
Yerel seçimlerde ittifak yoluna giden CHP
ve İYİ Parti arasındaki il ve ilçe paylaşımı
devam ediyor. Son gelen kulis bilgilerine

göre iki parti arasında iki büyükşehirde daha an-
laşma sağlandı. Bu kapsamda Kahramanmaraş ve
Malatya CHP’ye bırakıldı. Hala görüşmelere konu
olan bazı illerle birlikte 15-16 il CHP’de, 10-12 ilin
de İYİ Parti’de olacağı ileri sürüldü. Son görüşme-
lerde sorun olan Kepez sıkıntısı ise aşıldı. Antal-
ya'nın Kepez ilçesi CHP’ye bırakıldı. Bunun
karşılığında Aksu ilçesi İYİ Parti’ye verildi. Aksu’da
CHP aday çıkarmıştı, yarın yapılacak PM’de ada-
yın geri çekilmesi düşünülüyor. Bodrum’da ise
ortak aday formülünün devreye gireceği öğrenildi. 
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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Büyükçekmece'de kentsel dö-
nüşüm kapsamında evleri yıkı-

lan vatandaşlar yıkımı tatlı yiyerek
izledi. Tatlıları vatandaşlara Belediye
Başkanı Hasan Akgün kendi eliyle 
yedirdi. Sonrasında açıklama yapan
Akgün, “Biz 35 yıldır dikey yapılaş-
mayı reddeden bir zihniyetin sahibi-
yiz. Yapay yapılaşma olmasına
rağmen depremden endişe duyuyo-
ruz” diye konuştu.  I SAYFA 5
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Tatlıyı kendi 
eliyle yedirdi

Osmanlı Motorcular Kulübü
ve İki Teker Kardeşliği Motor-

cular Kulübü'nün organizesiyle topla-
nan motosikletçiler, Çin'in Doğu
Türkistanlılar üzerindeki politikalarını
protesto etti. Kulübün basın sözcüsü
Hacı İsmail Akgüre, “Biz burada 3
maymunu oynamayacağız. Her fır-
satta sizlerin haklı davasını dile getire-
ceğiz” tepkisini gösterdi. I SAYFA 6
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Bizler 3 maymunu 
oynamayacağız!

Türkiye’de plastik tüketimini
azaltmak amacıyla market ve

mağazalarda naylon poşet kullanımı-
nın ücretli olmasına ilişkin düzenle-
meye Beyoğlu’ndan destek. Aynalı-
kavak Semt Konağı kursiyerleri, ör-
dükleri fileler ve yaptıkları bez çanta-
larla poşet kullanımını bitirmeyi
amaçladıklarını belirtti.  I SAYFA 6
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Naylon yerine
file ve bez çanta

ITTIfAK Ilcelerde
KIlITleNdI
CHP-İYİ Parti ittifakında İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinin paylaşılamadığı
öğrenildi. İYİ Parti’nin, İstanbul’da 4 ilçe istediği, CHP’nin ise 2 ilçede
direttiği ve başka bir pazarlığa yanaşmadığı öğrenildi. Ankara’da da
Etimesgut ve Gölbaşı’nın görüşmeleri tıkadığı ileri sürüldü
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ADAYLAR AÇIKLANAMIYOR: Millet İttifakı'nın İstanbul ilçelerinin
paylaşımında sorun yaşaması adayların açıklanmasını da geciktiriyor. 
Yarın toplanacak CHP PM’de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının
tamamını açıklanmayacağı, bazı ilçelerin belirlenmesi bekleniyor. 

ç

İktidara geldiğimizde sergilerini

Yaşam Vadisi’ndeki resim atölyelerini ziyaret eden AK
Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati

Işık, “Birbirinden güzel eserleri sahipleriyle beraber incele-
dik. Atölyelere yer imkanı sağlanmış ama ısınma dahil
çok eksikleri var. Hepsini yeni dönemde tamamla-
yacağız” diye konuştu. Sergi açamama sorunla-
rını da yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarının

sözünü veren Işık, “Sanata ve sanatçıya sonuna
kadar destek olacağız. Beylikdüzü'nde

iktidara geldiğimizde de sanat-
çılarımıza geniş imkanlar
sunacağız” dedi.
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15-16 İL CHP’NİN 10-12 İL 
İSE İYİ PARTİ’NİN OLACAK

İttifakta en büyük sorun ise İstanbul'un
ilçelerinde ortaya çıktı. CHP ve İYİ Parti
kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre

özellikle İstanbul ve Ankara ilçeleri için partililerin
büyük mesai harcadığı öğrenildi. İYİ Parti'nin İstan-
bul'da 4 ilçe istediği belirtildi. Kritik ilçeler olan
Çekmeköy, Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Üskü-
dar’ı talep edilirken, CHP’nin ise bu ilçeler arasın-
dan ikisini İYİ Parti’ye bırakabileceği iddia edildi.
Ankara'da ise sorun yaşanan ilçeler Etimesgut ve
Gölbaşı. Eğer ilçelerdeki sorun çözülemezse CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener'in
devreye girmesi bekleniyor. 
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İYİ PARTİ İSTANBUL’DA 
4 İLÇE ADAYLığı İSTİYOR

‘Hayalet’ sonunda yakalandı
8 yıldır aranan 'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı
Esenyurt'ta rezidans dairesinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 'Hayalet' lakabını kulla-
nan 43 yaşındaki şüpheli Ceyhun Tayar'ın kaldığı yeri 
belirleyerek operasyon yaptı. Şüpheli Esenyurt'ta bulunan
bir rezidansta gözaltına alındı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) denetçileri tarafından 9

Ocak tarihinde ilk olarak Atatürk Havalima-
nı’nda yapılan Alkol Tarama Testleri, daha
sonraki süreçlerde tüm havalimanlarında uy-
gulanacak. Konuyla ilgili olarak SHGM ya-
pılan yazılı açıklamada, "Denetimler uçuş
görev süresi öncesi, uçuş görev süresince
veya uçuş görev süresi sonundan itibaren en
geç bir saat içinde yapılacak. Ticari taşıma iş-
letmelerinde görev yapan personelin kandaki
alkol düzeyi 0,20 promil ile kısıtlanmış olup,
bu limitin üzerinde test sonucu tespit edilen
uçucu personelin görevine devam etmesi
durdurulacak, lisansına bağlı hakların kulla-
nımı askıya alınacak" denildi.  I SAYFA 3
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LİSANSI ASKIYA ALINACAKSHGM, 2018 yılı sonunda yayımlanan 

iç prosedür kapsamında Atatürk
Havalimanı’nda pilotlara ilk alkol

tarama testini yaptı

ç Soğuk havalarda kuşlar üşümesin diye
kartondan yuva yapıp sosyal medyada

paylaşan 8 yaşındaki Eyşan Nisa Başar’ın
çağrısı karşılıksız kalmadı. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, ahşaptan yaptırdığı
kuş yuvasını Eyşan’a hediye etti. I SAYFA 4
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ANORMAL BİR 
DURUM YOK!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

“Son haftalarda Avrupa'da ve Kuzey Yarım
Küre'de yer alan ülkelerde olduğu gibi ülke-
mizde de grip olan
hasta sayılarında
artış görülmek-
tedir ve 
artış devam
edebilir. Bu
artış olağan
bir durum
olup geçmiş
grip 
sezonları ile 
kıyasladığı-
mızda 
benzer ol-
duğu görül-
mektedir”
denildi.  
I SAYFA 4
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BÜYÜK BİR MUCİZE 
GERÇEK OLABİLİR!

2’DE

AVM otoparkında
inanılmaz olayI S

AY
FA

 3

PilOTA bAGlAmAYIN!

Çağrıcı, kuş yuvası yaptı

Görev istenmez

Görev verilir!
Bölgede faaliyet gösteren yerel gazetecilerle

biraraya gelen AK Parti Esenyurt Belediye Baş-
kan adayı Azmi Ekinci, ‘Esenyurt'a kendi isteğinizle
mi geldiniz?’ sorusuna, “AK Parti olarak biz görev
talebinde bulunmayız. Bize liderimiz tarafından

görev verilir. Bugün Esenyurt’a gelişimiz bu anlam-
dadır” cevabını verdi. Esenyurt Belediye Başkanı
Ali Murat Alatepe ise “Kendim için yüzde yüz

çalışacaksam Azmi bey için de yüzde elli
daha fazla çalışacağım” diyerek Ekin-

ci'ye tam destek vereceğini 
vurguladı. I SAYFA 5

İYİ PARTİ’NİN İSTANBUL’DA 4 İLÇE İSTEDİĞİ CHP’NİN İSE 2 İLÇEDE DİRETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

SAYFA 4Bahadır SÜGÜR

Kıbrıs Türkiye’yi
birlesTirmisTir

CHP'nin İBB Adayı
Ekrem İmamoğlu,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nin eski Cumhur-

başkanı Rauf
Denktaş için 

ölümünün 7. yıl
dönümünde bir
mesaj yayımladı.
“Merhum
Denktaş’ı rah-

met ve minnetle anıyorum”
diyen İmamoğlu, “Kıbrıs’ta
büyük bir mücadele verilmiştir.
Kıbrıs aynı zamanda Tür-
kiye’yi birleştiren bir davadır.
Bu vesile ile merhum Bülent
Ecevit ve Necmettin Erbakanı
da rahmetle anıyorum. Kıb-
rıs’ın gizli kahramanlardan
olan Dr. Fazıl Küçük gibi şah-
siyetleri de unutamayız” dedi. 

İmamoğlu ölümünün 7. yılında Rauf Denktaş’ı andı

ç
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CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık

Azmi Ekinci
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SoğuK havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor.
Kış mevsimindeki etkili soğuklar kalp damarla-
rında büzüşmeye yol açıyor ve kalp krizleri de so-

ğuklarda 3 kat daha fazla görülüyor. Özellikle yaşlıların,
çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda

daha dikkatli olması gerekiyor. Memorial Antalya Has-
tanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert
soğuk havalarda kalp sağlığı açısından dikkat edil-
mesi gerekenleri anlattı.

Kalp krizi riski kışın 3 kat artıyor

Özellikle kış aylarında ve kışın en soğuk olduğu dö-
nemlerde kalp krizi oranında artış görülür. Altta
yatan bir neden olmasa da soğuk havalar kalp kri-
zine yol açabilmektedir. Beslenme bozukluğuna

bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görül-
mesine yol açan soğuk havalarda daha dikkatli olun-

ması gerekmektedir. Ancak her insanın vücudunun
soğuk havaya verdiği cevap farklı olabilir. Yaş, fiziki

durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesi
soğuğa karşı verilen tepkiyi etkiler.

Soğuklar kalbin iş yükünü artırıyor

Kalbe giden kan miktarının azalması zaten vücudu ısıtmak
için çalışan kalbin iş yükünü önemli ölçüde artırır. Soğuk
hava kalbe kan taşıyan damarların büzülmesine ve kalbe
giden kan miktarının ciddi şekilde azalmasına neden olur.
Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan
pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijene ihti-
yaç duyar, ancak büzülen kan damarları bunu iletemez.
Bunun sonucunda da kalp kası oksijensiz kalır ve kalp 
krizine yol açabilir.

B ugün ülkemizdeki sayıları 400
bini bulan tavukkarası hastaları
ve diğer retina hastalıklarında

umut verici bilimsel bir araştırma
sonuçlandı. Toplam 57 hasta
üzerinde yapılan kök hücre ça-
lışmasının sonuçlarının ol-
dukça olumlu olduğunu ve
hastaların görme yeti-
sinde büyük ölçüde
fayda sağlandığını be-
lirten Göz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Ayşe
Öner, 'tedavisi olma-
yan’ bu hastalık-
larda kök hücrenin
birkaç yıl içerisinde
rutin tedavi olarak
uygulanabileceğini
söyledi. 

Umut verici
sonuçlar

2000’li yıllara kadar
tıpta tedavisi olmayan
birçok göz hastalığı için
ümit verici çalışmalar
var. Onlardan biri de kök
hücre! Bugün kemik iliği
naklinden kıkırdak dokusu
hasarlarına dek birçok alanda
kendisini ispatlayan kök hücre,
mucizesini şimdi de gözde konuş-
turacak. Göz Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Ayşe Öner, başta tavukkarası
hastaları olmak üzere, kuru tip sarı
nokta ve Stargardt hastalığı gibi diğer
retina hastalıklarında kök hücre uygula-
malarına yönelik yaptıkları araştırmada
çarpıcı sonuçlar elde ettiklerini belirte-
rek “Üç fazda toplam 57 hasta üzerinde
yaptığımız çalışmalarda umut verici so-
nuçlar aldık. Hastaların büyük kısmında
görme ile ilgili fonksiyonlarda düzelme
saptadık. Sağlık Bakanlığı ile işbirliğimiz
devam ediyor ve kök hücre tedavisini
rutin bir tedavi şekline dönüştürmek için
gayretlerimiz devam ediyor. Kök hücre-
nin birkaç yıl içerisinde göz hastalıkla-
rında rutin bir uygulama arasına
gireceğine inanıyorum” diye konuştu.

İlk çalışmalar 2015’te başladı

Gözde kök hücre uygulamalarına 

yönelik
ülkemizde
ilk çalışmalar
2015 yılında başladı. Prof.
Dr. Ayşe Öner önderliğinde Erciyes Üni-
versitesi’nde yapılan çalışmanın ilk fazı
14, ikinci fazı da ileri evre 20 hasta üze-
rinde gerçekleşti. Araştırmanın üçüncü
fazı ise Acıbadem Kayseri Hastanesi ve
Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle 23 has-
tada gerçekleştirildi. Özellikle faz 2 ve
3’te hastaların büyük kısmında umut ve-
rici sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan
Prof. Dr. Ayşe Öner, Acıbadem Altuni-
zade Hastanesi’nde yapılan toplantıda,
araştırma sonuçlarını açıkladı. Prof. Dr.
Ayşe Öner şöyle konuştu: “Kök hücreler, 

kendi
kendine ye-

nilenme ve olgun hücre-
lere farklılaşma kabiliyetine sahip olan,
ayrışmamış hücrelerdir. Ben bunlara
‘bebek hücreler’ diyorum. Nasıl şekil
verirseniz öyle şekil alıyor. Araştırmala-
rımızda kök hücreler sayesinde özellikle
halk arasında ‘tavukkarası’ ya da ‘gece
körlüğü’ olarak bilinen Retinitis Pigmen-
tosa hastalarında ve diğer retina hasta-
larında görme yetilerinin güçlendiğini,
ölmekte olan hücrelerin de ölmesini ya-
vaşlattığını ve özellikle faz 2 ve 3’te hiç-
bir yan etkisinin olmadığını gördük. 

