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SAYFA 5Ayhan ONGUN

2019’da Türkiye

SAYFA 4

10 Ocak güya Çalışan
Gazeteciler günü!..

SAYFA 7Muzaffer MUYAN

Önce okul mu
spor mu?

Büyükçekmece Belediyesi kişi-
sel ve kurumsal bilgi güvenli-

ğini sağlayarak Türkiye
Akreditasyon Kurumu (TürkAk)
onayınca Management Systems
Certification (MSC) Uluslararası
Belgelendirme Şirketi tarafından üç
farklı alanda sertifika aldı. Belediye
Başkanı Hasan Akgün, “Vatandaşla-
rımız güvende” dedi.  I SAYFA 4
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NEDEN 48 AYDIR ÇALIŞIYOR?
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Sarı-
gül’ün, "Tam 48 aydır bir tek gün denize
dahi girmedim. Şişli'nin her sokağında

vardım" sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle
dedi: “Neden 48 ay? Pek onu anlamadım yani 4
sene ediyor. Demek ben belediye başkanıyken
belli bir süre sonra çalışmaya başlamış. Valla
bunu kendisine sormak lazım. Neden 48 ay da 36
ay değil veyahut 60 ay değil. Onu kendisine sor-
mak lazım. Çalışabilir bunda bir şey yok istediğini
yapsın. Ama bu koltuğa şu an oturan benim.” 
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İŞİ DAHA İYİ YAPAN ÇIKACAKTIR

Sarıgül'ün aday olmak istemesinin yanlış
bir durum olduğunun altını çizen İnönü,
“Belediye başkanlığı bir süreçtir. Herkes

birbirinin üzerine koyar. Ben yaptım tamam, bir
dönem daha yaptım en sonunda birisi gelecek.
Ama birisi geldikten sonra o iyi değil, ben tekrar
gelmek istiyorum demek yanlış. Ben bunu kati-
yetle demezdim. Çünkü muhakkak benden daha
iyi yapacak biri çıkabilir ileride. Böyle düşünüp ha-
reket etmek siyasi açıdan da diğer konular açısın-
dan da daha sağlıklıdır” diye konuştu. I SAYFA 5
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Yerel seçim süre-
cinin konuşul-

duğu toplantıda
İstanbul için sorumlu-
luk almalıyız diyen
İmamoğlu, "25 yıldır
İstanbul'u yöneten
aklın hepimizin yaşa-
dığı bu güzel kadim
kenti nasıl bir hale ge-
tirdiğini sadece biz söy-
lemiyoruz. Yönetenler
söylüyor. Bu artık tarihi

bir sorumluluk olmuş-
tur. İstanbul'u bu kötü
yönetimden kurtarma
günü olarak gördüğü-
müz 31 Mart'ta tek ya-
pacağımız şey
İstanbul'un nasıl kurtu-
lacağını, nasıl başka bir
yönetim anlayışıyla bu-
luşması gerektiğini 16
milyon İstanbulluya
anlatmak olacak" ifade-
lerini kullandı.
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TARİHSEL SORUMLULUK VAR

Bakırköy'de düzenlenen Belediye ve Özel
İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın basın

ödülleri törenine katılan AK Parti İBB Başkan
Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'de basının oldukça
özgür olduğunu söyledi. Yıldırım, “Gazetecilerin
kendi mesleklerinin kurallarına uyumasını çok

önemsiyorum. Doğru haber, doğru yorum
getirir. Yanlış haberi düzeltmek çok

zor bir iştir. Eleştiri her zaman
yapılır, buna saygı duyarız. Tür-

kiye de basının bu manada son
derece dinamik ve özgür oldu-
ğunu ben biliyorum. Basın
özgürlüğü konusunda ülke-
mizde yapılan saldıranları
da kabul etmek mümkün
değildir” dedi. 
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Büyükçekmeceli
güvende

Beylikdüzü denize
kavuşacak

CHP Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mehmet

Murat Çalık, “Bu kent denize kıyısı
olduğun farkında değil. Yaşam Va-
disi’nin 3. etabı yaklaşık 500 bin
metrekare. Migros’un oradan
Vira’nın önünden uzanacak bir kolu
var. Bu alanı önümüzdeki dönem
denizle buluşturmayı hedefliyoruz”
diye konuştu. I SAYFA 8
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Uyuşturucu ve Bağımlılıkla
Mücadele Platformu Başkanı

Yasemin Öney Cankurtaran, üç
milyona yakın uyuşturucu bağımlı-
sının olduğunu belirterek, “Bağımlı-
lıkla mücadelede geç kalınırsa suç
patlaması kapıda. Belediyeler bu
mücadelede elini taşın altına koy-
malı” diye konuştu. I SAYFA 5
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Suç patlaması
yaşanabilir

ErdoğAn, partisinin genel merkezinde
düzenlenen 129. Genişletilmiş İl Başkan-

ları Toplantısı'nda konuştu. AK Parti'nin çevreci
bir parti olduğunun altını çizen Erdoğan, "Şu
anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle so-
kağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşet-
lere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez
torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle in-
şallah meydanlarda olacağız." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 

"Milyonlarca bez
torba ve fileyi

hazırlıyoruz.
Bunları inşallah
bu kampanyada

milletimize 
promosyon olarak
dağıtacağız" dedi
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NAYLON POŞETE SAVAŞ AÇTIK

SecIM KAMPANYASI
Bez TOrBA

Türkiye’de basın özgür

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül'ü hedef aldı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, halefi Mustafa Sarıgül'ün aday
olduğunu belirten ve “48 aydır bir tek gün denize dahi girmedim. Şişli'nin
her sokağında vardım” sözleri üzerine “Neden 48 ay? Pek onu anlamadım
yani 4 sene ediyor. Demek ben belediye başkanıyken çalışmaya başlamış.
Çalışsın çalışabilir ama bence tekrar adaylık istemek yanlış” dedi
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CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin
önceki dönem Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi,

İl başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları
ile bir araya geldi. İmamoğlu, “İstanbul, 31 Mart

günü kötü yönetimden kurtulacak” dedi

ISTANBUL
KUrTULAcAK

Mustafa DOLU

Maltepe’nin Gül-
suyu, Gülensu ve Ba-

şıbüyük mahallelerinde 40
yıldır çözüme kavuşturul-
mayı bekleyen imar planları
tamamlandı ve askıya çıkar-
tıldı. Belediye Başkanı Ali
Kılıç, “Dört hafta sonra size

yeni bir nüfus cüzdanı vere-
ceğiz. O da evinizin nüfus
cüzdanı olacak. Tıpkı kimli-
ğiniz gibi onurla cebinizde
taşıyacağınız bir tapunuz
olacak. Hepinize şimdiden
hayırlı olsun” dedi. 
I SAYFA 8
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40 yıllık tapu
sorunu çözüldü

Kasımpaşa
nikah tazeledi

Kasımpaşa, Loret Sa-
diku'nun sözleşmesini

2022 yılına kadar uzattı. Ka-
sımpaşa resmi internet site-
sinden yapılan açıklamada,
“Sözleşmesi sezon sonunda
sona erecek olan oyuncu-
muz Loret Sadiku, Kemer-
burgaz Tesislerimizde 2022
yılına kadar kendisini Ka-
sımpaşa’mıza
bağlayan
sözleşmeye
imza attı”
ifadelerine
yer 
verildi.
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SAvAŞ geMİLerİ BOĞAz’DA!
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 186
metre uzunluğunda ki, USS

Fort McHenry (LSD-43) adlı
savaş gemisi, İstanbul Boğa-
zı'ndan geçerek Marmara de-
nizine açıldı. Amerika Birleşik
Devletleri'ne ait USS Fort
McHenry (LSD-43) isimli
savaş gemisi, geçtiğimiz pazar
akşamı İstanbul Boğazı'ndan
geçerek Karadeniz'e açılmıştı.
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Kanserin
yaşı yok

D
evam

ı2’de

Hasan Akgün

Mehmet Murat Çalık

Yasemin Öney Cankurtaran

CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a karşı ciddi
bir sorumluluk hissettiğini ve bu bilinçle çalıştığını söyledi.

Kılıç, “Maltepelilere güzel haberler vermeye devam edeceğiz” dedi.

İnönü, Mustafa Sarıgül’ün tekrar Şişli’yi istemesinin politik bir hata olduğunu söyledi.

Kağıthane Merkez Ma-
hallesi Kaan Sokak'ta

iki binanın arasında bulunan
istinat duvarı yağış nedeniyle
çöktü. Çökme nedeniyle etra-
fındaki iki bina boşaltıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen
ekipler çökmenin olduğu alanı
şerit çekerek, kapattı. 
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Felakete ramak kala
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J inekolojik kanserler arasında en sık
görülen ilk üç tür arasında yer bulan
rahim ağzı kanseri erken evrede yaka-

landığında tedavi şansı yüzde 95’in üzerine
çıkabiliyor. Üstelik kansere neden olan virü-
sün HPV olduğu kesinleştikten sonra, dün-
yada hem bu konuya hem de HPV'ye karşı
geliştirilen aşıya verilen önem de arttı. Bugün
artık prekanseröz yani kansere dönüşebile-
cek lezyonları genç yaşlardan itibaren tespit
edebilmek de mümkün olabiliyor. Eskiden
sadece kanser aşamasında tanınan ve 40’lı
yaşlardan sonra görülen rahim ağzı kanseri,
18, 20’li yaşlardan itibaren kansere dönüşe-
bilecek hücreler olan prekanseröz lez-
yonlar olarak kendini
gösteriyor. Acıbadem Taksim
Hastanesi Kadın Hastalıkları,
Doğum ve Jinekolojik Onko-
loji Uzmanı Prof. Dr. İlkkan
Dünder, bu sonuca neden
olan en önemli faktörün
yıllar içinde cinsel temas
başlangıcının erken yaş-
lara çekilmesi ve buna
bağlı HPV’nin cinsiyet-
ler arasındaki geçişini
daha da hızlandırma-
sına bağlıyor.

Tarihe karışabilir

Bu konuda bir diğer etke-
nin ise teknolojik gelişmeler
sayesinde lezyonların erken-
den tespit edilmesi olduğunu
ifade eden Prof. Dr. İlkkan Dün-
der, “Belki de gelecekte rahim ağzı
kanseri yeryüzünden ilk olarak tarihe
karışacak kanser türü olacaktır” diyor.
HPV'lerin yaklaşık yüzde 70’i vücuda girdik-
ten sonraki ilk bir yıl içerisinde, yüzde 91’i ise
ikinci yılın sonunda o kişinin bağışıklık sis-
temi tarafından yok ediliyor. Ancak, “kanser
yapabilme yetisine sahip HPV” bulaşan her
100 kişinin 9’unda prekanseröz lezyonlar söz
konusu oluyor ve kansere ilerleyebiliyor. Bu
lezyonların daha genç yaşlarda gözleniyor
olması ise ne yazık ki kanserin daha erken
yaşlarda görülmesine neden olabiliyor. Prof.
Dr. İlkkan Dünder, “Bu nedenle 30-35 yaş
aralığında rahim ağzı kanseri gördüğümüz

kadın sayısının bundan 20 yıl önceyle kıyas-
ladığımızda kat be kat arttığını söyleyebiliriz”
diyor.

7 milyon kişide HPV var!

İstatistiklere göre dünyada her 11 kişiden bi-
rinde yani yaklaşık 650 milyon insanda çe-
şitli tipte HPV bulunuyor. Elbette bunların
hepsi kanser yapıcı özellikteki virüslerden
oluşmuyor. Yaklaşık 200’e yakın alt tipi bulu-
nan HPV’nin sadece 5 tanesi bütün rahim
ağzı kanserlerinin yüzde 85’inden sorumlu
tutuluyor. Ülkemizde her yıl 1600 yeni rahim

ağzı kan-

seri vaka-
sının tespit edildiğini belirten Prof. Dr. İlkkan
Dünder, “Bir de yaşadıkları bölge itibariyle
doktora gitmeyen kişilerin de olduğu düşü-
nülecek olursak bu rakamın daha da yüksek
olması muhtemel” diyor.

Hangi durumda kansere dönüşür?

Prekanseröz lezyonların kimlerde ve neye
göre geliştiği ya da kansere dönüştüğü konu-
sunda ne yazık ki net bir şey söylemek bugün

için mümkün olamıyor. Ancak sigara kulla-
nımının hem riski artırıcı, hem de kansere gi-
dişatı hızlandırıcı bir etken olduğu biliniyor.
Poligami denilen birden fazla partnerle bera-

ber olmak da “bu her iki cins için de ge-
çerli” riskin artmasına neden

olabiliyor. Bağışıklık sistemini dü-
şüren ilaçları kullanmanın veya

bağışıklık sistemini düşüren
hastalıklara sahip olmanın da
kanser oluşumunda etkili ol-
duğu belirtiliyor. HPV’nin
bağışıklık sistemi tarafın-
dan ortadan kaldırılma-
sıyla prekanseröz ve/veya
kanser riskinin azaldığı
anlamına gelmiyor. Tam
aksine, ardı ardına farklı
HPV tiplerine maruz ka-
lınması da rahim ağzı kan-

serine neden olabildiği için
tarama konusunda aynı

özeni göstermeye devam
etmek gerekiyor.

