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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

İstanbul Gazeteciler Derneği
(İGD) 10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler Günü nedeniyle 'Gazeteciliğin
Dünü Bugünü' konulu bir söyleşi ger-
çekleştirecek. Deneyimli gazeteciler;
Ergin Konuksever, Emin Karaca,
Mustafa Dolu, Ümit Zileli olmak
üzere İstanbul Gazeteciler Derneği'ne
üye gazeetcilerin katılacağı söyleşi;
bugün saat 13.00 – 15.00 arası Beylik-
düzü Kültür Merkezi Şener Şen Salo-
nu'nda yapılacak.  Söyleşinin
moderatörlüğünü ise İlke Duyan ger-
çekleştirecek.
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Gazeteciliğin
dünü bugünü

TBMM Başkanı ve AK Parti
İBB Adayı Binali Yıldırım,

"AK Parti iktidarı imam hatiplerin
ayaklarına bağlanan prangaları
söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mi-
rası olan bu ayrımcılığı ortadan kal-
dırdı. Kat sayı zincirini milletle
parçaladık. Elbette Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
kararlı duruşu olmasaydı bu müm-

kün olmazdı" dedi.
I SAYFA 6
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Resmi Gazete'de yayımlanan yerel seçim takvimine göre aday olmak isteyen siyasi parti il,
ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 1 Aralık 2018'e kadar istifa etmesi gerekirken,
belediye başkan adayı olan 7 AK Partili ilçe başkanı, hala görevlerinin başında duruyor

TAKVİME GÖRE İSTİFA ETMELERİ GEREKİYOR
İstanbul'un Beylikdüzü, Çatalca, Kağıthane, Şile,
Sarıyer, Sultangazi ve Adalar ilçelerine aday gös-
terilen AK Partili ilçe başkanlarının seçim yasaını

çiğnediği ortaya çıktı. 26 Ekim tarihli Resmi Gazete'de ya-
yımlanan 2019 yılı yerel seçimleri takvimine göre, seçim-
lerde aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim
kurulu başkan ve üyelerinin 1 Aralık 2018 saat 17.00'ye
kadar istifa etmeleri istenirken AK Partili 7 adayın halen
ilçe başkanlığı görevini yürütmesi tepkiyle karşılandı. 
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Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sa-
rıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Bele-
diye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı

İnönü'ye yönelik, 'birden fazla kişi ile tehdit' ve
'kamu görevlisine hakaret' suçlarından yargılan-
dığı davanın görülmesine devam edildi. Duruş-
mada konuşan Şişli Belediyesi'nde görevli 3
tanık, dudak uçuklatan ifadelerde bulundu.

Şişli Belediyesi'nde şoför olarak çalışan
tanık Hakan Yılmaz, Mustafa Sarıgül'ün
Nazlı Sarıgül'ü çocukları üzerinden tehdit

ettiğini belirtirken, Şişli Belediyesi Özel Kalem Mü-
dürü Taner Biçel ise Şişli Belediye Başkanı Hayri
İnönü'nün kendisine, "Beni Amerika'da yaşayan 3
çocuğum üzerinden tehdit ettiler. Çocuklarımı öl-
düreceklerini söylediler" dediğini iddia etti. I SAYFA 6
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SİTEDE İLÇE BAŞKANI OLARAK GÖRÜLÜYORLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 28 Aralık
tarihinde açıklanan Beylikdüzü adayı Mustafa
Necati Işık, Çatalca adayı Mesut Üner, Kağıt-

hane adayı Mevlüt Öztekin, Sarıyer adayı Salih Bay-
raktar, Sultangazi adayı Abdurrahman Dursun, Şile
adayı İlhan Ocaklı ve Adalar adayı Özlem Öztekin
Vural ilçe başkanlıklarının resmi internet sitelerinde
halen ilçe başkanı olarak görülüyor. 
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ÜLKEMİZİ
KATLETMEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Cum-

hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Yerel
Yönetimler Sempozyu-
mu'na katıldı. Burada
konuşan Erdoğan,
yatay mimarinin
yanı sıra yerel mi-
marinin de önemli
olduğunu vurgu-
ladı. Tüm bele-
diye başkanlarına
seslenen Erdoğan,
"Gelin ne olur ülke-
mizi katletmeyin.
'Bizde yer yok, arazi yok, ne
yapalım?' ne demek ya. Ol-

duğu kadar yap karde-
şim. İnsanoğlu

toprağa yakın
yaşamalı, top-

raktan uzak
yaşama-
malı"
diye ko-
nuştu.
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Mustafa Sarıgül ile oğlu
Emir Sarıgül’ün, Şişli

Belediye Başkanı Hayri
İnönü ve eşi Nazlı İnönü’ye
hakaret ile tehdit ettikleri
iddiasıyla yargılandıkları

davada 3 belediye çalışanı
tanık olarak dinlendi.

Tanıklardan Özel Kalem
Müdürü Taner Biçel, “Hayri

İnönü, Sarıgüller
tarafından ‘üç çocuğunun

öldürmekle tehdit
edildiğini’ söyledi” dedi

Büyükçekmece Belediyesi “Göçmen
Uyum Projesi” kapsamında ilçede

ikamet eden yabancı uyruklulara Türk Mut-
fağı dersleri veriyor. Belediye Başkanı Akgün,
"Din, dil, ırk gözetmeksizin tüm vatandaşlarla
uyum içerisinde yaşamalıyız" dedi. I SAYFA 4
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TANIKLAR BELEDİYEDE GÖREVLİ

ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN TEHDİT!

Binali Yıldırım

Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da 6'sı
asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırı-

sına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılan-
dığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu
sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Us-
lu'ya ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ve diğer suçlardan toplam
154'er yıl hapis cezası verdi. I SAYFA 3
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Göçmenler
için uyum
pROjESİ
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Teröristlere 
müebbet

Öğrenciler için
bulunmaz nimet

Mumyalanmış
yüzlerce deniz

canlısını bünyesinde
barındıran Türkiye
Deniz Canlıları Mü-
zesi öğrencileri bekli-
yor. Her sene olduğu
gibi bu senede müze-
nin ücretsiz olduğunu
vurgulayan Balıkçı
Kenan Balcı, "Müze-
mizi kurduğumuz ilk
günden beri ücretsiz
olarak halkımıza açtık.
Ülkemizin üç tarafı de-
nizlerle çevrili. Ama
çoğumuz denizleri-
mizde yaşayan canlıla-
rın çeşitlerini
bilmiyoruz. Bu müze
öğrencilerimiz için bu-
lunmaz bir nimet”
dedi. I SAYFA 8
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Başakşehir
iki kupayı da
İSTİYOR

AbdullahAvcı,
"Spor Toto Süper

Lig kadar Ziraat Türkiye
Kupası'nı da önemsiyoruz.
Hedefimiz iki kupayı da
kazanmak" dedi. I SAYFA 7
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YEDI ADAYIN 
TAKVIMI SASTI

NE YARDAN
NE SERDEN

24 Haziran seçiminde CHP'nin
Cumhurbaşkanı adayı olan Mu-

harrem İnce, CHP'nin İBB adayı
Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Beylik-
düzü Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen
İnce'yi, İmamoğlu kapıda karşıladı.
İmamoğlu'na kampanya sürecinde des-
tek vereceğini belirten İnce, “İmamoğ-
lu'nu seçin İstanbul'u güzelleştirsin,
iyileştirsin" tavsiyesinde bulundu. 
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Imamoğlu’nu secin 
Istanbul’u iyilestirsin

CHP'nin İBB Adayı Ekrem
İmamoğlu Muharrem İnce'yi

Beylikdüzü'nde ağırladı.
Gençlerle düzenlenen

buluşmada konuşan İnce,
“İmamoğlu'nu seçin İstan-

bul'u iyileştirsin. Hiç olmazsa
bir umudunuz olsun” dedi

KAMPANYAYA DESTEK VERECEK
Ziyaret başlamadan önce Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile görüş-

mesi hakkında bilgi veren Ekrem
İmamoğlu ise "Sayın cumhurbaşkanın-
dan talepte bulunduk. Sağ olsun olumlu
geri dönüş yaptılar. Görüşmenin bugün
saat 17.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.
İstanbul tecrübelerini, tavsiyelerini ve
benim de İstanbul'la ilgili düşüncelerimi
kendileriyle paylaşacağım" dedi. I SAYFA 5
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CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Recep Tayyip Erdoğan
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INONU AILESININ
SARIGUL KABUSU

Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu için destek istedi.

BABA VE OĞUL SARIGÜL İLE İNÖNÜ AİLESİ ARASINDA DEVAM EDEN TEHDİT DAVASINDA TANIK BEYANLARI DUDAK UÇUKLATTI

Hayri İnönü ve Mustafa Sarıgül arasında mahkeme salonlarına kadar sıçrayan kavgada yeni bir perde
açıldı. Tehdit davasında dinlenen tanıklar, İnönü ailesinin çocukları üzerinden tehdit edildiğini savundu. 



2 YAŞAM

S evgili Okuyucularımız, yine dört bir
taraftan doğaya. hayvanlara verilen
zararların haberi geliyor. Soluduğu-

muz havanın, içtiğimiz suyun, denizlerimi-
zin, göllerimizin, tarım alanlarımızın
giderek kirletilmesi bitki ve hayvan türleri-
nin giderek yok olması, bilinçsiz tüketim
alışkanlıklarımızla çöplüğe döndürdüğümüz
dünyamızı kurtarmak görevi de biz insan-
lara düşüyor. 

Bu uğurda savaş veren binlerce insan var.

Emekli olmasına rağmen okul, okul dernek,
dernek, illeri dolaşarak konferanslar veren
İTÜ'den tanıdığım Prof. Dr. Orhan Kural
Hocam 4000'nin üzerinde konferans verip,
dünyadaki tüm ülkeleri gezmiş, gördüklerini
kitap yapıp bizlerle paylaşmıştır. Hocanın
hepimizi ilgilendiren ve kesinlikle bilmemiz
gereken söylemlerinden bazılarını sizlerle
paylaşmak istedim. Lütfen siz de çevrenizle
paylaşın. Bu da bir çevre hizmeti olacak.
Geceleri huzur içinde uyumamız ve dünyayı
gelecek nesillerinde yaşayabileceği şekilde
bırakmamız için hepimizin yapabileceği şey-
ler var. Bizler reklamlar ile alış veriş yapıp

tüketirken tükeniyoruz. İklim
değişikliğine ve global ısınmaya bu tüketim
hırsımız neden olmaktadır. Peki biz ne ya-
pabiliriz? Mesela: Kâğıt, ağaç ve orman de-
mektir. Kâğıtları ıslatmadan bir poşette
toplayabiliriz. Almanya'da kâğıt geri dönü-
şüm oranı %90 iken, bizde sadece %40 tır.
O da çöp toplayanların sayesinde. Biliyor-

sunuz, yılda 20.000 ton kâğıt ithal eder-
ken kâğıt fabrikalarımızı kapattık ya da
sattık. 

Okullarda müfredatın sık sık değişmesi,
her yıl 100 milyon ders kitabı kullanıla-
maz hale getiriyor. Bunlar değerlendirile-
mez ise 40-50 bin ton kâğıt çöpe gidiyor.
Biz okuduğumuz gazete ve kitapları herke-
sin istifade edebileceği yerlere bırakalım.
Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisi
Okuma Salonu bunun için müsait. Bizler
de davetiye, kartvizit gibi kartlarımızı
ikinci hamur kağıttan bastıralım. Geri ka-
zanım yanında doğaya zarar veren atıklar

da çok önemli. Özellikle piller, elektronik
atıklar gibi. Unutmayalım ki, bir pil 1 ton
suyu, 100 metrekare bir alanı kirletir. 

Pilin yapımı için kullanılan enerji, kendi
ürettiği enerjiden 50 kat daha fazladır.
Kullan at değil, şarj edilen piller kullana-
lım. Büyükçekmece Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü bu konuda
çok iyi çalışmalar yapıyor. Tüm okullar pil,
pet şişe ve kapağı toplama yarışı içinde ve
müdürlük yılsonu en çok toplayan okulları
ödüllendiriyor. Bu konuda etrafımızı bilin-
çlendirirsek doğaya görevimizi yapmış olu-
ruz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle. 

Doğamızı koruyalım
Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOğLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü
Bahadır SÜGÜR

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

Taylan DAŞDöğEN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ
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Ev işleri belki de dünyanın en ağır işi... Saatlerce ayakta durmak, eğilmek, bir yerlere uzanmak, ağır eşyaları
kaldırmak hiç de hafife alınacak bir iş değil. Farkında olmada bu saydığımız hareketleri doğru yapmadığınızda bel
ya da boyunda fıtık oluşumuna davetiye çıkarıyoruz. Ev işlerinin sizi fıtık etmemesi için haberimize bir göz atın

E v işleri yaparken ister istemez
ağır kaldırmak ya da bir yerlere
uzanmak zorunda kalıyoruz. Bu

da ters bir hareket yaptığımızda bel ve
boyunda gerilmelere kasılmalara yol
açıyor. Yaşadığımız problemler bu-

nunla da sınırlı kalmıyor maalesef. 