Lokal
anestezi ile

gerçekleşti-
rilen bu cer-

rahi işlem
hastayı uyutma-

dan 20 dakika sü-
rüyor.

Çalışmalarımızın ar-
dından gördük ki; göz

kök hücre kullanmak için
en uygun organlardan biri.

Halen 100 kişilik bir hasta grubu-
muz için Sağlık Bakanlığı’nda değer-

lendirmede olan başvurumuz var ve hasta
sayımızı giderek arttıracağız.”

Erken teşhis çok önemli

Özellikle akraba evliliklerinde sık rastla-
nan, genetik geçişli bir hastalık olan ta-
vukkarasında 150’den fazla genin sorumlu
olduğunu, bu nedenle hastalığın seyrinin
kişiden kişiye farklılık gösterdiğini belirten
Prof. Dr. Ayşe Öner, hastalığın teşhisi ne
kadar erken olursa tedavisinin de o kadar
fazla etkili olacağını ve bu nedenle anne
babalara da önemli görevler düştüğünü,
özellikle aile öyküsü varsa çocuklarının loş
ışıkta ya da hava karardığında görme güç-
lerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini 
söyledi.

2 YAŞAM

K amuoyu sarsacak büyük bir olay
gündemde. Engelli çocukların eği-
tim yuvası olan özel eğitim merkez-

leri bütçeninkısılma nedeni ile kapanacak
düzeye çoktan gelmiş olmasıdır.

Her şeye zam geliyor fakat bu konu
gündeme gelince derin bir sessizlik çökü-
yor. Geçmişe bir bakalım ne demek istedi-
ğimi çok iyi anlayacaksınız. 2002 yılında
Asgari ücret 370 TL iken özel eğitim için
ödenen ödenek 290 TL civarı idi. Şimdi
asgari ücret 2000 TL özel eğitim için öde-
nen rakam 570 Tlyüzde iki yüz beş yüz
artan asgari ücret özel eğitimde çok geri-

lerde kalmış. 
Ve ne yazık ki rehabilitasyon merkezleri

enflasyonun ya da birkaç iş bilmez bürokra-
tın kurbanı olmuştur. Durum ne olursa olsun
sonuçta hep rehabilitasyon merkezlerine
oluyor. Olacak iş değil mesele merkezler
değil bu işin asıl kurbanları engelli çocukla-
rımız. Yıllar önce bu okullar açıldı, evlerin-
den çıkarıldı bu çocuklarımız sosyal hayata
entegre oldular. 2008’den beri gerçekten de
hep birlikte önemli bir yol kat ettik. 

Kimi öğrenci okuma yazma öğrendi,
Kimi konuşmayı öğrendi. Sosyal hayatın
içinde kendilerine güzel bir yer edindiler.

Eskiden evden çıkamazlardı
şimdi bakın engelli şairlerimiz, yazarlarımız,
şampiyonluğu olan sporcularımız ve devlet
memuru çalışanlarımız var.  

Şimdi bu çocukları tekrar eskiye döndür-
mek adil mi hangi bir vicdana sığıyor. En-
gelli çocuğa sahip olan ailelerin ne
yaşadığını sadece kendileri bilir, bunu mesai
saati içinde sosyal güvenlikten tasarruf yap-
mayı hedefleyenlerin anlaması mümkün

değil. Hayatında bir ışık arayan bu çaresiz
ana babaların aydınlığı olması gerekenler
neredeler.

Rehabilitasyon Merkezleri en zor mesleğe
talip olmuş durumda ve çoğu gerçekten
zarar ediyor.  Bazı iş bilmezlerin suiistimal-
leri sonunca maalesef ki üzerlerine kötü bir
etiketleme yapılmış. Lakin bu işini düzgün
yapanların olmadığını göstermez.
Görevini laikiyle yerine getiren bir sürü
insan var sonuçta onların günahı ne?

Bu onu öyle çok yönlü bir konu ki nere-
sinden bakarsak bakalım işin içinden çıkıl-
mıyor. Örneğin öğrenci devamlı gelmiyor.
Ama öğretmen ve tüm personel görevinin
başında bekliyor. Kira, mutfak masrafları
ve işletme giderleri sabittir. Yani öğrenci

gelse de gelmese de kurumun harcamala-
rında bir değişiklik yok. Sonuç olarak de-
niyor ki öğrenci gelmezse para da yok, o
zaman tam zamanlı uygulama kurumlara
mecbur kılınmasın. Ya da bu konu üzerine
farklı çözüm alternatifleri geliştirilsin.

Örneğin kolejler tam zamanlı eğitim verir-
ken devlet teşviki alıyor ve devamlılığın 
sağlanması için ekstra bir sorumlulukları da
yok.

Peki sadece Rehabilitasyon Merkezleri
niye göze bu kadar batıyor sektör olarak
bunu çözmüş değiliz. Buradan soruyorum
kimin vicdanına sığıyorsa kimde varsa bu
yürek çıksın açıklama yapsın, engelli çocuk-
ların eğitim yuvalarını kapatıyoruz diye...
Desin hadi buyursun!

Rehabilitasyon merkezleri kapatılıyor mu?
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Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. (Devlet Hastanesi Arkası)

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

Et VE sARKütERi

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

Çarşı Migros Karşısı 

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

GÖRME KAYIPLARININ TEDAVİSİNDE UMUT IŞIĞI GÜÇLENDİ

Kadın Bugüne dek kök hücre ve hücresel tedavi alanında
çalışmalarıyla dünya çapında başarılara imza atan Acıba-

dem Altunizade Hastanesi Kemik iliği Nakli Ekibinden Hema-
toloji Bilim Dalı Uzmanı ve Acıbadem Labcell Hücre

Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı da toplantıda
yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi: “Bugün kök hücre ve hücresel

tedavinin kullanılmadığı hemen hiçbir alan yok. Her alanda test
ediliyor, ama kendisini ispatladığı alan sayısı az henüz. Bugün
kendisini en çok kemik iliği naklindeki reaksiyonları kontrol et-

mekte, iskemik kalp ve damar hastalıklarında, daha da
önemlisi bazı kanserlerin tedavisinde ispatlamış du-
rumda. Yine kıkırdak dokusu hasarlarının tedavi-

sinde ve yara iyileşmesinde yıllardır
kullanılan bir tedavi. Göz ve diğer

hastalıklar ise sırada.” 

KöK hüCRE 
‘çAREsiZ’ dEniLEn 

hAstALIKLARA çARE OLACAK!

BUYUK BIR MUCIZE 
GERCEK OLABILIR! KALP SAĞLIĞI

İÇİN 6 ÖNERİ

Verinin önemi 
daha da artacak

Bu yıl dünyayı değiştirecek en önemli 5 teknolojiyi payla-
şan Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem
Bodur, veri kullanımının öneminin çok daha artacağını

belirterek “Müzik uygulamaları, verileri kullanıcılarına daha iyi bir
müzik deneyimi yaşatabilmek için analiz ederken, teknoloji lideri fir-
malar ise veriyi sürücüsüz araçlar geliştirmek için kullanıyor” dedi.

5 yeni teknoloji

Teknoloji sadece ci-
hazları değil, içinde
bulunduğumuz yapı-
ları da akıllı hale getiri-
yor. 2019 yılında
tüketici elektroniğine
damgasını vuracak
trendlerin belli oldu-
ğunu ifade eden ve
araştırma şirketlerinin öngörülerinde akıllı cihaz ve araçların ön
plana çıktığını vurgulayan Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Mü-
dürü Cem Bodur, 2019'da tüketicilerin yaşamını etkileyecek en
önemli 5 teknoloji hakkında bilgi verdi. Bodur, sipariş getiren sürü-
cüsüz araçların veya cebe girebilecek boyutta projeksiyon cihazları-
nın hayatımıza girmeyi beklediğini ifade etti.



Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca hakkında 
“Örgüt üyeliği” ve “Örgüt
propagandası” suçlarından
yürütülen soruşturma
kapsamında hakkında
yakalama kararı çıkarılan
şarkıcı Ferhat Tunç ifadesinin
ardından serbest bırakıldı

Y ıl içerisinde 10 Ocak ve 24 Tem-
muz'da gerçekleşen gazeteciler günü
eskiden bayram olarak kutlanıyordu.

Günümüzde az da olsa işe yarayarak, ga-
zetecilerin bir araya geldiği, sorunlarını dile
getirdiği ve yerel yöneticilerin medyayı ha-
tırladığı günler olarak işe yarıyor.

Bu sene de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla yaklaşık bir haftadır çeşitli
ortamlarda bir arada olduk.

Dün, 10 Ocak anısına AK Parti Esenyurt
İlçe Teşkilatı tarafından bir kahvaltı organi-
zasyonu yapıldı.

Kahvaltıda aynı zamanda AK Parti Esen-
yurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci ile
yerel medya ilk defa bir araya geldi.

Öncelikle şunu söylemeliyim.
Esenkent'teki Hasırcılar Restaurant'ın

ikinci katındaki salon belki de en yoğun gü-
nünü yaşadı.

Bölgemizde bir medya ordusu olduğuna
bir defa daha şahit oldum.

Esenyurt'ta o kadar medya organı yok
diye kimse feryat etmesin sakın.

Ben derim 80-90, siz dersiniz 90-100
kişi vardı salonda.

Alatepe'nin de Çelik'in de geleceği parlak
Öncelikle yaklaşık bir yıldır Esenyurt Be-

lediye Başkanlığı görevini sürdüren Ali
Murat Alatepe'nin hakkını teslim edelim.

Günümüz siyasilerinden farklı bir profil
çizerek, çevreci, hayvansever, sanatsever,
güler yüzlü, iletişimi güçlü bir kişinin de pe-
kala Esenyurt gibi ilçede belediye başkan-
lığı görevini layıkıyla yapacağını herkese
gösterdi.

Ali Murat Alatepe için bu iş burada kal-
maz diyelim ve devam edelim.

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir
Çelik'i de ilk defa bir toplantı yönetirken
izledim.

Çelik de son derece bilgili, birikimli, yö-
netici kabiliyeti olan, ılımlı, hoşgörülü ve
saygılı bir tutum sergiledi.

Ben yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda
açıkçası o kadar yetersiz yerel siyasetçi
tanıdım ki...

Bağışlayın ama Alatepe gibi, Yasir Çelik'i
de beğendim ve siyasi geleceğinin parlak ol-
duğunu söylemeden kendimi alamayacağım.

Esenyurt, ılımlı siyasilere teslim
Gelelim ilk defa bir araya geldiğimiz 

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı
Azmi Ekinci'ye.

Yazımızın başlığında Ekinci'ye 10 üzerin-
den 9 verdiğimizi söyledik.

Bu puanlama sakın Esenyurt'ta seçim bitti,
Ekinci seçimi aldı v.s gibi yorumlanmasın.

Zira bizim ülkemizde her şey kazanmaya
ve başarıya endeksli olduğundan zaman
zaman birbirimizi yanlış anlayabiliyoruz.

Buradan izah edelim ki, bu puanlama ka-
zanacak veya başarılı olacak bir siyaset
adamı puanlaması değil.

Ayrıca haddimize de değil.
Bu puanlama basın ile ilk defa bir araya

gelen, hele hele yüze yakın basının karşısına
çıkan bir kişinin doğru iletişim kurma, te-
bessüm, sorulara karşı gösterdiği hoşgörü
ve anlayış, özellikle Esenyurt'un imajına yö-
nelik doğru bir aday profili ortaya koyma
puanlamasıdır.

Birazdan bazı sorulara verdiği cevaplara
değindiğimde beni daha iyi anlayacaksınız.

Şuraya azıcık Ekinci'nin özgeçmişi ile il-
gili dipnot yazayım.

O cevaplara geliriz.
Azmi Ekinci, 1 Eylül (Dünya Barış Günü

olduğunu hatırlatalım mı?) 1968'de Malat-
ya'da doğmuş.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği
Bölümünü bitirmiş.

Siyasi hayatına Ümraniye'de Ak Parti
Meclis Üyesi Adayı olarak başlamış. Ümra-
niye'de İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe
Başkan Yardımcılığı yapmış.

2008 yılında Ak Parti Sancaktepe Ku-
rucu İlçe Başkanı olarak atanmış.

Bir dönem İstanbul milletvekilliği 
yapmış.

Kürtçe, Arapça ve İngilizce bilen Ekinci,
evli ve 4 çocuk babası.

***
Dillerdeki Kürtçe'den siz ona Kürt kö-

kenli diyebilirsiniz.
Ne yapalım günümüzde artık siyasilerin

nereli oldukları ve hangi kökenden geldik-

leri çok önemseniyor.
Alatepe, Çelik ve Ekinci.
Bu üç isme baktığımızda Esenyurt ılımlı

siyasilere teslim dersek sanırım kimse itiraz
etmez.

Evet daha önceki ilçe başkanlarından
Şenay Değer ve eski Kıraç Belediye Başkanı
Hamit Öncü (Emekli öğretmen) de ılımlı si-
yaset adamı kavramına uyuyorlardı.

CHP'de de siyaset yapan çok ılımlı, hoş-
görülü, kibar, bilgili, birikimli yerel siyaset-
çiler var.

Ancak ne yapalım ki Esenyurt denince
akla hep kavga, gürültü, patırtı, çalkantı
geldiği için insan bu ilçenin siyasetçilerini
de hep o kategoride değerlendirmeye 
kalkıyor.

Basın ve STK cevapları güzeldi
Azmi Ekinci'nin dün basın mensuplarının

sorduğu sorulara verdiği cevaplar içerisinde
ben en çok basın ve STK örgütleri konusun-
daki açıklamalarını beğendim.

Zaten bu cevaplar bana bu yazıyı yaz-
dırdı dersem yeridir.

Nedir o cevaplar.
İlkini ben sordum; Medya ile ilişkiniz na-

sıldır? Medyaya nasıl bakıyorsunuz? Esen-
yurt'a siz mi talip oldunuz yoksa partiniz mi
sizi görevlendirdi? Esenyurt ile daha önce-
den özel bir bağınız var mıydı?

Ekinci'nin cevapları şöyleydi: Basına kötü
bakma şansımız yok. Basın bizim gözümüz
kulağımız. Toplum içerisinde toplumun ger-
çeklerini görme açısından önemli. Basının
çizgisi vatana, millete, topluma faydalı
olmak adına kıymetlidir. Bu doğrultuda ha-
reket eden herkes bizim için değerlidir. Ama
basın adı altında başka amaçlar için çalı-
şanların olduğunu sizler de biliyorsunuz,
bunlara itibar etmiyorum...