Kanser sessizce ilerliyor

Prekanseröz lezyonlar CIN 1, CIN 2
ve CIN 3 olarak tanımlanıyor. Bu lezyon-

ların ilerleme ve geçiş aşamalarında yaklaşık
3-6 yıllık sürelere ihtiyaç duyuluyor. CIN 3’
ten kansere dönüşmesi ise 10-15 yıl kadar
zaman alıyor. Aslında böylelikle müdahale
etmek ve önlem almak için zaman kazanıl-
mış oluyor. Ancak genellikle kadında prekan-
seröz lezyon gelişip gelişmediğini gösteren
herhangi bir işaret bulunmuyor ve geçiş dö-
nemleri oldukça sessiz seyrediyor. Dolayı-
sıyla cinsel yaşamın başlamasıyla birlikte
yapılacak pap smear testi ile olası lezyonların
tespit edilmesinin hayati önem taşıdığını
söyleyen Prof. Dr. İlkkan Dünder, “Günü-

müzde rahim ağzı kanserinin öncül lezyon-
ları koterizasyon, krioterapi, LEEP gibi farklı
yöntemler kullanılarak tedavi edilebiliyor.
Burada tedavi yöntemini belirlerken dikkat
edilmesi gereken en önemli hususlar; hasta-
nın yaşı, çocuk sahibi olma isteği, kontrolle-
rine gelip gelemeyeceği, hastalığın derecesi,
yaygınlığı, daha önce bu hastalık nedeniyle
herhangi bir tedavi alıp almadığı sayılabilir.
Bazı olgularda öncül lezyon ilerlemişse has-
tanın yaşı da göz önüne alınarak rahim alın-
masına kadar gidebilen çeşitli tedaviler
uygulanabiliyor. Tedavi sonrasında hastanın
düzenli kontrolü gerekiyor. Bu konuya gerek
doktorun ve gerekse hastanın hassasiyet
göstermesi önem taşıyor” diye konuşuyor.

HABER MERKEZİ

ACIBADEM Ankara Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları Uz-
manı Dr. Hakan Kutlu, bu en-

feksiyonların tedavi edilmediği taktirde
çok ağır sonuçlar doğurabilen kompli-
kasyonlar yarattığına dikkat çekiyor.
Cinsel ilişki sırasında bir kişiden diğerine
geçebilen enfeksiyonlar sadece riskli kişi-
leri değil, eşlerini ve çevresindekileri de
etkiliyor. Özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde cinsel ilişki başlama yaşının düş-
mesi nedeniyle cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlar (CYBH) toplumsal bir
sorun oluşturuyor. Konuyla ilgili yapıla-
cak en önemli çalışma ise gerekli önlem-
leri almak. Böylelikle kişinin sadece
kendisini değil, çevresindekileri de koru-

yabilmesi
mümkün olabi-
liyor. Bu hasta-
lıklar yaygın
olmakla bir-
likte birçok ki-
şide belirti
vermeden iler-
leyebilmesi so-
runun

ciddiyetini artı-
yor. Acıbadem

Ankara Hasta-
nesi Enfeksiyon

Hastalıkları Uz-
manı Dr. Hakan

Kutlu, cinsel yolla bu-
laşan hastalıklara neden

olabilecek riskli davranışlar
ve çözüm önerilerini anlattı.

30'dan fazla mikrorganizma

Başlıca geçiş yolunun korunmasız cinsel
ilişki olduğu bu gruba giren enfeksiyon-
lara neden olabilen 30’dan fazla mikro-
organizma bulunuyor. Ancak en sık
gonore, klamidya, sifiliz (frengi), HPV,
hepatit B, HIV görülüyor. Ayrıca bazı
cinsel yolla bulaşan mikroorganizmanın
HIV yayılımını kolaylaştırması bu enfek-
siyonların kontrolünün ve önlenmesinin
önemini de artıyor.

Çoğunlukla sinsi ilerliyor

Dr. Hakan Kutlu, en sık rastlanan mik-
roorganizmaların neden olduğu enfeksi-
yonların genellikle belirti vermediğini
söylüyor. Dolayısıyla toplumda belirlen-

meleri ve hastalık sıklığının ölçümü kolay
olmuyor. Belirtisi olmayan grubun ço-
ğunluğunu kadınların oluşturduğunu bil-
diren Dr. Hakan Kutlu şu bilgileri
veriyor: “Klamidya enfeksiyonlu erkekle-
rin yüzde 30’u, kadınların ise yüzde 80-
90’u, gonore enfeksiyonlu erkeklerin
yüzde10’u, kadınların yüzde 50-70’i belir-
tisiz seyrediyor. HPV enfeksiyonu ise
kadın ve erkeklerde klinik olarak tanın-
mayabiliyor. Bu enfeksiyonlarda tanı
ancak laboratuvar testleriyle konabiliyor.”

Bu belirtiler varsa dikkat!

Belirtisiz enfeksiyonlar kolaylıkla diğerle-
rine bulaşabildiği gibi özellikle kadınlarda
ciddi komplikasyonlara neden oluyor.
Örneğin kadınlarda tedavi edilmeyen
bazı enfeksiyonlar pelvik enfeksiyonu ve
infertiliteye kadar ulaşabilen sonuçlar do-
ğurabiliyor. Bu nedenle erken tanı son
derece önem taşıyor. Bu anlamda dikkatli
olunması ve her türlü önlemin alınması
da şart oluyor.

Geçmişte kadınlarda genellikle 40’lı yaşlardan sonra tanı konulan rahim ağzı
kanserinin öncül lezyonlarını artık 20’li yaşlardan itibaren görmek mümkün
olabiliyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, özellikle son yıllarda öncül
lezyonların genç yaşlarda gözlenmesine paralel olarak, rahim ağzı kanserinin
de daha erken yaşlarda ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekiyor

Kanserin yaslısı
gEnci KAlmAdi!
Kanserin yaslısı
gEnci KAlmAdi!
Kanserin yaslısı
gEnci KAlmAdi!
Kanserin yaslısı
gEnci KAlmAdi!
Kanserin yaslısı
gEnci KAlmAdi!
Kanserin yaslısı
gEnci KAlmAdi!
Kanserin yaslısı
gEnci KAlmAdi!

Eskiden beri kullanılan ve şu anda bir kanser taramasında
dünyada da kullanılabilecek en kolay, en ucuz ve en yaygın

yöntem pap smaer testi. Doğru bir şekilde değerlendirildiği taktirde
kişilerde prekanseröz lezyon olup olmadığını çok kısa sürede ve büyük
oranda saptamak mümkün olabiliyor. Beraberinde kolposkopi denilen
rahim ağzını bir çeşit mikroskopla ayrıntılı şekilde görerek taramak pre-

kanseröz ya da kanseröz lezyonların tanısını koydurabilecek yardımcı me-
totlar olarak sıralanıyor. Bununla birlikte son yıllarda ülkemizde de yaygın
olarak kullanılan HPV DNA testi de, hem genel toplumda hem de hasta-
larda tarama ve tanı amaçlı kullanılan altın standart yöntem olarak kabul
ediliyor. Bu nedenle ilk cinsel temastan itibaren taramaya başlanması ge-
rekiyor. Eğer smear testi sonuçları üç yıl üst üste negatif geliyorsa ve kişi

tek eşli bir yaşam sürüyorsa testlerin üç-beş yılda bir tekrarlanması-
nın yeterli oluyor. Diğer taraftan, HPV DNA testinin 30 yaşından

itibaren başlatılıp, her 5 yılda bir tekrarlanmasının da yeterli
olacağını ifade eden Prof. Dr. İlkkan Dünder, çiçek hasta-

lığı gibi rahim ağzı kanserinin de dünyada ortadan
kaldırılması konusunda umut verici gelişme-

lerin günbegün arttığına inandığını
söylüyor.

Rahim ağzı kanserini
yakalayan test!

Konuşulmaya hatta bu nedenle hekime gitmeye bile çekinilen hastalıkların başında cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonlar geliyor. Konu her ne kadar dillendirilmese de yaratabildiği tehlike de 
ortada. Dolayısıyla gerekli önlemleri alabilmek için doğru bilgiye sahip olmak önem taşıyor

ÇEKinmEyin AnlATin!ÇEKinmEyin AnlATin!ÇEKinmEyin AnlATin!ÇEKinmEyin AnlATin!ÇEKinmEyin AnlATin!ÇEKinmEyin AnlATin!ÇEKinmEyin AnlATin!

Dr. İlkkan
Dünder

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 
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Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

COLLEGE Coach Danışman
Psikoloğu Şebnem Tezcanlı, eğitim
sistemimizin yarattığı kaygı ve belir-

sizliklerin gençlere yurtdışı eğitimini
düşündürdüğünü söyledi. Psikolog Tezcanlı,
gençlere ve ailelere bu kaygılarının azalması
ile ilgili şu önerilerde bulunuyor: “Gençlerim-
izin ne durumda olduklarına baktığımızda,
sadece işsizlikle değil, geleceksizlikle ve
yeteneksizlikle de mücadele etmek duru-
munda olduklarını gözlemliyoruz. Bu du-
rumda eğitimi fırsat eşitliği, nitelik, özgür ve
bağımsız düşünce noktalarından ele almak
önemlidir.”

Belirsizlik rahatsız ediyor

Belirsizliğin ciddi manada rahatsızlık
verdiğini de anlatan Tezcanlı, “Belirsizlik, en
büyük kaygı unsurudur. Genç, sınavda unut-
mak, hata yapmak gibi düşünceler içinde iken
kaygıları artar. Dolayısıyla ‘üniversite benim
için çok önemli, eğer başaramazsam ben bir
hiçim’ düşünceleri artar. Hiçlik kaygı yaratır.
Bunları kaldırdığımızda, niteliğe doğru gide-
biliriz. Dolayısıyla bizim bunlara çözümler
üretmemiz ve iyileştirecek şeyler yapmamız
gerekiyor” dedi. HABER MERKEZİ

Kaygılanan herkes
yurtdışına kaçıyor!

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

Çarşı Migros Karşısı 

Alzheimer son değil
BEYNIN düşünme, hafıza ve dil
bölümlerini etkileyen Alzheimer
hastalığını İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İbrahim Hakan Gürvit değerlendirdi. Alzheimer
hastalığını beyin hücre ölümü ve unutkanlıkla
başlayan, zamanla beynin birçok alanının
işlevini kaybettiği bir hastalık olarak tanımlayan
Prof. Dr. Gürvit, Alzheimer hastalığının nörode-
jeneratif hastalıklar arasında en sık görüleni
olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gürvit, Alzheimer
hastalığının; kişinin günlük yaşamını eskisi gibi
sürdürmesini engelleyen, ilerleyici, kronik bir
beyin hastalığı olduğunu belirterek, “Alzheimer
hastalığı beyni sağlı sollu istila etmeye devam et-
tikçe sol tarafa ilişkin dil bozuklukları, nesne
adlandırma bozuklukları; sağ tarafa ilişkin
coğrafi oryantasyon bozuklukları, dış mekanda
ve bilinmedik mekanlarda dolaşamama gibi be-
lirtiler kendini gösteriyor” şeklinde konuştu.
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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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Oman Air'in Manchester 
seferini yapan uçağı, kokpit

camının çatlaması 
nedeniyle Atatürk

Havalimanı’na zorunlu iniş
yaptı. Geceyi otelde geçiren

yolcuların, bir kısmı dün
sabah THY'ye ait uçakla

Manchester'e gönderilirken,
geri kalanlar da bir başka 

seferle uçmayı bekliyor

Oyuncu Deniz
Çakır, hakkında
başlatılan soruş-

turma kapsamında ifade
vermek üzere Çağlayan'daki
İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Çakır, adliye çıkışında yap-
tığı açıklamada, "Bahsi
geçen hiçbir şeyi yapmadım.
Suçlamalar benim bugüne
kadar duruşuma ters" dedi.

Çakır, görüntülerin savcılığa
sunulduğunu söyledi.

Hiçbir şey yapmadım

Deniz Çakır, "Yapılan suçla-
maları kesinlikle reddettim.
Ben bugüne kadar hiç kim-
seyi kadın, erkek, başörtülü,
başörtüsüz, hayat tarzı, cin-
siyeti, dini, inancı, rengi, için
ayırmadım. Tam tersine bir-

leştirmek için sosyal proje-
lerde bulundum. Benim her
zaman bu güne kadar duru-
şum ve yaptığım şeyler belli-
dir. Ayrıştırmak için değil,
birleştirmek için bir sürü
mücadele verdim. Bahsi
geçen hiç bir şeyi de yapma-
dım. Zaten ifademi de ver-
dim. Suçlamalar benim bu
güne kadar ki duruşuma

ters. Bir sanatçı bir kadını
başörtülü, başörtüsüz diye
ayırmaz. Benim hayatımda
türbanlı, başörtülü, farklı
dinden, renkten, ailemden,
arkadaşlarımdan, hayranla-
rımdan bir sürü insan var.
Bu güne kadar hepsini sarıp,
sarmaladım. Hepsi beni çok
severler. Şu anda da yanım-
dalar" diye konuştu.

124 yolcusuyla yerel saatle dün 14.30’da
Muskat'tan kalkış yapan Oman Air'in
WY-105 sefer sayılı Boeing 787-8 Dre-

amliner tipi uçak, Türkiye hava sahasında seyir
halindeyken kokpit camı çatladı. Bunun üze-
rine uçağın pilotları seyir yüksekliklerini düşü-
rerek zorunlu iniş kararı aldı. Saat 20.00
sıralarında Atatürk Havalimanı’na acil iniş
yapan uçağın yolcuları önce terminale alındı.
Daha sonra işlemlerinin ardından otellere yer-
leştirildi.

70'i gönderildi

Bu sabah otellerden alınan yolculardan 70’i al-
ternatif uçuşlarla Manchester’a gönderilirken,
diğer yolcular ise dış hatlar terminalinde şirket
yetkilileri tarafından çözüm üretilmesini istedi.
Yolcuların gün içerisinde gönderileceği, uçağın
da çatlayan camının değiştirilmesi için parça
beklendiği öğrenildi.