Önemli öneriler

Hatalı hareketleri sık sık tekrarladığı-
mızda ve bu hareketlerle birlikte vücu-
dumuza yüklendiğimizde veya yük

taşıdığımızda omurga arasındaki disk
çekirdeğinin yırtılmasına sebep oluyor;
bunun sonucunda da bel veya boyunda
fıtık oluşumunu kolaylaştırıyoruz. Dola-
yısıyla ev işleri yaparken hatalı duruş ve
hareketlerden kaçınmamız çok önemli.

Acıbadem Fulya Hastanesi Beyin ve
Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.
Yunus Aydın bel ve boyun sağlığını ko-
rumak için ev işleri yaparken nelere dik-
kat edilmesi gerektiğini anlattı, önemli
önerilerde bulundu. 

TEmızlıK Sızı
‘FıTıK’ ETmESın

1- Bulaşık makinesini boşaltırken
dizlerinizi bükün

Bulaşık makinesini boşaltmak için
devamlı olarak eğilip kalk-
mak gerekiyor. Ancak
dikkatli olun, dizle-
rinizi kırmadan
dizden aşağıya
eğildiğiniz
zaman bel kasla-
rınıza yük bini-
yor. Bunun
sonucunda da bel
fıtığı gibi olumsuz so-
nuçlar gelişebiliyor. Eği-
lirken belinize yüklenmek
yerine dizlerinizi kırarsanız omuriliğe yük
oluşmasını engeller ve belinizin ağırlığını
azaltmış olursunuz.

2- Yemek hazırlarken 
ayakta kalmayın

Yemek hazırlarken veya bulaşık yıkarken
uzun süre ayakta kaldığımız zaman beli-
miz bize ağrı hissettirerek uyarı veriyor.
Bu uyarıları dikkate almalısınız, aksi
halde en basit olarak kasların güçsüzleş-
mesine neden olabilirsiniz. Kaslarınızın
gücünü yitirmesi de bel bölgesinde ağrıya
sebep oluyor. Fazla yüksek olma-
mak şartıyla bir ayağınızı
basamak gibi bir yere
koymanız diğer kas-
lara dinlenme fırsatı
tanıyacaktır. Her 4-5
dakikada bir ayağı-
nızı yüksek bir ba-
samağa kaldırın. Bu
durum omurgadaki
kas grubunda farklı
eklemlerin kasılmasını
sağlayacağı için yükü tek bir
bölgede tutmayıp, dağıtıyor. Bu
hareket de belinizde ağrı oluşumunu 
engelliyor.

3- Süpürürken öne doğru eğilmeyin

Yerleri devamlı eğilerek süpürmek beli-
nizde ağrı oluşmasına ve kaslarınızın ze-
delenmesine neden oluyor. Beyin ve Sinir
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın
hatalı olarak eğildiğiniz sırada aynı za-
manda ağır bir nesne de taşırsanız bu du-
rumun belinizde zaman içinde fıtık
oluşumuna da yol açabileceği uyarısında
bulunuyor. Evi süpürürken öne doğru
eğilip eklem kaslarınıza yük bindirmemek
için süpürge sapını uzatın ve olabildiğince
dik pozisyonda durmaya çalışın. Özellikle
koltuk ve dolapların altlarını süpürürken
belinizi kırmak yerine bele güç vermeden,
diz çökerek süpürmeye dikkat edin. Sü-
pürme işlemi sırasında mobilyaları tek eli-

nizle kaldırmamaya da özen gösterin.
Objeyi gövdenize en yakın şekilde kaldır-
mak da belinize etki eden gücü 

azaltacaktır.

4- Ütü yaparken boynu 
eğik tutmayın

Ütü masanızın alçak olması
boynunuzu uzun süre öne
doğru eğik tutacağınız anla-
mına geliyor. Bu hareket
de boynunuzda bir süre

sonra ağrı oluşumunu te-
tikliyor. Ağrı boyundaki

kasların yorulduğu anlamına
geliyor. Devamlı hatalı hareket uy-

gulayıp zedelenmesine neden olur-
sanız, kaslarınız zamanla yırtılacak
ve fıtık oluşumuna sebep olacaktır.
Ütü yaparken ütü masasının yüksekliği
çok önemli. Bu nedenle mutlaka ayarla-
nabilir bir ütü masası tercih etmeli ve boyu-
nuza göre ayarlamalısınız. Beyin ve Sinir
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın
ütü masasının yüksekliğinin bel hizanızda
olması gerektiğine işaret ederek şu öneri-
lerde bulunuyor: “Ütü yaparken ütü masa-
sına yakın durun ve ayağınızın altında fazla
yüksek olmayan bir basamak bulundurun.

Ayağınızı 4-5 dakikada bir değiştirirseniz
belinizin aynı bölgede kasılmasına

ve ağrı oluşumuna engel olur-
sunuz. Birkaç gömlek ütüle-

dikten sonra devam etmek
yerine oturarak 
dinlenin. Ayrıca ütü yapar-
ken çamaşırlarınızı olabildi-
ğince yükseğe koyarsanız

sürekli eğilip kalkmak zo-
runda kalmazsınız.”

5- Yemek yaparken 
boynunuzu eğmeyin

Yemek hazırlarken boynunuzu öne veya
yana eğik pozisyonunda tutmanız veya sır-
tınızı yaslamadan tabure oturuşu yapma-
nız boyun ve beldeki eklemlere yük
binmesine, bunun sonucunda kasların ze-
delenmelerine yol açıyor. Zedelenen kas da
gücünü kaybediyor ve bölgede ağrı oluşu-
muna neden oluyor. Hareket sırasında bo-
yuna yük bindirilmesi de fıtık oluşumunu
tetikliyor. Boy-
nunuzu olabil-
diğince hareket
halinde tutmayı
ihmal etmeyin.
Otururken san-
dalyenin sırtına
yaslanmaya da
dikkat edin,
çünkü belinizi
yaslamadan

oturmanız belinizdeki kasların kasılma-
sına, bunun sonucunda da ağrı oluşu-
muna sebep oluyor. Bu yüzden
sandalyenizin sırt kısmının bel ile birlikte
hareket edebilecek ve bu bölgenize destek
verecek şekilde olmasına dikkat edin. 

6- İş yaparken ağır kaldırmayın

Bir ağırlığı gövdenize ne kadar uzak kaldırı-
yor ve taşıyorsanız belinize o kadar fazla
yük bindirmiş olursunuz. Örneğin 3 kilo-
luk bir ağırlığı vücudunuza olabildiğince
yakın olarak kaldırdığınız zaman o nesne
tam 3 kilo ağırlığında oluyor. Elinizle bir
metre uzaktan kaldırdığınız zaman ise
ağırlığı 9 kilo olarak hissedersiniz. Ağır-
lıkların eklem üzerine tekrar tekrar yüklen-
mesi de o eklemin kalınlaşmasına, bunun
sonucunda da eklem hacminin büyüme-
sine ve komşu sinir dokusuna baskı oluş-

turmasına neden oluyor. Deva-
mında omurilikte kanal darlığı geli-
şiyor ve sinire ait olması gereken
alan küçülüyor, siniri besleyen kan
damarları baskı sonucu kapanıyor.
Ağır bir yükü kaldırmayı kronik ola-
rak tekrarlamanız da kanal darlığı ve
fıtık oluşumuna sebep oluyor. Bas-
kıya engel olabilmek için kaldırdığı-
nız eşyaların fazla ağır olmamasına
dikkat edin, gövdenize en yakın şe-
kilde tutarak kaldırmaya özen 
gösterin.

7- Perde asarken yukarıya
doğru uzanmayın

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Yunus Aydın ev işlerinde

boyunuzu ve göz hizanızı aşan işlerde
yukarıya doğru uzandığınızda boyun
kaslarını riske atmış olacağınız uyarı-
sında bulunuyor. Örneğin boyun fıtığı
gelişimine yol açabiliyorsunuz. Yuka-
rıya doğru uzandığınız zaman başınızı
arkaya doğru uzattığınızda boynun ar-
kasındaki eklemler üzerinde baskı olu-
şuyor. Bu pozisyonda ekstra güç
harcanıldığı için maruz kalınan kuvvet
boyuna etki ediyor. Boynun alışık olma-
dığı bir hareketi uzun süre yaptığınız ve
bunu yaparken de güç harcadığınız
zaman eklem ile disk çekirdeği eskimeye
başlıyor, bunun sonucunda da boyun fı-
tığı gelişebiliyor. Uzandığınız yükseklik
göz hizasına ne kadar yaklaşırsa risk o
kadar azalıyor. Dolayısıyla merdiveni yu-
karıya çok fazla uzanmayacağınız şekilde,
göz hizanıza yakın kurmaya dikkat edin. 

8- Diz çökerek yer silmeyin
Ev işi yaparken en dikkatsiz olu-
nan konulardan biri de yer silmek.
Eğilerek veya diz çökerek yer
silmek belinize baskı oluşturuyor,
bunun sonucunda da bel ağrısı
gelişiyor. Uzun saplı yer silme
aletlerini kullanın. Vücudunuzu
olabildiğince dik pozisyonda tut-
maya da gayret gösterin. 

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Gerilim baş
ağrısı yapar

Hamilelik döneminde en çok görülen
rahatsızlıkların başında baş ağrısı gelir.

Gebeliğin ilk üç ayında görülen baş ağrısının
temel nedeni hamilelikle ilgili kaygılardan

kaynaklı gerilimdir. Bazı pratik yöntemlerle baş
ağrısı hafifletilse de doktor kontrolü şart

Birçok kadının hayatın-
daki en özel dönem olan
hamilelik, bazı durumlarda
baş ağrısı nedeniyle kabusa
dönüşebiliyor. Özellikle ge-
beliğin ilk 3 ayında artış
gösteren baş ağrılarını hafif-
letmek için birkaç pratik
önlem almak yeterli olabili-
yor. Memorial Ankara Has-
tanesi Nöroloji
Bölümü’nden Doç. Dr.
Funda Uysal Tan, hamilelik
döneminde baş ağrıları ko-
nusunda dikkat edilmesi ge-
rekenler hakkında bilgi verdi. 

Stres kaynaklı ağrılar

Daha çok kadınlarda görü-
len baş ağrıları, hamilelik
döneminde artış gösterebil-
mektedir. Hamilelik önce-
sinde migreni olan
kadınlarda hamilelik döne-
minde atakların görülme
sıklığı artmaktadır. Bunun
haricinde daha önce mig-
ren sorunu olmayan kadın-
larda da hamileliğin
özellikle ilk 3 ayında baş
ağrıları normalden daha
sık görülebilmektedir. Ha-
milelikte en sık görü-
len baş

ağrılarından biri gerilim tipi
baş ağrılarıdır. Bu ağrılar ge-
nellikle; gebelik döneminin
getirdiği stres, kaygı bozuk-
lukları, hormonal değişiklik-
lerden kaynaklanan bir takım
rahatsızlıklar, çalışan hamile-
lerde gündelik işlerin neden
olduğu yorgunluk gibi ne-
denler sonucunda ortaya çık-
maktadır. Gerilim tipi baş
ağrıları, başın tamamını
saran, baskı yapar tarzda,
özellikle akşama doğru or-
taya çıkan, çok şiddetli olma-
yan ama yine de kişiyi
rahatsız edecek düzeyde olan
ağrılardır. 

Ağrı kesici yasak

Hamilelikte görülen baş ağrı-
larına karşı ağrı kesici ilaçla-
rın kullanılması, genellikle
tavsiye edilmemektedir. Bazı
özel durumlarda ya da çok
mecbur kalındıysa parasete-
mol tarzı ilaçlar alınabilir.
Söz konusu ilaçlarsa doktor
tavsiyesi ile alınmalıdır.

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

Çarşı Migros Karşısı 

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç

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



‘ 10 Ocak' tam 58 yıl önce, 1961 tarihinde,
gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren,
ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yü-

rürlüğe girdiği gündür.
Bu gün, "çalışan gazeteciler günü ya da "bay-

ramı" olarak anılıyor.
Ne yazık ki bu gün artık gazeteciler için 

bayram değil, sorunların dile getirildiği bir gün
oldu.

