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o KUrŞUnlar TeMİz ToPlUMa SıKılDı
Şişli Belediyesi'ndeki maka-
mında vurularak öldürülen
İmar ve Şehircilikten Sorumlu

Başkan Yardımcısı Cemil Candaş dava-
sının karar duruşmasının görüleceği
Çağlayan Adliyesi’ne yürüyüş düzen-
lendi. Şişli Belediyesi’nden başlayan 
yürüyüşe Belediye Başkanı Hayri İnönü,
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,

Cemil Candaş’ın çalışma arkadaşlarıyla
birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Yü-
rüyüşün ardından açıklama yapan Bele-
diye Başkanı Hayri İnönü, “Cemil’i
aramızdan alan o kurşunlar geçmişin
kirli ilişkilerini sürdürmek isteyenler ta-
rafından, temiz toplum ve temiz beledi-
yecilik için mücadele edenlere sıkıldı”
açıklamasını yaptı. 

ç
HUKUK DeVleTİ KaVraMları zeDelenDİ
“Cemil’i katlederek bu işin ne
kadar zor olacağını gözümüze
sokmak istediler” diyen Hayri

İnönü, “Cemil Candaş, Şişli’de tohumları
1994 yılında atılmaya başlanan ve onu iz-
leyen 20 yıl boyunca bir model haline ge-
tirilen yozlaştırılmış belediyecilik
anlayışına karşı başlattığımız mücadele-
nin kararlı ve anlamlı bir temsilcisiydi.

Literatüre kimilerince ‘Şişli modeli’ diye
geçirilen bu anlayışla toplumumuzun
ahlak yapısı tahrip edildi. Demokrasiye
olan inanç zayıflatıldı. Hukukun üstün-
lüğü ve hukuk devleti kavramları zede-
lendi. Ama en önemlisi Şişli halkının
ekonomik ve sosyal hakları gasp edildi.
Bu modeli ortadan kaldırmanın çok kolay
olmayacağını biliyorduk” dedi. I SAYFA 5
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 
milyonlarca öğrencinin heyecanı olan
karne gününde, kendi çocuklarının
neşesine ortak oldu. Çocuklarının
notlarını görünce İmamoğlu'nun
gülümsemesi dikkat çekti

Notları görünce

GULUmSEDI
İlçe ilçe ziyaretlerine devam
eden ve geçtiğimiz günlerde

Galatasaray ile Fenerbahçe başkan-
ları ile görüşen Ekrem İmamoğlu,
karne gününde çocuklarını ziyaret
etti. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte
2. sınıf öğrencisi kızı Beren 
İmamoğlu ve 8. sınıf öğrencisi oğlu

Semih İmamoğlu’nun karne heyeca-
nına eşlik eden İmamoğlu’nun, 
çocuklarının karne notlarını görünce
yüzündeki gülümsemesi dikkatler-
den kaçmadı. Çocuklarının karne
heyecanlarına ortak olan İmamoğlu,
kızının sınıf arkadaşları ve öğretme-
niyle toplu fotoğraf çektirdi.
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Depreme hazırlık şart!
Avcılar Belediye Başkanı Han-
dan Toprak, Mahalle Afet Gö-

nüllüleri (MAG) ekibinin sertifika
törenine katıldı. Tören sonrası MAG
ekibiyle bir araya gelen Toprak, "Ça-
lışmalarını, eğitimlerini ve tatbikatla-
rını yakından gözlemlediğim MAG
ekibini başta Başkanı Hüseyin Kara-
dayı olamak üzere kutluyorum” dedi.
“Özellikle bölgemizin en önemli so-
runu olan depremde nice hayat, ha-
zırlıklı, eğitimli olmaya bağlı” diyen

Toprak, “Unutmayalım ki; depremin
ne zaman ve kaç şiddetinde ol-

duğu değil, bizim ne kadar ha-
zırlıklı olduğumuz önemlidir”
ifadelerini kullandı.
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KARAR DURUŞMASINDA ORTALIK KARIŞTI

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu
Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce

belediye binasında başından vurularak öldürülmesine iliş-
kin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