AK Parti olarak biz görev talebinde bu-
lunmayız. Bize liderimiz tarafından görev
verilir. Bugün Esenyurt’a gelişimiz bu an-
lamdadır. Şu ana kadar yaptığım tüm gö-
revler bana verildi. AK Parti olarak
kalanlarla, gidenlerle biz asla birbirimize
yabancılık çekmeyiz, nerede kaldıysak
orada devam ederiz. Esenyurt ile ilişkime
gelince, ben 1996 yılında ekmeğini taştan
çıkartarak mermer üretiyordum. O yıllar-
dan birçok müşterim var. Esenyurt'u ilk o
zamanlarda takip etmeye başladım...

***
İşte olay budur.
'”Basın adı altında başka amaçlar için

çalışanların olduğunu sizler de biliyorsunuz,
bunlara itibar etmiyorum...”

Bizim de yıllardır önemsediğimiz bu sap-
tama ve bu sözler umarım havada kalmaz.

Ve benzer bir soruda “Bazı STK'lar ithal
aday istemiyoruz diye toplantılar yaptı. Bu
STK'ları nasıl ikna edeceksiniz?” şeklin-
deydi.

Ekinci bu soruya; Ciddi anlamda görevle-
rini yerine getiren ve arkalarında önemli bir
kitle barındıran STK'lara saygımız sonsuz.
Ancak bir tabela asarak o tabela altında
kendilerini başka şey zannedenleri de ciddiye
almadığımı söylemeliyim. Zira Esenyurt'ta
halk ne derse o olur. O STK yöneticileri
halka sormuşlar mı, kimi isteyip kimi iste-
mediklerini Merak ediyorum...'

Bu cevabı da çok beğendim.
Bir STK başkanı olarak ben de itiraf et-

meliyim ki maalesef ülkemizde birçok
alanda olduğu gibi STK'cılıkta da önemli bir
boşluk var.

Gerçek anlamda STK görevini yapan ku-
ruluşlarımız az olduğu gibi, sivil toplum
örgüt üyeliği bilincini taşıyanların da çok
azınlıkta olduğunu belirtmeliyim.

***
Son söz olarak Esenyurt'ta henüz CHP ve

diğer siyasi partiler adayını açıklamadı ama
AK Parti adayı Azmi Ekinci'nin kısa sürede
kırk yıllık Esenyurt'lu gibi çalışmalara baş-
layacağını düşünüyorum.

Az nüfuslu kentlerin aksine kalabalık
kentlerde adayların kendilerini anlatması-
nın daha kolay olacağını düşünüyorum.

Küçük kentlerde birebir temas istenirken,
büyük kentlerde ortaya konacak imaj ile
çok daha kısa sürede çok daha geniş kitle-
lere ulaşılacağını düşünüyorum...

Ve önümüzdeki seçimlerin Esenyurt'ta ol-
dukça renkli geçeceğini de belirterek şimdi-
den tüm adaylara başarılar diliyorum...
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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...
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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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Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 
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Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Azmi Ekinci'ye on
üzerinden dokuz!

S HGM denetçileri tara-
fından 9 Ocak tarihinde
ilk olarak Atatürk Ha-

valimanı’nda yapılan Alkol Ta-
rama Testleri, daha sonraki
süreçlerde tüm havalimanla-
rında uygulanacak. Konuyla
ilgili olarak SHGM yapılan
yazılı açıklamada şöyle de-
nildi: “2018 yılı sonunda ya-
yımlanan Havacılık Personeli
Alkol ve Psikoaktif Madde
Kontrollerine İlişkin Prosedür
ile sadece pilotlara değil aynı
zamanda diğer uçucu ekip
üyeleri ve teknisyenlere de uy-
gulanabilecek. Bu prosedür
kapsamında 2 Ocak 2019 tari-
hinde yayımlanan Alkol Ta-

rama Testi Prosedürü çerçeve-
sinde de ilk tarama testleri
SHGM SAFA Ramp Denetçi-
leri tarafından Atatürk Havali-
manı’nda gerçekleştirdi”
denildi.

Lisansları askıya alınacak

Alkol Tarama Testleri, ticari
hava taşımacılığı yapmak
üzere ruhsatlandırılmış işlet-
melerde görev yapan uçuş ve
kabin ekiplerinin alkol tarama-
sından geçirileceği belirtiler-
ken, açıklama şöyle devam
etti: “Denetimler uçuş görev
süresi öncesi, uçuş görev süre-
since veya uçuş görev süresi
sonundan itibaren en geç bir

saat içinde yapılacak. Uluslar-
arası ve ulusal mevzuata göre
ticari taşıma işletmelerinde
görev yapan personelin kan-
daki alkol düzeyi 0,20 promil
ile kısıtlanmış olup, bu limitin
üzerinde test sonucu tespit
edilen uçucu personelin gör-
evine devam etmesi durduru-
larak, lisansına bağlı hakların
kullanımı askıya alınıyor. Mev-
zuata göre, pozitif test sonuç-
ları ile ilgili belirlenen sürede
kan numunesinin verilerek
doğrulanması ve yolcu mağ-
duriyeti oluşmaması için en
kısa sürede ekip değişimi iş-
lemlerinin gerçekleştirilmesi
gerekiyor.” DHA

Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü (SHGM),
Havacılık Personeli
Alkol ve Psikoaktif

Madde Kontrollerine
İlişkin 2018 yılı 

sonunda yayımlanan
SHGM iç prosedürü
kapsamında ilk test

Atatürk Havalimanı’nda
pilotlara gerçekleştirildi

Ferhat Tunç
serbest
bırakıldı

EdinilEn bilgiye göre, dün
gece uçakla Almanya'dan gelen
Ferhat Tunç hakkında, pasa-

port işlemleri sırasında Diyarbakır'da yü-
rütülen bir soruşturma kapsamında
yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Ferhat Tunç, Atatürk
Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne
götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlan-
masının ardından bu sabah saatlerinde
Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Tunç, burada SEGBİS sistemiyle Diyar-
bakır'a bağlanarak soruşturma kapsa-
mında savcıya ifade verdi. İfadesinin

ardından Tunç serbest bırakıldı.

Bu ülkeyi seviyorum

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Ferhat
Tunç serbest bırakıldığını belirterek, Alman-
ya'ya giderken sorun yaşamadığını ancak
dün akşam gözaltına alındığı belirtti. Tunç,
"Ben yurtdışında yaşamak istemiyorum.
Bedeli ne olursa olsun. Bu ülkede sanat
yaptık, bu ülkede barış için kardeşlik için
şarkılarımızı söyledik. Cezaevinde de olsak
burada yaşayacağız. Burada yaşamımı sür-
dürmek istiyorum. Bu ülkeyi, bütün insan-
ları seviyorum" ifadelerini kullandı. DHA

Öğrenci servisi ıslak betona battı

Olay sabah 08.30 sularında Halkalı
Merkez Mahallesi Billur Sokak'ta mey-
dana geldi. İddiaya göre, sokaktan öğ-

renci alan servis şoförü, geri geri manevra
yaparken aracın sol arka tekeri yol çalışması nede-
niyle dökülen ıslak betona battı. Araç içinde bu-
lunan öğrenciler kısa süreli panik
yaşarken, uzun süre aracı battığı
yerden çıkaramayan şoför, servis
içinde bulunan öğrencileri,
başka bir araçla okula gön-
derdi.

Öğrenciler çok korktu

Sorumlular hakkında şika-
yetçi olacağını söyleyen ser-
vis şoförü Özgür Yaman,

"Burada oturan öğrenci vardı. Onu almaya gelmiş-
tim. Sokaktan geri geri çıkarken buraya düştüm.
Servisin içinde öğrenciler vardı. Onlar da haliyle
korktular. Öğrenciler de ben de mağdur oldum.
Çocuklar okullarına geç kaldı. Bu öğrenciler içinde
sınavı olanlar vardı. Onlar sınavlarına geç kaldı.

Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Burada
daha önce çalışma yapıldığına dair

hiçbir uyarıcı levha yok. İlgililerin
bu işleri yaparken daha so-

rumlu davranmasını rica edi-
yoruz.  Üstünü kapatmışlar
herhalde çukurun, ama bu-
radaki çimento kurumamış
ve gördüğünüz gibi aracım
içinde. Bir buçuk saattir bu-
rada bekliyorum" dedi. DHA

Küçükçekmece'de bir öğrenci servisinin arka tekeri yol çalışmasında dökülen ve hiç bir önlem alınmayan
ıslak betona battı. Duruma tepki gösteren servis şoförü, “Böyle bir sorumsuzluk olmaz” diye isyan etti

AVM otoparkında
inanılmaz olay

Bayrampaşa Kocatepe
mahallesi’nde bulunan
bir aVm’nin otoparkında

bulunan otomobilde yangın çıktı. İd-
dialara göre, aVm’de bulunan bir
işyerinde çalışan muhammet resul
yılmaz, saat 11.00 sıralarında oto-
mobiliyle işe geldi. yaklaşık yarım
saat sonra park halindeki otomobil,
bir anda alev alev yanmaya baş-
ladı. aVm’de bulunan güvenlik gö-
revlileri durumu polis ve itfaiye
ekiplerine bildirdi. polis ekipleri ise
çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi
alarak aVm otoparkına araç girişini
durdurdu. İfaiye ekipleri yangına
kısa sürede müdahale ederek yan-
gını söndürdü. yapılan ilk inceleme-
lere göre yangının otomobilin
elektrik aksamından kaynaklandığı
tespit edildi. DHa

PILOTLARA 
ALKOL TESTI

Alkol düzeyi 0,20 promilin 
üzerinde çıkan, bu limitin üze-
rinde test sonucu tespit edilen

uçucu personelin görevine
devam etmesi durdurulacak,

lisansına bağlı hakların 
kullanımı askıya 

alınacak.
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Ç atalca halkının fikri ne? Çatalca halkı
ne düşünüyor? Çatalca halkı en çok
neyi konuşuyor? Çok merak eden varsa;

İşte sokak, işte Çatalca halkı...
Neyi merak diyorsanız, neyi sormak 

istiyorsanız çıkın sorun!
Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'dan

memnun musunuz? Çatalca Belediyesinin 
çalışmalarını başarılı buluyor musunuz? 
Çatalca'da Cem Kara ve ekibi tekrar aday olsa
seçimi alabilir mi? 

Bu soruların cevaplarını çok merak eden
varsa ve bizim yazdıklarımızı, söylemlerimizi

taraflı buluyor ise çıksın Çatalca halkına 
sorsun. 

Hiç öyle sokak sokak gezmeye de gerek yok!
Çatalca Cumhuriyet Meydanında bir saat 
dursun, gelene, geçene, oturana, kalkana, 
çalışana, dinlenenine sorsun! 

Alacağı cevaplar ortada!
Neyse herkes bir başka konuda merak 

içerisinde. Bence CHP'nin adayı kim olmalı
imiş? Cem Kara olmasın diyormuşum da, 
alternatif sunmuyor muşum!

Haklı tabi söyleyenler! Cem Kara gibi bir
adamdan sonra git şimdi bir aday ismi söyle! 

O da o kadar kolay değil belki ama,
halkın dilinde dolanan isimler tabiki var. 

Bunları buradan ben telaffuz etmeyeceğim.
Mesela Cem Kara'nın ekibi içerisinden Erhan
Güzel en çok telaffuz edilen isim ise, burada
Cem Kara Başkan da oturup bir düşünmeli.
Demeli ki kendi kendisine "Demek ki, siyasi an-
lamda bana değil, kendisine çalışmış" yada "
Helal olsun, 10 yılda kendisini tüm Çatalca
halkına sevdirmiş" 

Bu cümlelerden hangisini telaffuz etmeli
sizce?

Görev talep etmesinler

İşin özü de şu ki Çatalca Belediyesinde Baş-
kan Cem Kara ile kim görev yaptı ise ve bugün
halkın belediye anlamında memnuniyetsizliğine
kim sebep olarak Cem Kara'nın aday olmasının
istenmemesine kim yol açtı ise asıl onların hiç bir
tanesi, hiçbir göreve talip olmamalıdırlar. 

Çatalca halkı sanıyor musunuz ki belediyenin
10 yıllık süreç içerisinde başarısız olmasını Cem
Kara'ya bağlıyor? Ekibi diyor başka bir şey de-
miyor. Ama bu ekibi değiştiremeyeceğini de ne
yazık ki şu ana kadar görmüş durumda. Hal
böyle olunca " Vermem oy, boş atarım" diyecek
kadar da dürüst ve dik tepkiler söz konusu. 

Ah o beceriksizler ah!

G rip salgını iddialarıyla ilgili Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Mü-
dürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açık-

lamada, "Grip (influenza) genellikle yıl
içerisinde Ekim ayından başlayarak mart
sonu nisan başına kadar olan dönemde sık
görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu
hastalığıdır. Grip, Kuzey Yarım Küre'de yer
alan her ülkede ifade edilen aylar arasında
toplumda önemli sayıda kişiyi etkileyen bir
hastalıktır. Bu aylarda hasta kişi sayısının be-
lirgin şekilde artması beklenen bir süreçtir ve
salgın olarak değerlendirilmemeli, mevsimsel
grip hastalığı aktif dönemi olarak ifade edil-
melidir. Mevsimsel grip hastalığının etkenleri
olan influenza virüslerinin çok fazla sayıda
alt tipleri bulunmaktadır. Yıllar içerisinde
toplumda sık görülen influenza virüsleri sü-
rekli değişmekte, bir önceki yıl görülen virüs-
ten oldukça farklı virüsler sonraki yıllarda
insanları hastalandırabilmektedir. Bu durum
neden her yıl grip olabildiğimizi net bir şe-
kilde açıklamaktadır. Hastalıktan korunmada
en etkili yöntemin grip aşısı olduğu, Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl vur-
gulanmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere
grip aşısı içerisinde bir önceki yıl toplumu en
çok hastalandırılan virüsleri içeren 3 veya 4
alt tip influenza virüsü aşı içerisine dahil edil-
mekte ve her yıl aşı yeni hazırlanmakta, bir
önceki yılın aşıları kullanılmamaktadır. İn-
sanlarda hastalık oluşturan influenza virüsle-
rinin neredeyse tamamı influenza A ve
influenza B alt tiplerine aittir ve aşılar içeri-
sinde her iki alt tipe ait alt türler yer almakta-
dır. İnfluenza A ve influenza B ayrı alt tipler
olarak adlandırılmakla birlikte neden olduğu
hastalık tablosundaki şikâyetler ve bulgular
tamamen aynıdır. Bu iki alt tipin tedavisinde
kullanılan ilaçlar da farklı değildir ve hastalar
aynı ilaçlar ile tedavi edilmektedir" ifadelerine
yer verildi. 