Yolcular uçmayı bekliyor

Uçağın yolcularından İngiltere vatandaşı Katia
James, yaşadıklarıyla ilgili "Dün akşam saat

19.00 sıralarında İstanbul'a acil iniş gerçekleş-
tirdik. Hiçbir açıklama yapılmadı. 4 saat bo-
yunca vize sorunu yaşadık ve ardından 03.00
sıralarında otele gidebildik. Sabah erkenden
havalimanına getirildik. Hiçbir şekilde yiyecek,

içecek ikramı olmadı. Uçakta çocuklar, bebek-
ler ve aileler var. Halen daha buradayız ve ne
zaman uçacağımız ile ilgili bir bilgi verilmedi.
İşine okuluna gitmek zorunda olanlar var. İn-
sanların planları var" diye konuştu. DHA

Suçlamalar duruşuma ters

UCak aCIl
InIS yaptI

Panik
yaptık
Aravind Desai adlı
yolcu da uçağın pilot-
ları tarafından teknik
bir sorun olduğu ve
camın zarar gördüğü-
nün açıklandığını ifade
ederek, "İstanbul'a acil
iniş yaptık. Biraz panik
yaptık. Omanair tara-
fından kimse bize bir
açıklama yapmadı. İlk
başta hiç yiyecek içecek
ikramı olmadı. Ancak
gece yarısı bizi otele
götürdüler. Bagajları-
mıza ne olduğunu dahi
bilmiyoruz. Sabah
erken saatlerde havali-
manına geldik. Uçuşun
öğleden sonra olaca-
ğını söylediler" dedi.

Havalimanında yaşanan uçak krizinin ardından çok sayıda yolcu mağduriyet yaşadı.

Asansör felaketi
Maltepe'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde
mahsur kaldı. Öğrencinin 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bindiği asansör,
henüz belirlenemeyen bir nedenle giriş katta durmadan zemin kata düştü

Olay saat
08.00 sırala-
rında Fındıklı

Mahallesi Çamoba So-
kak'daki bir apartmanda
meydana geldi. İddia-
lara göre, 16 yaşındaki
Yaren Kara okula git-
mek için evinden çıka-
rak 4'üncü kattaki
evlerinden çıkarak asan-

söre bindi. Asansör
henüz belirlenemeyen
bilinmeyen bir nedenle
giriş katta durmayarak
bir anda zemin kata dü-
şerek durdu. Sesi duyan
bina sakinleri hemen
asansöre giderek kapı-
sını açmaya çalıştı. Kapı
açılmayınca büyük
korku ve panik yaşandı.

Genç kız bağırarak yar-
dım istedi. Bina sakin-
leri kendi imkanlarıyla
asansörü açamayınca
itfiaye ve sağlık ekiple-
rine haber verdi.

Yarım saat mahsur
kaldı

İtfaiye ekipleri çalışmaları
sonucu asansörde mah-

sur kalan genç kız, yarım
saat süren çalışmaların
ardından kurtarıldı, uzun
süre annesine sarılarak
ağladı. Bina sakinleri ve
sağlık ekipleri genç kızı
severek teselli etmeye ça-
lıştı. Herhangi bir yara-
lanmanın yaşanmadığı
olayda genç kız ailesiyle
birlikte evine döndü.

Tente faciasında karar çıktı
ataköy 5. Kısımda
Ömer Duruk Ca-
mi’nde 2017 yılında 3

kişinin hayatını kaybettiği ve 45
kişinin yaralandığı 'tente facia-
sına' ilişkin başlatılan soruş-
turma 2 yıl sonra tamamlandı.
İddianamede, olayın meydana
geldiği camide görevli imamlar
Adem Karabey ve Faruk Yazar
ile İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanlığı'nda görevli
olup cenaze namazı kıldırmakla
görevli Mustafa Çiçek ve Mus-
tafa Kavukluoğlu hakkında
"Taksirle ölüme ve yaralanmaya
neden olma" suçundan 15'er
yıla kadar hapis istemiyle dava
açıldı. Soruşturma kapsamında
3 ayrı bilirkişi raporu alındı. 3
raporda da namazı kıldırmakla

görevli şüpheli imamlar Çiçek
ve Kavukluoğlu'nun tente siste-
minin şerit çekilip kapatılmış ol-
masına ve çökme riski
bulunmasına rağmen cemaati

tente altına çağırdıkları gerekçe-
siyle asli derecede kusurlu, diğer
cami imamları Karabey ve
Yazar ise tali derecede kusurlu
bulundu.

Savaş gemileri
Boğaz'dan geçti

aBd Deniz Kuvvetleri'ne ait 186
metre uzunluğunda ki, USS Fort
McHenry (LSD-43) adlı savaş

gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Mar-
mara denizine açıldı. Amerika Birleşik Devlet-
leri'ne ait USS Fort McHenry (LSD-43) isimli
savaş gemisi, geçtiğimiz pazar akşamı İstan-
bul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e
açılmıştı. Gemi bugün saat 09.30 sıralarında
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 

Sahil Güvenlik eşlik etti

Savaş gemisine güvenlik nedeniyle Sahil
Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin ön
kısmında bulunan uçaksavarın başında bir
askerin beklediği görüldü. ABD savaş gemisi
saat 10.30 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan
çıkarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Rüşvetin sonu
hapis cezası

şirinevler’de 7 Ocak günü mey-
dana gelen olay iddiaya göre şöyle
oldu: Büyükçekmece Cumhuriyet

Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan bir soruştur-
mada bilirkişi olarak görevlendirilen serbest mu-
hasebeci M.D, dosyanın taraflarından bir iş
adamına lehine bilirkişi raporu düzenleyebilece-
ğini belirtti ve 25 bin lira rüşvet istedi. İş adamı
ise durumu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'na bildirdi. İş adamı önceden seri numaraları
alınan 25 bin TL'yi bilirkişi M.D.'ye verdi. Para-
ları alan M.D., polisin yaptığı operasyonla suç
üstü yakalandı. M.D'nin yine aynı dosyada taraf
olan diğer iş adamı F.M’den de 25 bin lira rüş-
vet istediği, F.M'nin M.D.'ye 5 bin lira rüşvet
verdiği belirlendi.

Tutuklandılar

Soruşturma kapsamında bilirkişi M.D, iş adamı
F.M ve rüşvete aracılık eden bilirkişi çalışanı
S.Ö. çıkarıldıkları Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza
Hakimliği'nce "rüşvet" suçundan tutuklandı.

Kamyon
çukura
düştü

Beşiktaş Ortaköy'de
meşrubat yüklü kamyo-
nun arka tekerleği elek-

trik kablolarının onarımı için
açılan çukura düştü. Yükü boşaltı-
lan kamyon başka bir kamyon ta-
rafından çekilerek kurtarıldı.
Ortaköy'de kumpir satan dükkan-
lara sipariş üzerine içecek götüren

kamyon, saat 10.00 sıralarında
yolun altından geçen elektrik kab-
lolarının onarımı için açılan çu-
kura düştü. Arka tekerleği çukura
gömülen aracı kurtaramayan sü-
rücü, meşrubat yüklü kamyonu
boşalttı. Kamyon çelik halat yardı-
mıyla başka bir kamyon tarafın-
dan çekilerek kurtarıldı.

Şirinevler'de dava dosyasında
taraflardan rüşvet aldığı iddia
edilen bilirkişi M.D., ona aracılık
eden bilirkişi çalışanı S.Ö. ve
rüşvet verdiği iddia edilen
işadamı F.M. çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi
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2 . Dünya Savaşı bittikten sonra tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
demokrasi ve özgürlük rüzgarı es-

meye başlamıştı. Böyle bir ortamda iktidara
gelen Demokrat Parti hükümeti ile basın 
arasındaki ilişkiler olumluydu.

Durum böyle iken, 1952 yılında ilan 
edilen 5953 sayılı Basın İş Kanunu ile 
gazetecilerin hakları teminat altına alınmış,
5018 sayılı kanunla da gazeteciler sendika
kurma hakkın elde etmişti.

Bu durum uzun sürmemiş, Demokrat
Parti hükümeti özellikle iktidarının ikinci 
dönemi yani 1955 yılından sonra basın 
üzerindeki baskılarını artırarak, gazetecilere
ağır para cezaları verdirerek gazetecilerin
bağımsızlıklarını kurulan bu baskıyla du-
mura uğratmaya başlanmıştı. Bu sırada 
Başbakan Adnan Menderes, hükümet olarak
gazete patronlarıyla 13 Mayıs 1959 da bir
anlaşma yaparak gazetelerde yer alan 
haberlerde Demokrat Parti’den en az yüzde
40 oranında bahsedilmesini ve Demokrat
Parti iktidarını eleştirecek haberlerin 
yayınlanmamasını sağlamıştı.

Bu anlaşmaya karşılık Demokrat Parti 
iktidarı bu yönde yayın yapan gazeteleri
resmi ilanla desteklenmesi sağlanmıştı. Bu
imtiyaz 1960 Darbesine kadar sürdürülm-

üştü.  Darbe sonrası kendilerini TBMM 
yerine koyan darbeci Milli Birlik Komitesi,  o
zamanın Çalışma Bakanı olan Bülent 
Ecevit’in gazetecilikten gelmesi nedeniyle 
hazırlanmasın da katkı sunup emek verdiği
ve 5953 sayılı kanuna ek meddeler getiren
gazetecilere yani Basın ve Fikir İşçilerine
önemle haklar veren ve günümüzde 212 
sayılı Kanun olarak bilinen yasa 4 Ocak
1961 de onaylanmış ve 10 Ocak 1961 günlü
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bunun üzerine o zamanki gazete patron-
ları bu yasayı protesto etmek için, aralarında
Akşam, Dünya, Cumhuriyet, Hürriyet, 
Milliyet, Tercüman, Yeni İstanbul ve Yeni
Sabah  gazeteleri olmak üzere üç gün gazete
çıkarmama kararı aldıklarını bir bildiri ile 
duyurdular.

Patronların bu kararından sonra Gazeteci-
ler Sendikası’nda bir araya gelen gazeteciler
patronlara karşı birlik olup Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti’nde gazete çıkarmaya karar ve-
rirler. 11-12-13 Ocak günleri BASIN isimli
gazeteyi çıkardılar ve o günlerde 100 binden
fazla sattı. BASIN Gazetesinin Yayın 
Müdürlüğünü Milliyetin Yazı İşleri Müdürü
olan Abdi İpekçi, Mesul Müdürlüğünü Semih
Tuğrul, Teknik Müdürlüğünü Murat Kaya-
hanlı’nın yaptığı gazete ilk gün “Daima hal-

kın hizmetindeyiz” manşetiyle çıktı.
Birlik olan gazeteciler Valiliğe kadar 

yürüyüp kararlı olduklarını belirttiler. Bunun
üzerine  boykotları kırılan patronlar, gazete-
cilerin haklarını kabullendiler. Basın Gazete-
sini çıkaranlar da eski görevlerine döndü.
Bu günden sonra her yıl 10 Ocak günü 
“Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanır. Ta ki
1971 Yılında 12 Mart müdahalesinden
sonra ise çalışanların hakları ve basın 
özgürlüğüne getirilen kısıtlama ve baskılara
ve bazı hakların iptal edilmesine tepki olarak
10 Ocak ‘Bayram’ olmaktan çıkarılır ve 
‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak anılmaya
başlanır.

Bu günü andığımız bu günlerde gazeteci-
lere yapılan müdahaleler ve alınan haklar
sonrasında bu günün ‘Çalışmayan ya da 
Çalışamayan Gazeteciler Günü’ ne 
dönüşmemesi dileğimdir.

Önceki yıllardaki duruma baktığımızda;
son yıllarda bin gazeteci işsiz kalmış. 150 ye
yakın gazeteci görev yaparken şiddet gör-
müş.  TGS’nin verilerine göre, 150 ye yakın
gazeteci ve medya çalışanı tutuklanmış ve

gözaltına alınmış. Bazı gazetelere ve televiz-
yonlara el konulup kapatılmış. Birçok yayın
engellenmiş, çok sayıda habere yayın yasağı
getirilmiş 900’e yakın internet sitesine erişim
engellenmiş. Ve en önemlisi Ülkemiz Basın
Özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında
149’uncu sırada yerini almış. Sınır Tanıma-
yan Gazetecilerin raporuna göre, hapisteki
gazeteciler sıralamasında ise, Çin ve İran’
dan sonra üçüncü sırada yer aldığımız 
belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı

Şimdi, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımı-
zın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle yayınladığı mesaja bir göz 
atalım.

"Toplumun, kamuoyunun hızlı, doğru, ta-
rafsız haber alma hakkını temin etmek de-
mokratik ülkelerin en belirgin göstergesidir.

Medya kuruluşlarının herhangi bir kısıt-
lamaya maruz kalmadan, ülkemizin her bir
köşesinde, dünyanın dört bir tarafında olup
biteni insanımıza ulaştırmasını sağlamak
demokrasinin de gereğidir.

Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın
meselelerini takip edebilen, söz söyleyebi-
len, katılımcı, gerçeklerden kaçmayan bir
toplum ancak özgür, şeffaf, hakkaniyetli
medya organlarıyla mümkündür.

Bugün Türkiye basın özgürlüğü, en yeni
iletişim teknolojileri, sosyal medya, internet

gazeteciliği konularında dünyanın önde
gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.
Siyasi hayatım boyunca şahsım da zaman
zaman medyadan zarar görmeme rağmen
farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini
ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla 
söyleyebilmesi için mücadeleler verdim,
vermeye devam ediyorum.