Duruşmada taraflar birbirlerine saldırdı.
Mahkeme, Cemil Candaş'ı “kişinin ye-
rine getirdiği kamu görevi nedeniyle
kasten öldürme” suçundan sanık
Şenol Şahin hakkında ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sa-
nıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz
da öldürmeye azmettirme suçundan

16'şar yıl hapis cezasına
alırken; sanıklar Hacı

Avcı ve Engin Gölve ise
öldürmeye yardım su-
çundan 8'şer yıl hapis
cezasına çarptırıldı.
Aralarında Selahattin
Keten'in de bulun-

duğu 5 sanık hak-
kında ise beraat
kararı verildi.
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esenyurt isminin 
hakkını verecek

AK Parti Esenyurt Be-
lediye Başkan Adayı

Azmi Ekinci, Esenyurt’un
gelişen bir ilçe olması dolayı-
sıyla ortaya çıkan ihtiyaçları-
nın belediyecilik tecrübesiyle
karşılanacağını belirterek,
“Esenyurt’u ismiyle mü-
semma esenliğin, huzurun,
mutluluğun, sükunetin
hakim olduğu bir ilçe haline
getireceğiz” dedi. I SAYFA 6
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İbb’yi anlamak
mümkün değil!

İBB’nin Kadıköy Belediye
binasının karşısında bulu-

nan 10 billboardu kaldırması tep-
kiyle karşılandı. Başkan Aykurt
Nuhoğlu, “İBB'yi gerçekten anla-
mıyorum” diye konuştu. I SAYFA 4

ç

Muhterem nur’dan
şikayetçi oldular

Engelsiz Yaşam Vakfı,
şehit aileleri ve engelli-

ler yararına düzenlenen ge-
cede Müslüm Gürses'in
filminde kullanılan gömleği
ile özel tasarlanan yüzüğün
açık arttırmada satılmasının
ardından, gömlek ve yüzü-
ğün sanatçıya ait olmadığını
belirterek 'dolandırıcılar'
açıklaması yapan Muhterem
Nur hakkında basın yoluyla
hakaret suçundan şikayetçi
oldu.  I SAYFA 5

ç

Ligin ilk yarısını lider Medipol Başakşe-
hir'in 6 puan gerisinde tamamlayan 

Galatasaray sezonun ikinci devresini evinde
konuk edeceği MKE Ankaragücü maçı 
ile açıyor. Zorlu karşılaşma saat 19.00'da
başlayacak.  I SAYFA 7
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Cimbom evinde
baSlıyor

GECE GUNDUZ
CALISACAGIZ

Bizim Beylikdüzü Vakfı Başkanı Halis Kahriman, “AK
Partili olarak gece gündüz çalışacağız. AK Parti bayrağını

Beylikdüzü Belediyesi’nin önüne dikeceğiz” dedi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü vesilesiyle gazetecilerle

bir araya gelen Bizim Beylikdüzü Vakfı
Başkanı Halis Kahriman, AK Parti
Beylikdüzü Belediye Başkan Aday
Adaylığı süreci hakkında konuştu. Bu
süreçte 17 kişi ile yarıştıklarını belirten
Kahriman, “Genel Merkezimiz bilgili,
yetenekli, yakışıklı, karizmatik, arkada-

şımız Mustafa Necati Işık'ı aday gös-
termiştir” dedi. “Bizler davamızı dü-
şünmek zorundayız” diyen Kahriman,
“Daha çok gencim. Biz AK Partili ola-
rak gece gündüz demeden çalışacağız.
İnşallah AK Parti bayrağını Beylik-
düzü Belediyesi'nin önüne dikeceğiz.
Asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz”
açıklamasını yaptı. 
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DAVAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Seçim atmosferine giriyoruz
İBB Başkanı Mev-
lüt Uysal, yerel

seçimlerde AK Parti'den
aday olarak gösterildiği
Büyükçekmece'de vatan-
daşlarla buluştu. Başkan
Uysal, “Ağır ağır seçim
atmosferine giriyoruz.
İnşallah Büyükçekmece
adına, büyükşehir adına,