58 yıl sonra bugün, basın-yayın yaşamına
baktığımızda, bu sektörde çalışanların ekono-
mik ve sosyal hakları kullanılamaz haldedir.
İçler acısı durumdadır. 1971 yılındaki askeri
müdahaleden sonra gazetecilerin-yayıncıların
toplu sözleşme düzeni kullanılamaz hale getiril-
miş, sendikal hareket işlevsiz duruma 
sokulmuştur.

O gün 'dokuz patron olayı' diye bilinen olay-
larda dokuz gazete sahibi bu yasayı protesto
etmek için gazetelerinin yayınlarını üç gün dur-
durma kararı alırken.

O gün Milliyet gazetesi genel yayın yönet-
meni olmasına rağmen, meslektaşları ile bir-
likte hareket eden Abdi İpekçi'nin de içinde
olduğu gazeteciler ise üç gün boyunca BASIN
adında bir gazete çıkararak patronlarına karşı
direndiler.

Daha sonra bu yasa yürürlüğe girerek 
yasalaştı.

Bu yasa ile o gün sağlanan; Yıpranma hakkı,
elektrik, su telefon ve ulaşıma tanınan % 50 in-
dirim hakları, sendikalaşma hakları, maaşların
peşin ödenme şartları ne yazık ki daha sonra 12
Mart ve 12 Eylül ihtilalleri ile ortadan kalktı.

Basındaki işsizlik ve düşük ücretle çalışma
rekor düzeydedir. İletişim fakültelerinin mezun-
ları çaresiz, yarınsız durumdadır. Artık basın
çalışanları bırakın iyi şartlarda çalışmayı iş bul-
makta bile zorlanıyorlar. Her yıl iletişim fakül-
teleri binlerce mezun veriyor ancak bu
rakamların çok az kısmı aynı sektörde iş im-
kanı bulabiliyor. Binlerce gazeteci işsiz, yüz-
lerce gazeteci yargılanıyor, gözaltında bulunan
tutuklu bulunan meslektaşlarımız var. Mesleki
baskılar, işten atmalar, oto sansür her geçen
gün artmakta.

*
Bugün gazetecilik yapma şartları ne kadar

kolaylaşmış gibi görünse de mesleki değerler-
den uzaklaşmak bir o kadar da hızlandı.

Ne yazık ki artık gazeteciliği, bu işin ruhunu
taşıyanlar, emek verenler, bilgi birikimine sahip
olanlar değil.

Haktan, hukuktan adaletten yana olanlar
değil.

Güçten yana olanlar, iktidardan yana olanlar
yapmaya başladı.

Eskiden 5 N 1 K vardı. Her iki tarafın görü-
şünü almak vardı.

Bugün ne yazık ki, genelde ve yerelde gerçek
gazetecilerin yerini, siyasetçiler, tüccarlar,
dosya takipçileri almaya başladı.

Bakın o en çok izlenen kanal-
larda konuşanlara, gerçek anlamda objektif
yayın yapan gazeteci göremezsiniz.

O en çok okunan gazetelerde yazanlara
bakın aynı şekilde, gazetecilerin yerini ona
buna, iktidara, haklıya değil güçlüye yaran-
maya çalışan insanlar almış durumda.

Bu durum da neye zarar veriyor derseniz.
Gazeteciliğin en önemli özelliği olan kamu

yararı, ve halkın doğru bilgilendirilmesine engel
oluyor.

İş objektif yayıncılıktan uzaklaşarak, bizden
yana, onlardan yana haberciliğine dönüyor.

Basın hürriyeti bütün diğer hürriyetlerin üze-
rindedir diye atıp tutuyoruz.

Ancak iş medya özgürlüğüne geldiğine ne
yazık ki durumun pek iç açıcı olmadığını da 
biliyoruz.

*
Peki bu durum nasıl mı düzelir.
Daha çok çalışarak, daha çok üreterek, 

daha çok yazarak çizerek mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

Ciddi bir yayın organımız olmasa da gere-
kirse sosyal medyadan bile olsa, halkı ve ka-
muoyunu doğru bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

*
Burada gerçekten özgür ve güçlü basından

yana olmayı düşünen samimi siyasilere, iş in-
sanlarına da çok iş düşmekte.

Onlar ne yapacak; ciddi anlamda gazetecilik
yapanları destekleyecekler, yayın organlarını
okuyacaklar, izleyecekler.

Bir anlamda işinin hakkını veren gerçek ga-
zeteciler ile diğerlerini ayıracaklar.

İşte o zaman doğru, dürüst, güçlü ve özgür
basın çok daha kolay yol almış olacaktır.

**
Bu düşünceler ile gazeteciliğe emek veren,

değer katan, katkı sunan, bedel ödeyen tüm
medya dünyasının ’10 OCAK ÇALIŞAN GA-
ZETECİER GÜNÜ’nü kutluyor, şükranlarımı
sunuyorum.".

PERŞEMBE 10 OCAK 2019 3GÜNCEL

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...
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ü

ü

ü

ü
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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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Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert110 Ocak'lar ve
gazeteciliğin

bugünü!

Eyüpsultan sil baştan
eyüpsulTan
Devlet Hastane-
si'nin arka bahçe-

sinde dün istinat duvarı
çökmüştü. Çökme sonu-
cunda hastanenin arkasındaki
3 bina tedbir amacıyla boşal-
tıldı. Çökme nedeniyle hasta-
nenin elektriği kesilmişti.
Elektriği kesilen hastanenin

yoğun bakım ünitesinde bu-
lunan hastalar, çevredeki has-
tanelere nakil edilerek hastane
boşaltıldı. 

Çalışmalar devam ediyor

Ulusal Medikal Kurtarma
Ekibi (UMKE) tarafından has-
taneye jeneratör getirildi. Getiri-
len jeneratörle birlikte

hastanenin acil ve poliklinik
hizmeti verilmeye başlandı. Öte
yandan tedbir amaçlı hastane-
nin idare işler ve ek poliklinikle-
rinin de bulunduğu C Bloğu da
boşaltıldı. Hastane görevlileri
binada bulunan malzemeleri
ana binaya taşıdı. Ekiplerin isti-
nat duvarının çöktüğü yerdeki
çalışmaları devam ediyor.

TERoRIsTlERE
omuR boYu hApIs
Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3'ü tutuklu 6
sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'ya
ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer suçlardan toplam 154'er yıl hapis cezası verdi

İ stanbul 26. Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki du-
ruşmaya, tutuklu sa-

nıklar İrfan Kılıç ve Şaban
Uslu getirildi. Tutuklu
sanık Mehmet Akif Uslu
ise Rize'de tutuklu bulun-
duğu cezaevinden Ses ve
Görüntü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) ile duruşmaya
katıldı. Tutuksuz sanık Ab-
dülbaki Uslu da duruş-
mada hazır bulundu.
Sanıklar geçen celse veri-
len mütalaaya karşı son
sözlerini söyledikten sonra
mahkeme heyeti kararını
açıklamak üzere ara verdi.

İki sanık ceza aldı

Mahkeme heyeti kara-
rında, tutuklu sanıklar
İrfan Kılıç ve Mehmet Akif
Uslu'yu, "Devletin birliğini
ve ülke bütünlüğünü boz-
mak" suçundan ayrı ayrı
ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklar İrfan Kılıç ve
Mehmet Akif Uslu'ya ay-
rıca 9 kişiye karşı "Tasarla-
yarak öldürmeye
teşebbüs" suçundan top-
lam 144 yıl hapis cezası

veren heyet, "Tehlikeli
madde bulundurmak" su-
çundan ise 10'ar yıl hapis
ve 40'ar bin lira adli para
cezası verdi. Heyet, bu sa-
nıklara ayrıca "Silahlı terör
örgütü üyeliği" suçundan
ceza verilmesine yer olma-
dığına hükmetti.

Üç sanık beraat etti

Mahkeme heyeti, diğer sa-
nıklar Şaban Uslu, Umut
Uslu ve Abdülbaki Uslu
hakkında üzerlerine atılı
tüm suçlardan delil yeter-
sizliğinden beraat kararı
verdi. Tutuklu sanık Şaban
Uslu'nun tahliyesine de
hükmetti. Hakkında yaka-
lama emri bulunan sanık
Osman Gülen hakkındaki
dosyanın ise ayrılmasına
karar verildi. DHA

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının
çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandı

Sancaktepe'de 12 Mayıs 2016'da askeri personeli taşıyan servis aracı-
nın geçişi sırasında park halindeki patlayıcı yüklü bir aracın uzaktan
infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında, 6'sı asker 9 kişi ya-
ralanmıştı. İddianamede, şüpheliler Osman Gülen, İrfan Kılıç, Şaban
Uslu, Mehmet Akif Uslu ve Umut Uslu'nun "Devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tasarlaya-
rak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nede-
niyle öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak bombalama suretiyle

öldürmeye teşebbüs", "Tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa
karşı öldürmeye teşebbüs", "Askerin hizmetine verilmiş kara ulaşım
aracına zarar vermek", "Bombalama suretiyle mala zarar vermek"
ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, el değiştir-
mesi" suçlarından toplamda 225'er yıldan 624'er yıla kadar hapisle
cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, şüpheli Abdülbaki
Uslu'nun ise "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıl-
dan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Ne olmuştu?

Avcılar'da satılık boş bir evden kombi çalan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Cihangir
Mahalle-
si’nde bulu-

nan satılık bir evden 2
Ocak’ta kombinin ça-
lınmasıyla ilgili Güven
Timleri Şube Müdür-
lüğü ekipleri çalışma
başlattı. Polis ekipleri
çevrede bulunan gü-
venlik kamera görüntü-

lerinden olayı 21 yaşın-
daki B.D. ve 25 yaşın-
daki A.O.Ç.’nin
yaptığını tespit etti.
Ekipler, 4 Ocak’ta şüp-
helileri yakalayarak
gözaltına aldı. Şüpheli
A.O.Ç.’nin yapılan üst
aramasında keski ola-
rak bilinen metal parça
ele geçirildi. Gözaltına

alınan B.D. ve A.O.Ç.
emniyetteki ilk ifade-
sinde suçu kabul ederek
kombiyi bir inşaata sak-
ladıklarını söylediler. 

Kombi 
inşaattan çıktı

Polis ekipleri inşaata gi-
derek şüphelilerin sak-
ladığı kombiyi alarak

sahibine teslim etti.
Emniyetteki işlemleri
tamamlanan B.D. ve
A.O.Ç. sevk edildikleri
adliyede çıkartıldıkları
mahkeme tarafından
tutuklandı. Şüphelilerin
kombiyi çalması güven-
lik kameraları tarafın-
dan görüntülendi.
DHA

YARGI
KARARINI

VERDİ

Kombi hırsızları yakalandı

Canlı yayında gözaltına alındı
Türkiye'nin ko-
nuştuğu Palu aile-
siyle ilgili savcılık ve

polis harekete geçti. Ailenin
Kocaeli'deki evine baskın
yapan polis ekipleri, arama
yaptı. Kayıp Meryem Tah-
nal’ın babası Harun Palu, an-
nesi Havva Palu, ağabeyi İsa
Palu, kardeşleri Fatih Palu ve
Ayşe Palu polis tarafından
gözaltına alınırken, 'Cinci' diye
bilinen ailenin eniştesi Tuncer
Ustael ve eşi İstanbul'da canlı
yayında polis tarafından ters
kelepçelenerek gözaltına
alındı.

Kimseyi öldürmedik dedi

'Cinci' diye bilinen ailenin
eniştesi Tuncer Ustael ve eşi
İstanbul'da canlı yayında polis
tarafından ters kelepçelenerek
gözaltına alındı. Ustael ve eşi-
nin 'kasten adam öldürme su-
çundan' gözaltına alındığı
belirtildi. Ustael ilk açıklama-
sında, "Neyse gerçekleri söylü-

yorum.Biz adam falan öldür-
medik. Yemin ederim ki biz
öyle bir şey yapmadık" dedi.

Müge Anlı ağladı

Müge Anlı, gözaltı sonrası "Bu
alkışlar Cumhuriyet savcımıza
ve emniyet yetkillerine. Yayını-
mızı ihbar kabul ettiler. Soruş-
turmayı tekrar açtılar. Eşi
öldürüldükten sonra ailesinin
yanına sığınan iki çocuklu ka-
dının ve onun 6 yaşındaki kızı-
nın inşallah kanı yerde
kalmayacak. Teşekkür ediyo-
rum emeği geçen herkese.

Adalet yerini bulsun. Bu kadar
özellikle çocuklara yapılanlar,
bir şekilde cezasını bulacak ki;
diğerleri de çocuklara yapılan
eziyetin karşılığını olduğunu
görmeliler. Dört tane çocuk;
bir dolu psikolojik sorunlarla
üniversite okumaya çalışıyor.
Bu çiftin çocuklarının durumu
hiç iyi değil. Onlar da üç yıldır
koruma altında. Maalesef bir
diğeri de ispirto içirtilerek öldü-
rülmüş. İnşallah kanı yerde
kalmasın. Hepimizin dileği bu.
Dilerim hepimizin beklediği
karar çıkar."