Gazetecilik sadece haber aktarmak değil
aynı zamanda yorum yapmaktır; fakat maa-
lesef fikir özgürlüğü konusundaki 
hassasiyetimizi istismar eden bazıları, dezen-
formasyon yaparak manipülatif haberlerle
milletimizin kardeşliğini, devletimizin 
bütünlüğünü bozmaya çalışıyor.

Geçmişte Türkiye vesayet odaklarından,
onların medya aracılığıyla demokrasiyi, 
hukuku, seçilmiş hükümetleri baskı altına
alma çabalarından çok çekmiştir. İnanıyorum
ki amacı gerçekten habercilik olanlar ile 
haberciliği araçsallaştıranlar tefrik edildikçe
medya kuruluşlarımız gelişmiş ülkelerde ol-
duğu gibi asli fonksiyonlarını icra edecek; 
ülkemizin demokrasi standartlarının artma-
sına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağla-
yacaktır. Çalışan gazetecilerimizin rahat
çalışma koşullarına sahip, emeğinin hakkını
alabildiği, kendini geliştirebildiği bir basın 
ortamına kavuşmaları en büyük dileğimdir.
Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor,
kendilerine başarılar diliyorum."

10 Ocak güya Çalışan Gazeteciler günü!..

B üyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem
Müdürlüğü, sağladığı servis ve hiz-
metlerin uluslararası standartlara

uygun olması nedeniyle ISO 27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Bilgi Tek-
nolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi ve ISO
22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifika-
ları almaya hak kazandı. 1. ve 2. aşama dene-
timleri sonucunda yalnızca 5 belediyenin sahip
olduğu bu sertifikaları almaya hak kazanan
Büyükçekmece Belediyesi vatandaşların kişisel
ve kurumsal bilgilerini güven altında tutarak
daha kaliteli hizmet veriyor.

Kaliteli hizmet veriyoruz

Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdür-
lüğü ve MSC Uluslararası Belgelendirme Ku-
ruluşu yöneticilerini tebrik eden Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Vatandaşlarımızın
tüm kişisel bilgileri güven altında. Aldığımız bu
belgeler bunun kanıtıdır. Vatandaşlarımıza tek-
noloji alanında kaliteli hizmet sunmak ama-
cıyla var gücümüzle çalıştık. Bilgi güvenliği
risklerini tespit edip, gerekli alt yapı çalışmala-
rının yapılması sonucunda bu sertifikaları al-
maya hak kazandık. Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne
ve MSC Belgelendirme Kuruluşuna teşekkür
ediyorum” ifadesini kullandı.

ANIL BODUÇ

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Mustafa DOLU

BUYUKCEKMECELI 
GUVENDE
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venliğini sağlayarak Türkiye Akreditasyon Kurumu (Tür-
kAk) onayınca Management Systems Certification (MSC)
Uluslararası Belgelendirme Şirketi tarafından üç farklı
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Plaket
takdim etti

Akgün, MSC Uluslararası Belge-
lendirme Şirketi Genel Müdürü
Sedat Çelik, Şirket Temsilcisi Baş
Denetçi Özlem Emirhanoğlu ve pro-

jeyle ilgili danışmanlık yapan Bilgi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Bülent
Coşkun’a teşekkürlerini ileterek
plaket takdim etti.

Cocuklar yazdı
Baskan okudu
Bağcılar’da düzenlenen Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık Atölyesi’nde iki ay eğitim gören 4. sınıf öğrencileri
son derste kurs boyunca yazdıklarını okuyarak emeklerini sergiledi. Yazar adayı minikler henüz baskıya
girmemiş olan öykülerinden birer nüshayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya hediye etti

HAYAL gücüne ve kale-
mine güvenen Anafar-
talar İlkokulu 4. sınıf

öğrencileri için Bağcılar Beledi-
yesi tarafından hayata geçirilen
“Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık
Atölyesi” sona erdi. Drama ve
Öykü Yazarlığı hocası Songül
Bozacı’nın verdiği derslerde öğ-
renciler, eğlenerek, paylaşarak,
düşünerek, hayal ederek, gözlem-
leyerek öykü yazmayı öğrendi.
Bunun yanında eser okumayı ve
birlikte çalışmayı da öğrendi.  Et-
kinliğin son dersi Anafartalar İlk-
okulu’nda öğretmen ve velilerin
katılımıyla gerçekleşti. 2 ay süren
kursa katılan 25 öğrenci, komşu-
luktan ağaç sevgisine kadar çeşitli
konularda yazdıkları öykülerden
bölümler okudu. Çocukların he-
yecan ve duygu dolu yazıları da-
vetlilerden büyük alkış aldı. Derse
katılan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Çocukların

düşünceleri, fikirleri ve hayal
dünyası bizden daha geniş ve
tertemiz. Onlar, güzel duygu-
larla iyi ümitlerle büyüyorlar.
Bağcılarda özellikle çocukları-
mızın yeteneklerinin ortaya çık-
ması konusunda çok güzel
şeyler yapıyoruz. Bizim için
önemli olan onları en iyi şekilde

geleceğe hazırlamak. Bizim kay-
bettiğimiz yılları çocuklarımız
kaybetmesin ve onlar geleceğe
çok iyi yürüsünler diye heyecanı-
mızı sürdürüyoruz. Onların ge-
lecekte bizlerin yerlerini
alacağına ve ülke için çok güzel
şeyler yapacaklarına inanıyo-
rum” şeklinde konuştu.

Aileleri
tebrik
ettiler
Projeye emeği
geçenlere teşek-
kür eden İlçe
Milli Eğitim
Müdürü Mus-
tafa Yılmaz da
öğrencileri ve
onlara destek
olan ailelerini
tebrik etti. Prog-
ramın sonunda
yazar adayı mi-
nikler, yazdık-
ları öykülerden
birer nüshayı
Başkan Çağırı-
cı’ya hediye etti.

Küçükçekmece
oyuna doymadı

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi ve
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa

düzenlenen 2.Okul Olimpiyatları ‘Geleneksel
Çocuk Oyunları Şenlikleri’ renkli görüntüler
oluşturdu. Küçükçekmece Arif Nihat Asya
Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleşen şen-
liğe, 41 okuldan 656 çocuk katıldı. Geleneksel
Çocuk Oyunları Şenlikleri’ni Küçükçekmece
Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay
Kurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de iz-
ledi.

Geçmişe gidildi

Şenlikte çocuklar, mendil kapmaca, yakan
top, tombik, yağ satarım bal satarım, el değ-
direrek bayrak koşusu gibi unutulmaya yüz
tutmuş geleneksel oyunları oynadı. Oyunlar
sonrası 7 kategoride dereceye giren öğrenci-
lere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve
Spor Müdürü Oktay Kurt tarafından ödüller
verildi. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel
çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, ço-
cukların yoğun ders maratonu arasında eğle-
nebilecekleri bir ortamda vakit geçirdiler.

Toprak oy kullanmaya

CAGIRDI
AVCILAR Belediye Başkanı Handan
Toprak sosyal medyadan yayınladığı me-
sajda seçmenlere seslendi ve oy kullan-
manın önemine dikkat çekti. Toprak,
“Sevgili hemşerilerim; yaşadığınız yerin
yönetiminde sizin de sözünüz var. Oy
kullanmak hem en doğal hakkınız hem
de memleketinize karşı sorumluluğunuz-
dur. Seçmen kaydınızı kontrol etmeyi
ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

Resmi açıklama paylaşıldı

Belediyenin sitesinden yapılan açıkla-
mada ise uyarılara yer verildi; “Yüksek
Seçim Kurulu’nun 31 Mart 2019’da ya-
pılacak mahalli idareler seçimi için hazır-
ladığı seçmen listeleri 4 Ocak’ta
muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmenler,
seçmen kayıtlarının sorgulanmasını
muhtarlıklardan yapılabilecek. Ayrıca 17
Ocak’a kadar, adres değişikliğinde bu-
lunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus
müdürlüğüne adres beyan formu ile bir-
likte elektrik, su, telefon, doğalgaz abo-
nelik sözleşmesi veya faturası, noter
tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden
birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce
tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı
adres beyan formunun bir örneği ve ekle-
rini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim
etmeleri gerekiyor. Seçmen kontrolü için
son gün 17 Ocak saat 17:00 tarih ve saat
olarak belirlendi.”

Helal olsun Kadir
Kadir İlbak, 13 yaşında, orta-
okul 7'nci sınıf öğrencisi. Sul-
tangazi'deki okulundan çıkar

çıkmaz, kaldırımda tartıcılık yapıyor. Onu
soğuk havada kaldırımda ders çalışırken
görenlerin yüreği burkuluyor, onun
okuma azmi herkesi kendisine hayran bı-
rakıyor.  Okul harçlığını çıkarmak, ev büt-
çesine katkıda bulunmak isteyen 7 yıldır
tartıcılık yapan Kadir'in bu anlarını bir va-
tandaş "Kim bilir ne hayalleri var?" başlı-
ğıyla sosyal medya hesabına koyunca,
paylaşım yoğun ilgi gördü.

Pratik yapıyorum

Sultangazi’nin en işlek caddelerinden
olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde tartıcılık
yapan Kadir İlbak'a basın ulaştı. Soğuk
havaya rağmen vatandaşların şaşkın ba-
kışları arasında önüne koyduğu tartının
yanında ders çalışan Kadir İlbak, günde
10 ila 20 TL arasında para kazandığını
söyledi. İlbak," Okur harçlığımı ve aile
bütçesine katkıda bulunmak için okul
sonrası tartıcılık yapıyorum. Sınavlar yak-
laşmışken pratik yapıyorum” dedi.



Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, halefi Mustafa Sarıgül'ün aday olduğunu belirten 
ve “48 aydır bir tek gün denize dahi girmedim. Şişli'nin her sokağında vardım” sözleri
üzerine “Neden 48 ay? Pek onu anlamadım yani 4 sene ediyor. Demek ben belediye
başkanıyken çalışmaya başlamış. Çalışsın çalışabilir ama şu an bu koltuk benim" dedi
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Y erel seçimlere ve Şişli gündemine
ilişkin konuşan Başkan Hayri İnönü,
ilçedeki oy oranlarını yükseltmeyi

hedeflediklerini söyledi. İnönü, “Tabii 65
almak isterim. Elimden geleni yapacağım.
Şişli için çalışıyoruz. Çalışacağız da. Büyük
bir seçim çalışması yapmıyoruz. Benim
amacım ciddi bir oy almak. Dört belediye
var ise CHP'nin kazanması muhtemel birisi
de Şişli’dir. İyi bir sonuç almak istiyoruz.
Referandumda yüzde 72 hayır çıktı. Ölçüsel
olarak söylüyorum, ciddi anlamda bir mu-
halefet. Şişli dediğimiz çok karışıktır. Çok
farklı etnik gruplar var. Demek ki herkes bir-
birini seviyor. Herkes birbirine karşı eşit dav-
ranıyor. Türkiye'de başka bir ilçenin var
olduğunu sanmıyorum. Biliyorsunuz farklı
din gruplarından insanlar da yaşıyor. Aşağı
yukarı 28 bin Ermeni vatandaşımız Şişli’de
yaşıyor. 22 bine yakın Roman vatandaşımız
var. Hep birlikte yaşayabilmeyi becerebilen
bir yapımız var. Şişli’nin güzelliği burada”
dedi.

Seçildiğiniz sürece buradasınız

Partisinin ve genel kurulun uygun görüp,
seçmenin de kendisini seçmesi halinde bele-
diye başkanlığı yapacağına vurgu yapan
Hayri İnönü, "Ama bu demek değildir ki bu
benim hakkım. Öyle bir hakkım yok. Burası
kimsenin hakkı değil. Burayı seçen size
emanet ediyor. Emanettir geri alır. İlla da
'ben burada oturacağım' diye bir şey söyle-
yemem. Burada süreli bir görevim var.
Döndük bittikten sonra efendim benden
sonra gelen 'benden iyi değildi' tekrar istiyor.
Ben bunu anlamıyorum bakın bir işi görevi
bitirirsiniz ondan sonra başkası yapsın
dünya kadar insan var ne olacak yapamaz-
lar mı, yaparlar tabii. Belki sizden daha iyi
yapar belki de yapmazlar olabilir. Bu so-
nuçta süreçtir, görev işidir. Özel sektörde
böyle bir şey oluyor mu? çok nadir oluyor-
dur. Onun için benim görüşüm bu görevler
geçicidir. Bu şekilde bilmek lazım. Seçildiği-
niz sürece buradasınız. Eğer seçilmezseniz
bir nedenden ötürü kendi işinize bakarsınız"
diye konuştu.

Parlak şeylerin ömrü kısadır

Şişli Belediye Başkanı
Hayri İnönü, Şişli

Belediyesi'nin eski
başkanı Mustafa
Sarıgül’ün geçti-
ğimiz günlerde
yaptığı, "Şişli’nin
ışığı söndü, büyü-

sünü kaybetti. O

ışığı yakmaya geliyorum. Eskiden İstan-
bul’a gelen turistlerin büyük bölümü Şişli’ye
gelirdi. Bir anket geçti elime, şu anda 35’inci
sıraya düşmüş" şeklindeki açıklaması üze-
rine yaptığı değerlendirme de şunları söy-
ledi: "Benim görüşüm uçan paralarla çok
daha yatırımlar yapabilirsiniz .Yani illa da
ışık anlamında söylüyorum pırıl pırıl olmak
zorunda değil. İnsanlar mesut olsunlar, bir-
likte yaşasınlar, fakiri, zengini birlikte yaşa-
yabilsin. Herhangi bir kıskançlık olmasın
onu sağlamamız lazım. Ben sosyal demo-
krat bir partinin üyesiyim o şekilde düşün-
mek zorundayım. Parıltı tabii güzel bir şey.
Kalıcı bir şey olması lazım. Herhalde dü-
şünce farkımız oradan kaynaklanıyor.. Biz
emanetçiyiz burada. Ümit ederim partim
aday gösterirse ve yeniden kazanırsam tek-
rar devam edeceğim. Bunlar süreli işler. Se-
çildiğiniz sürece burada varsınız.
Seçilmediğiniz süreden sonra gidip kendi
işinizi yaparsınız veya yapmazsınız. Size
bağlı. Benim babam derdi 'medeni insan sı-
kılmaz. Her zaman yapacak bir şey bulur.
Vaktini değerlendirecek bir şey bulur.' İlla
belediye başkanlığı diye bir şey yok. Olma-
ması lazım.”