ülkemiz adına hayırlı
olur diyoruz” dedi. Yarı-
yıl tatiline giren öğrenci-
lere de mesaj veren
Uysal, “Bu sevinci yaşa-
yanlarda oldu, üzülenler
de oldu. İnşallah karne-
siyle üzülenlerde ikinci
dönemde telafi eder”
diye konuştu.
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sABAhlArı yorgun uyanmak,
gün içinde yaşanan halsizlik,
günlük işleri yaparken yaşanan

isteksizlik ve genel bir bitkinlik hali… Çoğu
zaman yüksek iş temposu ve şehir yaşamı-
nın hızından kaynaklandığı düşünülen bu
belirtiler aslında ciddi hastalıkların habercisi
olabilir. Tiroitten kansere birçok hastalığın
işareti olabilen yorgunluğunuz geçmiyorsa
altında yatan nedenlerin mutlaka araştırıl-
ması gerekir. Memorial Ataşehir Hastanesi
Dahiliye Bölümü’nden Prof. Dr. Birsel Ka-
vaklı, yorgunluğun en sık görülen nedenleri
ve dikkat edilmesi gereken noktalar hak-
kında bilgi verdi.
Yorgunluk, normalde bir insanın günlük işle-
rini yaparken kendini yorgun hissetmesi, ye-
tersiz hissetmesi olarak tanımlanabilir. Kimi
insanlar yaşından hiç beklenmedik bir şe-
kilde atak olabilir ya da genç yaşta kişi
yemek yemeye, yatmaya hatta dinlenmeye
bile üşenir halde olabilir. Bu durum bir üşen-
geçlik mi, enerji düşüklüğü mü ya da hasta-
lıktan mı kaynaklanıyor bunun belirlenmesi
çok önemlidir. İşte kendisini yorgunluk ola-
rak da gösterebilen 6 önemli hastalık. 

1. Kansızlık: Yorgunluğun en sık görül-
düğü hastalık grubu anemidir. Çünkü oksi-
jen taşıyan hemoglobinin eksikliği kişinin
kendini yorgun ve halsiz hissetmesine neden
olur. Bu durumda kişiye mutlaka bir uzman
doktor muayenesi ve gerekli tetkikler yaptı-
rılmalıdır. Gerekli tedavi planlaması kansız-
lık giderildikten sonra yorgunluk hissinin de
kaybolduğu görülecektir.

2. Depresyon ve stres: Yorgunluğa yol
açan hastalıklardan ikinci sırada depresyon

gibi psikosomotik hastalıklar gelir. Depres-
yon da kişilerin kendisini yorgun hissetme-
sine neden olabilir.

3. Tiroit hastalıkları: Hipotiroidi başta
olmak üzere endokrin hastalıklar da kişinin
kendisini çok yorgun hissetmesine neden
olur. Hatta hipotiroidi hastalarının etrafla-
rında tembel olarak tanımlanan kişiler ol-
duğu söylenir. İş yapmak istemeyen,
yerinden kalkmakta zorlanan, iş yapma gü-
cünü kendinde hissetmeyen insanlardır
bunlar genelde. Yine endokrin hastalıkların-
dan şeker hastaları da sürekli yorgundurlar.
Bu insanlar kendilerini yorgun, bezgin ve
güçsüz hissederler. Şeker seviyeleri yüksek
olduğu zaman günlük yaşamları bile kesin-
tiye uğrayabilir.

4. Kanser: Yorgunluk, bir takım erken on-
kolojik hastalıkların belirtisi de olabilir. Kan-
ser hücreleri hastanın tüm vücut sistemlerini
bozarak yorgunluğa neden olabilir. Örneğin
kansızlık yapmışsa, beslenmeyi bozuyorsa
yorgunluk yaratabilir. Bir de tümörler insan
organizmasına göre çok hızlı metabolik ak-
tiviteye sahiptir. Yani şekeri daha hızlı tüketir,
kişinin kan şekerini düşürür ve oksijeni daha
çok harcarlar. Çünkü tümörler hızlı büyüyen
dokulardır. Gereksinimleri de çok fazladır ve
kişinin aleyhine alıp bunları harcadıkları için
de kişi kendini yorgun hissedebilir.