Hayvandan insana geçebiliyor

İnsanlarda olduğu gibi diğer canlılarda da
grip virüsünün mevcut olduğunun ve bunun
insanlara bulaşacak şekilde evrilebildiğinin
belirtildiği açıklamada "İnsanlarda olduğu
gibi her canlının kendine ait grip virüsleri
mevcuttur ve kuş gribi halk arasında bunun
bilinen en güzel örneğidir. Diğer canlılara ait

grip virüslerinin insanları hastalandırması
beklenmez. Bununla birlikte 2009 yılında
tüm dünyanın yaşadığı domuz gribi salgı-
nında olduğu gibi hayvanlardaki grip virüs-
leri insanlara geçiş özelliği kazanabilmekte ve
tüm dünyayı etkileyen pandemiye neden ola-
bilmektedir. Ancak domuzlardan insanlara
geçen domuz gribi virüsleri gibi virüslerde
tüm dünyayı etkileyecek bir salgına neden
olma yetisini birkaç yıl içerisinde kaybet-
mekte, sonraki yıllarda mevsimsel influenza
etkenleri arasında yerini almaktadır. Başka
bir deyişle domuz gribi ifadesi sadece tüm
dünyayı etkilediği pandemi döneminde kul-
lanılmıştır ve artık salgın sonrasındaki yıl-
larda mevsimsel grip etkenleri arasında yer
almaktadır, domuz gribi olarak tanımlanma-
maktadır" denildi.

Bir metre yaklaşmak yeterli

Kişisel hijyen kurallarının hastalıktan ko-
runmada önemine vurgu yapılan açıkla-
mada virüs taşıyan hasta ile 1 metre ve
daha yakınında bulunan kişilerin risk al-
tında olduğu belirtildi. Açıklamada,  "İnflu-
enza virüsleri hasta kişiden diğer kişilere
kolaylıkla bulaşabilmekte, insanların kapalı

alanlarda daha çok vakit geçirdikleri kış ay-
larında hastalık en yoğun dönemine ulaş-
maktadır. Grip genellikle hasta olan
kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma
gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren
damlacıkların, hasta kişiye 1 metre ve daha
yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mu-
kozalarına geçmesi ile bulaşmaktadır.
Daha nadir olarak virüs içeren damlacık ile
kirlenmiş, kontamine olmuş yüzeylere, araç
ve gereçlere kişilerin önce elleri ile dokun-
ması ve sonrasında ellerini ağız, burun
veya gözlerine götürmeleri ile de bulaşabil-
mektedir. Hastalıktan korunmak için grip
sezonunda mümkün olduğunca kalabalık
ve kapalı ortamlardan uzak durulmalı,
hasta kişiler ile temas etmemeye, sarılma-
maya ve tokalaşmamaya çalışılmalı, eller
sık sık yıkanmalı ve kişisel hijyen kuralla-
rına dikkat edilmelidir. Grip birçok kişide
hafif seyretmekte ve bu kişiler birkaç gün
içerisinde tamamen iyileşmektedir. Bu-
nunla birlikte yaşlılarda, genç çocuklarda,
gebelerde ve kronik hastalığı olanlar gibi
özellikleri bulunanlarda ağır seyretmekte,
hastane yatışlarına ve hatta ölümlere neden
olabilmektedir" ifadeleri yer aldı. DHA

8 yaşındaKi Eyşan
Nisa Başar, Bağcılar
Anafartalar İlkokulu 2.

sınıfta okuyor. Evinde kuş besle-
yen Eyşan, soğuk havada diğer
kuşlar üşümesin diye karton ku-
tudan bir yuva yapıp okulunun
bahçesine koydu. Minik hayvan
sever, teneffüslerde kuşların aç
kalmaması için de yuvaya ekmek
kırıntıları bıraktı. Kuşlara yar-
dımda bulunmaya çalışan Eyşan,
bir yandan da seslerini duyurmak

için fotoğrafını çekerek sosyal
medyada paylaştı.

Görünce çok etkilendim

Eyşan’ın çağrısını Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı
duydu. Başkan Çağırıcı, bir gün
sonra minik Eyşan’a okulda sürp-
riz yaptı. Yanında götürdüğü
ahşap kuş yuvasını Eyşan’a he-
diye eden Çağırıcı, “Minik yüre-
ğiyle kuşları düşünerek böyle bir
girişimde bulunan Eyşan’ı tebrik

ediyorum. Fotoğrafını görünce
çok etkilendim. Kızımız bu yaptı-
ğıyla insanlar kadar diğer canlıla-
rın da hayatımızda yeri olduğunu,
onları da düşünmemiz gerektiğini
bize bir kez daha hatırlattı. Kendi-
sinin bu hareketi herkese örnek
olsun” dedi

Yuva yağmura dayanamadı

Bu anlamlı hediye karşısında çok
sevinen Eyşan, “Benim evde ‘Cici
Kuş” isimli muhabbet kuşum var.

Onun yeri çok sıcak ve rahat
içinde yaşıyor. Ancak dışardaki
kuşlar soğukta üşüyorlar. Ben de
onlar bundan etkilenmesin diye
yuva yaptım. Ancak kartondan
yaptığım yuva yağmura dayana-
madı. Bu dayanıklı yuva çok iyi
oldu. Başkanımız Lokman am-
caya çok teşekkür ediyorum” diye
konuştu. Eyşan daha sonra
ahşap yuvayı okul bahçesinde bu-
lunan bir ağacın dalına asarak
kuşlar için yaşam alanı oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Son haftalarda
Avrupa'da ve Kuzey Yarım Küre'de yer alan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de grip olan
hasta sayılarında artış görülmektedir ve artış devam debilir. Bu artış olağan bir durum
olup geçmiş grip sezonları ile kıyasladığımızda benzer olduğu görülmektedir” denildi

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN “GRİP SALGINI” İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"Hasta kişiler hekim önerisi olmadan ilaç
kullanmamalıdır" denilen açıklama şu şe-
kilde devam etti: "Grip tedavisi olan bir has-
talıktır, ancak yapılan çalışmalar ile
tedavinin olabildiğince erken dönemde baş-
lanmasının önemi vurgulanmaktadır. Hasta-
lık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat
içerisinde başlanan tedavinin daha etkili ol-
duğu bilinmelidir. ayrıca grip olan kişiler bol
sıvı almalı, beslenmelerine dikkate etmeli,
ellerini sık sık yıkamalı, öksürme ve aksırma
sırasında ağızlarını kâğıt mendille, mendil
yok ise kolun iç yüzü ile kapatmalı, mümkün
ise birkaç gün evde istirahat etmelidir. Dün-
yada bilimsel çalışmalar ile gripten korun-
manın en etkin yolun aşı olduğu
gösterilmiştir. Bu nedenle grip sezonu önce-
sinde ve grip sezonu süresince özellikle has-
talığın ağır seyrettiği ve hatta ölümlerin
görülebildiği risk grubundaki kişilerin grip
aşısı yaptırmaları önerilmektedir. Diğer ülke-
lerde olduğu gibi ülkemizde de sağlık Ba-
kanlığı tarafından hekim reçetesi ile grip
aşıları risk grubundaki kişilere her yıl tüm
sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz yapıl-
maktadır. son haftalarda avrupa’da ve
Kuzey Yarım Küre'de yer alan ülkelerde ol-
duğu gibi ülkemizde de grip olan hasta sayı-
larında artış görülmektedir ve artış devam
edebilir. Grip hasta sayılarındaki artış ola-
ğan bir durum olup geçmiş grip sezonları ile
kıyasladığımızda benzer olduğu görülmek-
tedir. Ülkemizde dolaşımdaki baskın grip vi-
rüsü influenza a(H3N2) virüsüdür. Bununla
birlikte grip benzeri hastalıklara neden olan
diğer solunum yolu virüsleri de dolaşımda
yüksek düzeyde yer almaktadır. Dolaşımdaki
diğer solunum yolu virüslerinin baskınlığı
mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir.
Grip sezonu başlarında soğuk algınlığına
neden olan rhinovirüs baskın seyretmekte
iken son haftalarda özellikle 5 yaş altı çocuk-
ları etkileyen respiratory syncytial virüsün
baskın olduğu görülmektedir."

Eysan’ın cağrısına
Cağırıcı cevap verdi

Soğuk havalarda
kuşlar üşümesin
diye kartondan

yuva yapıp sosyal
medyada

paylaşan 8
yaşındaki Eyşan

Nisa Başar’ın
çağrısı karşılıksız
kalmadı. Bağcılar
Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı,

ahşaptan
yaptırdığı kuş

yuvasını Eyşan’a
hediye etti

Fuat Sezgin
unutulmadı

KüçüKçeKmece Belediyesi ünlü
Arap-İslam Bilimi Araştırmacısı Prof.
Dr. Fuat Sezgin’i anlamlı bir sergi ve

panelle andı. 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin
İslam Bilim Tarihi Yılı olması dolayısıyla dü-
zenlenen programa Küçükçekmece Belediye
Başkan Vekili Besim Müftüoğlu, akademisyen-
ler, Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar,
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi
üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. 

Rahmetle anıyoruz

Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediyesi
Başkan Vekili Besim Müftüoğlu, “Rahmetli ho-
camız Fuat Sezgin’i anmak ve onun aziz hatıra-
sını genç nesillere duyurmaktan memnuniyet
duyuyoruz. 2019 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız
tarafından da Türk bilim dünyasının kıymetli
hocası Fuat Sezgin yılı olarak duyurulmuştur.
Hayatını bilime adayan Fuat Sezgin hocamıza
Küçükçekmece Belediyesi olarak Allah’tan rah-
met diliyor, kendisini minnetle anıyoruz” diye
konuştu. Müftüoğlu, Çocuk Üniversitesi öğren-
cilerine, hazırladıkları proje için teşekkür belgesi
takdim etti. Avrasya Bir  Vakfı Başkanı Şaban
Gülbahar da programı düzenleyen Küçükçek-
mece Belediyesi’ne ve Başkan Temel Karade-
niz’e teşekkür etti. 

Günde 14 saat çalışırdı

Sezgin’in yaşamına tanıklık eden Uluslararası
Kalkınma ve İşbirliği Derneği Şeref Başkanı
Musa Serdar Çelebi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in
çalışma hayatına dikkat çekerek, hocasını şu
sözlerle anlattı: “ Hocam günde 17 saat çalışa-
rak Arapça öğrendiğini anlatmıştı bana. Her
gün 6.30’da vakfa gelir, çalışmaya başlardı. 24
m2 bir odası vardı. 13-14 saatlik bir çalışma ha-
yatı vardı. 10 dakikasını yemek için harcardı.
Yemek için bile daha fazla zamanı boşa geçen
zaman olarak görürdü. Kim büyük bir eser ver-
mek istiyorsa bir mürşid gibi çalışmalı derdi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin, günün her saniyesini da-
vasına adamış bir ilim insanıydı. ” 

Hekim önerisi olmadan
asla ilaç kullanmayın

ANORMAL BıR 
DURUM YOK!

Çağırıcı, ahşaptan yaptırdığı kuş yuvasını Eyşan’a hediye etti. 

Arap-İslam Bilimi Araştırmacısı
Prof. Dr. Fuat Sezgin anlamlı
bir sergi ve panelle anıldı.

Cem Kara maalesef 
beceriksizlerin eline kaldı

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, bizim
tanıdığımız o dirayetli ve güçlü adam! Mik-
rofonu eline aldığı zaman, salonları inleten
Cem Kara, bugün üç beş beceriksizin eline
kaldı ya işte tüm sorunun ana kaynağı bu-
rada! Yani halkın o meydanlarda  Bunlarla
olmaz" dediği o söylemler var ya hani, Cem
Kara'ya olan güvensizlikten değil ha! Bu-

güne kadar yol yürümeye çalıştığı ve bugün
kendisini resmen siyasi uçuruma sürüklemiş
olan o beceriksizler... Ah o beceriksizler ah! 



Bölgede faaliyet gösteren yerel gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi
Ekinci, ‘Esenyurt'a kendi isteğinizle mi geldiniz?’ sorusuna, “AK Parti olarak biz görev talebinde bulunmayız.
Bize liderimiz tarafından görev verilir. Bugün Esenyurt’a gelişimiz bu anlamdadır” cevabını verdi
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AK Parti Esenyurt İlçe Teş-
kilatı tarafından 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü

ve AK Parti Esenyurt Belediye
Başkan Adayı Azmi Ekinci’nin
medyaya tanıtımı dolayısıyla, ilçe
ve bölgede faaliyet gösteren yerel
basın mensuplarının katılımıyla
bir toplantı düzenlendi. Toplan-
tıya Esenyurt Belediye Başkanı Ali
Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt
Belediye Başkan adayı Azmi
Ekinci ve AK Parti Esenyurt İlçe
Başkanı Yasir Çelik ile yerel gaze-
teciler katıldı. Toplantıda ilk söz
alan AK Parti İlçe Başkanı Yasir
Çelik, gazetecilere katılımlarından
dolayı teşekkür ederek günlerini
kutladı. Basının önemine değinen
Çelik, gazetecilere zor görevle-
rinde başarılar diledi.

Esenyurt bizim 
göz bebeğimiz

Esenyurt’un nüfusunda son 10
sene içerisinde yüzde 300 artış
gözlendiğini ve İstanbul'un en
hızlı büyüyen ilçesi olduğunu vur-
gulayan AK Parti Esenyurt Bele-
diye Başkan adayı Azmi Ekinci,
“Esenyurt bizim göz bebeğimiz,
İstanbul’un gelişen yıldızı. Bu
kadar hızlı büyüyen bir ilçede hiz-
met anlamında tabii ki eksiklikler
olabilir. Ben Esenyurt’un ihtiyaç-
larının ne olduğunu biliyorum,
bunu da büyüme çağındaki bir
gence benzetiyorum. Nasıl bir
gence şimdi aldığı ayakkabı 6 ay
sonra ayağına olmazsa burası da
öyle. İlçe büyüdükçe, ihtiyaç du-
yulan şeyler olacaktır ve farklılaşa-
caktır. İlçedeki ihtiyaçları
biliyorum ve çözüm yoları da eli-
mizde mevcut. Okul, hastane gibi
ihtiyaçları da karşılayacağız. Bu
konuda ilçe için projelerimizi ve
stratejilerimizi aday tanıtım top-
lantımızda ayrıntılı bir şekilde an-
latacağız. AK Parti hizmetler
konusunda elinden geleni yapmış-
tır. AK Parti'yle hizmetlerimize
milletimizin desteğiyle devam ede-
ceğiz" dedi.