Demek ki önemli biriyim

Mustafa Sarıgül’ün Şişli’ye gelen turist sa-
yısında gerileme olduğu söylemiyle ilgili
olarak da Hayri İnönü, "Ben bilmiyorum
böyle bir şey olduğunu. 2018 sanıyorum
daha iyiydi. Daha önceki dönem kötüydü.
Türkiye'nin turist sorunu eğer Şişli ile bağ-
lantılıysa bilmiyorum öyle bir şey varsa.
Hakikaten eğer turist sayısının düşmesinin
Şişli ile bağlantısı varsa önemli birisi
olmam lazım. O kadar da değil. Şişli’ye

gelen turist İstanbul’a gelen turistin aynısı.
Şişli’ye ayrı İstanbul’a ayrı turist gelmiyor.
Şişli’ye gelen ekonomik düzeyi yüksek olan
turistler Şişli’ye gelip alışveriş yapıyorlar
fakat alışveriş azalması benimle alakalı
değil. Turistin profili değişti. Ben turizmci
değilim ama biliyorum ki İstanbul'a gelen
turistin profili 10 sene önceki profil değil
farklı bir profilde turist geliyor. İstanbul’un
39 ilçesi var demek en sona düşmüşüz,
olabilir. Biraz bana mantıklı gelmedi. Öyle
diyorlarsa bir kaynakları vardır" dedi.

Kırmızı halıdan hoşlanmam

"Mustafa Sarıgül’ün aday olduğu yö-
nünde yaptığı son açıklamaların hatırlatıl-
ması üzerine de Hayri İnönü, şöyle
konuştu; "Seçilme ve seçime girme hakkı
olan her Türk vatandaşı istediği yere aday
olabilir. Benden önceki başkan uzun süre
burada belediye başkanlığı yapmış. Ondan
sonra şimdi ben yapıyorum. Herkes birbi-
rinden farklıdır tabii. Herkesin tercihleri
birbirinden farklı. Birisi kırmızı halılar ser-
mekten hoşlanır. Ben hoşlanmıyorum öyle
şeylerden, eğer bir büyü olarak ışıklı, kısa
süreli yatırımlar görüyorsanız o zaman
tamam ama ben parlak şeylerden emin
olun fazla hoşlanmıyorum. Çünkü parlak
şeylerin ömrü kısa oluyor. Dünyanın para-
sını veriyorsunuz ondan sonra bitiyor.
Uçuyor, gidiyor. Kalıcı bir şey değil. O
yaptığınız şeylerle okul, kreş yapsanız yaş-
lılar evi yapsanız, bakın yaşlılar evimiz yok
bizim. Alzheimer, bakıma muhtaç hastalar
için gece kalabilecek tesislerimiz yok, bun-
lar çok önemli keşke olabilse. Otopark sı-
kıntımız var, otoparklar yapabiliriz” dedi.
DHA

ZAYİ İLANI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.İMAN MÜSLİM

1 0 yıldır ülke gündemini sorgulayan,
farklı bakış açılarını kamuoyu ve sivil
toplumla masaya yatıran Türkiye

Küçük Millet Meclisleri Türkiye’nin faklı
kentlerinde yapacakları Ocak ayı toplantıla-
rında bu konuyu konuşacaklar.

Bu toplantılara bir anlamda Vekil-Müvek-
kil buluşması da demek mümkün olabilir.

Her ne kadar toplantılara katılmakta çok
istekli davranmasalar da her toplantıya bölge
milletvekilleri davet ediliyor.

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Siyasi
parti ve meslek odaları, sendika yöneticile-
riyle, ilgi duyan, söyleyecek sözü olan sivil
yurttaşların katılımıyla gerçekleşen bu top-
lantılarda konuşulanlar kayda alınıp, tüm il-
lerden gelen tutanaklarla birlikte hazırlanan
Ortak Payda Raporu her ayın sonunda
TBMM. de bir milletvekili tarafından kamuo-
yuna açıklanıyor.

Toplantı yapılan illerdeki gönüllü insanla-
rın çabası, sınırsız özverisiyle gerçekleşen bu
ortak akıl arayışı biçimindeki toplantılar, Tür-
kiye de farklı bir toplantı kültürünü de geliş-
tirdi.

İlk başlarda bir araya gelmek istemeyen
kişi ve grupların zaman içerisinde oluşan bu
yeni toplantı formatına uyum gösterdikleri,
farklılıkların bir zenginlik olabileceğini fark
ettikleri görüldü.

Bu konuya niye böylesine uzun bir giriş
yapma ihtiyacı duydum?

Çünkü; toplumda var olan önyargılara,
yerel yöneticilerin ilgisizliği ve hatta kimi
zaman engellemelerine ve benzer bir dolu
güçlüklere karşın inatla, ısrarla, yılmadan
böylesi onurlu bir görevi yerine getiren Küçük
Millet Meclisi yürütücülerine, kendi söylemle-
riyle (hamallarına)karşı bir borç olarak gör-
düğüm için yazdım.

Kendimi de içine katarak, ülkemiz demo-
kratik yaşamına, tartışma ve birlikte iş
yapma kültürüne Küçük Millet Meclisi giri-
şimcileri olarak çok önemli bir katkı yaptığı-
mıza inanıyorum.

Bu meclisler için çaba gösteren, katılım ve
katkı sağlayan yurttaşların hakkını teslim et-
tikten sonra gelelim asıl konumuza.

2018 yılı; ülkemiz ve dünyamız için sorun-
larla dolu, karanlık bir yıl oldu.

Emperyalist güçlerin dünyayı yeniden di-
zayn etme ve zenginlik kaynaklarını paylaşma
çabalarıyla geçen 2018 yılı boyunca Orta-
doğu, özellikle de Irak ve Suriye sıcak geliş-
melere sahne oldu.

Çok çeşitli senaryoların farklı aktörler ta-
rafından sahneye konulmaya çalışıldığı bölge-
mizde yaşanan bu gelişmelerden

çıkarabileceğimiz en belirgin
sonuç, dünyada güç dengelerinin de-
ğiştiği, iki kutuplu bir çıkar çatışmasından
çıkıp, yeni aktörlerin devreye girdiğini görü-
yoruz.

Geçmişte sistemler arasında süren kavga,
giderek enerji kaynaklarının ele geçirilmesi
kavgasına dönüştü.

Bu süreçte Rusya, İran, Çin, Hindistan gibi
ABD karşıtı ülkelerin yeni ve güçlü bir pozis-
yonla ABD ve AB nin karşısına çıktığını görü-
yoruz. Bu blokta kendisine yer bulmaya
çalışan Türkiye’nin BM’ in yeniden yapılan-
masına yönelik çıkışları da dikkat çeken ge-
lişmelerdi.

Görünen o ki; 2019 yılında ABD öncelikle
kendi içerisinde önemli siyasi olaylara gebe
olduğu gibi, yeni müttefik devletler arayışı
içerisine girecek. AB bu sıcak gelişmeler kar-
şısında kendisini nasıl koruyacak, en çok
merak edilen konulardan birisi.

Türkiye’ye bakacak olursak; 2019 un en
önemli olayı öyle sanıyorum 31 Mart yerel
seçimleri olacak.

Gerek iktidar partisi ve destekçisi MHP,
gerekse CHP ve yerel seçimlerde alacağı so-
nuçlarla siyaseten yeniden konumlanacağını
beklediğimiz HDP, bu seçimlere var güçleriyle
hazırlanıyorlar.

Yeni kurulan bir parti olmasına karşın ülke
siyasetinde önemli bir aktör haline gelen İYİ
Parti için bu seçimler; bir anlamda kendini
ispat etmesi ve kurumsallaşması için önemli
bir dönemeç olacak.

Bu yılın en çok konuşulacak konusu yine
ekonomi, işsizlik, yoksulluk ve adalet olacak
gibi görünüyor.

Tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar
güvenini yitiren yargı kurumu daha yolun ba-
şında çelişkili ve tepki çeken kararlara imza
atmaya başladı.

Umarız yerel seçimlerde Yüksek Seçim
Kurulu toplumu rahatsız edecek, endişelendi-
recek uygulamalara fırsat vermez.

Siyasette inatlaşma, kutuplaştırma ve rö-
vanşist söylemler yine devam edeceğe benzi-
yor. Özellikle de siyasi parti yöneticilerinin,
Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, halkta
karşılık bulmayan nefret söylemlerine devam
etmeleri; siyaseti her geçen gün biraz daha
kirletiyor.

Tüm bu olumsuzluklara karşın umudu-
muzu yitirmemeye, mücadeleden vazgeçme-
meye özen göstermek zorundayız. 2019
yılının;  hukukun üstünlüğünün gözetildiği,
barış ve demokrasinin daha çok konuşulduğu,
önyargılardan arınmış bir yıl olması dileğiyle.

Bir yılın tortusu;
2019’da Türkiye
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Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül'ü hedef aldı

Tekrar başkanlığı istemek yanlış
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Sarıgül’ün, " Tam
48 aydır bir tek gün denize dahi girmedim. Şişli'nin
her sokağında vardım" sözlerinin hatırlatılması üze-
rine şöyle dedi: "Neden 48 ay? Pek onu anlamadım
yani 4 sene ediyor. Demek ki belediye başkanıyken
belli bir süre sonra çalışmaya başlamış. Valla bunu
kendisine sormak lazım. Neden 48 ay da 36 ay değil
veyahut 60 ay değil. Onu kendisine sormak lazım. Ça-
lışabilir bunda bir şey yok istediğini yapsın. Ben kim-
senin ne yapacağını, ne edeceğine karışamam,

karışmam da. Herkes bildiğini okur. Herkes birbirin-
den farklı, bakın herkesin kendine göre farkı var. Bu
koltuğa oturan şimdi benim. Benden sonra gelen
benim yaptığımı yapmayacaktır veya yapacak belki,
onun bileceği iş o. Belediye başkanlığı bir süreçtir.
Herkes birbirinin üzerine koyar. Ben yaptım tamam,
bir dönem daha yaptım en sonunda birisi gelecek.
Ama birisi geldikten sonra o iyi değil, ben tekrar gel-
mek istiyorum. Ben katiyetle demezdim. Çünkü mu-
hakkak benden daha iyi yapacak biri çıkabilir ileride."

Suç patlaması
yaşanabilir!

Hatay’ın İsken-
derun ilçesinde
öz babası tara-

fından dersini yapmadığı ge-
rekçesiyle dövülmesi sonucu
komaya giren ve üç gün
süren yaşam mücadelesini
kaybeden altı yaşındaki
Mertcan’ın dramı bütün tür-
kiye’yi ağlatmıştı. Olayın ar-
dından Mertcan’ın
babasının farklı suçlardan
sabıkalı ve uyuşturucu ba-
ğımlısı olduğu ortaya çık-
mıştı. Konuyla ilgili bir
açıklama yapan Uyuşturucu
ve Bağımlılıkla Mücadele
Platformu Başkanı yasemin
Öney Cankurtaran, uyuştu-
rucu sorununun tahmin edi-
lenden daha büyük
olduğunu söyledi.

10 milyon mağdur var

net bir istatistik olmamakla
birlikte türkiye’de tahmini
üç milyon uyuşturucu ba-
ğımlısının olduğunu belirten
Cankurtaran, “Uyuşturucu
sadece kullananı değil çev-
resindeki insanları da tehdit
eder. Bir uyuşturucu bağım-
lısının evinde ailesinde
huzur olmaz. Mertcan’ın
olayı bunun sadece bir ör-
neği. Birçok suç olayının al-
tında uyuşturucu bağımlılığı
yatıyor. Madde bulmak için
hırsızlığa yönelen mi istersin
yoksa uyuşturucu nedeniyle
şiddete başvuran mı? Uyuş-
turucu ile mücadele sadece

polisiye operasyonlarla
olmaz. Bağımlılıkla da mü-
cadele edilmeli. Maalesef
bu konuda eksikler var.
amatem’ler yetersiz kalıyor,
çoğunda yer bulmak bile
mümkün olmuyor. Uyuştu-
rucu bağımlılığıyla mücade-
lede yeni bir anlayış
gerekiyor. Belediyeler bu
mücadelede elini taşın al-
tına koymalı” diyerek sözle-
rini şöyle sürdürdü.

Belediyeler görev almalı

“Uyuşturucu bağımlılığı gü-
venlik ve sağlık sorunu ol-
masının dışında aynı
zamanda bir sosyal sorun-
dur. yapılacak yasal düzen-
lemeyle uyuşturucu
bağımlılığıyla mücadele be-
lediyelerin asli görevi yapıl-
malıdır. İl ve büyük ilçe
belediyelerinde 'Bağımlılığa
Karşı Rehabilite Merkezleri'
kurulması zorunlu kılınmalı-
dır. Böylece daha fazla ba-
ğımlıya zamanında ve

yerinde tedavi imkanı sağla-
nabilir. Bu konuda gereken
adımlar bir an önce atılmalı-
dır.”