5. Kalp hastalıkları: Kalp yetmezlikleri-
nin de en önemli belirtilerinden birisidir
yorgunluk. Hatta kalp hastalıklarının en
erken bulgularından birisidir. İster kapak
lezyonu olsun, ister kalp damar hastalıkları
olsun, bunlar kalbin oksijen ihtiyacını kar-

şılamasına engel oldukları için yorgunluk
yaratırlar. Kişi bir kat merdiven bile çıksa
yorulur, bacakları kesilir, nefessiz kalır.

6. Enfeksiyon hastalıkları: Vücutta çe-
şitli nedenlerle ortaya çıkan enfeksiyon
hastalıkları da yorgunluğun sık görülen ne-
denlerini oluşturmaktadır. Bunlar; hepatit
yani karaciğer iltihaplanması kalbin iç yü-
zünün iltihabı, kalp zar iltihapları, verem,
parazit hastalıkları, AIDS şeklinde
sıralanabilir. 
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A cıbadem Kozyatağı Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur
Ecem Baydı Ozman; “Bazı besin-

ler, ilaçların metabolizmadaki davranışla-
rını değiştirebiliyor. Besin-ilaç etkileşimi
sonucunda ilacın etkisi azalabildiği gibi,
artabiliyor da; hatta zehirlenmeye ve
ölümcül sonuçlara dahi neden olabiliyor”
diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur
Ecem Baydı Ozman en yaygın görülen
besin-ilaç etkileşimlerini anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

Antibiyotik etkisini azaltıyor

Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum,
antibiyotiyotiklerin etkisini azaltabiliyor.
Bu nedenle peynir, süt, yoğurt gibi yiyecek-
ler tüketeceğiniz zaman ilaç kullanımı ile
arasında en az 2 saat geçmesine özen gös-
terin. Ayrıca kafeinli içecekler veya doma-
tes gibi asitli besinler antibiyotiklerle
birlikte veya yakın zamanda alındığında
mide hassasiyetini artırabiliyor.

Etlere dikkat

Etin yanında yoğurt yemek, ayran içmek
zararlı mıdır? sorusu çoğu insanın aklına
gelen sorulardan biri. Süt, yoğurt, peynirde
bulunan kalsiyum, et ve et ürünleri ile alı-
nan demirin emilimini engelliyor. Aynı şey
demir ilaçları için de söz konusu. Eğer
demir ilacı alıyorsanız kalsiyum içeren yi-
yeceklerle bu ilaçları aldığınız zaman ara-
sında en az 1.5-2 saat geçmesine özen
gösterin. Aynı durum çay, kahve ve kırmızı
şarapta bulunan tanen adlı madde için de

geçerli. Bu madde demir ilaçları ile birlikte
alındığında demir emilimini engelliyor.

Greyfurt da korkutabilir

Greyfurt bazı antibiyotik türleri ile
etkileşime girerek, birlikte
veya çok yakın saatlerde
tüketildiğinde birden
fazla doz antibiyotik
alınmışçasına etki
gösterebiliyor. Bu
nedenle bu anti-
biyotik türlerini
alırken greyfurt
tüketiminizle
arasında en az 4
saat geçmesinde
fayda var. Grey-
furt alerji ilaçlarını
da sevmiyor ve baş
dönmesi ile sersemlik
hissine yol açabiliyor.

Aşırı muz ritmi bozuyor

Hipertansiyonu tedavi etmede kullanılan
bazı idrar söktürücü ilaçlar vücuttan su ve
sodyumu uzaklaştırırken potasyum seviye-
sini yükseltiyor. Bu da kalp ritm bozukluğu
gibi problemlere neden olabiliyor. Her hi-
pertansiyon ilacı buna sebep olmamakla
birlikte hekiminizden ilacınızın içeriğini ve
diyetinizde potasyumu kısıtlayıp kısıtlama-
manız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Eğer he-
kiminizi potasyum kısıtlaması öneriyorsa
iyi birer potasyum kaynağı olan muz, pa-
tates, kayısı ve taze yeşil yapraklı sebzeleri

diyetinizde azalt-
manızda fayda var.