170 bin öğrencimiz var

Esenyurt’un bir sanayi ilçesi oldu-

ğunu belirten Ekinci, "Bu Esen-
yurt’ta istihdam alanında büyük
bir boşluğu doldurduğu gibi, ihra-
cat kapasitesi açısından da önemli
bir sermaye oluşturuyor. Esen-
yurt’ta 170 bin civarında öğrenci
var. Bu 170 bin öğrencimiz önemli
bir potansiyel. Eğitim alanında
eksikliklerimizi tamamlamanın
yanında, bundan sonra çocukları-
mızın ismi zararlı maddelerle de
anılmayacak. Esenyurt gençleri-
mizin şampiyonluklarıyla, kırdık-
ları rekorlarla anılacak. Kültür
sanat alanında yetiştirilecek insan-
lar çıkacak. Türkiye’nin geleceğini
inşa edecek bir gençlik yetişecek.
Allah nasip ederse o konuda dur-
mak yok yola devam düsturuyla
gençliğimize önem vereceğiz” diye
konuştu.

Basın bizim 
gözümüz kulağımız

Basına kötü bakma şanslarının ol-
madığını vurgulayan Ekinci,
"Basın bizim gözümüz kulağımız.
Toplum içerisinde toplumun ge-
reklerini görme açısından önemli.
Basının çizgisi vatana, millete,
topluma faydalı olmak adına kıy-
metlidir. Bu doğrultuda hareket
eden herkes bizim için değerlidir.
Ama basın adı altında başka
amaçlar için çalışanların oldu-
ğunu sizler de biliyorsunuz, bun-
lara itibar etmiyorum" dedi.
Konuşmasının ardından basın
mensuplarının sorularını da ce-
vaplayan Azmi Ekinci, Esenyurt'u
kendisinin talep edip etmediğinin
sorulması üzerine, "AK Parti ola-
rak biz görev talebinde bulunma-
yız. Bize liderimiz tarafından
görev verilir. Bugün Esenyurt’a
gelişimiz bu anlamdadır. Şu ana
kadar yaptığım tüm görevler bana
verildi. AK Parti olarak kalanlarla,
gidenlerle biz asla birbirimize ya-
bancılık çekmeyiz, nerede kaldıy-
sak orada devam ederiz"
açıklamasını yaptı. Esenyurtlu
STK'ların aday açıklanma süre-
cinde 'ithal aday istemiyoruz'
diyerek yaptıkları eylemlerin
hatırlatılması üzerine Ekinci,
"Ben STK'ları çok iyi bilirim.

Gerçek anlamda sivil toplum ör-
gütü olanlara diyeceğim yok.
Ancak tabela altına sığınarak algı
oluşturmaya çalışanları da ciddiye
almıyoruz" dedi. 

Esenyurt’a iliştirilen 
imaj haksız

Bütün İstanbul’un sorununun
hızlı büyüme olduğunu aktaran
Azmi Ekinci, “Her yer dengeli bir
şekilde büyümüyor, en çok genç
ilçelerimiz büyüyor. Esenyurt
için büyüme bizim istediğimiz
bir şey değil. Doğal bir durum
değil ama yapılması gereken
buna uymak, yaşanılabilir alan-
lar oluşturmak. Suç haber-
leri ve Suriye meselesi
aksettirildiği gibi değil.
Esenyurt İstanbul’un
en çok suç işlenen il-
çesi olarak biliniyor
ama 1 milyona yakın
nüfusla en kalabalık ilçe
olmasına rağmen, suç
oranlarının yüksek olduğu
ilçeler arasında 8’inci sı-
rada. İstatistiklere göre daha
ön sıralarda olan ilçelerin adı
bu tür olaylarla anılmıyor. Bu
algının oluşmasında basın ve
medyanın da haksız katkı-
ları var. İlçede 56 bin Suri-
yeli var. Emniyet
Müdürümüzün ver-
diği verilere
göre Suriyeli-
ler suç
oranlarını
arttırmı-
yor. Siz-
ler
kentin
nab-
zını,
gün-
de-

mini oluşturan insanlarsınız.
Dolayısıyla bu gündemleri ne
kadar doğru oluşturursanız, o
kadar faydalı olacaktır. Suriyeli-
ler konusunun abartıldığını dü-
şünüyorum. Aynı zamanda
madde bağımlılığı konusunda da
Esenyurt abartılıyor. Esenyurt
birçok ilçeye göre, rakamsal açı-
dan daha geride olmasına rağ-
men yine ön plana çıkıyor. Bu
algının düzelmesi için pozitif ha-
berler çıkması lazım. Bunun için
sizlerin bu konuda elinizden gel-
diğince iyi şeyler yapacağınıza

inanıyorum"
dedi.
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İ stanbul'da 39 ilçe ve 1 Büyükşehir 
Belediye Başkanı olmak üzere 40 
belediye başkanı bulunuyor.

CHP İstanbul'da belli olan Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
ve Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı
Mehmet Murat Çalık dışında 23 ilçe 
belediye başkan adayını 16 Ocak çarşamba
günü açıklıyor.

Aldığımız bilgilere göre, CHP'nin iktidar
olduğu 13 ilçenin belediye başkan adayı da
26 Ocak Cumartesi günü açıklanacak. 

Ayrıca Adalar Belediye Başkan Adayı
olarak açıklanması beklenen Erdem Gül'ün
açıklanmayacağı, mevcut Belediye 
Başkanı Atilla Aytaç'ın yeniden 
açıklanacağını bugünden yazalım.

****
Özellikle Esenyurt ve Küçükçekmece

İlçe Belediye Başkan adaylarının, mevcut
iktidar olduğu 13 belediye başkan adayı ile
beraber açıklanacağının da altını çizelim.

Esenyurt Belediye Başkan Aday Aday-
larından meclis üyesi Atakan Çiftci'nin,
muhtemelen Belediye Başkan Adayı olacak
olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
aleyhinde çok ağır bir mesaj yayınlaması
ve birkaç saat içersinde geri çekmesi ise
ayrı bir trajedidir. 

Yutkunamayan adamların siyaset 
yapması, hırsına yenik düşen adamların
ağzına gelen sözü söylemesi, sonrasında ise
söylediğini yemesi... 

İşte bu adamlar siyaset yapıyor.
Ve belediye başkan adayı oluyor. Ve

düşünmeden hırsına yenik düş söyle, yaz
sonrasında ise "ne yaptım ben" diyerek sil.

Ah o nefis, ah o yutkunmamak, düşün-
memek, ağzına gelen ilk sözü söylemek.

Sanki belediye başkan adayı olarak 
belirlenmiş de ve seçim kazanmasıda ga-
ranti gibi, oyuncağı elinden alınan 
bebekler gibi ağlamak...

Kemal Deniz Bozkurt, Tonguç Çoban
yerine Gürsel Tekin kesin gibi

Esenyurt'ta masada üç isim var.
Gürsel Tekin, Kemal Deniz Bozkurt 

ve Tonguç Çoban... 
Bu hafta kimin aday olacağı belli 

olacak. Ve Esenyurt'un adayı 26 Ocak 
Cumartesi günü açıklanacak.

Benim düşüncem Esenyurt'un bir hafta
önce açıklanabileceği.

Ve şu anda tüm dengeler Gürsel 
Tekin'den yana dönmüş durumda.

Tonguç Çoban ve Kemal Deniz Bozkurt
da dahil aday adayı olan hiç kimsenin tep-
kisini çekeceğini de düşünmüyorum.

Büyük bir mutabakakatla ve binlerce 
kişinin katılımı ile Esenyurt meydanından
adaylık yarışını başlatacaktır.  

Yazın bir kenara, Gürsel Tekin ismi
açıklandığında şu ana kadar Esenyurt'ta
kurulmuş denklemlerin tamamı 
değişecektir. 

Gürbüz Çapan ve Bülent Kerimoğlu da
Tekin ismine çok büyük destek verecektir. 

Esenyurt'ta 2004, 2009 ve 2014 
seçimlerinde birbirlerine desteklemeyen
tüm gurupların bu sefer Tekin isminin 
etrafında büyük bir birlik oluşturacaklarını
bugünden söyleyebilirim.

CHP Küçükcekmece'de; HDP, İYİ
Parti ve MHP'den destek alabilecek
bir ismi aday yapacak!

Küçükçekmece'de 20 aday adayı var.
Masada ise 5-6 isim var. 

Gökhan Gümüşdağ, Kemal Çebi, 
Cevdet Ateş, Mahmut Sedat Özkan, 
Çetin Çapan...

Ayrıca; Fatih Üstünbaş, Burçin Baykal
isimlerini de bir kenara yazın.

Diğer aday adayları da dahil; yukarıda
saydığım isimlerden kim belirlenirse 

belirlensin, şayet belirlenen isim yukarıda
ki 7 isimle bir mutabakat sağlayamazsa,
seçimler çantada keklik değildir.

Yapılabilir mi? 
Belirlenecek olan adayın ilişkilerine

bağlıdır. 2014 seçimlerinde olduğu gibi 
belirlenen aday Gümüşdağ gibi diğer aday
adaylarını ciddiye almayıp, "mecburlar
destek verecekler" ya da "kıymeti harbiye-
leri yok" diyerek kampanya yönettiğinden, 
kazanma ihtimali olan bir seçimi 
kaybetti. Aynısı tekrar yaşanırsa bir kez
daha kaybedecekleri kesin.  

Küçükçekmece'de; HDP, İYİ Parti,
MHP denklemini iyi okuyabilecek hatta
AK Partiye oy vermeyecek seçmenin oyunu
alabilecek bir aday belirlen(e)mez ise 
şimdiden, seçimler AK Parti Belediye 
Başkan Adayı Temel Karadeniz'e hayırlı
olsun derim.

****
Seçimleri çantata keklik görenlere 

söylenecek şudur: Aklınızın alamayacağı
yerel dinamikler arasında geçirgenlikler 
ortaya çıkmaktadır. 2014 seçimlerini ka-
zanan Temel Karadeniz 10 bin 255 oy
farkla seçimleri kazanmıştır. Belediye 
Başkanı seçilen Karadeniz o zaman 186
bin 30 oy, seçimi kaybeden Gökhan 
Gümüşdağ ise 175 bin 783 oy almıştır.

2014 yerel seçimlerinde; HDP'nin 30
bin, Saadet Partisi'nin 7 bin, MHP'nin 37
bin oyu vardı.

****
24 Haziran 2018 seçimlerindeki oy 

dağılımı ise şöyledir: AK Parti yüzde 38.5
ile 179 bin 910, MHP yüzde 8.8 ile 41 bin
244 ile 47.3 oy, CHP yüzde 27.8 ile 129
bin 826, İYİ Parti yüzde 9.7 ile 45 bin
230, Saadet Partisi yüzde 1.3 ile 6 bin
107, HDP ise yüzde 13.4 ile 62 bin 462
oy,  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep
Tayyip Erdoğan ise yüzde 46.1 ile 215 bin
272, Muharrem İnce yüzde 38 ile 178 bin
113, Selahattin Demirtaş yüzde 9,3 ile 43
bin 504, Meral Akşener Yüzde 5.5 ile 25
bin 735, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,8
ile 3 bin 732 oy almış.

AK Parti genel seçimlerde yerel seçim-
lere göre yüzde 3.4 oy, CHP ise yerel 
seçimlere göre yüzde 11.3 oy kaybetmiş.

CHP'nin 2014 yılındaki Adayı Gökhan
Gümüşdağ, dört yıl sonra yapılan genel 
seçimlerdeki partisinin oyundan bile yüzde
12 civarında fazla oy almış.

****
Görülen o ki AK Parti Adayı Temel 

Karadeniz'in kağıt üzerinde yüzde 46.1
oyu, CHP Adayının ise yüzde 38 oyu 
bulunmaktadır. Karadeniz'in belirlenecek
CHP adayına göre kafadan yüzde 8 daha
fazla oyu vardır.

Küçükçekmece'de CHP'nin seçim 
kazanması için HDP, İYİ Parti'nin oyunun
tamamını alabilecek (ki bu sahada 
mümkün değildir) yetmez MHP'den ve AK
Parti'den oy alabilecek bir aday tercihi 
yapabilmesi gerekmektedir.

Bunu yapamazsa seçimleri 
kazanması mümkün değildir.

Küçükçekmece'de kazanan yüzde 53,
kaybeden ise yüzde 47 oy alacaktır. Bir iki
puan değişir mi? Tabi ki, meclis üyeliğine
yazılacak isimler de sonuçları yüzde 2 
civarında etkileyebilir.

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELERGOREV ISTENMEZ
GOREV VERILIR!

ToplanTıya katılan gazetecileri se-
lamlayarak konuşmasına başlayan
Esenyurt Belediye Başkanı ali Murat
alatepe ise 31 Mart yerel seçimle-

rinde Esenyurt için aK parti’den aday
gösterilen azmi Ekinci’nin ilçe-

nin, yapısına, dokusuna
çok uygun olduğunu
söyledi. alatepe, "azmi
bey olaylara hakim.
Kendisi milletvekilliği
yapmış ve bürokra-

siyi iyi biliyor. Bu özellikler Esenyurt
için çok önemli ve ilçemize çok şeyler
katacaktır. Bizler seçimlerden sonra
tekrar yeniden Esenyurt diyerek ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz. Kendim
için yüzde yüz çalışacaksam azmi bey
için de yüzde elli daha fazla çalışaca-
ğım. Esenyurt bir yıldızdır, bu seçimde
avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekme-
ce’yi alarak hilalle yıldızı birleştirece-
ğiz" dedi. Başkan alatepe, çalışan,
çalışmayan tüm gazetecileri çok

önemsediğini vurgulayarak, "Haber
alacaksak sizden alıyoruz, bilgi ala-
caksak sizden alıyoruz. Esenyurt’ta
dokunulması gereken noktaları sizler
üzerinden iletiyoruz. Haber olmadan
bir şeyin farkına varılmıyor, dolayı-
sıyla sizler Esenyurt’un, bölgenin göz-
lerisiniz" diye konuştu. Toplantıya
katılan basın mensupları da 10 ocak
çalışan Gazeteciler gününü unutma-
dıkları için Çelik, alatepe ve Ekinci’ye
teşekkürlerini iletti.

Azmi Bey için daha fazla çalışacağım

Kendi eliyle yedirdi
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlar yıkımı tatlı
yiyerek izledi. Tatlıları vatandaşlara Belediye Başkanı Hasan Akgün kendi eliyle yedirdi

BüyükçEkmEcE Bele-
diyesi, yıllar geçtikçe yıp-
ranmış ve zarar görmüş

binaların yıkımları ve yeninden in-
şaları için verdiği desteğe devam
ediyor. Yapılan çalışmalar kapsa-
mında belediye ekipleri, Atatürk
Mahallesi'nde bulunan çok bloklu
Sümbül Sitesi'nin yıkımını gerçek-
leştirdi. Yıkım çalışmaları Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün tarafından da takip
edildi

40 daire yıkıyoruz

Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, ilçede kentsel dönüşüm ça-
lışmalarının aralıksız devam etti-
ğini belirterek, "Her gün büyük bir
depremin geleceğinin haberini alı-
yoruz. Daha 2 gün önce 4.8 ve 5
şiddetinin üstüne çıkan depremler

oldu. Marmara Denizi etrafından
vuku bulan depremler bizi son de-
rece ürkütüyor. Büyükçekmece'de
kentsel dönüşüm hiç durmadı.
Bugün 40 daire yıkıyoruz. Daha
önce deniz kumundan yapılmış
ama bugüne kadar ayakta kalmış.
Büyük depremde hasar alacağını
düşündüğümüz binaları sahipleri
ile beraber yerinde dönüşüm yapa-
rak yıkmaya ve yeni apartmanları
yapmaya devam ediyoruz" dedi. 