Şubat'ta çalıştay var

Cankurtaran, önümüzdeki
Şubat ayında Kuşadası’nda
birçok yerli ve uluslar arası
kurum ve kuruluşun katıla-
cağı büyük bir çalıştayın dü-
zenleneceğini de
kaydederek, “Bağımlılık ve
Uyuşturucu ile Mücadele
Uluslarası Çalıştayı’na gerek
hükümet, gerek siyasi parti-
ler ve StK’lar olmak üzere
her kesimden yüksek dü-
zeyde katılım son derece
önemli. Bu milli soruna karşı
topyekün mücadele başlat-
mak için bu çalıştay bir
dönüm noktası olabilir.
Uyuşturucu ve Madde Ba-
ğımlılığıyla Mücadele Plat-
formu olarak biz de bu
organizasyonun içinde yer
alacağız” diyerek sözlerini
tamamladı.

Cankurtaran,
uyuşturucu
bağımlılığına
karşı belediyeleri
mücadele
etmeye çağırdı.

İnönü, kendisini hedef alan halefi Mustafa Sarıgül’e sert eleştirilerde bulundu.

ŞİŞLİ’DE 
KAZAN

KAYNIYOR

Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu Başkanı Yasemin Öney
Cankurtaran, üç milyona yakın uyuşturucu bağımlısının olduğunu be-
lirterek, “Bağımlılıkla mücadelede geç kalınırsa suç patlaması kapıda.
Belediyeler bu mücadelede elini taşın altına koymalı” diye konuştu

Hobi bahçeleri mutlu ediyor
Beylikdüzü
Belediyesi Kadın
ve Aile Hizmet-

leri Müdürlüğü ile El Ele
Yaşam Derneği işbirliğiyle
hayata geçirilen Gıda Ban-
kası, Beylikdüzü Belediyesi
Umut Meyve Ormanı ve
Hobi Bahçesi’yle yaptığı
anlamlı işbirliği ile ihtiyaç
sahiplerinin yüzünü güldü-
rüyor. Yapılan işbirliğiyle
Beylikdüzü Belediyesi’nin
Dereağzı Mahallesi’nde
hayata geçirdiği Umut
Meyve Ormanı ve Hobi
Bahçesi’nde Ata Tohumu
Çoğaltım Alanlarında,
doğal tarım ilkelerine bağlı
kalarak yetiştirilen ürünler-
den, tohumluk olarak bıra-
kılanlar dışındakiler, Gıda

Bankası ile paylaşılıyor.

Kış günlerinde ısıttı

Soğuk kış günlerini paylaş-
manın sıcaklığı ile ısıtan iş-
birliğiyle hasat zamanları
hava şartlarına bağlı olarak
toplanan sebze ve meyveler,
ayda bir ya da 2 kez olmak
üzere, ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırılmak üzere Gıda
Bankası yetkililerine makbuz
karşılığı teslim ediliyor. Yapı-
lan işbirliği ile kışın pazı,
roka, maydanoz, kıvırcık,
taze soğan gibi sebzeler;
yazın ise domates, biber,
patlıcan, kabak, balkabağı,
salatalık gibi sebzeler ile
meyve ağaçlarından topla-
nan meyveler ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılıyor. Beylikdüzü’ndeki hobi bahçeleri vatandaşlara umut oluyor.
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Şimdi tüm bildiklerinizi unutun... Bu hi-
kaye 1957 yılında henüz sıfır bir otomobil-
ken diri diri toprağın altına gömülen ve 50
yıl bir zaman kapsülünün içinde bırakılan
Plymouth Belvedere'nin hikayesi... Onun
adı Miss Belvedere... Özellikle Amerikalı-
lar pek bi sever zaman kapsülü hikayele-
rini... Miss Belvedere de o hikayelerden
biri. Şimdi gelin hep birlikte 1957 Plymo-
uth Belvedere, nam-ı diğer Miss Belvede-
re'nin öyküsüne bir göz atalım. 

ZAMAN KAPSÜLÜ
Tarihler 1957 yılını gösterdiğinde, ABD'nin
Oklahoma eyaletinin 50. kuruluş yıl dö-
nümü kutlanıyordu. Kutlama etkinlikleri-
nin bir parçası olarak ilginç bir çekiliş
düzenlendi ve çekilişin ödülü ise tabiki 0
kilometre bir Plymouth Belvedere idi. Bu
rüya otomobili kazanmanın ise bir şartı
vardı o da sorulacak sorunun cevabını
doğru bilmekti. Buraya kadar her şey nor-
mal ancak ilginç olan sorunun cevabını
görebilmek için 50 yıl beklemekti. Tulsa
şehrinde gerçekleştirilen bu etkinlikte so-
rulan soru ise; "50 sonra Tulsa şehrinin
nüfusu kaç olur? Oldu. 812 kişinin verdiği
cevaplar videoya kaydedildi. Geriye kalan
ise 50 yıl beklemek ve doğru tahmini ya
da en yakın tahminde bulunan kişiye oto-
mobili hediye etmekti. Peki ama otomobil
50 yıl nerede duracaktı?

TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
1957 Plymouth Belvedere, eyalet merkez
mahkemesinin bahçesinde bir kasaya
yerleştirildi. Yani zaman kapsülü. Kasa
aslında betondan ibaret bir kutuyu andırı-
yordu. Kapsülün içine bir de demir kutu
konuldu. Bu kutuya da video kaydının bir
kopyası, dönemin en meşhur birası ve
hatta ödenmemiş park cezaları konuldu.
Öte yandan otomobilin yanına bir kaç
litre benzin galonu yerleştirildi. Çünkü
belki de 50 sonra benzin kullanılmaya-
caktı... Ayrıca eyalet başkanının kaleme
aldığı bir mektup, psikoposun duaları, bir
kaç gazete ve bir de Amerikan bayrağı
yer aldı. Dönem Sovyetler ile sürtüşme
dönemlerine denk geliyordu ve 2. Dünya
Savaşı'nın hemen hemen 10 sene sonra-
sıydı. Olası yeni bir savaş da hesaba katı-
larak yapılan bu kapsül oldukça
sağlamdı. Çil çil parlayan bu otomobil ya-
nındaki hediyelerle birlikte toprağa gö-
müldü. Yine de aracın bugün ki
hayranlarının en çok ilgisini çeken bu hi-
kaye hala büyük bir özlemle ve hasretle
anlatılmaya devam ediyor. 

İSİM VERİLDİ
Zaman hızla akıp geçiyor ancak bu oto-
mobil kimsenin aklından çıkmıyordu. Ok-
lahomalılar bu otomobile hatta bir de isim
vermişti: Miss Belvedere. Otomobil için
bir de internet sitesi kuran Tulsa şehri sa-
kinleri, burada otombil hakkında tartışma-
lar yapıyordu. Kapsülün açılması için
2007 yılına 18 ay kala işlemler başlamıştı.
İşçiler Miss Belvedere'ye hiç bir zarar gel-
memesi için uğraşıyordu. Nihayet o gün
geldi ve 50 yıllık hasret sona erdi.

TARİHİ GÜN
Oklahoma Eyaleti'nin Tulsa şehri, turist-
ler ve gazeteciler tarafından date istila
edilmişti. Ülkenin hatta dünyanın dört
bir yanından insanlar Miss Belveder'yi
görmek için çırpınıyordu. Öte yandan
büyük bir kalabalık da kapsülün etrafına
toplanmış, tarihi olaya tanıklık etmek
için bekliyordu. Elbette kapsülün kapa-
tıldığı 1957 yılındaki izleyicilerin pek
çoğu artık hayatta değildi. 50 yıl gün ışı-
ğına hasret kalan Miss Belvedere, niha-
yet üzerndeki örtüsüyle herkesin gözleri
önündeydi. Fakat bir sorun vardı; oto-
mobil tamamen çürümüştü. Hatta
ayakta zor duruyor gibiydi. Kir pas
içinde kalmıştı. Kapsül bombalara karşı
dayanıklıydı ama yer altı suyu ve rutu-
bet hesaba katılmamıştı. Uzunca bir
süre su içinde kalan Miss Belvedere,
deyim yerindeyse boğularak ölmüştü!

MISS BELVEDERE

ESKİSİ GİBİ OLAMADI
Araç çıkarıldıktan sonra geleceğinin ne şekilde olacağı ko-

nusu açıklığa kavuşamamıştı, sahipleri olan kız kardeşlere New
Jersey de bir kimyasal pas sökücü firması aracı pasarından ücret-

siz bir şekilde arındırma teklifinde bulunmuş sahipleri de bu teklifi
kabul etmişlerdir. Aradan geçen iki buçuk yıl boyunca aracın pasların-

dan arındırılması için yavaş yavaş kimyasal pas sökücü uygulaması ya-
pılmaya devam edilmiş. 20 bin dolarlık bir harcamaya rağmen Miss

Belvedere eskisinden iyi durumda olsa da eski haline getirilememişti. Moto-
rundan geriye ise hiçbir şey kalmamıştı. Otomobilin akıbeti konusunda çeşitli ri-

vayetler bulunuyor. Kimilerine göre otomobil çalışır duruma getirilmişti. Kimilerine
göre ise eyalet müzelerinden birine sergilenmek üzere kondu.

50 YILLIK HURDA
50 yıllık hazineyle karşılaşmayı bekleyen in-
sanlar bir hurdayla karşı karşıyaydı ve her-
kes çok üzgündü. Uzun çabalardan sonra
otomobil kapsülden çıkarıldı ve eyaletin
merkezindeki bir konfernas merkezine geti-
rildi. Şimdi ise herkesin aklında kazanan ki-
şinin kim olduğu vardı. En yakın tahmin
Raymond Humbertson isimli katılımcıdan
gelmişti, tahminine göre nüfus 384,743 ola-
rak söylenmiş gerçekte 2007 Tulsa nüfusu
ise 382,457 'e ulaşmıştı. Kazanan Humbert-
son olmuştu fakat bir sorun vardı. Humbers-
ton 1979 da hayatını kaybetmişti. Yetkililer
bu konuda araştırma yaparak Humbert-
son'un kız kardeşleri Levada Carney (88) ve
Catherine Johnson (93) ulaşarak aracı tes-
lim etmişlerdi. 

1957 Plymouth Belvedere

Miss Belvedere, 1957’de zaman kapsülüne böyle gömülmüştü 2007 yılında çıkarılan otomobili rutubetten dolayı çürümüştü Miss Belvedere, paslarından arındırılsa da eskisi gibi olamadı
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BİR OTOMOBİLDEN
DAHA FAZLASI



B ir spor adamı olarak soruyorum herkese
önce okul mu spor mu gelir? Son gün-
lerde bazı öğretmen arkadaşlardan duyu-

yorum öğrencilerine söylüyorlar ne yapacaksın
sporu boşver dersine çalış sporu bırak diyen bazı
öğretmen arkadaşlar öğrencilerine çok söylüyor-
lar bu sözleri...

Bazı öğretmen arkadaşlar varki başarılı spor
yapan öğrencilerini inalınmaz derecede destekli-
yorlar. Okulun sitelerinde paylaşımlarını görüyo-
rum bu da beni çok mutlu ediyor biz de emek
veriyoruz başarılı sporcularımızın kurumları 
tarafından farkına varılıp onure edilmesi çok
güzel gelişme.

Hani dedik ya okul mu spor mu bence her 
ikiside birbirinden ayrılmaz bir parça ama önce
eğitim gelir eğitimsiz bir insan spor hocası da 
olamaz bir yere de varamaz. Önce eğitim bunu 
tamamlayan sportif beceri yetenek ön plana çıkar
işte bunların ikisi bir arada yürürse harika olur.

Genelikle özel okullarda akademik başarı ol-
mazsa olmaz önce öğrencinin akademik başarısı
gelir. Öğrenci çokta yetenekli bu hiç önemli değil
belki kendi çaplarında haklılar çünkü özel okulllar
ücretli sonuçta yıl sonunda akademik başarılara
bakarlar bir dahaki dönemde bakınız biz bu kadar
mezun verdik bu kadar öğrenci üniversiteye gitti
derler. Haklı olarak kendilerini eğitim yönünden
ön planda tutarlar özel okul sonuçta ticari bir yer
akademik başarı önplanda olmasıda bundan. Oysa
benim görüşüm özel okullar hem akademik başarı
olacak hemde sportif kültürel başarı olacak

genelikle direk akademik başarıya odaklanan
bir öğrencinin bir yanı eksik kalır kanadı kırık
olur. 

Son 10 yıla baktığımızda özel üniversitelerden
mezun olan zengin çocukları ister avukat olsun
ister mühendis olsun çok yüksek puanlarla dok-
tora yaparak yüksek lisans yaparak okulu bitirir-
ler. Mezun olup haydi bir büro açalım der ve açar
ama kimse yok müşteri yok çevre yok neden mi
kendini ifade edemez kafasını yüksek not alayım
derken etrafına çevirip bakmaz okul döneminde
bir enstürman bile çalmayan sportif sosyal alanda
varlık göstermeyen okul birincisi olsa ne olur 
olmasa ne olur günümüz mezunlarını görüyoruz
diplomasını alıp büro açtığında altı ay sonra 
kapatıp tecrübeli bir büyüğünün yanında 
çalışmaya başlayanlar çok var.

Önce okul olacak elbette ama kendini ifade
edecek bir sosyal etkinlere katılmayan bir mezun
öğrenci bu yüzdendir ki bir yanı eksik kalıyor 
bundan on yıl önce gazetede okumuştum İngiltere
Kralı'nın torunları Afrika'ya gönderilir kendi
ayaklarının üzerinde nasıl durması gerektiğini 
öğrenir. İnsanların kendi geçimlerini nasıl zor-
lukla elde ettiklerini öğrenir ve öyle gelir saraya
öyle ya bu kralın torunları yarın tahta geçtiğinde
ülkeyi nasıl yönetecek insanların halinden nasıl
anlayacak bakınız kral olmak için bile sosyal ve
kültürel sorumlulukları bilmeniz gerekir...