Şişli’de 4 araç birbirine girdi

D-100 Karayolu Mecidiyeköy
katılımında 4 aracın karıştığı zin-
cirleme kaza meydana geldi. Ka-

zada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikame-
tinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza
D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı 15
Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde
saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İd-

diaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkış-
tırması sonucunda 4 araç birbirine girdi.
Kazada 1 kişi yaralanırken, haber veril-
mesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri
sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından
hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-
100 Karayolu 15 Şehitler Köprüsü istika-
metinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik yoğunluğu sürüyor.

İGD'den 'Gazeteciliğin dünü bugünü'
konulu söyleşi...

İGD (İstanbul Gazeteciler Derneği)
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nede-
niyle bir söyleşi düzenliyor.

Deneyimli gazeteciler; Ergin Konuk-
sever, Emin Karaca, Mustafa Dolu,
Ümit Zileli olmak üzere İstanbul Gaze-
teciler Derneği'ne üye gazetecilerin katı-
lacağı söyleşi; 10 Ocak 2019 Perşembe
günü saat 13.00 – 15.00 arası Beylik-
düzü Kültür Merkezi Şener Şen Salo-
nu'nda gerçekleşecek...

Moderatörlüğünü İlke Duyan'ın ger-
çekleştireceği; 'Gazeteciliğin dünü bu-
günü' konulu söyleşiye tüm basın dostları
davetlidir..

DAVET
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B eylikdüzü ve Çatalca’ya kar yağdı-
ğında, İstanbul’un kışa girdiğini
hissediyor ve yaşıyoruz. Haber-

lerde, kar yağdıran bulutların Edirne üze-
rinden Marmara’ya doğru yol aldığını ve
İstanbul’un beyaza bürüneceğini duyduğu-
muzda, yine bu ilçelerin gökyüzüne ve top-
rağına bakıyoruz. Kar, yukarıdan yağıyor
ve Avrupa yakasına Beylikdüzü ve Çatal-
ca’dan dağılıyor. Biz Buralarda kartopu
oynamayı, kızakla kaymayı, ellerimizi
ovuşturarak gezmeyi bıraktıktan sonra, İs-
tanbul Anadolu yakası kardan nasibini al-
maya başlıyor.

Üç köprü iki tünelle birleşmiş olsa bile,

ne de olsa kıtası ayrı.
Kış mevsimi doğal olarak bazı sıkıntı-

ları da yanı sıra getiriyor. Kullanımı art-
tığı için doğalgaz, elektrik ve sıcak su
sarfiyatından kaynaklanan su faturaları,
bu sıkıntıların başında geliyor. Sokağa çı-
kıldığında ise, şikayetler başlıyor. Kaldı-
rım üzerinde oluşan buzlar, araçları
tekerleğin isteğine göre kaydıran buz ta-
bakası ve diğerleri elbette can sıkıyor. İş
burda, yerel yönetimlere düşüyor. Onlar da
gördüğümüz kadarıyla ellerinden geleni
yapmaya çalışıyor. Ama bir başka şikayet
konusu var ki, o da can ile ilgili ama can
sıkan bir durum. Başıboş köpekler…

Sokak köpekleri, kışın daha
örgütlü bir halde dolaşıyor. Koloni halinde
oluşturdukları kalabalık sayıları, büyük
küçük hepimizi tedirgin ediyor. Yazın
böyle ürkütücü bir tablo oluşmuyor ama
kışın görünüş aynı olmuyor. Bunun nedeni
de; hayvanların yeterince yiyecek bulama-
masıdır. Belediyeye bağlı veterinerlik işleri
özellikle yerleşim kenarlarına yiyecek bı-
rakıyor ama demek ki bu çaba yeterli ol-
muyor. O zaman da sokaklarda aç susuz

dolaşan hayvanlar yemek için olmasa bile
aç olduklarını hissettirmek için insanlara
saldırmaya başlıyor. Bu durum da büyük
bir sorun olarak şikayete neden oluyor.

Biz buradan yetkilileri can sıkıcı ama
insanların ve hayvanların canını yakından
ilgilendiren konuya ilişkin bir kez daha
uyaralım. Bu konuya daha da ağırlık ver-
meleri gerekiyor. Ama iş bununla bitmiyor.
Şikayet edenin de hem yetkililere hem de
sokak hayvanlarına yardımcı olması gere-
kiyor. Sofrayı topladıktan sonra yemek ar-
tıklarını poşetlere doldurup çöpe atanlar,
bunları çöp konteynerlerinin yanına bıra-
kırlarsa, o hayvanların da karınları doyar.
Düşünsenize, yüzlerce hanenin çöpe attığı
artıklar ile, onlarca köpeğin karnı doyar.
O zaman ne olur, karnı doyan köpek kim-

seye saldırmaz. Hatta, sokağın başından
bina girişine kadar insanların yanı sıra
yürür, adeta eskortluk yapar, güven verir.
Kimse de ne kendisine ne de çocuklara sal-
dıracak köpek kalmayacağı için şikayetçi
olmaz.

Unutmayalım: Sokak hayvanları da
canlıdır, yiyecek ve içeceğe ihtiyacı vardır.
Nazilerin insanlara yaptığı gibi hepsini
yok edip çukurlara gömmeyeceğimize
göre, Konfiçyüs’e kulak verirsek sorunu
çözeriz. Ne demişti:

Karanlıktan şikayet etme, bir mum da
sen yak!

Haydi, porsiyon değil; artık yemekleri
sokak hayvanları için bir köşeye bıraka-
rak, mahalleleri daha güvenli hale getir-
meye destek olalım…

Şikayetler artıyor

T ürk mutfağını ve lezzetlerini öğren-
mek isteyen yabancı uyruklu vatan-
daşlar için Halide Edip Adıvar Kültür

Merkezi’nde düzenlenen mutfak derslerine
ilgi de yoğun oldu. Büyükçekmece Belediyesi
Mutfak Akademisi eğitmenleri tarafından ve-
rilen ilk derste Ezo Gelin Çorbası yapımını
öğrenen yabancı uyruklular Türk mutfağına
hayran kaldıklarını söyleyerek projeyi gerçek-
leştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün’e teşekkürlerini iletti. 

Ötekileştirilmemeliler

Büyükçekmece’de ikamet eden yabancı uy-
ruklu vatandaşların ilçeye adaptasyonları ve
insan ilişkilerini güçlendirme konusunda da
çalışmalar yapan Başkan Dr. Hasan Akgün,
“İlçemizde çok sayıda yabancı uyruklu vatan-
daşımız ikamet etmektedir. Hepsi Büyükçek-
mece’de yaşadığı için mutlu ve huzurlu
olduklarını söylüyor. Yabancı uyruklu vatan-
daşlarımızın ötekileştirilmemeleri ve topluma

uyum sağlayabilmeleri için çeşitli projeler
üretiyoruz. Din, dil, ırk gözetmeksizin
tüm vatandaşlarla uyum içerisinde ya-
şamalıyız. Türk yemeklerini seven ve
öğrenmek isteyen tüm yabancı vatan-
daşlarımızı Büyükçekmece Belediyesi’ne
davet ediyoruz” ifadesini kullandı.
Göçmen Uyum Projesi’ne katılmak
isteyen yabancı uyruklu vatandaş-
lar 444 0 340 numaralı telefonu
arayarak Kültür İşleri Müdür-
lüğü’nden detaylı bilgi alabilir. 

Büyükçekmece Belediyesi “Göçmen Uyum Projesi” kapsamında ilçede ikamet 
eden yabancı uyruklulara Türk Mutfağı dersleri veriyor. Belediye Başkanı Akgün, 
"Din, dil, ırk gözetmeksizin tüm vatandaşlarla uyum içerisinde yaşamalıyız" dedi

BURAK ZİHNİ

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne
ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
akgün, “Gazetecilerin özgürce haber
yapmasını sağlamak demokrasinin ol-
mazsa olmazıdır. Özgür basın, güçlü de-
mokrasilerin teminatıdır" dedi. akgün
mesajında, "Bugün en fazla ihtiyaç duy-
duğumuz şey demokrasinin gelişmesi,
sağlıklı bir toplumun oluşumu için ta-
rafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kural-
larına uyan bir gazetecilik anlayışıdır.
ancak üzülerek söylemek gerekirse; ül-
kemizde basın özgürlüğü, ifade özgür-
lüğü ve bireylerin temel hak ve
özgürlükleri avrupa’dan çok daha geri
durumdadır. Oysa unutulmamalıdır ki,
özgür basın; özgür toplum ve güçlü de-
mokrasilerin olmazsa olmazıdır, temi-
natıdır. Gazetecilerin düşüncelerini
özgürce, baskı altında olmadan yazıp
çizebildiği, düşüncelerinden dolayı öz-
gürlüklerinin kısıtlanmadığı, basın öz-
gürlüğünün önündeki bütün engellerin
kaldırıldığı yeni bir dönem hepimizin
ortak arzusudur. Siz gazetecilerin, dün
olduğu gibi bundan sonra da halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hak-
kını mesleğinizin ilkeleri çerçevesinde
savunacağınıza olan inancım tamdır. Bu
duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa
kemal atatürk’ün“ Basın bir milletin
müşterek sesidir” ilkesinden hareketle
çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm

basın mensuplarımızın 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü’nü

kutluyor, sağlık ve başarı-
lar diliyorum" 
ifadelerini kullandı. 

UYUM PROJESI
Özgür basın
demokrasinin
teminatıdır

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından
vatandaşlar evlerinden alınarak tedavi olacakları hastaneye
ulaştırılıyor, tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastaların
ise hastanelerden alınarak evlerine ulaşımı sağlanıyor

bEylİkdüzü Beledi-
yesi olumsuz hava ko-
şullarında da ilçe

halkının ihtiyaçlarına cevap ver-
meye devam ediyor. Belediye Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü,
vatandaşların hayatlarını kolaylaş-
tıracak çözümler üretiyor. Müdür-
lüğe gelen talepler doğrultusunda
vatandaşlar evlerinden alınarak te-
davi olacakları hastaneye ulaştırılı-
yor, tedavileri tamamlanan ve
taburcu olan hastalar ise hastane-
lerden alınarak evlerine ulaşımı
sağlanıyor. Müdürlük tarafından
uzun süredir sunulan bu hizmet-
ten ise vatandaşlar oldukça mem-
nun. 

2 gün önceden randevu

İlçedeki vatandaşların mağdur ol-
mamaları adına 7/24 hizmet veren
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri,
2014-2018 tarihleri arasında

18.687 Engelli Nakil ve 7.287
Hasta Nakil Ambulansı hizmeti
vererek toplamda 25.974 kişiye
ulaştı. Müdürlük kapsamında hiz-
met veren 2 Adet Hasta Nakil
Ambulansı, 3 Adet Lifli Engelli
Aracı ve 1 Adet Minibüs bulunu-
yor. Hasta nakil hizmetlerinden
yararlanmak isteyen kişilerin en az
2 gün öncesinden randevu alma-
ları gerekiyor. Randevu alabilmek
için 444 09 39 NO’lu Çağrı Mer-
kezi’ni aramak yeterli. Ancak mü-
dürlük yetkilileri vatandaşları, acil
müdahale gerektiren durumlarda
“Hasta Nakil Ambulansı”nı değil
112 Acil Servis’i aramaları gerek-
tiği konusunda uyarıyor. Hasta
nakil hizmetlerinden faydalanabil-
mek için aranan önemli bir hu-
susu ise hastaneden randevu
almış olmak ve hastanın tedavi iş-
lemlerinin tamamlanıp taburcu ol-
ması oluşturuyor.

Ucretsiz hasta 

nakil hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi
Türk Dili Edebiyatı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin Akar, hat çalışma-

larını Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle
buluşturdu. Uzun yıllar hat alanında yaptığı
çalışmalarla adından söz ettiren Prof. Dr.
Metin Akar, ilk kişisel sergisini sanatseverle-
rin beğenisine sundu. Sergi açılışına İAÜ
Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Rahime
Nükhet Çıkrıkçı, öğretim üyeleri , STK tem-
silcileri ve öğrenciler katıldı. 

28 Ocak’a dek izlenebilir

Kufi tarzda eserler veren Prof. Dr. Metin
Akar, “Zamanında kufi yazıyı hiç sevmez-
dim. Cahillik işte. Kazablanka’da bir hanım
sanatçı sergi açmıştı. Kufi yazıyordu. Üç
defa o sergiye gittim. Neden ilgi gösteriliyor
ve güzel diye merak ediyordum. Anlamak
için gittim. Orda bana neden 3. kez geliyor-
sun diye sordular. Kufi yazının farkını anlat-
tılar. 1988’den bu yana kufi yazı üzerine
çalışıyorum” diye konuştu. Sanatçının 44
eserinin yer aldığı sergi 28 Ocak’a dek
AKSM’de izleyiciyle buluşacak. 