Dikey yapılaşmayı reddettik

“Biz Büyükçekmece'de 35 yıldır
dikey yapılaşmayı reddeden bir
zihniyetin sahibiyiz” diyen Akgün,
"Yapay yapılaşma olmasına rağ-
men depremden endişe duyuyo-
ruz. Bu nedenle eski binaları yıkıp
yerine yine 4 katlı binalarımızı 5
katlı binalarımızı yapmaya devam

ediyoruz. İstanbul'un en önemli
sorunu depremdir, trafiktir. Dep-
rem olgusunu hiç kimsenin aklın-
dan çıkarmaması lazım. Bir can
her şeye değerdir. 1 can kaybına
bile tahammülümüz yok. Daha
önce yaşadık bu depremleri. En-
kazların altından cesetler çıkardık.
Vatandaşlarımızın burnu bile ka-

namasını istemiyoruz. Büyükçek-
mece’de eski binaları yıkmaya
devam. Hiç kimseyi mağdur etme-
den. Hem şehir estetiğini geliştiri-
yoruz. Tamamı ile beyaz çatılarda
yeşil ya da mavi. Büyükçekmece
de şehircilik adına çok güzel şeyler
oluyor. Takip etmelerini isterim
herkesin" ifadelerini kullandı. 

EngEllilEr Birliği ve Dünya
Engelliler Vakfı Başkanı,
görme engelli şarkıcı Metin

Şentürk, "7-17 Ocak Beyaz Baston
Görme Engelliler Haftası" etkinlikleri
kapsamında Avcılar’daki engelli parku-
runda AK Parti'nin Avcılar Belediye
Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile
birlikte yürüdü. Gözlerini bağlayarak
yürüyen Ulusoy'a destek veren Şentürk,
"31 Mart seçimleri milat olsun" dedi ve

seçilecek bütün belediye başkanlarından
yollardaki engelleri kaldırmasını istedi.

Başkanlık bana göre değil

"İbrahim Ulusoy'u desteklemek için 
buradayım" diyen Metin Şentürk,
“Böyle bir ülkede yaşamak herkese
nasip olmaz. Engelliler için, daha güzel
olması için engelliler için yasalar değil,
yüreklerini de ortaya koymaları gerekir”
açıklamasını yaptı. DHA

CHP, iktidar olduğu 13 ilçe ve Küçükçek-
mece ve Esenyurt adayları olmak üzere 15
ilçenin aday açıklamasını 26 Ocak’ta, 23
ilçenin adayını da 16 Ocak'ta açıklıyor. Es-
enyurt adayı Gürsel Tekin gibi... Adalar’da

ise mevcut başkan Atilla Aytaç yerini koruyor.
Küçükçekmece ise tam bir muamma. İBB

Adayı İmamoğlu, seçim kazanmak istiyorsa,
10 günlük süre içersinde objektif

değerlendirmeler yapması gerekir. 

CHP adaylarını 16 ve
26 Ocak'ta açıklıyor

5

Son söz: Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
seçimleri kazanabilmek için; İstan-
bul'da belirlenecek adayların hem
seçim kazanabilecek, kazanamaya-
cak ilçelerde ise İBB'de kendisine
oy katabilecek isimlerden oluşması
için yoğun bir çalışma yürütmekte-
dir. Büyükşehir seçimleri ve İstan-
bul'da CHP'nin kazanacağı ilçe
sayısının 20'ye çıkabilmesi için
İmamoğlu'nun çok objektif değer-
lendirmeler yapabilmesi gerekmek-
tedir. Yapabilir mi? Kazanmak
istiyorsa yapmak zorundadır. 

31 Mart milat olsun

Ali Murat Alatepe

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan yönetmeliğe göre 1
Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm

alışveriş merkezlerinde ücretli poşet uygulama-
sına geçilmişti. Ülkemizde plastik tüketimini
azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla market ve
mağazalarda poşetlere 25 kuruş ücret alınmasına
yönelik düzenlemeye bir destek de Beyoğlu’ndan
geldi. Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler
Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Aynalıkavak
Semt Konağı'nda oluşturulan mefruşat sınıfında
poşet kullanımı azaltmak amacıyla çok önemli bir
adım atıldı. Mefruşat sınıfına gelen kadınlar, ör-
dükleri fileler ve yaptıkları bez çantalarla poşet
kullanımını azaltarak çevrenin korunmasına des-
tek olmaya başladı.

File çanta dikiyorlar

Aynalıkavak Semt Konağı'nda kursiyerle örgü
eğitimi veren Tülin Çobanoğlu, çok güzel bir uy-
gulamaya imza attıklarını belirterek, "Biz burada
ileriye yönelik bir proje geliştirdik. Çanta dikiyo-
ruz, file örüyoruz. Poşeti azaltmak için çantaları
dikiyoruz. Hiç olmazsa hanımlar bu çantaları
kullanıyor. İleriye yönelik gençlerimiz için iyi bir
projede. İleride bu çantaları parayla satabilecek-
ler. İlgi çok iyi. Hanımlarımız baya bir dikkatli.
Hatta marketlerden poşet almıyorlar. Kendimiz
burada temin ediyoruz. Diğer konaklarda da ya-
pılırsa Türkiye genelinde de çok iyi olur. Hiç ol-
mazsa atık durumunu azaltmış oluruz.
Hanımlarımız bu konuda dirayetli ve kararlı.
Böyle kurslar da hanımlarımızı teşvik ediyor" diye
konuştu.

Her şey hanımlarla başlar

Naylon poşete karşı olduklarını aktaran Kursiyer
Ayla Durur, "Çanakkale'de yunuslar karaya vur-
muş. Ve o yunusların ağızından poşetler çıkmış.
Bunun erimediğini doğada olmadığını pet şişeye

de aynı şekilde bir kampanya ya-
pılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Hocamızın da takviyesiyle
bir zaten geçen haftadan başla-
dık. Poşetler kalkacak diye. Biz
yapıyoruz. Ben bunu sonuna
kadar destekliyorum. Zaten her
şey hanımlarla başlar. Çünkü
alışverişi bayanlar yapıyor. Be-
yoğlu çok büyük. Herkesin gön-
lünde bir Beyoğlu yatar. Ne
şanslıyız ki biz Beyoğlu'nda otu-
ruyoruz ve ikamet ediyoruz. Ve
Beyoğlu'ndan böyle bir kam-
panya çıktığı için ben kursumuz
adına çok memnunum" ifadeleri
kullandı. DHA

İSTANBUL6

O smanlı Motorcular Kulübü
ve İki Teker Kardeşliği Mo-
torcular Kulübü'nün organi-

zesinde farklı motosiklet kulüplerinden
yüzlerce motosikletçi ve çeşitli Doğu
Türkistan derneklerinden üyeler,
bugün saat 15.40 sıralarında Saraç-
hane Parkı'nda toplandı. Doğu Tür-
kistan bayraklarının açıldığı protesto
gösterisinde, sela ve Kur'an-ı Kerim

okunup tekbir getirildi. Doğu Türkis-
tan Dernekleri adına Yusuf Yusufoğlu
basın açıklaması yaptı. Ardından mo-
tosikletçiler adına Osmanlı Motorcu-
lar Kulübü basın sözcüsü Hacı İsmail
Akgüre açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta dile getireceğiz

Doğu Türkistan'da yaşayanlara sesle-
nen Hacı İsmail Akgüre, "Biz burada 3

maymunu oynamayacağız. Her fır-
satta sizlerin haklı davasını dile getire-
ceğiz. Canımız ve kanımız pahasına
bu davanın savunucusu olacağız"
dedi. "Müminler bir vücut gibidir"
diyen Akgüre, "Müninler birbirinden
mesuldürler" açıklamasını yaptı. 

Dua okuyup ayrıldılar

Daha sonra yüzlerce motosikletçi kon-

voy oluşturarak Tarabya'daki Çin
Başkonsolosluğu'na gitti. Ancak pro-
testocular konsolosluğun bulunduğu
sokağa önlem alan polisler tarafın-
dan alınmadı. Sahil Caddesi'nde
toplanan grubun, basın açıklaması
yapmalarına da izin verilmedi.
Grup, dua okuyup tekbir getirdik-
ten sonra ayrıldı.
DHA

Y aklaşan yerel seçimler öncesi bir
hayli sıkıntıda olduğunu, 'Başkan
farkında' başlıklı daha önceki ya-

zımda gündeme getirmiştim ve aynı duru-
mun gün geçtikçe daha da netleştiğinde
anlıyoruz, başkanın katıldığı her toplan-
tıda dikkat çektiği 'Oylara sahip çıkın' 
uyarıları ile..

Asıl hedefinin HDP'nin oyları olduğunu
ve bu oyların seçimden seçime gidip Gü-
neydoğuda birikmemesi olduğunu saklasa
da ima eden başkanın 'Amcam oğlu aday
oldu, İstanbul'da köye gidip, oy kullana-
yım' diyenlerin olduğunu belirtirken asıl

hedefin oy hareketinin önüne geçmek 
gerektiğine işaret ediyor başkan..

Kendisi ve partisi dönemin de başlatılan
ve bir çok seçimin kazanılmasında büyük
etkisi olan'Kıta seçmen' ile yani başta bele-
diyelerin olmak üzere devletin imkanları
ile oradan oraya taşıtılan seçmenin de 
31 Mart seçimde kendilerini kurtarama-
yacağına ve buna göre yeni plan ve proje-
lerin geliştirilmesini isteyen Başkan'ın
diğer bir rahatsızlığı da hala görevde olan
başkanların yerine atadığı yeni isimlerin
yarattığı rahatsızlık olduğu da 
görülmektedir.

Partisini ve partilileri ikna et-
meye çalışan konuşmalar yapan ve bu
yönde atılan adımların nedenini anlatmaya
çalışan Başkan'ın partisi içinde alttan 
alta gelen homurdamanın önünü kesmek
için de başta MHP ile kurulan ittifakın
önemine de dikkat çektiği konuşmalarında
anladığımız şu ki iki ay gibi kısa bir süre
kalınan seçim öncesi çokta rahat olmadı-

ğını anlam mümkün.

Meclis Başkanı istifa etmeli...

AK Parti'nin önce İzmir ardından İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali
Yıldırm'ın şu an bulunduğu meclis başkanlığı
makamında istifa etmesi gerektiğine dikkat
çekenlerin başını çekenlerin hemen hepsinin
Yıldırm gibi ikinci belkide 3. görevde olma-
ları dikkatlerden kaçan en önemli konu..

Çünkü 31 Mart'ta yapılacak olan yerel se-
çimleri öncesi aday olanlar arasında bir çok
milletvekili ve belediye başkanının yani sıra
stk başkanı yada yöneticisi olduğunu sanki
görmek istemeyenler var..

Evet, Anayasamızın ve Meclis İç Tüzüğü-
nün emir ettiği gibi İstanbul Büyükşehr Be-

lediye Başkan Adayı olan mevcut Meclis
Başkanı Binali Yıldırım istifa etmeli..

Ama bunu demeden önce yani Binali Yıl-
dırım'ın istifa etmesi gerekir denildiği şu sü-
reçte başta Kars Belediye Başkan adayı olan
HDP'nin adayı olmak üzere onca milletve-
kili, stk başkan belediye başkan adayı olan-
ların da en azına etik anlamda, toplum
vicdanının rahatlaması anlamında istifa et-
mesi gerekmez mi?

Bilmem ama onca olayın yaşandığı ama
hiç bir yetkilinin istifayı düşünmediği ülkem
de bir taraftan meclis başkanı diğer taraftan
belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım'ın
ve aday olan vekil ve de stk başkanlarının is-
tifasını istemek ne kadar mantık olur
bilinmez.

Başkan Erdoğan'ın partililerini ikna çabası...
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Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

osmanlı Motorcular
kulübü ve İki Teker

kardeşliği Motorcular
kulübü'nün organizesiyle
toplanan motosikletçiler,
Çin'in Doğu Türkistanlılar
üzerindeki politikalarını

protesto etti. kulübün
basın sözcüsü Hacı 
İsmail akgüre, “Biz

burada 3 maymunu
oynamayacağız. Her
fırsatta sizlerin haklı

davasını dile 
getireceğiz” dedi

BIZLER 3 MAYMUNU 
OYNAMAYACAGIZ!

Naylon yerine
file ve bez çanta

Türkiye’de
plastik tüketimini azaltmak

amacıyla market ve mağazalarda
naylon poşet kullanımının ücretli

olmasına ilişkin düzenlemeye
Beyoğlu’ndan destek. Aynalıkavak Semt
Konağı kursiyerleri, ördükleri fileler ve

yaptıkları bez çantalarla poşet
kullanımını bitirmeyi

amaçladıklarını belirtti

Gençler meslek 
sahibi oluyor

Ümranİye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlü-
ğünün bu yıl ilkini başlattığı Gençlere Yönelik
Meslek Edindirme Kursları’nda (GENÇ-MEK)

gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak,
sosyal, kültürel ve sanatsal olarak kendilerini geliştirmeleri ve
daha etkin birey olarak yetişmeleri amacıyla ücretsiz kurslar
veriliyor.

İlgi yoğun

Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete sunulan Meslek
Edindirme Kursları ilçedeki gençlerin sanatsal becerilerini keş-
fetmeleri, geliştirmeleri ve daha etkin birey olarak yetişmelerini
sağlıyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için baş-
latılan eğitimlere gençler yoğun ilgi gösteriyor. Gençlere Yönelik
Meslek Edindirme Kursları (GENÇ-MEK) ilelise öğrencilerine
yönelik düzenlenen eğitimler, hafta sonu 3 farklı merkezde,
uzman hocalar eşliğinde verilmeye devam ediyor.