Sporla akademik başarı iç içedir ikisi bir
olunca harika bir donanım ortaya çıkar biri eksik
olunca olmuyor. Ben öğrencilerime çok dikkat
ediyorum sportif başarınız var ama okul dersleri-
niz nasıl eğer dersleri zayıfsa sporcularımı yarış-
malara götürmem iyi bir sporcunun dersleri de iyi
olmalı hani dedik ya akademik başarı var ama
sportif sosyal kültürel başarı yoksa eksik var 
demektir. Sporcular içinde aynı şey geçerli sportif
başarının yanında dersleriniz zayıfsa sportif 
başarınızda yok olacak demektir hem okul hem de
spor başarısı olan bir öğrencinin geleceğide 
garanti demektir.

7SPOR

Zapata 
Kartal oluyor
Beşiktaş'ta stoper transferi için gündemdeki ilk isim Cristian Zapata...
Başkan Fikret Orman'ın, Milan'la sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan
Zapata için anlaştığı, önümüzdeki hafta imzaların atılacağı öne sürüldü
Forvete Burak Yılmaz'ı stopere de
Mirin'i transfer eden Beşiktaş, son
bobmayı Zapata ile patlatıyor. Mi-
lan'ın Kolombiyalı stoperiyle her ko-
nuda anlaşma sağlandığı, Milan'dan
bonservisinin alınması için başkan
Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta
İtalya'ya seyahat edeceği bildirildi.
Radio Colombia'nın haberine göre
başkan Orman, sözleşmesinin biti-
mine 6 ay kalan Zapata'yı bu süre
içinde kiralamak, daha sonra da ta-
pusuyla almak için anlaştı.

Sağ bekte de oynayabilir

Milan'da, Arjantinli Musacchio
ile forma mücadelesi veren ancak
Zapata ilk 11'de şans bulmakta zor-
lanıyor. Bu sezon 9 maçta forma
şansı bulan Kolombiyalı, Avrupa
Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev
aldı. 32 yaşındaki oyuncunun ayrıl-
masına Milan sıcak bakıyor. Zapa-
ta'nın sağ bekte de oynayabilmesi
Beşiktaş için avantaj oluşturuyor.
Şenol Güneş, Zapata'yı çok istiyor.
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Cim Bom aradığı genç forveti Çek Cumhuriyeti’nde buldu. Sarı-Kırmızılılar, Sparta Prag forması
giyen 21 yaşındaki Benjamin Tetteh’i satın alma opsiyonuyla kiralamak için ilk teklifini sundu

CImBOm’A
GenC fORveT

SERBEST KÜRSÜ

Muzaffer MUYAN

Önce okul mu spor mu?

Başakşehir'de 2 isim yolcu
Medipol Başakşehir, Kerim Frei
ve Milos Jojic ile yollarını ayırıyor.
Kadrosuna son olarak Sivass-
por'dan Robinho'yu katan lider
Medipol Başakşehir, transferde
hareketli dakikalar yaşıyor. Asista-

naliz.com'da yer alan habere göre,
İstanbul ekibinin Kerim Frei ve
Milos Jojic ile yollarını ayıracağı
belirtildi. Başakşehir yönetiminin
2 futbolcuya kendilerine kulüp
bulmaları yönünde talimat verdiği

ve yaşanan gelişme sonrası oyun-
cuların arayış içine girdiği kayde-
dildi. Öte yandan durumu merak
konusu olan Medipol Başakşe-
hir'in bir diğer yıldız ismi Elia'nın
ise takımda kalacağı öğrenildi. 

C im Bom aradığı genç forveti Çek
Cumhuriyeti’nde buldu. Sarı-Kır-
mızılılar, Sparta Prag forması

giyen 21 yaşındaki Benjamin Tetteh’i satın
alma opsiyonuyla kiralamak için ilk tekli-
fini sundu. Pazarlıklar devam ediyor. Gün-
demde olan Demba Ba, Cim Bom'dan
haber beklerken, Valencia'dan ayrılan Bats-
huayi için girişimler başlayacak. Öte yan-
dan takımdan ayrılacak olan Serdar Aziz'e
Arap kulüpleri talip oldu. Galatasaray’ın
ise bu transferden 5 milyon Euro civarında
bir beklentisi var.

Kiralık istiyorlar

Golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdüren
Galatasaray, gündemine genç bir forveti
daha aldı. 1.93 boyundaki golcüyü 1 mil-
yon Euro’ya kiralamak isteyen Galatasa-
ray, sezon sonunda da 8 milyon Euro’luk
zorunlu satın alma opsiyonu maddesini
sözleşmeye eklemeye çalışıyor. Prag cephe-
sinden gelen ilk yanıtın ise 12 milyon
Euro’luk bir bonservis talebi olduğu belir-
tildi. Ayrıca kulüp başkanının, Tetteh’i bı-
rakmayı düşünmediği, bonservis talebini
de bu nedenle yüksek tuttuğu ifade edili-
yor. 

Son gün pazartesi

Sarı-Kırmızılılar, menacerler aracılığıyla
Tetteh’i Türkiye’ye gelme konusunda ikna

etmiş durumda.Bu da Cim Bom’un şimdi-
lik en önemli kozu. Galatasaray Yönetimi,
Spartag Prag kulübüne pazartesi gününe
kadar süre tanıdı. Pazarlıkların birkaç gün
daha süreceği ve uzlaşma yolu aranacağı
bildirildi. Benjamin Tetteh’in scout ekibi
tarafından listeye eklendiği, Fatih hocanın
da genç oyuncuyu takip ederek transferine
onay verdiği öğrenildi. Benjamin Tetteh’in
şut çekerken sağ ayağı kadar, solunu da
kullanabilmesi, onu hücum hattında daha
özel bir pozisyon sağlıyor.

Demba Ba beklemede

Sarı-Kırmızılılar’ın prensip anlaşmasına
vardığı Demba Ba, resmi imza için Gala-
tasaray’dan haber bekliyor. Senegalli fut-
bolcu, Çin’den ayrılmaya hazır olduğunu
belirterek, bazı görüşmeler yaptığını açıkça
dile getirdi. Her şeye rağmen yola Çin’de
devam etmenin de seçenekler arasında bu-
lunduğunu kaydeden Demba Ba’nın,
sezon sonuna kadar bedelsiz bir şekilde ki-
ralanması planlanıyordu.

Batshuayi boşa çıktı
Adı Galatasaray’ın golcü adayları arasında yer
alan Michy Batshuayi, kiralık olarak formasını giydiği
Valencia’dan ayrıldı. İspanyol kulübü, ilk devrede sadece 1

gol atabilen Belçikalı santrforun kontratını fesh
etti. Batshuayi böylece Chelsea’ye geri dönecek. İngi-

liz kulübü, kiralama tekliflerine açık.

Serdar Aziz’i Araplar istiyor
Galatasaray'da gözden çıkarılan Ser-

dar Aziz’e, Arap kulüpleri talip
oldu. Galatasaray transferden

5 milyon Euro gelir bekler-
ken,Serdar Aziz'e gelen

tekliflerin yüksek ol-
duğu öğrenildi.

Beklenti büyük

Galatasaray’da
teknik heyet

kararıyla kadro dışı kalan ve alacakları-
nın ödenmediği iddiasıyla TFF’ye başvur-
duğu öne sürülen Serdar Aziz’e, Arap
kulüpleri talip oldu. Bir süredir Fener-
bahçe ile görüşme halinde olan tecrübeli
savunmacıya, birkaç Arap kulübünün ol-
dukça yüksek teklifler sunduğu belirlendi.
Serdar Aziz, alacaklarına karşılık bonser-
visini alıp bedava gitmek istiyor. Galata-
saray’ın ise bu transferden 5 milyon Euro
civarında bir beklentisi var.

Beşiktaş Warda'nın peşinde
Kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, aynı oyuncunun peşine düştü.
Yunanistan'da top koşturan Mısırlı yıldız Amr Warda, iki kulübün de transfer listesinde

ligin ikinci yarısında iyi bir per-
formans göstermek için transfer
çalışmalarını devam ettiren Be-
şiktaş ve Fenerbahçe, Amr War-
datransferinde karşı karşıya
geldi. Sezon sonu sözleşmesi
sona erecek olan Babel ve kadro
dışı bırakılan Gökhan Töre'nin
yerini doldurmak isteyen Siyah
Beyazlılar ve kanatlarda oyna-
yan oyuncuların performansın-
dan memnun kalmayan
Fenerbahçe, PAOK'un Rodrigu-

es'in Galatasaray'a transfer
olmasının ardından transfer
edilen 25 yaşındaki sol kanat
oyuncusu Amr Warda'yı transfer
etmek için karşı karşıya geldi.

Reddedildi
Yunan ekibi ile temasa geçen ve
tekliflerini ileten iki kulübe de
PAOK'tan kötü haber geldi.
PAOK, Mısırlı kanat oyuncu-
sunu bırakmak istemediği için
gelen iki teklifi de reddetti.

Karaman favorisini açıkladı
Kayserispor Teknik Direktörü
Hikmet Karaman, şampiyonluk
favorisinin Başakşehir olduğunu
söyledi. Ligdeki şampiyonluk
yarışı ile ilgili de fikirlerini belir-
ten Karaman, "Başakşehir ta-
kımı avantajıyla birlikte
yaptığı transferlerle birlikte
kendini güçlendirdi. Trans-
fer yapmasaydı soru işareti
olabilirdi ama yaptığı
transferlerle onları takip
eden, rekabet ortamına
giren alttaki takımların
bir tık yukarısına geçti.
Hem takım olarak yuka-
rıdaydı, hem de transfer-
lerle bir tık yukarıya
geçti. Artık takım olarak
burada top hem teknik
heyet, hem de takımla-
rında. Böyle bir avan-
tajı değerlendirmeleri
geliyor, onlar için tarihi

bir fırsat. Aynı şekilde onları takip
eden Trabzon var. Trabzonspor da
bu konuda deneyimli olduğu için
iyi bir taraftara sahip olduğu için
eğer ikinci yarıya iyi başlangıç ya-
parsa ligi çok zorlar” dedi.

Fatih Terim başarabilir

Galatasaray'a da şans veren Kara-
man, Diğer adayım
Galatasaray Fatih
hoca o kadroyla
şampiyon
oldu, orada
da Başak-
şehir avan-
tajlı
durum-
daydı, Be-
şiktaş'ın da
iyi bir kad-
rosu vardı ama
Fatih hoca teknik
heyetin etkisini ta-

kıma yansıtıp şampiyon oldu. Yine
bu sene aynı şeyi kullanabilirler
ama geçen seneye oranla bu sene
dezavantajlılar. Malatyaspor da
orada, önemli oyuncularını kay-
betti. Transfer yapıyorlar, transfer
bitiminde görmek lazım. Bugün iti-
bariyle şans verdiğimiz takımlar
var ama transfer bitmedi. Diğerleri

öyle transfer yapar ki bir
anda rekabet orta-

mını çoğaltıp
avantajlı du-

ruma geçebilir.
Küme düşme
potasında sa-
nırım şu
anda 10
takım var

ama bu 5-6
hafta sonra 5-6

takım arasına
düşer" ifadelerini

kullandı.

Fulham’ın Isla aşkı
Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Fabri'nin takımı Fulham'ın
teknik direktörü Claudio Ranieri, Fenerbahçe'den Mauricio Isla'yı
transfer etmek için düğmeye bastı. İngiltere Premier Ligi’nde 14
puanla 20 takımlı ligde 19. sırada yer alan siyah- beyazlılar’da Ra-
nieri’nin, sağ bek pozisyonu için Fenerbahçe’den Mauricio Isla ile
ilgilendği öğrenildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Şilili
oyuncu için Fulham, yakında Kanarya’ya resmi teklifini iletecek.

ARADIĞI
GOLCÜYÜ

PRAG’TA BULDU
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Maltepe Belediyesi'nden emekli olan personellerle vedala-
şan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Emek en yüce değerdir”
dedi. Kılıç, “Uzun yıllar belediyemiz çatısı altında Mal-
tepe’ye hizmet eden Strateji Geliştirme Müdürümüz Vedat
Kahya ve Zabıta Memurumuz Ali Sezgin bayrağı meslek-
taşlarına devrederek emeklilik hayatına merhaba dedi.
Büyük ailemizin kıymetli iki üyesine hizmetlerinden do-
layı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emek en yüce değerdir

40 yıl sonra önce planlarına, şimdi de tapularına kavuştular

Maltepe’nin Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinde 40 yıldır çözüme kavuşturulmayı bekleyen imar planları tamamlandı
ve askıya çıkartıldı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dört hafta sonra size yeni bir nüfus cüzdanı vereceğiz. O da evinizin nüfus cüzdanı
olacak. Tıpkı kimliğiniz gibi onurla cebinizde taşıyacağınız bir tapunuz olacak. Hepinize şimdiden hayırlı olsun” dedi

MALTEPE
BAYRAM ETTI
M altepe’de, 40 yıldır kangren haline

dönüşen imar sorununun çözümü
ile ilgili Maltepe Belediye Başkanı

Ali Kılıç’ın göreve gelmesiyle birlikte 4.5 yıllık
hummalı bir çalışmanın sonucunda hazırla-
nan, 1/1000’lik planlar önce Maltepe Belediye
Meclisi’nde, ardından da İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.
İmzaların tamamlanmasının ardından
İBB’den Maltepe Belediye’sine
gönderilen imar planlarını, ilçe
belediyesi vakit kaybetmeden as-
kıya çıkardı. Kamuoyunun bil-
gilendirilmesi ve varsa
itirazların yapılabilmesi ama-
cıyla askıya çıkarılan planlar 11
Şubat günü askıdan indirilerek,
son şeklini alacak. Vatandaşlar
imar planlarına Maltepe Belediyesi
Plan ve Proje Müdürlüğü ile Gülsuyu ve
Başıbüyük mahallelerinde hizmet veren Kent-
sel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri’ni ziyaret
ederek ulaşabilecek. Planların askıdan indiril-
mesi ile birlikte tapu önündeki engeller de kal-
kacak ve belediye tapu başvurularını almaya
başlayacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte,
yıllardır heyecanla bekleyen 2 bine yakın hak
sahibine tapuları dağıtılacak.