Metin Akar’ın 
hat çalışmaları

AKSM’de

Gürültü kirliliğine
müsaade edilmiyor

Gürültü kirliliğinin önlenmesi
amacıyla gelen şikayetler doğrultu-
sunda 2018 yılında Bağcılar Beledi-

yesi tarafından ilçe genelinde 163 işyerinin
denetimi yapıldı. Endüstriden eğlenceye kadar
her sektörden mekanın denetlendiği uygula-
malarda en çok şikayetin geldiği yerlerin ba-
şında tekstil atölyeleri geliyor. 
Onu sırasıyla market, şarküteri, mobilya ima-
lathanesi, düğün salonu ve cafeler takip edi-
yor. Sanayiden gıdaya endüstriden eğlence
merkezlerine kadar her sektörden işyerlerine
yönelik yapılan denetimlerde gürültü kaynak-
larının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelge-
sinde yer alan ölçülerde olup olmadığı hassas
cihazlarla yerinde tespit ediliyor. Gürültü yö-
netmeliğinin sınır değerlerini aşan işletmeye
izolasyon yapması için süre veriliyor ve verilen
sürenin sonunda tekrar ölçüm yapılıyor. Ba-
kanlık tarafından yayımlanan yönetmelikte yer
alan standartları aşan işletmelere gerekli ted-
bir ve önlemleri alıp ses izolasyonlarını yaptır-
madıkları takdirde idari para cezası
uygulanıyor.

İletişim ebediyete
kadar devam edecek

Eyüpsultan
Kaymakamı Ab-
dullah Dölek, “10

Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü” dolayısıyla bir mesaj
yayınladı. Kaymakam Dölek
mesajında, “İnsanlığın var
olduğu günden itibaren, ki-
şiler arasındaki iletişim, çev-
resindeki olup biteni
öğrenme ve aktarma, tarih-
sel süreç içerisinde değişim-
ler göstererek, günümüze
kadar gelmiş ve ebediyete
kadar da devam edecektir”
dedi. İnsanlar arasındaki ile-

tişimin, zaman içerisinde
haberleşmeye ve bilgi aktar-
maya dönüşerek, basın gibi
kurumsal bir yapı haline gel-
diğini vurgulayan Kayma-
kam Dölek, "Bugün yazılı,
görsel ve işitsel olarak, top-
lumu aydınlatmaya ve bilgi-
lendirmeye yönelik çok
önemli bir görevi yerine geti-
ren basın, kendi görev ve so-
rumlulukları içerisinde
hareket ederek doğru, taraf-
sız ve ilkeli davranması ha-
yati önem arz etmektedir"
dedi. Abdullah Dölek

Hasan
Akgün
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C HP'nin 24 Haziran'daki seçimde
Cumhurbaşkanı adayı olan Muhar-
rem İnce, CHP'nin İstanbul Büyük-

şehir Belediye başkan adayı Ekrem
İmamoğlu'nu ziyaret etti. Beylikdüzü Ata-
türk Kültür Merkezi'ne gelen İnce'yi, İma-
moğlu kapıda karşıladı. Kültür merkezinde
bulunan kütüphaneyi gezen İnce ve İma-
moğlu daha sonra basın mensuplarının so-
rularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu,
Muharrem İnce'nin ziyaretinin kendilerine
moral olduğunu belirterek, "Sayın Muhar-
rem İnce ile kültür merkezimizde gençlerle
buluştuk. Önerilerini aldık. Bu yerel seçim
sürecinde hem tavsiyelerini, önerilerini, be-
raber neler yapabiliriz? Bunun cevabını
aldık. Çünkü biz 2019'un 31 Mart'ında İs-
tanbul'da yönetim anlayışının değişeceğine
yürekten inanıyoruz. Beraber çalışacağız.
Bu ziyaret bize moral oldu" dedi.

Bütün Beylikdüzü kazandı

Gençler tarafından kendisine sorulan soru-
ları cevaplayan Ekrem İmamoğlu, "Kaybet-
meyi bilmeyen kazanmayı bilmez"
ifadelerini kullandı. CHP'nin Beylikdü-
zü'nde 2004 ve 2009 yıllarında yapılan se-
çimi kaybettiğini hatırlatan İmamoğlu,
"Sonrasında bir avuç insan gece gündüz de-
meden çalıştık. 4 buçuk yıl uğraş verdik. İn-
sanlara kendimizi tanıttık. 2014'te de AK
Parti'nin yönettiği Beylikdüzü'nü kazandık.
Sadece CHP2liler kazanmadı; bütün Bey-
likdüzü kazandı" dedi. 

Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ile görüşmesi hakkında ise ''Görüşme
netleşti. Saat teyidi alınacak. Prensipte beni
yetkili bir kişi aradı. Perşembe günü saat
17.00 olarak bir prensip konuşması yaptık.
Son teyit için geri dönülecek ama saat 17.00
diye bize bilgi verildi. Cumhurbaşkanlığı sa-
rayına bizi davet ettiler. Oraya gideceğiz. İs-
tanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı
yapmış herkesi ziyaret etme kapsamında zi-
yaret edeceğim. Sayın cumhurbaşkanından

talepte bulunduk. Sağ olsun olumlu geri
dönüş yaptılar. Ziyaret edip İstanbul tecrü-
belerini, tavsiyelerini ve benim de İstanbul'la
ilgili düşüncelerimi kendileriyle paylaşaca-
ğım. Kapsam budur. İnşallah bugün
17.00'de orada olacağız" açıklamasını yaptı. 

Değişimde fayda vardır

Muharrem İnce ise Ekrem İmamoğlu'na
kampanya sürecinde destek vereceğini belir-
terek, ''Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye
başkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ba-
şarı dileklerimizi iletmek için, her zaman ya-
nında olduğumuzu belirtmek için
buradayız. 31 Mart'ta sadece şehrimizi
kimin yöneteceğini değil aynı zamanda şeh-
rimizi kimin yöneteceğini seçerken, gidişata
ne diyeceğiz? 17 yıldır ülkeyi yönetenler 25
yıldır İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'un trafik
sorunu, işsizlik sorunu var. Bütün sorunlar
İstanbul'da katmerli bir şekilde duruyor. Bir
insan seçimde oy verdiği bir kişiye aynı za-
manda kefil olmuş demektir. 25 yılda bu so-
runların hiçbiri çözülmemiş. Katmerlenerek
büyümüş. O zaman yapılması gereken deği-
şimin önünü açmaktır. Değişimde fayda
vardır. Bunu İstanbulluların gerçekleştirece-
ğine inanıyorum. İstanbul'da bunu gerçek-
leştirdiğimiz takdirde bu Türkiye'ye ışık
olarak yayılacaktır" ifadelerini kullandı. 

Listeeleri kontrol edin

Bu ayın 17'sine kadar seçmen listelerinin as-
kıda olduğunu belirten İnce, "Birinci yapma-
mız gereken iş seçmen listelerini kontrol
etmek. Adını kontrol etmezsen sonra ba-
hane üretmemek lazım. Türkiye'yi yöneten-
lerin bu günlerden sonra 31 Mart'a kadar
neler konuşacaklarını size anlatayım. FE-
TÖ'nün iadesini konuşacaklar. Sınır ötesi
operasyonları konuşacaklar. İndirimi konu-
şacaklar. Asgari ücretin yükseltilmesini ko-
nuşacaklar. İşlerin düzeldiğini konuşacaklar.
31 Mart'tan sonra ise bindirimi konuşacak-
lar. Şimdi kaşıkla verdiklerinin o zaman kep-
çeyle nasıl alındığını herkes görecek. Bu bir
kandırmacadır. Milletimizin bu kandırma-

caya alet olmayacağını düşünüyorum. Ga-
rantili köprü, garantili havaalanı var. Binali
Yıldırım'ı seçerseniz araç garantili otoparkla
karşılaşacaksınız. Ekrem İmamoğlu'nu
seçin İstanbul'u güzelleştirsin, iyileştirsin.
Hiç olmazsa bir umudunuz olsun. 25 yıldır
bu yönetimle hiçbir umudunuz yok. Bu
kötü gidişi durdurmanın bir fırsatı var önü-
müzde. İstanbulluların bunu yapacağına
inanıyorum" diye konuştu.  DHA

2 004 yılında Esenyurt ilçesinde seçmen sa-
yısı 101 bin 860, yüzde 72 katılım oranı
ile kullanılan oy 72 bin 239, geçerli sayı-

lan oy 68 bin 622 olmuş. Üç dönem belediye baş-
kanlığı yapan SHP'nin adayı Dr. Gürbüz Çapan
yüzde yüzde 28.5 ile 19 bin 519 oy alarak seçimi
kaybederken, AK Parti Adayı Necmi Kadıoğlu ise
seçimleri yüzde 42 ile 28 bin 768 oy alarak
kazanmış. 

DSP 10 bin 175, CHP  4 bin 760, Genç Parti
1 bin 840, MHP 1 bin 83, Saadet Partisi 970,
DYP 389 oy, diğer siyasi partilerde 1 bin 118 oy
almış. SHP, DSP ve CHP'nin toplam oyu 34 bin
454. O gün birlik sağlanabilse Çapan'ın seçim
kaybetmesi imkansız gibidir. 15 yıl önce Esen-
yurt'ta denklem; yüzde 50 sol, yüzde 50 sağ seç-
menlerden oluşmaktadır.

****
Beş yıl sonra Esenyurt'ta seçmen sayısı 240

bine çıkmış, oy kullanan seçmen sayısı ise 198 bin
439 olmuş. Yapılan 2009 seçimlerinde AK Parti
yüzde 44.34 ile 82 bin 795 oy, CHP yüzde 31.7
ile 62 bin 192 oy, DTP (HDP) yüzde 14.7 ile 28
bin 883 oy, MHP yüzde 7.9 ile 15 bin 395 oy,
Saadet Partisi ise yüzde 1.3 ile 2 bin 550 oy,
diğer siyasi partilerde 3 bin 535 oy almış. Sağ
partiler toplamda yüzde 53 ile 105 bin 400, sol
partiler ise yüzde 47 ile 93 bin 17 oy almışlar.

Aradan geçen beş yılda seçmen sayısı 140 bin
artarken, kullanılan oy ise 126 bin artmış. Ve
solun oyu yüzde 3 eksilmiş ve denklem bozulmuş.

****
2014 yılında yapılan yerel seçimlerde seçmen

sayısı 411 bin olurken, oy kullanan seçmen sayısı
363 bin 270 olmuş. Beş yıl sonra seçmen sayısı
170 bin oy kullanan seçmen sayısı ise 165 bin
artmış. 

AK Parti'nin oyu yüzde 47 ile 161 bin 698,
CHP'nin oyu yüzde 34.75 ile 119 bin 539,
HDP'nin oyu iseyüzde 9.90 ile 34 bin 66,
MHP'nin oyu ise yüzde 6 ile 20 bin 393 olmuş.
Beş yıl sonra yapılan yerel seçimlerde HDP'nin
oyu yüzde 4.8 oranında azalmış. Görülen o ki bu
CHP ve AK Parti arasında paylaşılmış. MHP'nin
2 civarında oyu da AK Parti Adayı Necmi Kadı-
oğlu'na yönelmiş. 

Necmi Kadıoğlu, 3. döneminde oy patlaması
yaşamış. HDP ve MHP'li seçmenden oy almış. 

****
24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde; seçmen

sayısı 550 bine oy kullanan seçmen sayısı 448
bine yükselmiş.

14 yılda Esenyurt'ta seçmen sayısı 100 binden
550 bine, oy kullanan seçmen sayısı da 68 binden
448 bine yükselmiş. Seçmen sayısı 5.5, oy kulla-
nan seçmen sayısı da 6.5 kat yükselmiş. 

Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan yüzde 47.6 ile
220 bin 363, Muharrem İnce yüzde 31.3 ile 144
bin 878, Selahhattin Demirtaş yüzde 16.8 ile 78
bin 23, Meral Akşener yüzde 3.6 ile 16 bin 583,
Temel Karamollaoğlu ise yüzde 0.6 ile 2 bin 649
oy almış.

Cumhur İttifakı AK Parti yüzde (39.4, MHP
8.5) yüzde yüzde 48, Millet İttifakı (CHP yüzde
22.7, İYİ Parti yüzde 5.9) yüzde 29.6, HDP
yüzde 22, diğer siyasi partilerde yüzde 
1.4 oy almış. 