14 farklı branş var

Bu kapsamda 14 farklı branşta başlatılan eğitimlere 186 öğrenci
ders başı yaptı. Bu kapsamda Cahit Zarifoğlu Kültür Merke-
zi’nde; kilim dokuma, ebru, maket yapımı, rölyef, karikatür, tokat
tahta baskı, drama, kaligrafi, giyim, resim, çini branşlarındayer alır-
ken Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde kuaförlük ve pastacılık; Aliya
İzzet Begoviç Kültür Merkezi’nde yemek sunum branşlarında eği-
timler veriliyor. Böylece Ümraniye Belediyesi gençlerin yeteneklerini
keşfetmelerine imkân sağlıyor. DHA

Doluluk oranı 
yüzde 90’ı geçti

İstanbul'da Ocak
ayının ortasına gelme-
den barajlar doldu. İS-

Kİ'den edinilen bilgiye göre kar ve
kuvvetli yağmurla birlikte barajlar-
daki doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. 

Geçen yılı geride bıraktı

İstanbul'da geçtiğimiz yıl aynı
dönem doluluk oranı yüzde 66 sevi-
yesindeydi. Kuraklığın yaşandığı

2014 yılının Ocak ayında ise baraj-
lardaki doluluk oranı yüzde 34'dü.
Kentteki 10 barajdan Istrancalar,
Darlık, Kazandere ve Alibey barajla-
rında doluluk oranı yüzde 100'e
ulaştı. İstanbul'daki diğer barajlarda
ise doluluk oranı şu şekilde: Terkos
yüzde 99, Büyükçekmece yüzde 96,
Ömerli yüzde 91, Elmalı yüzde 87,
Pabuçdere yüzde 77, Sazlıdere
yüzde 53. DHA

Doğu Türkistan’da yaşayanlara seslenen Osmanlı Motorcular Kulübü basın sözcüsü Hacı İsmail Akgüre, “Canımız
ve kanımız pahasına bu davanın savunucusu olacağız. Müninler birbirinden mesuldürler” açıklamasını yaptı. 

Terkos yüzde 99, 
Büyükçekmece yüzde
96, Ömerli yüzde 91,
Elmalı yüzde 87, Pa-
buçdere yüzde 77 ve
Sazlıdere’nin doluluk
oran yüzde 53.

Eğitmen Tülin Çobanoğlu, “Çok
güzel bir uygulamaya imza attıkla-
rını belirterek, "Biz burada ileriye
yönelik bir proje geliştirdik. Çanta
dikiyoruz, file örüyoruz” dedi.  
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Devre arasında birçok sorunla boğuşan Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin gündemdeki konularla ilgili
açıklamalar yaptı. Şahin FIFA, Olcay ve Kucka'nın yanısıra lig ve kupadaki maçlara değinerek taraftarlara çağrıda bulundu

D evre arası hazırlıkları kapsamında
Antalya'daki çalışmalarını tamam-
ladıktan sonra Trabzon'a dönen

bordo-mavililerde, Futbol Şube Sorumlusu
Haluk Şahin, güzel bir kamp dönemi geçir-
diklerini belirtti. Şahin, yaptığı açıkla-
mada, son yılların en iyi kamp
dönemlerinden birini geride bıraktıklarını
söyleyerek, "Bütün futbolcular birbirleriyle
kaynaştı. Kavgasız, gürültüsüz, oyuncula-
rın birbirlerine saygı, sevgi duyduğu bir
kamp dönemi oldu. Kampa getirilen genç
oyuncularla ilgili teknik heyetimiz karar
verecek. O da muhtemelen çarşamba
günü kupada oynayacağımız Balıkesirspor
Baltok maçından sonra netleşir. Bu oyun-
cuların zaten performansı iyi olduğu için A
takıma dahil oldular. Son olarak teknik he-
yetimiz 4 oyuncu daha A takım kadrosuna
kattı. Bir kadro yapılanmamız var. Bu yapı-
lanmanın içinde hangisi olacak buna önü-
müzdeki günlerde teknik heyet karar
verecek. Daha sonra zaten 1461 ve altya-
pımızda oynamaya devam edecekler. Ba-
şarılı olanlar yılsonu tekrar A takım
kadrosunda kendilerini görecekler" dedi.

Sosa'nın durumu belirsiz

Sakatlık yaşayan ve tedavileri devam eden
Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla
ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin,

"Toure ve Nwakaeme antrenmanlara çıkı-
yor, Medipol Başakşehir maçına yetişecek
gibi duruyor. Sosa'nın ise bir kez daha MR'ı
çekilecek, ardından duruma göre karar
verilecek. Her futbolcu sahada olmak ister
ama bize oyuncunun sağlığı lazım. Önce-
likli olan sağlık. Önümüzde daha çok ma-
çımız var" diye konuştu.Yasak, Kucka ve
OlcayKadroda düşünülmeyen Olcay
Şahan, Parma'ya transferi konusunda
prensip anlaşmasına varılan Kucka'nın
yanı sıra transfer yasağı konusunda da
çalışmaların devam ettiğini ifade eden
Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "As-
başkanımız Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yar-
dımcımız Ertuğrul Doğan ve başkanımız
Ahmet Ağaoğlu transfer yasağı konusuyla
yakından ilgileniyor. Çarşamba günü oy-
nayacağımız Balıkesirspor Baltok maçının
sonrasında bu durum netlik kazanır. Olcay
Şahan ile de görüşmelerimiz devam ediyor.
Olcay için ay sonuna kadar zamanımız var.
Kucka'nın transferi konusunda da Parma
ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu konu da
önümüzdeki günlerde netlik kazanır."

Onur'a teşekkür ediyoruz

Haluk Şahin, 12 ayrı sezonda aralıksız
Trabzonspor formasını giydikten sonra
devre arası transfer döneminde sözleş-
mesi feshedilen ve futbolu bırakma kararı

alan Onur Recep Kıvrak'a, taraftarların
veda töreni düzenlenmesini talep etme-
siyle ilgili olarak ise, "Futbolu bırakma ka-
rarı kendi kararıdır. Trabzonspor olarak
Onur'a katkılarından dolayı teşekkür edi-
yoruz. Yönetimde oturup konuşuruz. Onay
çıkarsa neden olmasın. Onur da bize hiz-
met etmiş bir futbolcu" ifadelerini kul-
landı.

Kazanmak istiyoruz

Kupada turu geçmeyi, Medipol Başak-
şehir maçından da 3 puanla ayrılmayı
hedeflediklerini kaydeden Şahin, "Ku-
pada iki ayaklı maçlar oynayacağız.
Balıkesir iyi bir takım ama biz turu geç-
mek istiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ligde
de bütün maçları 3 puan olarak düşünü-
yoruz. Medipol Başakşehir maçı da bun-
lardan biri. 90 dakika sonucunda gülen
taraf olmak istiyoruz. Her aldığımız 3 pua-
nın ligdeki yerimizi belli edeceği için Ba-
şakşehir karşılaşması çok önemli bir maç.
Aramızda 6 puanlık fark var. Bunu 3
puana düşürmek için elimizden geleni ya-
pacağız. Taraftar bizden iyi ve güzel şeyler
bekliyor. Biz de onlara layık olmaya çalışa-
cağız. Çok sancılı bir sezon geçiriyoruz.
Taraftarımızın bunu bilmesi ve bu yöne-
time de güvenmesi lazım" diyerek açıkla-
malarını tamamladı. DHA

Biletler satışta
Bu arada Trabzonspor'un Ziraat Türkiye
kupası son 16 Turu ilk maçında Balıkesirs-
por Baltok ile oynayacağı karşılaşmanın bi-
letleri de satışa çıktı. 16 Ocak Çarşamba
günü saat 20.30'da Şenol Güneş Spor

kompleksi Medical Park Stadyumu'nda
oynanacak müsabakanın bilet fiyatları
şöyle: VIP Platinum; 50 Tl, VIP Gold Sil-
ver; 25 Tl, 1. kategori; 10 Tl, 2. kategori;
5 Tl, 3. kategori; 5 Tl ve Misafir; 5 Tl.

ONUR’A TESEKKUR
BASAKSEHIR’E GOZDAGI

Kartal’a yeni

transfer
Kartal’a yeni

transfer
Kartal’a yeni

transfer
Kartal’a yeni

transfer
Kartal’a yeni

transfer
Kartal’a yeni

transfer
Kartal’a yeni

transfer
Burak ve Isimat Mirin ile 

kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın
yeni transferi Muhayer Oktay 

olabilir. Siyah beyazlıların Teknik 
Direktörü Şenol Güneş'in listesinde 

bulunan genç futbolcuyu 
Göztepe'nin de istediği ancak

Beşiktaş'ı tercih edeceği öğrenildi
Spor Toto Süper lig'de ikinci yarı-
nın ilk haftasında Cumartesi günü
Yeni Malatyaspor deplasmanında
terleyecek Göztepe'ye talip olduğu
genç orta saha oyuncusu Muhayer
Oktay'ın transferinde rakip çıktı. Al-
manya'nın Fortuna Düsseldorf ta-

kımında görev yapan Muhayer ile
görüşmelerini sürdüren Göztepe,
Beşiktaş'ın devreye girmesiyle sorun
yaşadı. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki fut-
bolcuya daha yüksek bir bedel
önerdiği, Muhayer'in de rotasını
siyah-beyazlılara çevirdiği bildirildi. 

İstanbul'u tercih edecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol
Güneş'in genç futbolculara daha
fazla şans vermesi nedeniyle de
Muhayer'in İstanbul'u tercih ede-
ceği vurgulandı. Geleceğin önemli
orta saha oyuncuları arasında gös

terilen Muhayer, U21 Milli Takımı
ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda
boy gösterdi. Muhayer transferinde
istediği sonucu alamayan Gözte-
pe'nin yurt dışında görev yapan bir-
çok genç futbolcuyu listesine aldığı
kaydedildi. DHA

Engelli atıcı
cifte rekor kırdı
Ordulu milli atıcı Cevat Karagöl, Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye
Kupası'nda iki kategoride rekor kırmanın mutluluğunu yaşıyor. 77
sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda ürkiye rekoru
kırarak altın madalya kazanan Cevat Karagöl hedefini açıkladı
Türkiye'yi daha önce 3 kez Paralim-
pik Oyunları'nda temsil etme başarısı
gösteren karagöl, 2020 Tokyo Para-
limpik Oyunları öncesi Dubai'de ya-
pılacak kota müsabakalarına
katılacak milli takım kadrosunun be-
lirlenmesi amacıyla, Mersin'de Tüm
Dallar Atıcılık Türkiye kupası'nın dü-
zenlendiğini söyledi.

Çalışmaların ödülü

Bu organizasyonda seçilen sporcula-
rın Dubai'ye gideceğini, Dubai'de
kota alan sporcuların ise Tokyo'da
Türkiye'yi temsil edeceğini kaydeden
karagöl, yeni yıla altın madalya ve
rekorlarla girmenin mutluluğunu ya-
şadığını vurguladı. Başarıya ulaşmak
için uzun süren çalışmalar yapıldığını
aktaran karagöl, "Ben de bu çalış-
malarımı yaptım. Önemli olan an-
trenmanda gösterdiğiniz performansı
müsabakaya yansıtmak. Bunu başar-
dım. Çalışmalarım bana altın ma-
dalya ve rekorlar getirdi." ifadelerini
kullandı.

Yeni rekor ona ait

karagöl, 50 metre tabanca kategori-
sinde 542 puanla Türkiye rekoru kır-
mayı başardığını aktararak, "Bu
kategoride eski rekor 540 puandı. Bu
puan Avrupa Şampiyonası'nda ula-
şılmış bir rekordu. 13 yıl gibi uzun
süre geçilememişti. Çok şükür bunu
ben başardım. 50 metre, bütün
branşlar arasında
en zoru kabul
ediliyor.
Artık 542
puanla yeni
rekorun sa-
hibiyim."
açıklama-
sında bu-

lundu.

Hedefi Türkiye'yi temsil etmek

10 metre havalı tabanca kategori-
sinde ise Türkiye rekorunu 224,9 pu-
anla kırmayı başardığını anlatan
karagöl, "Her iki branşta da güzel bir
performans ortaya koyduğumu dü-
şünüyorum. Sonuç bizim adımıza
çok güzel oldu. İnşallah ülkemizi en
üst düzeyde temsil etmek ve bayrağı-
mızı dalgalandırmak istiyorum." diye
konuştu.

Kaybetti ama yılmadı

Daha önce 3 kez Paralimpik Oyunla-
rı'na katılarak Türkiye'yi temsil etme
başarısı gösterdiğini anımsatan ka-
ragöl, "en son katıldığım Paralimpik
Oyunları'nda talihsiz şekilde madal-
yayı kıl payı kaçırmıştım ama pes et-
medim. Şimdi önümde 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları var. Burada
benim önceliğim altın madalya ama
rengi ne olursa olsun bir madalya ka-
zanma arzusundayım. Spor hayatımı
olimpiyat madalyasıyla süslemek isti-
yorum. Bunun için çok çalışıyorum."
şeklinde konuştu.

