuştur, yarın da olacaktır. Ça-
tışma belli bir boyuta kadar makul, hatta
gerekli bir özellik. Önemli olan burada
hakkaniyeti, dengeyi ve adaleti sağlaya-
bilmek. Bugün 2018-2019 eğitim öğretim
hayatı için bir yol belirlenmiş olacak ve bu
çalışmaları hep beraber uygulamaya koya-
cağız. Sizler geleceksiniz, sizlerin donanımlı
bireyler olarak yarınlara yürümesi bizlerin
geleceği olacak” ifadelerini kullandı.

Sizler geleceğimizsiniz

Avanak Avni ait olduğu yerde
Geçtiğimiz haftalarda Hasanpaşa’da 

bulunan Kadıköy Belediyesi Karikatür 
Evi önünden çalınan Avanak Avni heykeli,

eski yerine, ustası Oğuz Aral’ın 
yanına yerleştirildi

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Toprak, “Avcılar'ın refahı için çalışmayı sürdüreceğiz. Biz çalışacağız Avcılar kalkınacak” dedi

AvcılAr 
kAlkınAcAk

türKülerİ
kaybetmeyelim
Cağaloğlu'ndaKi Yeni Dünya Vakfı’nda ger-
çekleştirilen "Babıali Enderun Sohbetleri"ne, 50.
sanat yılını kutlayan ozan Esat Kabaklı konuk
oldu. Yazar Mehmet Nuri Yardım'ın yönettiği
toplantıda konuşan Kabaklı, müziğe nasıl aşina
olduğunu ve küçüklüğünden bugüne türkülerin
hayatındaki yerini anlattı. Küçüklüğünde baba-
sının tarlada Celal Güzelses'ten uzun havalar
okuduğunu belirten Kabaklı, "Ben de böyle sır-
tındayım, arkadan kulağımı ciğerlerine verirdim.
Arkadan öyle babamı çok dinlemişimdir. Ora-
dan dinleye dinleye kulak dolgunluğu oldu.
Bugün türkülerin kıymetini bilmeliyiz. Türküleri
kaybedersek aslımızı kaybederiz” diye konuştu.

Sazı çok seviyordum

Çocukluk yıllarında öğretmeninin sesi güzel ol-
duğu için türkü söylemesini istediğini dile geti-
ren Kabaklı, şöyle devam etti: "Saz çalmayı çok
severdim, öğretmenim de sürekli teşvik ederdi.
Böylece bağlama ile barıştım.” AA

Kütüphane 
artıK cepte
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk kütüpha-
nelerindeki hizmetleri ve e-kitapları cep telefon-
ları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir hale getiren
"Kütüphanem Cepte" mobil uygulamasını bir
ayda yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.
AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Bakanlık
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü-
ğünce "Kütüphanem Cepte, Her Anımda Be-
nimle" sloganıyla vatandaşların hizmetine
sunulan ve yaklaşık bir ay önce aktif şekilde kul-
lanılmaya başlanan "Kütüphanem Cepte"
mobil uygulaması, okuyuculara cep telefonları
üzerinden devasa bir kütüphanenin kapılarını
araladı.

Güncelleme yapılabiliyor

Türkiye'deki bin 160 halk kütüphanesindeki hiz-
metler ve binlerce e-kitaba tek tıkla ulaşabilme
imkanının sunulduğu mobil uygulamayı henüz
resmi duyurusu yapılmamasına karşın bir aylık
sürede yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.

Beyoğlu’ndaki okullarda başkanlık yapan öğrencilerle gerçekleştirdiği toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirmeyi de
ihmal etmeyen Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Öğrenciler bizim yarınlarımızın teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Avanak Avni Heykeli’nin önünde fotoğraf çektiren Başkan
Aykurt Nuhoğlu, “Kadıköy, evladına kavuşmuştur” dedi.

BARIŞ KIŞ