****
Kasım 2018'da bir araştırma şirketinin yaptığı

ankete göre oy dağılımı ise şöyle gerçekleşmiş:
AK Parti yüzde 29, CHP yüzde 25, HDP yüzde
23, MHP yüzde 10, İyi Parti yüzde 5, diğerleri 2,
kararsızlar yüzde 6.

Anket seçimlerine bakınca, Esenyurt seçimle-
rin hiçbir siyasi parti için çantada keklik değildir.
Ancak, seçimler iki adaylı yaşanacağından ittifak-
lar seçimin belirleyecisi olacaktır. Sadece Esen-
yurt'ta değil, İstanbul'un her yerinde yüzde 50 artı
1 oy alamayan hiçbir adayın kazanma ihtimali 
olmayacaktır.

****
Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oyu yüzde

39.4,  MHP'nin oyu ise yüzde 8.5, toplam yüzde
47.9.  Kasım ayındaki ankette ise AK Parti'nin
Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci Cumhur İtti-
fakının tüm oyunu aldığında yüzde 40, kararsızlar
dağıtıldığında ancak yüzde 42.5 yapmaktadır.
Seçim kazanabilmesi için, HDP ve İYİ Parti'den
oy alması gerekiyor. 24 Haziran seçimlerinden
sonra AK Parti'nin nasıl oy kaybettiğinin en iyi
göstergesi, Kasım ayında yapılan anket sonuçları.

Erdoğan'ın oyu ise yüzde 47.6. Sonuçlara bakınca
Erdoğan'ın ittifakın oyunda yüzde 2.3 daha az oy
aldığı açıkca görülüyor. Ve İstanbul'da hiçbir aday
Erdoğan'ın kendisi değildir. Seçmen belediye baş-
kanı seçecek, aynı zamanda da iktidar partisini
öyle ya da böyle cezalandıracaktır. 

5 ay sonra sahada yapılan kamuoyu araştırma-
sında ise AK Parti'nin oyu yüzde 10 azalırken,
MHP'nin oyu yüzde 1.5 oranında, CHP ve
HDP'nin oyunu da toplamda yüzde 3 artırdığını
görüyoruz. Mevcut durumla ile ilgili yaptığım
okumaya en iyi destek, AK Parti'ye yakın bir şir-
keten yaptığı anketten gelmektedir. 

****
CHP'nin adayı ise daha belli değil. HDP ve İYİ

Parti İstanbul'da aday çıkartmayacak. CHP, HDP
ve İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerindeki  oyu
toplam yüzde 51.6. Saadet Partisi'ninde yüzde 1.
Cumhur İttifakı'nın oyu ise yüzde 48.

Anketlere göre ise Cumhur İttifakı yüzde 40,
Millet İttifakı ise (HDP ittifak içersinde olmasa
bile fiili olarak ittifakın yanında tavır koyacağı
açık açık belli oluyor) 53 bandı. Kararsızlar 
yüzde 6. 

Tekin, neden seçimleri farklı kazanır?

Bence CHP'nin Esenyurt adayı muhtemelen İs-
tanbul Milletvekili Gürsel Tekin olmalıdır. Şayet
Gürbüz Çapan ve Bülent Kerimoğlu mutabakata
varır ise, hiçbir aday adayının, Tekin ismine karşı
çıkacağını da düşünmüyorum.

Tekin, Esenyurt adayı olduğunda sahada seçim
sonucunu bugünden ilan edebilirim. Yüzde 40-45
bandında AK Parti Adayı, yüzde 55-60 bandında
da Gürsel Tekin oy alır.

Neden mi?
Tekin, HDP, İYİ Parti'nin oyunun büyük çoğun-

luğunu alır. Yetmez MHP'den de oy alır. Yazın bir
kenara AK Partili Kars-Ardahan-Iğdırlılarından
oy alır. İlk defa bölgede hemşericilik en üst bo-
yutta gerçekleşir. Ve Esenyurt'ta 15 yıl sonra, sol
Tekin'le yeniden belediye başkanlığını kazanabilir.

Buradaki en büyük handikap, Gürsel Tekin'de.
Kabul eder mi?

Düşünün partinin İstanbul il başkanlığını, genel
sekreterliğini yapmış, iki dönemdir İBB aday
adayı olmuş. Gelip Esenyurt'tan aday olur mu?

Bu soruya iki farklı yanıt veriliyor?
Bir, Gürsel Tekin kendisine Esenyurt adaylığı

teklif edildiğinde kabul etmez. Tekin'i destekleyen-
ler bunu içine sindiremez. 

İki, Tekin adaylığı kabul eder, seçimleri büyük
bir farkla kazanır. Ve İBB Adayı Ekrem İmamoğ-
lu'na ilçeden büyük bir destek verir.

Aynı zamanda İstanbul'da bir sinerji oluşur. 
****

Esenyurt seçimlerinde 600 bin seçmenin, en az
500 bini sandık başına gider. Seçim kazanmak
için 250 bin artı bir oy gerekiyor. Cumhurbaşkanı
Erdoğan yüzde 47.6 ile 220 bin oy almış. Kasım
ayında yapılan anketlere göre en az yüzde 10 oy
kaybetmiş. Ki, uzun süredir yazıyor ve söylüyo-
rum AK Parti bu seçimlerde en az yüzde 5 oy
kaybedecektir. Bunu sahada ki tüm araştırma-
larda görmek mümkündür.

Şayet CHP Esenyurt'ta Gürsel Tekin'i aday gös-
terdiğinde seçimleri büyük bir farkla kazanacağı
açık açık ortada durmaktadır. 

Yok başka bir aday gösterirse de seçimler başa
başa geçecek, kağıt üzerinde AK Parti adayı
Azmi Ekinci daha şanslı gözükmektedir. Çünkü,
Tekin dışında aday olacak ismin; HDP, İYİ Par-
ti'den güçlü bir destek, MHP ve AK Parti'den
küçük oranda olsa destek alma şansı
olmayacaktır. 

Son söz: AK Parti Belediye Başkan Adayı
Azmi Ekinci ve parti kurmayları Gürsel Tekin'in
asla CHP'nin adayı olmasını istemeyeceklerdir. Ve
kim ki, Tekin ismine karşı çıkarsa da, bir anlamda
AK Parti'nin adayına hizmet etmiş olacaktır. Tekin
adaylığı kabul etmezse, CHP'nin İstanbul Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, İBB Adayı Ekrem İma-
moğlu ve tabi ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu'na büyük bir sorumluluk ve görev
düşmektedir. Tekin'i ikna etmek. Tekin'nin de ta-
rihsel bir sorumluluktan kaçacağını düşünmüyo-
rum. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birini
yönetecek, aldığı oyla da İmamoğlu'nun kazanma-
sına destek vermiş olacaktır. 

Esenyurt'ta
CHP'nin adayı neden
Gürsel Tekin olmalı?

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce'yi Beylikdüzü'nde ağırladı. Gençlerle
düzenlenen buluşmada konuşan İnce, "Binali Yıldırım'ı seçerseniz araç garantili otoparkla
karşılaşacaksınız. İmamoğlu'nu seçin İstanbul'u güzelleştirsin, iyileştirsin. Hiç olmazsa bir
umudunuz olsun" dedi. İmamoğlu ise "En büyük düşman umutsuzluktur" diye konuştu
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ÇYDD Küçükçekmece Şubesi 2019 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısını 10 Şubat 2019 Günü Saat 12:00 'de  Cennet
Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Umut Apartmanı 7/B adre-
sindeki şube merkezinde, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı
takdirde 17 Şubat 2019 tarihinde aynı adreste ve aynı saatte
yapılmasına, Gündemin aşağıdaki gibi olmasına, Üyelere
gazete ilanı ve SMS yolu ile duyurulmasına oy birliği ile
karar vermiştir.

01.11.2017 - 31.12.2018 Dönemi Genel Kurul Gündemi
1- Açılış, Genel Kurul Toplantı karar yeter sayısının açıklan-
ması.
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
3-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması.
4-Yönetim Kurulunun 2017 ve 2018 takvim yıllarına ait Faa-
liyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması.
5-Yönetim Kurulunun 2017 ve 2018 yıllarına ait  Gelir Gider
Tablosunun okunması görüşülmesi ve oylanması.
6-Denetleme Kurulunun 2017 ve 2018 yıllarına ait Raporu-
nun okunması, görüşülmesi ve oylanması.
7-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin aklan-
ması.
8-ÇYDD Küçükçekmece Şubesinin 2019 ve 2020 takvim yılı
tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması. Fasıllar arası
aktarma yetkisinin Genel Kurulca, Yönetim Kuruluna veril-
mesinin görüşülmesi ve oylanması. 
9-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile
ÇYDD Genel Merkez Delegelerinin seçimi.
10-Dilek ve öneriler.
11-Kapanış.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI 
DESTEKLEME DERNEĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ

İstanbul Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Olağan
Genel Kurulu 20/Ocak/2019 Pazar Günü Saat13.00’ te İz-
zetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:12-14 Kat-4
Şişli/İSTANBUL adresinde gerçekleşecektir. Belirtilen Tarih
ve Saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27/01/2019
Pazar günü aynı yer ve aynı saatte gerçekleşecektir. Tüm
Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM: 
1) Açılış,
2) Yoklama ve saygı duruşu,
3) Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,  
4) Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okun-
ması
5) Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı, ayrı ibrası,
6) Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7) Yeni Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
8) Dilek ve Temenniler,
9) Kapanış

GENEL KURUL İLANI

Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı görevin-
den ayrılmadan aday olmasını doğru bul-
madığını belirten İnce, "Silahları kuşanarak
gelinmez. Mertçe yarış olmalıdır. Doğru bul-
muyorum. Anayasaya, etik değerlere aykırı.
Böyle yarış olmaz. Bırakacaksın görevini as-
lanlar gibi gelip yarışacaksın" dedi. İnce, Er-
doğan ile görüşmesi öncesi İmamoğlu'na bir
tavsiyesinin olmadığını da belirterek,
''Ekrem İmamoğlu o tecrübeleri yaşamış,
aşmış bir arkadaşımızdır. Sayın cumhurbaş-
kanı doğru dürüst bir koltuğa
oturtmuyor adamı. Yan ta-
rafa bir kanepeye oturtu-
yor" dedi. İnce adının İBB
Başkan adayı olarak geç-
mesinin sorulması üzerine,
"İmamoğlu benim rakibim
değil, arkadaşım.
Benim adım birçok
yer için geçiyor. Ama
size şunu söyleye-
yim. Önmüzdeki
Cumhurbaşakan-
lığı seçiminde
adayım" ceva-
bını verdi. 

Cumhurbaşkanlığına

adayım

“Değişimde
fayda vardır”

diyen İnce,
“İBB adayımız
İmamoğlu’na

her zaman
destek olacak

her zaman
onun yanında
yer alacağız.

İstanbul’u
layığıyla

yönetebilecek
bir isim olan
İmamoğlu’na

hepimizin
güveni tam” 
diye konuştu.

Alacaklarını tahsil edemediği için
kendisini yakan işçiyi ziyaret eden
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
"Emek düşmanı firmalarla
hesaplaşacağız. Krizin faturasını
vatandaşlar ödemeyecek" dedi

CumhuriyetHalk Par-
tisi (CHP) İstanbul İl
Başkanı Dr. Canan Kaf-

tancıoğlu, çalıştığı firmanın alacak-
larını ödememesi nedeniyle üzerine
benzin dökerek kendini ateşe veren
işçi Ramazan Karabacak’ı tedavi
gördüğü hastanede ziyaret etti. Kaf-
tancıoğlu, “Belediyelerden hak ettik-
leri ücretleri zamanında aldıkları
halde emekçisinin maaşını ödeme-
yen bu emek düşmanı firmalarla he-
saplaşacağız. Krizin faturasını
vatandaşlar ödemeyecek” dedi.

Bu münferit bir olay değil

Kartal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde tedavisi süren Ramazan
Karabacak’ı dün CHP İstanbul İl
Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile
Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok
Öz ve Kartal İlçe Başkanı Muam-
mer Öz de ziyaret etti. Kaftancıoğlu,
Karabacak’ın sağlık durumuyla ilgili

hastane yönetimin-
den bilgi aldı. Kaf-
tancıoğlu konuyla
ilgili yaptığı açıkla-
mada, "Yüklenici
firmanın alt taşe-
ronu tarafından
maaşı ödenmediği
için kendini yakan
Ramazan Karaba-
cak kardeşimin
önce iyileşmesi sonra da hak ettiğini
alması için yanında olacağım. Ken-
disine ve ailesine geçmiş olsun dilek-
lerimi ilettim. Bu şirket ihaleyle
Ataşehir Belediyemizin bir işini
almış. Bunun karşılığında belediye
gereken tüm ödemeleri yapmış ve iş
tamamlanmış. İşçimiz, belediyemi-
zin değil bu şirkete bağlı bir firmanın
çalışanı. Kendisi alacaklarını tahsil
edemediği için belediyeden yardım
istemiş. Yetkililer de firmayı arayıp
konunun bir an önce çözülmesi rica-

sında bulunmuş. Bugün Türkiye’de
ekonomik kriz derinleştikçe bu tür
acı olaylarla daha sık karşılaşır
olduk. Sadece inşaat kolunda çalı-
şan 400-500 bin işçi işinden oldu
son 3-4 ayda. Hem işten çıkartılıp
hem maaşlarını alamayan işçilerimiz
var. Bugün Ramazan kardeşimizin
başına gelen münferit bir olay değil.
Taşeron işçiliğini sona erdirmek için
bugüne kadar yaptığımız tüm giri-
şimleri reddedenler bu işin sorumlu-
sudur" diye konuştu. 