Sözümüzü tuttuk

Bu kapsamda mahallelerde bulunan beledi

yeye ait kentsel dönüşüm ofislerinde düzen-
lenen bilgilendirme toplantısına Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, ma-
halle muhtarları, birim müdürleri, siyasi
partilerin temsilcileri ve mahalle sakinleri
katıldı. İlk olarak Başıbüyük Mahalle-
si’ndeki kentsel dönüşüm ofisini ziyaret
eden Kılıç, vatandaşlarla birlikte askıya çı-
kartılan planları inceledi ve onlardan gelen
soruları yanıtladı. Kılıç, şunları söyledi:

“Göreve ilk geldiğimizde vermiş ol-
duğumuz bir sözü, bir taahhüdü

yerine getirmiş olmanın mut-
luluğu ve onuruyla karşınız-
dayım. Maltepe ve
Büyükşehir Belediye meclis-
lerinde, bu planların hazır-
lanmasına ve kabul

edilmesine emek veren her iki
siyasi parti grubundaki arka-

daşlarıma, şükranlarımı sunuyo-
rum. Planlarımızı, Maltepe Belediye

Meclisi’nden oy birliğiyle geçirerek,  Bü-
yükşehir meclisine gönderdik. Sonrasında
Büyükşehir Belediye Meclisi’nden,  döne-
min İBB başkanı Kadir Topbaş ve şu anki
Başkanımız Mevlüt Uysal’ın gayret ve
emekleriyle, planlarımız onaylandı ve biz-
ler de askıya çıkardık. İnşallah ikinci beş
yılda da, hayata geçireceğiz. Başkan
yardımcılarından, planlama ofislerinde
çalışan tüm arkadaşlarıma kadar, bu
planlarda emeği olan tüm ekip arka-

daşlarıma teşekkür ediyorum.” 

Nüfus cüzdanlarını vereceğiz

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan
Kılıç, daha sonra Gülsuyu ve Gülensu kent-
sel dönüşüm ofisini de de ziyaret ederek, bir
teşekkür konuşması yaptı. Türkiye’de alışıla-
gelmiş kentsel dönüşüm modellerinin aksine
yerinde dönüşüm modeli ile modern sürgüne
dur diyeceklerini vurgulayan Kılıç, kimsenin
mağdur edilmeyeceğini, mahalle kültürünün
korunacağını, kimsenin yaşadığı mahallesini
terk etmek zorunda kalmayacağını ifade ede-
rek, “4 hafta sonra size yeni bir nüfus cüz-
danı vereceğiz. O da
evinizin nüfus cüz-
danı olacak. Tıpkı

kimliğiniz gibi onurla cebinizde taşıyacağınız
bir tapunuz olacak. Ruhu olan, insana doku-
nan bir yerinde dönüşüm yapacağız. Hepi-
nize şimdiden hayırlı olsun.” Planların askıya
çıkarılmasıyla ilgili konuşan 3 mahallenin
muhtarı da, Başkan Kılıç’a ve ekibine destek-
leri ve emeklerinden ötürü teşekkür ederek,
belediyenin hiçbir zaman kendilerine kapıla-
rını kapatmadıklarını, vatandaşlar ne isti-
yorsa onun uygulandığı bir planı uygulamak
için çaba gösterdiklerini ifade etti. 

Ali Kılıç, 
Maltepe için
her zaman
kararlı ve
inançlı bir
şekilde
çalışmayı
sürdüreceklerini
söyledi.

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü denizle buluşacak
CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Gazeteciler Günü’nde bölgedeki gazetecilerle buluştu. Beylikdüzü’nde
yapacaklarını anlatan Çalık, “Bu kent denize kıyısı olduğunun farkında değil. Yaşam Vadisi’nin 3. etabı yaklaşık 500 bin metrekare. 
Migros’un oradan Vira’nın önünden uzanacak bir kolu var. Bu alanı önümüzdeki dönem denizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi
Beylİkdüzü İlçe Başkanı Avukat Taşkın
Özer’in ev sahipliğinde CHP Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat
Çalık, gazetecilerle buluştu. Beylikdüzü’nde
yıllardır yaşadığını ve siyasetin içinde oldu-
ğunu belirten Çalık, “Benim kaderim Bey-
likdüzü ile birlikte yazıldı. Her dönemde
mesleki anlamda Beylikdüzü’nde çalıştık, iş
yaptık. Beylikdüzü’ndeki bir çok planlarda
benimde imzam var. Bütün projelerin
duygu ve düşüncesinde varım. Beylik-
düzü’ne dair çok yapmak istediğimiz proje-
ler var. Ekrem İmamoğlu gibi bir belediye
başkanıyla çalışmış olmak benim için çok
değerliydi. İlçe belediyesinin yetkisindeki bir
çok şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Beylik-
düzü’yle dertleriyle dertlendik ve sadece
dertlenmeyle kalmadık çözümde üretmeye
gayret ettik. Bu kentin altyapıyla ilgili ciddi
problemleri vardı. Tapu problemleri vardı.
Yaşam Vadisi’nin yıllardır Yeşil Vadi olarak
anılması ama bir türlü yapılmaması başka-
nımızın ilk geldiğinde hayata geçirmeye
arzu ettiği ve bizim önümüze fikri ve vizyo-
nuyla koyduğu projelerin başında geli-
yordu. Bizden önceki dönemlerde
başlanmıştı ama bazı şeyler kağıt üzerinde
kaldığı zaman bir anlam ifade etmiyor.
Bunların hayat bulması lazım. Vücut bul-
ması lazım. Biz tabi bizden önce yapılan

herşeyi takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Yiğidi öldüreceğiz hakkını teslim edeceğiz”
ifadesini kullandı.

Hizmet yarışındayız

Beylikdüzü'nde siyaseten bir hizmet yarışı
içinde olduklarını ifade eden Çalık, “Bun-
dan sonraki kampanya süresince sadece
yapacaklarımızı anlatacağız. Yaşam Va-
disi’ne dair mart ayında toplamda 700 bin
metre karelik bir yeşil alana sahip olacak bu
kent. Yaşam Vadisi şu anda vatandaşlara
açılmış durumda. 1. Etabı 400 bin metre

karelik bir alanı kapsıyor. 2. Etapta tüm
alt yapı çalışmaları bitti. 300 bin metre
karelik kısmınıda mart ayına kadar Bey-
likdüzü’nde hizmete açacağız. Şu anda
Bağcılar’ın aktif yeşil alanı 240 bin metre
kare. Kişi başına düşen oranı 2.69 metre
kare. Bizim sadece Yaşam Vadi’miz 700
bin metre kare olacak. Standartlar 10 metre
karedir. Bizim nüfusumuz artmasına rağ-
men kişi başına 10 metre kare yeşil alan dü-
şüyor. Biz bunu 2030’a kadar 16 metreye
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vizyon hiç sek-
meden devam edecek” diye konuştu.

Denizin kıymetini

bileliM
Yaşam Vadisi’nin 3. etabı hakkında da bilgi
veren Çalık, ‘Bu kent denize kıyısı olduğun
farkında değil. Yaşam Vadisi’nin 3. etabı
yaklaşık 500 bin metre kare. Migros’un ora-
dan Vira’nın önünden uzanacak bir kolu var.
Bu alanı önümüzdeki dönem denizle buluş-
turmayı hedefliyoruz. Denize bu kent sırtını
dönmesin istiyoruz. Ben inanıyorum ki biz ilçe
belediyesi olarak yetkilerimiz var. Büyükşehir
olarakta yetkileri var. Gönül isterdiki Büyük-
şehir Belediyesi’yle bu projeleri gerçekleşti-
relim. Oradaki bürokrat arkadaşlarımı
tanıyorum. 4.5 yıl boyuncu projeler daire
başkanlığına yalvardım. Beylikdüzü ile ligili
bir projeniz yok mu diye? Maalesef bir
aşama kaydedemedik’ şeklinde konuştu.

40 yıl sonra çözülen imar düğümü, üç ma-
hallede yaşayan 52 bin kişinin hayatını
doğrudan etkileyecek. Mahalle halkının
çözüm beklediği ve yıllardır plansızlık ne-
deniyle adım atılamayan yol, yeşil alan,
konut, okul, alt yapı gibi pek çok konu bu
planların uygulanmasıyla birlikte çözüme
kavuşacak. 2.5 kilometrekarelik bir alanı
kapsayan planla birlikte, mahallelerdeki
donatı alanları şu şekilde olacak:

*Planla birlikte Gülsuyu ve Gülensu’da;
794 bin 118 konut alanı, 110 bin 052 met-
rekare konut+ticaret alanı, 2 bin 680
metrekare sosyal tesis, 5 bin 224 metre-
kare kültürel tesis, 7 bin 122 metrekare
sağlık tesisi, 32 bin 575 metrekare eğitim
tesisi, 12 bin 130 metrekare dini tesis
alanı, 327 bin 505 metrekare yol alanı,
123 bin 293 metrekare yeşil alan ile 15 bin
977 metrekare spor tesis alanı olacak.

*Başıbüyük Mahallesi’nde;
415 bin 578 konut alanı ile 72 bin 845
metrekare konut+ticaret alanı, 4 bin 108
metrekare sosyal tesis, 3 bin 652 metre-
kare kültürel tesis, 5 bin 993 metrekare
sağlık tesisi, 42 bin metrekare eğitim te-
sisi, 12 bin 723 metrekare dini tesis alanı,
201 bin 162 metrekare yol alanı, 86 bin
808 metrekare yeşil alan ile 16 bin 503
metrekare spor tesis alanı olacak.

Mahalleler yemyeşil olacak

İstanbul
yağmura teslim

İstanBul'da sağanak yağmur ve şiddetli
rüzgar etkili oluyor. Sabah saatlerinde et-
kisini arttıran yağmur ve şiddetli rüzgar
vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim
Meydanı'nda bazıları yağmurdan şemsiye-
leriyle korunurken bazıları ise dükkan ten-
telerine sığınarak yağmurun dinmesini
bekledi. Şiddetli rüzgar şemsiyeleriyle yü-
rüyenlere de zor anlar yaşattı. 

Şemsiyeleri tutamadılar

Vatandaşların bazıları şiddetli esen rüzgar
nedeniyle şemsiyelerini başının üzerinde
tutmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar deniz
ulaşımını da etkiledi. İDO ve Şehir hatla-
rında bazı seferler olumsuz hava koşulları
nedeniyle iptal edilen seferler oldu. Fın-
dıklı sahilinde ise rüzgar nedeniyle kıyıya
büyük dalgalar vurdu.

Beyoğlu kitap
okuyanları
ödüllendirdi

Üniversitede
sergi zamanı

Beyoğlu Belediyesi Turabibaba
Kütüphanesi, bu yıl da en çok
kitap okuyan üyelerini ödüllen-
dirdi. Etkinlikte konuşan Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, insanın ancak bir şeyi
merak ettiğinde okuduğunu söy-
ledi. Beyoğlu Belediyesi Turabi-
baba Kütüphanesi en çok kitap
okuyan üyelerini ödüllendirdi.
Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen
Yılın Okuyucuları Ödül Töreni'ne
çok sayıda öğrenci katıldı.

Demircan takdim etti

En çok kitap okuyan üyelerden7-
14 yaş Çocuk kategorisinde Fur-
kan Deniz Arslan, Genç
kategorisinde Aylin Kır ve Yetişkin
kategorisinde Yasemin Gözüaçık’a
ödül ve sertifikaları Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Ahmet Misbah De-
mircan tarafından takdim edildi.
Etkinliğe katılan Dünya Hızlı
Okuma Şampiyonu Tarık Yiğit ve
Türkiye Hafıza Şampiyonu Yunus
Emre Karahan okumanın önemi
üzerine öğrencilerle bir sohbet
gerçekleştirdi.Dünya Hızlı Okuma
Şampiyonu Tarık Yiğit öğrencile-
rin sorularını yanıtlayarak okuma
hakkında önerilerde bulundu.

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü
Louvre Müzesi’nde her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenen Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinli-
ği’nden altın madalyayla dönen İstanbul Kültür
Üniversitesi (İKÜ) Sanat ve Tasarım Bölü-
mü’nden Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ
Eraslan, 11’inci kişisel sergisini, 30 Ocak Çar-
şamba günü İKÜSAG’da gerçekleşecek açılışla
sanatseverlerin beğenisine sunacak. Eserlerinde
genellikle özgürlük kavramlarına geniş yer veren
Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, kala-
balık ve karmaşayı birleştire-
rek, her kalabalığın ve
karmaşanın içinde bir
bütünün varlığını, çizgi-
lerle ortaya koyuyor.
Sergi, 30 Ocak saat
15.00’da İKÜ Ataköy
yerleşkesinde kapılarını
açacak.

ALİ KILIÇ
MÜJDE VERDİ

Mehmet
Mert

Mehmet
Murat
Çalık

Çalık, İGD Başkanı Mehmet Mert ile bir araya gelerek sohbet etti.