15 yılda büyük başarılar

Sponsor desteği noktasında kendisine
yardımcı olunmasını isteyen milli
sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yaklaşık 15 yıldır en üst seviyede ilimi
ve ülkemi gerek yurt içinde gerekse
yurt dışında temsil ediyorum. Bu sü-
reçte önemli başarılara da imza attım.
Bu anlamda sponsor desteği çok
önemli. Çünkü bazı antrenmanlar
için il dışına gitmek ve buralardaki im-
kanları en iyi şekilde değerlendirmek
lazım. Bu konuda eksiklerimiz oluyor.
Bu eksiklerimizi de sponsor desteği ile
aşmak istiyoruz. Sponsorluk desteği

konusunda başta belediyelerimiz
olmak üzere, iş adamlarımız-

dan destek
bekliyorum.

eğer
spon-
sor
desteği

olursa,
turnuva-

lara daha iyi
hazırlanacağı-

mızı düşünüyo-
ruz." AA

SamSun'da düzenlenecek Avrupa Salon
Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele edecek
milli sporcular belirlendi. Türkiye Okçuluk
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,
26 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek
şampiyonada büyükler ve gençlerde 12'şer
milli okçu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli
okçular şunlar:

BÜYÜKLER
klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar,
Muhammed Bilal Güneri
klasik yay kadınlar: Aybüke Aktuna, Yasemin
ecem Anagöz, Fatma Buket Aycan

Makaralı yay erkekler: evren Çağıran, Furkan
Oruç, Demir elmaağaçlı
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan,
Gizem elmaağaçlı, ezgi Gizem
Altınçıbık

GENÇLER
klasik yay erkekler: erdal Meriç Dal,
Musa Arzuman, efe Gürkan Maraş
klasik yay kadınlar: Sevcan Derin,
Gökçe Demirel, elif nida Güner
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu,
Göksel Altıntaş, Yakup Yıldız
Makaralı yay kadınlar: İpek Tomruk, Büşra
nur Gürlek, Yasemin Begüm Topkarcı. AA

Türkiye Atletizm Federasyonundan
yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atle-
tizm Salonu'ndaki Salon Olimpik De-
neme müsabakalarında, bir Türkiye
rekoru kırılırken, birçok atlet de en iyi
derecesini geliştirdi.  Geçen yıl Dünya
20 Yaş Altı Şampiyonası'nda finali kıl-
payı kaçıran Bursalı atlet Rümeysa

Ökdem, 1,82 atlayarak salondaki en iyi
derecesini 7 santimetre geliştirdi ve
1994'ten kalan 20 yaş altı kadınlar Tür-
kiye salon rekorunu kırdı. Bu dalda eski
rekor, 1994 yılının 20 Şubat günü Ati-
na'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda
yarışan Gülsün Durak tarafından
1,81'lik dereceyle yapılmıştı. AA

Çeyrek asırlık rekor kırıldı

Muhayer Oktay

Atletizmde İstanbul'un ev
sahipliği yaptığı Salon

Olimpik Deneme
müsabakalarında

Rümeysa Ökdem, 1994
yılından beri kırılamayan

20 yaş altı kadınlar 
yüksek atlama Türkiye
rekorunu  eline geçirdi

Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Milli atıcı Cevat Karagöl



Tarım ve Orman Bakanlığı, evlerden ve yemek şirketlerinden toplanan atık yağlarların tavuk 
yemlerine katıldığı yönündeki iddialar sonrası denetimlerini sıkılaştırdı. 1 ton tavuk yemine 50 kilo
asit yağı katıldığını belirten Mustafa Ezici, “Bu yağların yem sanayinde kullanılması yasak” dedi

T ürkiye'de 3 farklı firma yılda
yaklaşık 30 bin ton atık yağ top-
luyor. Atık yağlardan elde edilen

asit yağının gıdada ve yemde kullanımı
yasak. Fakat iddiaya göre yem firmaları
maliyeti daha düşük olduğu için bu
yağları kullanıyor. Yağ firması sahibi
Mustafa Ezici'nin Tarım ve Orman Ba-
kanlığı'na şikayeti üzerine bakanlık ha-
rekete geçerek 81 ilde inceleme başlattı.
Ezici, biodizele dönüştürülmek üzere
toplanan ve insan sağlığını tehdit eden
bu yağların işlemden geçirdikten sonra
yasak olmasına rağmen yem sanayicile-
rine satıldığını, bunun da tavuklara yem

olarak verilerek sofralara girdiğini öne
sürdü.

1 ton yeme 50 kilo asit

1 ton tavuk yemine 50 kilo asit yağı ka-
tıldığını belirten Ezici, "Türkiye'de bu
atık yağları toplayan 3 firma var. Topla-
dıkları yağları işlemden geçirip asit yağ
elde ediyorlar. O da sadece teknik ve sa-
nayi amaçlı kullanılabilir. Böyle satılırsa
tonu bin 500 lira ama yem firmalarına
tonunu 2 bin 200 liradan satıyorlar"
diye konuştu. Bu firmaları bakanlığa şi-
kayet ettiğini söyleyen Mustafa Ezici,
"Şikayetim üzerine bakanlık talimatıyla

81 ilde inceleme başlatıldı. Bazı firma-
lara cezalar kesildi. Türkiye'nin en
büyük 5 tavuk firması yıllardır asit yağlı
yemleri tavuklara yediriyor. Asit yağını
enerji versin diye tavuk yeminde kulla-
nıyorlar, bunu yiyen tavuk çabuk büyü-
yor. Aslında bu yağların yem sanayinde
kullanılması yasak. Bilinçli olarak yağ-
lar yemlerde kullanılıyor o tavuğu da
insanlar tüketerek sağlıklarını riske atı-
yor" ifadelerini kullandı.

Soya ya da ayçiçek yağı

Türkiye'de yılda yaklaşık 300 bin ton
atık yağın oluştuğunu belirten Ezici,

"Bu yağların yüzde 10'u yani 30 bin
tonu toplanabiliyor. Üretilen asit yağları
satılırken üzerine 'gıdada ve yemde kul-
lanılamaz' yazıyor. Tavuk firmalarının
ham soya veya ayçiçek yağı kullanma-
ları gerekiyor. Bu yağların tonu 800
dolar asit yağlara göre daha pahalı ol-
duğu için firmalar maliyeti düşürmek
için böyle yapıyor" dedi. Biodizele çev-
rim aşamasında toplanan yağlar, işleti-
liyor ve sodyum hidroksit ile rafine
edilerek saflaştırılıyor. Saflaştırılan yağ-
dan yan ürün olarak sopistok çıkıyor.
Buna da sülfürik asit verilerek asit yağı
diye başka bir ürün elde ediliyor. DHA

15 OCAK 2019 SALI www.gazetedamga.com.tr 
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafın-
dan bu yıl 5'incisi düzenlenen Basın
Ödülleri Gecesi'nde geçtiğimiz akşam
Türk halk müziğinin en başarılı kadın
seslerinden Sevcan Orhan sahne aldı.
Başarılı sanatçı, gece boyunca sevilen
türkülerden sanat müziğine kadar ses-
lendirdiği parçalarla ruha hitap ederken
kırmızı elbisesiyle de göz kamaştırdı.
Kendisini kulisinde ziyaret eden İsmail
Küçükkaya’nın çok sevdiği türkü “Suzan
Suzi”yi istek yapması üzerine sahnede
okuyan Orhan, dinleyicilerden büyük bir
alkış aldı. Sevilen sanatçı, türkülerin yanı
sıra “Veda Busesi”, “Bir Kızıl Goncaya
Benzer Dudağın” gibi Türk sanat müziği
parçalarını davetlilerle birlikte söyledi.
Geceye, Gaziantep Valisi Davut Gül, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu ve bazı vekillerin yanı
sıra gazeteciler de katıldı.

Büyükçekmece Rizeliler Der-
neği olağanüstü kongresini ger-
çekleştirdi. Kongreye tek liste ile
giren ve yeniden Dernek Başkanı
seçilen Turgut Berberoğlu, bütün
davetlileri selmalayarak, yeni
yılın huzurlu ve sağlıklı geçme-
sini diledi. Türkiye'nin yerel se-
çimlere hazırlandığını ifade eden
Berberoğlu, "Seçimlerin bütün
ülkemize hayır getirmesini diliyo-
rum" dedi. 

Haklı eleştiriler geldi

Yaklaşık bir yıl önce olağan genel
kurul yaptıklarını dile getiren
Berberoğlu, "Henüz bir yıl geç-
meden olağanüstü kongre kararı
aldık. Yönetim kurulumuz maa-
lesef geçen bir yıl içerisinde her-
hangi bir çalışma yapamadı. Bir
güvensizlik ortamı oluştu. Yöne-
timimiz 18 kişiden oluşuyor. Bu
arkadaşlarımız toplantılara istik-
rarlı bir şekilde gelirken bazıları
hiç gelmedi. Bu da ayrı bir hu-
zursuzluk yarattı. Ve haklı olarak

emek veren arkadaşlarımız itiraz
etti. Ben de bunu haklı bularak
olağanüstü kongre kararı aldım.
İnşallah yeni yönetimimiz çok
daha başarılı çalışmalara imza
atacak" açıklamasında bulundu. 

Biz her fikre açığız

İkinci Bahar Derneği ile kader
birliği yaptıklarını dile getiren
Berberoğlu, "Aramızda protokol
var. Onlara ne söz verdiysek ar-
kasındayız. Ben hayatımı de-
mokrasiye adamış bir insanım.
Verilen her sözün en önce ben
arkasındayım. Güvensizlik yara-
tacak sözlere fırsat verilmemeli-
dir. Yeni yönetimle yapacağımız
ilk toplantıda bunları konuşaca-
ğız. Burada hiç kimsenin bir baş-
kasının huzurunu kaçırmaya
hakkı yoktur. Buna asla fırsat
vermeyeceğiz. Biz her fikre açı-
ğız. Fikirler çatıştıkça doğru or-
taya çıkar. Fakat boş sözlere de
ayıracak zamanımız yok" ifadele-
rini kullandı. BARIŞ KIŞ

yeni yılın ilk konserinde
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ses Sanatçısı Aylin Şengün
Taşçı’yı ağırlayan Büyük-
çekmece Belediyesi, Türk
sanat musikisi sevenlere
keyifli bir gece yaşattı. Se-
venleri tarafından dakika-
larca alkışlanan sanatçı
Aylin Şengün Taşçı Bü-
yükçekmece’nin atmosfe-
rinden ve enerjisinden çok
etkilendiğini söyleyerek
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan
Akgün’e teşekkürlerini
iletti. Başkan Dr. Hasan
Akgün’ü temsilen konsere
Belediye Başkan Danış-
manı Tarihçi – Yazar Sa-
cide Bolcan ve Belediye

Başkan Yardımcısı Başak
Sancar katıldı. 

Unutulmaz bir konser

Sanatçı Aylin Şengün
Taşçı’yı tebrik eden Belediye
Başkan Yardımcısı Başak
Sancar, “Bizleri muazzam
bir Türk Sanat Müziği kon-
seriyle karşıladınız. Ne
kadar yetenekli olduğunuz
ortada. Sesiniz ve yorumu-
nuzla Büyükçekmecelilere
unutulmaz bir konser yaşat-
tınız. Sayın başkanımız siz-
lere sevgi ve saygılarını iletti.
Bu güzel akşamı bizlere ya-
şatan değerli Büyükçekme-
celilere ve sanatçımıza çok
teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.  

Büyükçekmece Belediyesi TRT Sanatçısı
Aylin Şengün Taşçı’nın unutulmaz Türk
Sanat Müziği konserine ev sahipliği yaptı.
Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar,
“Ne kadar yetenekli olduğunuz ortada”
diyerek Taşçı'ya methiyeler düzdü

TAVUK FIRMALARI 
UCUZA KACIYOR!

Berberoğlu
güven tazeledi
Olağanüstü kongreye giden Büyükçekmece Rizeliler Derneği’nde, başkanlığa
yeniden Turgut Berberoğlu seçildi. Berberoğlu, son bir yıl içerisinde yönetimde
huzursuzluk olduğunu belirterek, “Güvensizlik ortamına fırsat vermem” dedi

Dernek üyelerinden dedikoduya
kulak asmamalarını isteyen Berbe-
roğlu, “Buna fırsat vermeyin” dedi. 

Sevcan Orhan
gazeteciler
için söyledi

Büyük bir yetenek

MÜZİKLİ SHİRLEY 
BEYLİKDÜZÜ’NDE
Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk’un yönetip oynadığı
tek kişilik müzikli komedi oyunu Shirley, Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi
Türk Tiyatrosu’nun sevilen ve
başarılı oyuncusu Sumru Yav-
rucuk,  tek kişilik oyunu ‘Shir-
ley’ ile BAKSM’de izleyici
karşısına çıktı. Sayısız tiyatro
ödülünün sahibi Yavrucuk, yö-
netmenliğini de üstlendiği
oyundaki tüm karakterleri sah-
nede tek başına ustalıkla can-
landırdı. 

Unutulmaz bir akşam

Komik ve eğlenceli bir kendini
keşfediş hikayesi olan Shirley,
başarılı oyuncu Sumru Yavru-

cuk’un yorumuyla Beylik-
düzü’ndeki sanatseverlerle bu-
luştu. Willy Russell’in Shirley
Valentine adlı oyunundan
‘Shirley’ ismiyle Türkçe’ye
uyarlanan oyunda; kendini ai-
lesine ve çocuklarına adamış
ancak kimseyi memnun ede-
memiş, kendini mutfağa hap-
setmiş Shirley Valentine’in
öyküsünü komik ve eğlenceli
bir dille yorumlayarak sahneye
taşıyan Yavrucuk, tiyatro tut-
kunlarına unutulmaz bir
akşam yaşattı. 

Cahillikle 
ikiz kardeş
Bağcılar Belediyesi Enderun yete-
nekli Çocuklar Merkezi’nde her ay dü-
zenlenen kariyer buluşmaları
programının bu ayki konuğu ünlü res-
sam İlhami Atalay oldu. Öğrencilerin
aileleriyle birlikte katıldığı programda
konuşan Atalay, “Allah bütün alemleri
bir nizam, ölçü ve sanat çerçevesinde
yaratmıştır. Yeter ki insanoğlu yaratılış-
taki kusursuzluğu görmek için gayret
göstersin, gönül gözüyle bakabilsin.
Müslüman sanattan uzak olamaz, sa-
natsızlık cahillikle ikiz kardeştir” dedi.  

Sanatı iyi okumalıyız

"Âşık olduğumuz güzellik, sanattır
diyen Atalay, “Yeryüzündeki sanatı iyi
okumalıyız, Rabbimiz insanları ve diğer
canlıları ‘altın oran’ ile yaratmıştır. Yü-
zümüzde, bedenimizde ‘altın oran’ şif-
relenmiştir. Yeter ki insanoğlu
yaratılışındaki kusursuzluğu görmek
için gayret göstersin, gönül gözüyle ba-
kabilsin" dedi. Günümüzde insanların
boş bakışlar sergilediğinden yakınan İl-
hami Atalay, derinlemesine ve ince ba-
kışlar ile yaşadığımız dünyanın sanat
değeri tarafının yakalanabileceğini,
öbür türlü yaratılış sanatını ve şifrelerini
boş bakışlarla kaçırmaya mahkûm ol-
duğumuzu söyledi.  Bazı sanatçıların
bedenlerinin ülkemizde, sanat anlayışla-
rının ülke dışında olduğunu söyleyen İl-
hami Atalay; ülke insanımız için değil
Amerika ve Avrupa’da bir kısım insan-
ları memnun etmek için sanat yapıldı-
ğını ve bunun sanat emperyalizmi
olduğunu iddia etti. 

Sezaryen bebekler alerjik oluyor
Başakşehir Kadın Aktivite Merke-
zi’nde (BAKMER) “Çocuklarda Kış
Hastalıkları ve Alerjilerle Nasıl Başa Çı-
kabiliriz?” semineri düzenlendi. Dr. Ali
Fuat Serpin, “Bin hasta üzerinde yaptığı-
mız çalışmada saptadığımız bir gerçek

var. Sezaryenle doğan çocuklarda alerji
daha çok görülüyor” dedi. Serpin, “Bin
hasta üzerinde yaptığımız çalışmada
saptadığımız bir gerçek var. Sezaryenle
doğan çocuklarda alerji daha çok görü-
lüyor” diye konuştu.

Mustafa Ezici,
“Türkiye'nin en
büyük 5 tavuk
firması yıllardır
asit yağlı yem-
leri tavuklara
yediriyor. Asit
yağını enerji
versin diye

tavuk yeminde
kullanıyorlar,
bunu yiyen
tavuk çabuk 

büyüyor” diye
konuştu. 

Başak Sancar, (solda) TRT Sanatçısı
Aylin Şengün Taşçı’yı tebrik etti.