Sebzeler etkiyi 
düşürüyor

Kan sulandırıcı ilaçların bazıları
lahana, ıspanak, pazı, maydanoz, semiz-
otu, marul, karaciğer, yeşil çay, brokoli, şal-
gam gibi K vitamininden zengin besinlerle
birlikte tüketildiğinde ilacın etkisi azalıyor.
K vitamininden zengin bir diyet bu ilaçlara
karşı direnç gelişimine veya bu ilaçların
pıhtılşamayı önleyici etkilerinin azalmasına
sebep olabiliyor. Aynı zamanda diyette K
vitaminini çok düşük almak da kan sulan-
dırma etkisini artırabiliyor. Yine bu tip ilaç-
lar kullananların sarımsak tüketimine de
dikkat etmesi şart. Bu nedenle olması gere-
ken hergün aynı ve uygun miktarda K vita-

mini almak. Kan sulandırıcı kullanıyorsa-
nız K vitamini kısıtlaması konusunda heki-
minize danışın ve diyetinizin K vitamini
içeriğinin değerlendirilmesi için bir bes-
lenme uzmanına başvurun.

Antidepresan önemli

Bazı antidepresanların tiraminden zen-
gin olan; eski peynir, bazı alkollü içecek-
ler, incir, bakla, soya sosu, tavuk ve dana
ciğeri gibi besinlerle bir arada tüketilme-
mesinde fayda var. Antidepresan kullan-
maya başladıysanız bu yiyecekleri tüketip
tüketmemek konusunda hekiminizden
mutlaka bilgi alın. Zira bazı antidepre-
sanlar bu türden tiramince zengin besin-
lerle birlikte alındığında kan basıncını
ölümcül seviyeye çıkarabiliyor.
HABER MERKEZİ

2 YAŞAM

Sarımsaktan greyfurta, ıspanaktan muza, sütten yoğurda… Her biri
şifa kaynağı olan besinler bazı ilaç türleriyle bir araya geldiğinde
etkileşime girerek tam tersine olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor
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sUtle IlAcI
kArIstIrmA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem
Baydı Ozman; ”Nefes alma ile ilgili hastalıkla-
rın tedavisinde kullanılan bronş ve bronşçukla-

rın genişlemesini sağlayan bazı ilaçları
kullanırken dikkat edilmeli. Zira bu ilaçlardan
bazıları siyah çay, yeşil çay, kahve, kola, çiko-

lata, alkol ile bir arada tüketildiğinde; kalp
atış hızında artış, sinirlilik, baş ağrısı,

bulantı ve kusma gibi problem-
lere neden olabiliyor”

diyor.

Alkol AslA!

Yorgunluk hastalık olmasın
Çoğu zaman yüksek iş temposu ve şehir yaşamının hızından kaynaklandığı düşünülen yorgunluk belirtileri ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Uzmanlara
göre kişi, daha önce yorulmadan rahatlıkla yapabildiği işleri artık yorularak yapıyorsa bir doktora başvurmalı, yorgunluğun sebebi araştırılmalıdır

Burnumuz neden kurur?
Aşırı kuru burun sizi çok rahatsız edebi-
lir, canınızı yakabilir hatta sizi utandırabi-
lir. Burnunuz kuruduktan sonra burun

pasajlarınızın içinde nem kalmaz. Bunun nedeni
çevresel koşullar, bazı ilaçlar veya tıbbi bir durum
olabilir. Kuru burnunuzu evde hazırladığınız ilaç-
larla nemlendirebilirsiniz ancak kuruluk devam
ederse veya acı çekerseniz doktorunuza 
danışmalısınız.
İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park
Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uz-
manı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, aşırı kuru burun ra-

hatsızlığının belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntem-
leri hakkında bilgiler verdi.