Faturayı vatandaş

ödemeyecek

Ekrem
İmamoğlu

Muharrem
İnce
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Ş işli eski Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün,
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü

ve eşi Nazlı İnönü'ye yönelik, 'birden fazla
kişi ile tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret'
suçlarından yargılandığı davanın görülme-
sine devam edildi. İstanbul 44. Asliye Ceza
Mahkemesi'ndeki duruşmada, Hayri
İnönü ve eşi Nazlı İnönü'yü avukatları Ser-
dar Erçin ve Mine Güliz Baykal, Mustafa
Sarıgül'ü avukatları Burcu Aydın ve Ceylan
Türkoğlu, Emir Sarıgül'ü de avukatı
Gizem Rodoplu temsil etti. Duruşmada
Şişli Belediyesi'nde görevli 3 tanık dinlendi.

Çocukların rahat uyumasın!

Şişli Belediyesi'nde şoför olarak çalışan
Hakan Yılmaz, Nazlı İnönü'yü okula gö-
türdüğü sırada, kendisi ile Nazlı
İnönü'yü Mustafa Sarıgül ve
Emir Sarıgül'ün cep tele-
fonundan sürekli ara-
dığını söyledi. Nazlı
İnönü'nün tedir-
gin bir hali oldu-
ğunu belirten
Yılmaz,
"Okula gidi-
yorduk. Nazlı
Hanım, Mus-
tafa Sarıgül'ün
kendisini ço-
cukları üzerin-
den tehdit ettiğini
söyledi. Mustafa
Sarıgül'ün attığı me-
sajı gösterdi. Mesajda
'Benim çocuklarım rahat
uyumuyor. Senin çocukların da
rahat uyumasın' yazıyordu. Nazlı Hanım,
Hayri İnönü ile telefonda konuştu. Hayri
Bey de eşinin evine gitmemesini söyledi.
Nazlı Hanım önce itiraz etti sonra başka
yere bıraktım" dedi.

Özel kalem müdürüne tokat

Mustafa Sarıgül'ün korumasının kendisine

'ara' diye
mesaj attı-
ğını ifade
eden
Hakan Yıl-
maz, "Ara-

dığımda
Emir Sarıgül

telefonu açtı.
Kızarak, 'Nazlı

hoca nerede? Kı-
vırma bana, omurgalı

ol. Nazlı hanımla görüşmem
lazım. Neredesiniz, geleyim' dedi" diye
konuştu. Şişli Belediyesi Özel Kalem
Müdürü Taner Biçel'in şoförü Mehmet
Ateş de Emir Sarıgül'ün, Biçel'in maka-
mını çok sayıda kişi ile bastığını ifade
ederek, "Emir Sarıgül, 'burası bizim yeri-
miz, kalk git' tavrı ile özel kalem müdürü-
nün masasından kalkmasını istedi. Emir

Sarıgül eline bir bardak alarak, yere fır-
lattı. Meclis Üyesi Erkut Usta, özel
kalem müdürüne tokat attı. Ben araya gi-
rince beni de tehdit ettiler" dedi.

Hayri Bey korkuyordu

Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü
Taner Biçel ise "Şişli Belediye Başkanı
Hayri İnönü, yardımcısı Emir Sarıgül'dü.
Hayri Bey, Sarıgül döneminden kalan 11
müdürü değiştirdikten sonra Ankara'ya
gitti. Odama gelip, beni tartakladılar.
Akşam Hayri Bey gelerek, belediyenin dı-
şında buluştuk. 'Beni Amerika'da yaşa-
yan 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler.
Çocuklarımı öldüreceklerini söylediler.
Ben aile yapısı olarak bunlara karşı koya-
cak güçte değilim' dedi. Hayri İnönü, teh-
dit olayının ardından ABD'ye gitti. Beni
tartaklayan meclis üyelerine istifamı ver-
dim. Nazlı Hanım da beni arayarak, teh-

dit edildiğini söyledi. Kırk yıllık asker kö-
kenli devlet memuruyum. Hayri Bey'in
tehdit edildiğini söylerken gözlerindeki
korkuyu gördüm. Emir Sarıgül, 'Biz
Hayri Bey'le anlaştık. Burayı ben yönete-
ceğim' diyordu. Kurguları buydu" ifadele-
rini kullandı. 

Duruşma ertelendi

İnönü Çifti'nin avukatı Mine Güliz Bay-
kal, eski belediye başkanı ve oğlunun,
yeni belediye başkanı ve eşini, niye tehdit
ettikleri sorusunun yanıtını aradıklarını
belirterek, "Tehdit olayı profesyonelce
gerçekleştirilmiştir" dedi. Baba oğul Sarı-
gül'ün avukatları ise tanıkların belediye
çalışanı olduğunu, ast üst ilişkisi nede-
niyle tanıklarının geçerli sayılamayaca-
ğını savundu. Mahkeme, duruşmayı
diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.
DHA
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M eclis giremeyecek derecede olduğu
bir sıra CHP'nin 20 Milletvekillini
istifa ettirip, el attığı, Başkanlık se-

çiminde ittifak kurduğu İYİ Parti de adayla-
rını açıklamaya devam ediyor.

Her ne kadar başkan Erdoğan'ın görmez-
den gelip, adını anmasa da bana göre özel-
likle sağ ve muhafazakar kesimin kabul
etmeye başladığı ve artık ciddi bir parti ko-
numuna gelen İYİ Partinin de bunun farkına
varı, CHP'ye rağmen kendi adaylarını çıkar-
dığını hemde CHP'nin iddialı olduğu yerlerde
de.. Bunun en son örneğini Ardahan'ın da

içinde bulunduğu 99 belediye başkan adayını
açıklarken ilginç bir o kadar da düşünülecek
adımlar attığını gördüğümüz İYİ Parti'nin bir
tarafta ittifak içinde olduğunu belirttiği diğer
tarafta 'Biz sağ milliyetçi ve muhafazakar
kesimin temsilcisiz' diyerek sanki CHP'ye gol
atmaya çalışıyor gibi..

Bun en bariz ve açık örneğini de CHP'li
Muharrem İnce'nin adaylığına karşı, 'CHP
Beni Meclise taşıdır, bende İnce'yi destekleye-
yim' dememiş, kendi adayını, kendi genel baş-
kanını, Meral Akşener'i aday göstermiş bu
yetmez şimdi de Ardahan'da CHP'ye gol at-

maya çalışıyor, hemde geçen
seçimde CHP'den beledye başkan adayı
olmuş ve CHP'nin oylarını kendi oylarını
sanan bir isim ile..

Kaldı ki, Aynı isim bu seçimlerde de
CHP'den aday olmak istemiş ancak aday
edilmemişti.

Yani, bir önceki seçimlerde DYP'den daha
sonra CHP'den olmadı yaklaşan 2019 Mart

seçimlerin de yeniden CHP'den aday olmak
isteyen ancak aday gösterilmeyince önce ba-
ğımsız adaylığa yelken kıran sonra da artık
CHP'nin seçim ittifakı ortağı olan İYİ Parti-
den resmen aday olan Mete Özdemir ile
CHP'ye gol atmak istediği alenen ortada olan
İYİ Parti bu çıkışlarını Ardahan dışında
diğer bir çok İl,İlçe ve Belde de yaptığına da
şahit olmaktayız.

Bunu diğer bir örneği de Kocaeli'de, Geb-
ze'de yaşanmaktadır..

Evet bu durumların yaşandığı muhalefet
kanadında diğer bir gol atma işi de İYİ Par-
tinin ittifak içinde olduğu CHP'yi HDP'den
uzak tutma çabalarıdır..

Evet CHP'nin güçlü olduğu bir yerde aday

gösterip CHP'in en güçlü rakibi olan AK Par-
ti'ye arkadan destek sunan ve bu yetmez gib,
CHP'den aday olmuş ve yeniden aday olmak
isteyenleri aday eden aynı İYİ Parti bir taraf-
tan da CHP'yi HDP'den uzak tutarak gol ye-
mesini sağlıyor.

Ve bunu yutan CHP ise alenen gelen goller
görmeyip, hala İYİ Parti'ye sen 'Kardeşim
sen iyi mi, kötü partimisin' demeden hem İYİ
Parti ile iyi olmaya çalışıyor, hemde İYİ Par-
tinin korkusundan hem arka kapılarda görüş-
tüğünü saklayan HDP'yi hemde muhafazakar
oylara hitap eden Saadet Partisinin görmez-
den geliyor..

Ve başta İstanbul'da olmak üzere yurt ge-
nelinde seçim kazanacağını sanıyor..

İyi Parti CHP'ye gol mü atıyor?
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Mustafa Sarıgül ile oğlu
Emir Sarıgül'ün, Şişli

Belediye Başkanı Hayri
İnönü ve eşi Nazlı 

İnönü'ye hakaret ile
tehdit ettikleri iddiasıyla
yargılandıkları davada 3

belediye çalışanı tanık
olarak dinlendi.

Tanıklardan Özel Kalem
Müdürü Taner Biçel,

"Hayri İnönü, Sarıgüller
tarafından 'üç çocuğunun

öldürmekle tehdit
edildiğini' söyledi" dedi

COCUKLARINI 
OLDURMEKLE
TEHDIT ETTILER

Önder İmam Hatipliler
Derneği'nin bu yıl 3'ün-
cüsünü düzenlediği

ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri
Cemal Reşit Rey Konser Salo-
nu'nda gerçekleştirilen törenle sa-
hiplerini buldu. Törene, Türkiye
Büyük Millet Meclisi(TBMM) Baş-
kanı Binali Yıldırım, Cumhurbaş-
kanlığı sözcüsü İbrahim Kalın,
davetliler ve çok sayıda öğrenci ka-
tıldı. Törene gelenler önce Kültür
Sanat Komisyonu Kadın üyelerinin
yapmış olduğu sergiyi gezdi, ardın-
dan salondaki yerlerini aldı. Prog-
ram Ender Doğan'ın konseri ve
Mustafa Karahüseyinoğlu'nun
Kur'an-ı Kerim Tilâveti ile başladı.

İyi bir insan olacaksınız

Törende konuşan Türkiye Büyük
Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Bi-
nali Yıldırım, "Ak Parti iktidarı

imam hatiplerin ayaklarına bağla-
nan prangaları söküp attı. 28 Şu-
bat'ın karanlık mirası olan bu
ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Katsayı
zincirini milletle parçaladık. Elbette
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu
olmasaydı bu mümkün olmazdı.
Evlatlarımızın bilimle yeniden bu-
luşmasını sağladık. Biz tohumu
toprakla buluşturduk gerisi gençleri-
mize kalmış. Okuyacağız, daha çok
okuyacağız, daha çok dünyayı,
daha çok insanları tanıyacağız.
Çağı okuyacaksınız. Tıpta, mühen-
dislikte, ekonomide, sanatta her
alanda gerçek bir Müslüman'ın
nasıl olması gerektiğini gösterecek-
siniz. Her şeyden önce iyi bir insan
olacaksınız" şeklinde konuştu.