Nemlendirmek önemli

Aşırı kuru burun kanallarını tedavi etmek için, nor-
malden daha fazla sıvı tüketmelisiniz. Burunu iyi
nemlendirmek önemlidir. Buruna bir şeyler uygula-
mak yerine burun dokularını daha fazla sıvı almak
suretiyle yeniden sulandırmak daha önemli. Burun
spreyleri ve bir nemlendirici veya buhar makinesi
çalıştırmak burun kanallarını nemlendirmeye yar-
dımcı olabilir. Düzenli olarak bir antihistaminik kul-

lanıyorsanız, doktorunuza bu ilacı bırakıp bırakma-
yacağınız konusunda danışın.

Krem sürmeyin

Anti-anksiyete ve depresyon ilaçları bazen burun ve
boğazda kuruluğa neden olabilir. Kuruluk sizi ra-
hatsız ediyorsa kullandığınız ilaçları değiştirmek
için doktorunuza danışın. Kuru bir burun, mikrop-
lara karşı özellikle hassas olduğu için, dikkat edil-
mesi gereken bir husustur. Mikroplar, çatlaklardan
içeri kolayca girebilir. Bu yüzden burun nemlendiril-
melidir. Burnunuzu nemlendirmek için burun delik-
lerinize herhangi bir krem sürmeyin. Bu tür maddeler
ciğerleri etkileyebilir. Bu durum zamanla lipoid zatür-
ree adı verilen tehlikeli bir duruma neden olabilir. Bur-
nunuzu nemlendirmek istiyorsanız bir tülü ıslatın ve
burnunuzun iç kısmına bir süre bastırın.

Her şeyin başı diş
Diş sağlığı yetişkinlerde olduğu kadar ço-
cuklarda da büyük önem taşıyor.
Bu konuda ailelerin dikkatli olması gerekti-

ğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Edibe Egil, “Çocuk-
larda gece
beslenmesi diş-
lerin çürümesine
sebebiyet veri-
yor” dedi. Ço-
cukluk çağı
çürükleri olarak
adlandırılan
okul öncesi ço-
cuklarda ve be-
beklerde görülen
diş çürükleri, ço-
cukların sosyal
yaşamını ve
davranışlarını
tehdit ediyor.
Önemsenmeyen
süt dişlerindeki
çürüklerin ço-
cukların yaşam
kalitesini düşür-
düğünü belirten
Beykent Üniver-
sitesi Çocuk Diş
Hekimliği Bö-
lümü Dr. Öğre-
tim Üyesi Edibe
Egil, "Çocukların sosyal hayatlarına devam edebil-
mesi için dişlerin sağlıklı bir şekilde ağızda korun-
ması gerekiyor” dedi.

Aileler bilinçlenmeli

Diş sağlığının ebeveynler tarafından göz ardı edildi-
ğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Edibe Egil, “Ailelere
süt dişlerinin önemini anlatıyoruz. Bütün dişlerin 6
yaş civarında değiştiğinin değil de 12 - 13 yaşına
kadar ağızda duran süt dişlerinin de olduğundan ve
süt dişlerinin temizlenmesinin öneminden bahsedi-
yoruz. Çocuğun ilk dişi ağzına geldikten sonra ebe-
veynlerin bir diş hekimine gidip çocuklarını kontrol
ettirmeleri gerekiyor” diye 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 bu-
lundurur. 

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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Kartal'da önceki gün
Bedrettin Dalan'ın

oğluna ait bir aracı
çaldıktan sonra
kaçarken takip

eden korumalar
tarafından başından
vurularak öldürülen

Cemil Ö.(38)'in suç
ortağı yeğeni 

Emrah Y.(23) polis
tarafından 

gözaltına alındı

K artal, Orhantepe Mahallesi, Or-
hangazi Caddesi üzerinde dün
sabah saatlerinde meydana gelen

olayda Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Da-
lan'a ait cip çalan şüpheliler hızla kaçmaya
başlamıştı. Bedrettin Dalan'ın yakın koru-
maları takip ettikleri araca ateş ederek dur-
durmaya çalışırken direksiyonda bulunan
şüpheli Cemil Ö. başından vurularak haya-
tını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren yakın
korumalar ise bir süre sonra polise teslim
olmuşlardı.

Polis şüphelileri tespit etti

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlığı Büro
Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan
soruşturmada polis şüphelilerin cip çal-
maya çalıntı lüks bir araçla geldiğini tespit
etti. Bu araçta bulunan Cemil Ö.'ün araçtan
inerek çaldığı cipi kullanmaya başladığı
diğer araçla birlikte hızla kaçmaya çalıştık-
ları öğrenildi. Korumaların açtığı ateş so-
nucu Cemil Ö.'nün vurulmasının ardından
şüphelilerin kullandığı diğer lüks aracın
hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Hastanede gözaltına alındı

Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri

kaçan kişinin hastanede arkadaşını ara-
maya geleceği ihtimali üzerine Kartal
Eğitim ve Araştırma hastanesi önünde
pusu kurdu. Bir süre sonra yine çalıntı
başka bir aracın içinde hastane önüne
gelen şüpheli Emrah Y. polis tarafından
gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta
Emrah Y.'nin ölen Cemil Ö.'nün yeğeni
olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin olay ye-
rindeki ikinci araçla kaçtıktan sonra Kar-
tal, Kurfalı mahallesine gittiği burada o
aracı terk ederek daha önceden çaldığı
başka bir otomobile bindiği öğrenildi.
Şüphelinin dayısının durumunu öğren-
mek için hastane önüne geldiği tespit
edildi.

Bu 22'nci gözaltına alınışı

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri
süren Emrah Y.'nin aralarında oto hırsız-
lığı, kişiyi hürriyetinden mahsun bırakma,
evden hırsızlık gibi suçlardan toplam 22
kez polis tarafından yakalandığı belirtildi.
Poliste ifadesi süren şüphelinin iddiaları
kabul etmeyerek olay sırasında olay ye-
rinde olmadığını söylediği belirtildi.
Emrah Y. emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edildi. DHA

YAkAlAnmAsı
1 geCe surdu

Gaziosmanpaşa'da bulunan
bir lisenin önünde kavga

çıktı. Kız meselesi yüzünden
çıktığı öğrenilen kavgada 2

kişi yaralanırken bir kişi
gözaltına alındı

Olay saat 08.30
sıralarında Fevzi
Çakmak Mahalle-

si'nde bulunan bir lisenin
önündeki caddede meydana
geldi. İddiaya göre, E.B.
isimli öğrenci, B.S'nin kız ar-
kadaşına "karne günü sana
bir sürprizim var" dedi. Kız

arkadaşı da durumu B.S.'ye
anlattı. Öğrenci olmayan
B.S. lisenin önündeki cad-
deye gelerek beklemeye
başladı. Burada karşılaşan
ikili tartıştı. Tartışma büyüye-
rek kavgaya dönüştü. Okul
dışından ve okuldan bazı öğ-
rencilerinde karıştığı kav-

gada E.B. kulağından E.T. ise
bacağından bıçakla hafif şe-
kilde yaralandı. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda
polis ekibi sevk edildi. 

GÖzAlTınA AlınDı

Kontrol amaçlı hastaneye
götürülen gençler daha

sonra polis ekiplerince tek-
rar okula getirildi. Polis ekip-
lerinin çalışmaları sonucu
olaya karışan B.S. kısa sü-
rede yakalanarak gözaltına
alındı. Kavgayı küçük bıçak
sıyrıklarla atlatan 2 öğrenci
ifadeleri alınmak üzere kara-
kola götürüldü. DHa

Okul önünde bıçaklı kavga!

Öte yandan ola-
yın ardından
polise teslim
olan korumalar
C.G. ile E.Ç. ise
Cinayet Büro
Amirliğindeki
işlemlerinin ar-
dından Anadolu
adliyesine sevk
edildi. İki koru-
manın işlemleri-
nin Anadolu
Adliyesinde
sürdüğü belir-
tildi. Yetkililer
olayla ilgili bir
kişinin arandı-
ğını soruştur-
manın çok
yönlü sürdü-
ğünü belirttiler.

Korumalar da
adliyede

Sözcü hakim
karsısına cıktı!