Kimseye teslim etmeyiz

Yıldırım, "Ülkemizin size daha çok

ihtiyacı var. Biz bu belayı yakın bir
zamanda yaşadık, sınavımız ağır
oldu. Milletimizin dua ve desteğiyle
üstesinden geldik. Biz, yalnız Al-
lah'a secde ederiz, özgürlüğümüzü
asla kimseye teslim etmeyiz. FETÖ
belası bize gösterdi ki, şeytan milen-
yum çağında taktik değiştirmiş.
Allah adına konuşup kendisine
secde ettiren suretlere bürünmüş.
Bunun adı yerine göre DEAŞ oldu,
bunun adı FETÖ oldu, bunun adı
El Kaide oldu. Ruhlarına derin boş-
luklar oluştu, böylelikle kolayla ken-
dilerine inanç diye sunulan şeytani
senaryoların piyonu haline geldiler.
Şimdi bu korkunç senaryoyu yırtıp
atmanın zamanı geldi. Bunu siz ya-
pacaksınız sevgili gençler" ifadele-
rini kullandı. Konuşmasının
ardından Binali Yıldırım Önder
Özel Ödül'ünü Kenan Şurkoviç'e
takdim etti.  DHA

Katsayı zincirini 
milletle parçaladık
TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, "AK Parti iktidarı imam 
hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası
olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Katsayı zincirini milletle parçaladık" dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,
eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve

oğlu Emir Sarıgül hakkında, Şişli Belediye Başkanı
Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'nün suç duyurusu üze-
rine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan id-
dianamede, şüpheli Mustafa Sarıgül'ün, "birden fazla
kişiyle tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçla-
rından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla ceza-

landırılması istendi. Emir Sarıgül hakkında ise
"birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2

yıldan 6 yıla kadar hapis cezası
talep edildi.

3 yıldan 8 yıla
kadar hapis Belediye Başkanı Hayri İnönü’yü tehdit ettiği iddia edilen Sarıgül ailesinin yargılaması devam ediyor.

Başkanlar şiddete
karşı buluştu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, sporda şiddeti kına-
mak ve dostluğun önemine dikkat çekmek

için Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu,
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte
ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Lanetliyoruz

Sporda şiddete karşı olduklarını belirten Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Millet
olarak bu cezayı çekmemek adına bir daha bu tür
olayların yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz.
Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçeleri paşa paşa ge-
çinirken aynı zamanda bir çatı altında bir ailenin men-
supları olarak güzel bir şekilde yaşamını sürdürürken
biz bu tür olayları kınıyoruz. Özellikle spor camiası
olarak da bu tür olaylara fırsat vermemek için hep bir-
likte mücadele edeceğiz. Bu tür olayları lanetliyor, karşı
olduğumuzu da belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Beykoz şehitler
için yürüdü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen
anma etkinliklerine her yıl iştirak eden Bey-
koz Belediyesi, 104. yıl anma etkinliklerine

bu yıl 15 otobüs ve 750 kişilik kafileyle katıldı. 5 Ocak
Cumartesi günü “Şehitler Anısına Beyaz Adımlar” slo-
ganıyla Beykoz’dan yola çıkan ilçe sakinleri 6 Ocak
Pazar günü Sarıkamış’taki yürüyüş ve anma etkinlikle-
rine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülü-
ğünde, Türkiye’nin 81 ilinden 7’den 70’e on binlerce
vatandaşın katılımıyla yapılan etkinlikler kapsamında
ilk olarak Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler
için Kur’an-ı Kerim ve mevlid okundu. "Asımın Nesli
Asrın Yürüyüşünde" temasıyla düzenlenen yürüyüş
için ise vatandaşlar, birçok askerin donarak şehit düş-
tüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızıl-
çubuk Zirvesi'nde toplandı.

Birçok isim katıldı

Yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kars
milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre il-
lerin bazı valileri ve kaymakamlar da katıldı. 
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Mumyalanmış yüzlerce deniz canlısını bünyesinde barındıran
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi öğrencileri bekliyor. Okulların
yarıyıl tatiline girmesinin ardından çocuklar için hem eğlenceli
hem de ilginç olan bu müzede her çeşit balık mevcut

O kulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi her sene
olduğu gibi bu senede binlerce öğrenciye ev

sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyada ilk, Tür-
kiye'de tek olma özelliği taşıyan, her türden deniz
canlısının mumyalanarak konulduğu müzede ton-
larca balık mumyası mevcut. Müzenin kurucusu
İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, bin-

lerce deniz canlısını tek tek işlemlerden geçirerek
müzeyi oluşturduklarını belirtti. Balcı, ‘Özellikle
öğrenciler bu müzeyi gezip, buradaki balıkları in-
celemeli. 15 tatil başlamak üzere. Bu tatilde öğren-
cilerimizin müzemizi gezmelerini istiyorum. Hem
bizim denizlerimizdeki, hemde okyanuslarda olan
balıkları Deniz Canlıları müzesinde görebilecekler.
Inceleyip, dokunabilecekler. Gerçek bir heyecan,
gerçek bir korku filmi izler gibi olacaklar. Sevecek
ve ürperecekler. Onların geleceklerine katkı sağla-
yacak’ ifadesini kullandı.

Bu senede ücretsiz

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde bulunan Balıkçı
Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin her
sene olduğu gibi bu senede ücretsiz olduğunu vur-
gulayan Balıkçı Kenan Balcı, ‘Müzemizi kurduğu-
muz ilk günden beri ücretsiz olarak halkımıza
açtık. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ama
çoğumuz denizlerimizde yaşayan canlıların çeşitle-
rini bilmiyoruz. Bu müze gençlerimiz, öğrencileri-
miz için bulunmaz bir nimet. En küçük balıktan,
devasa orkinoslara, köpekbalıklarına kadar bin-
lerce çeşit balık var. Büyük uğraş ve emekler so-
nucu bu müzemizi kurduk. Türkiye’de ve özellikle
İstanbul’da yaşayan herkesin müzemizi gezmesi
gerektiğini, balıkları incelemesi gerektiğini düşünü-
yorum’ diye konuştu.

Bazan:  
avcılar’da engel 
olmayacak
ChP avcılar Belediye Başkan aday adayı nimet
Baylan Bazan, avcılar Engelliler Derneğini (avEn-
DEr) ziyaret etti. Dernek Başkanı ahmet halit var-
dar ile avcılar'da yaşayan engellilerin, ihtiyaçlarını
ve şikayetlerini dinleyerek ortak projeler geliştirme
konusunda fikir alışverişi yapan Bazan bu ko-
nuda çok kararlı adımlar atacaklarını söy-
ledi. kendisinin de 3 engelli kardeşinin
olduğunu anlatan Bazan, "Engelliyle ya-
şamak ne demek çok iyi biliyorum, onla-
rın ihtiyaçlarının ne demek olduğunu,
engelliler için şehir hayatının zorlukları-
nın farkındayım. Ben kardeşlerimle kol
kola kaldırımlarda yürürken yaşadığım
zorlukları burada anlatamam. hep bir-
likte daha yaşanır bir şehir kurmak için
elimden geleni yapacağıma söz veriyo-
rum. hem sosyal hayatta hem de iş dünya-
sında birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

mumyAlAnAn balıkların ton-
larca olduğunu söyleyen Ba-
lıkçı Kenan Balcı, "Balıklar

mumyalanarak, özel yöntemle
korunuyorlar. Türkiye Deniz

Canlıları Müzesinde ciddi bir
emek var. Burada bir tır değil, tırlar

dolusu balık var. Vatandaşlarımız, öğ-

rencilerimiz her zaman buraya ilgi
gösteriyorlar, yine gelmelerini bekli-
yoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız de-
nizlerimiz için çok güzel şeyler yaptı.
Arıtma tesisleri kurdu. Bu sayede ba-
lıklarımız bollaştı. Denizlerimiz bere-
ketlendi. Kendilerine çok teşekkür
ediyorum” dedi.

TATIL BAHANETATIL BAHANETATIL BAHANETATIL BAHANETATIL BAHANETATIL BAHANETATIL BAHANETATIL BAHANE
BALIKLAR 
SAHANE

BARIŞ KIŞ
TIR dolusu balık var
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TATIL BAHANE

AvcılAr Belediyesi Sağlık
Hizmetleri Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen “Sağlıklı
Beslenme, Sağlıklı Yaşam”
söyleşisi ev hanımlarının ka-
tılımıyla gerçekleşti. Avcılar
mahallelerinde yaşayan ka-
dınların bilinçlendirilmesi
amacıyla düzenlenen söy-
leşi, Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım
Nikah Salonu'nda yapıldı. Bir üniversite-
nin Öğretim Üyesi Dr. Murat Gül tara-
fından verilen eğitimde omurga sağlığı
için dikkat edilmesi gereken bilgiler payla-

şıldı. Gül'ün sıkça karşılaşılan ve engelle-
nebilir ortopedik rahatsızlıklar hakkında
bilgi verdiği etkinlik, keyifli bir sohbet ha-
vasında gerçekleşti. Ayrıca ev hanımları
bel ve boyun fıtığı hakkında faydalı bilgi-

ler edindi. Etkinlik, karışlıklı
soru cevap ile sona erdi.

Vatandaş memnun

Başkan Toprak'a teşekkür
eden ev hanımları memnun
olduklarını dile getirerek,"
Her konuda bizleri düşünen
bir başkanımız var. Sağlıklı

yaşam seminerleri ile yaşam kalitemiz
arttı. Burada obezite, ortopedik, kadınsal
rahatsızlıklar ve birçok psikolojik hasta-
lıklarla ilgili seminerlere katıldık. Çok
memnunuz. '' ifadelerini kullandı.

Istanbul’un
şansı Yıldırım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul
için bir şans olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkan Ahmet Misbah
Demircan, “Binali Yıldırım’ın hem yerel hem devlet tecrübesi var” dedi
Beyoğlu'nda bulunan sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, Piyale-
Park'ta düzenlenen aksam yeme-
ğinde bir araya geldi. aK Parti
Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından
düzenlenen programa Beyoğlu Be-
lediye Başkanı ahmet Misbah de-
mircan, aK Parti Beyoğlu Belediye
Başkan adayı Haydar ali yıldız ve
aK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı
Harun Muş da katıldı. Sohbet hava-
sında geçen gecede STK temsilcile-
rinin talep ve önerileri dinlenirken,
Beyoğlu'nda yapılması gereken ça-
lışmalarla ilgili fikir alışverişinde
bulunuldu.

İstanbul'u 1 numara yapacak

TBMM Başkanı Binali yıldırım'ın İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkan
adaylığı ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan Başkan demircan, “Binali yıl-
dırım'ın hem yerel hem devlet
tecrübesi var. eşine az rastlanır bir
pratik zekaya sahip, icracı kimliğini
hepimiz çok iyi biliyoruz. Türki-
ye'nin bütün yollarında imzası ol-
duğu gibi, İstanbul'da hangi yolda
tümsek var ona varıncaya kadar
vakıf. Binali Bey, İstanbul için büyük
şanstır. Cumhurbaşkanımızın İstan-
bul'a ne kadar önem verdiğini he-
pimiz biliyoruz. İstanbul'u daha
yukarı çıkartacak, temel so-
runları çözecek, İstanbul'u
dünya şehir liginde bir nu-
mara yapacak isim Binali

yıldırım'dır. Hayırlı uğurlu olsun”
dedi.

Beyoğlu yıldız oldu

Beyoğlu'nda büyük işlere imza attık-
larını da ifade eden Başkan demir-
can, “3 dönem Kuralı çok
isabetlidir. Birisi bir makamda 3 dö-
nemden fazla kalmamalı. 3 dö-
nemde zaten yapacağını
yapmışsındır. ‘Başkanım aday gös-
terilmediğiniz için üzgün müsün'
diye soruyorlar. Samimi olarak
ifade ediyorum ki sevinçliyim, mut-
luyum. olanda hayır vardır. 15 sene
Beyoğlu'nu yönettik. Beyoğlu'nun
adını yıldızların yanına yazdık. Zir-
vede bırakıyoruz. Şükürler olsun.
Sizlerin desteğiyle Beyoğlu'nda bu
güzel 15 yılı tamamladık. emaneti
yetkin ve Beyoğlu'na layık bir karde-

şime Haydar ali
yıldız'a teslim

etmekten
çok mutlu
olacağım”
şeklinde
konuştu.

Ev hanımlarına sağlık tavsiyEsi

Seda örnek oldu
Geçtiğimiz haftalarda çıkardığı yeni single'ı ''Tu-
zağındayım'' ile müziğe ve sahnelere geri dönen
Seda Üren, eşi Ercüment Nefesoğlu ile birlikte İs-
tanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi
Tıp Bilimleri binası içerisinde bulunan ve çocuk
hastalara hizmet veren enjeksiyon odasını yeniledi.
Geçtiğimiz gün tüm tefrişat ve yenilemesini üstlen-
diği odayı ziyaret eden Üren, hasta yakınlarının
yoğun ilgisi ile karşılaştı. 

Çocuklarla buluştu

Birimde tedavi gören çocuk hastalar ve aileleri ta-
rafından sevgi ile kucaklanan Seda Üren, müşa-
hede altındaki hastaların odalarını da dolaşarak
herkese acil şifalar dileyerek hasta yakınlarına
moral verdi. Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama
da yapan başarılı sanatçı; ''Çocuklar bizim gelece-
ğimiz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar.
Bizde bu bağlamda minikte olsa bir katkı yapabil-
diysek ne mutlu bize.'' ifadelerini kullandı.

Kenan
Balcı

Ahmet Misbah
Demircan