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve
Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın

Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında
bulunduğu 5 kişi hakkında "Silahlı terör
örgütü (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya

dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5

yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan
davanın ilk duruşması gerçekleştirildi

sözcü Gazetesi yazarları Emin Çö-
laşan ve Necati Doğru ile gazetenin
Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıl-

maz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında
"Silahlı terör örgütü (FETÖ) içindeki hiyerarşik
yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek
ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan
15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın
ilk duruşması başladı. Ankara'dan duruşmaya
SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan Emin
Çölaşan, 43 yıllık gazeteci olduğunu belirterek,
"FETÖ ve herhangi bir terör örgütüyle hayatım
boyunca ilgim olmadı" dedi. Sanık Necati
Doğru da dikkat çekmek için yazısına 'Naylon
darbe' başlığını attığını belirterek, "Yazının bütü-
nüne bakmak lazım. 'Naylon' kelimesini yerini
bulmayan anlamında kullandım. 265 kişi
ölmüş, darbe demeyecek, ne diyeceğim. Bera-
timi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıklar duruşmaya katıldı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruşmaya tutuksuz sanık Emin Çölaşan,
SEGBİS ile bağlanırken, diğer 4 tutuksuz sanık
da duruşmada hazır bulundu. Emin Çölaşan,
"FETÖ ve herhangi bir terör örgütüyle hayatım
boyunca ilgim olmadı. 42 yıllık gazeteciyim. Ce-
maat hakkında binlerce yazı yazdım. FETÖ ve
Zaman Gazetesi beni defalarca mahkemeye
verdi, herhangi ceza almadım hepsinden akla-
narak çıktım" diyerek savunmasına başladı.

FETÖ'den yargılandığını bilmiyordum

İddiamanede yer alan "Bir annenin dramı" baş-
lıklı yazısına değinen Çölaşan, "Cezaevinden bir
kadın bir faks gönderiyor. 3 ve 6 yaşında çocuğu
ile 8 aylık bir bebeği var. Bana 'Sekiz aylık çocu-
ğumla cezaevine soktular' diyor. 'Bir annenin
dramı' başlığı ile bunu yazıya aktarıyorum. 3 ve

6 yaşındaki çocuğu kendisinden ayrılmış, 8 aylık
bebeği ile cezaevine konulmuş. İnsancıl bir
amaçla yazılmış yazı. Mektupta 'Görüldü' dam-
gası da var. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra bu
kadının FETÖ'den yargılandığını öğrendim. Ya-
zımı kaleme alırken kadının FETÖ'den yargılan-
dığını bilmiyordum" ifadelerini kullandı. 

Yazım ortada

Mahkeme başkanı "2013 yılına kadar 'F' tipi ya-
pılanmadan bahsediyorsunuz. 17/25 Aralıktan
sonra yazdığınız yazılarda ise fark var. Sizin gö-
rüşünüz mü değişiyor?" şeklindeki sorusu üze-
rine Çölaşan, " Yolsuzluk olduğunu biliyorduk.
Bu olaylar ortaya çıktı. Bu operasyonu kimin
yaptığını, yaptırdığını bilemem. 4 Bakan ya istifa
etti ya görevden alındı. Rüşvet ve yolsuzluk or-
taya çıktı. Rüşvet iddiaları belgelenmişti. Biz
bunları biliyorduk, ancak kanıt yoktu. Belge ol-
madan 'rüşvet alıyorsun' diyemezsin. Yazım or-
tada zaten" diye cevap verdi.

Gerçekleri gördük

"Şimdi cemaati savunma zamanı" başlıklı yazı-
sına da değinen Çölaşan, cemaatin organlarının
TOMA eşliğinde basıldığınu belirterek, "Kim
olursa olsun gazetecilerin polis tarafından göz-
altına alınmasına karşıyım. İki üç cümle cım-
bızla çekiliyor ve terör örgütüne destek veren
gazeteci olarak huzurunuzda yargılanıyorum.
Böyle şey olmaz. Devlet o güne kadar bunların
terör örgütü olduğunu açıklamamıştı. En so-
nunda MGK tarafından resmi kararlar alındı ve
darbe olunca bizde gerçekler gördük" diye 
konuştu.

CHP’liler de katıldı

Öte yandan bazı CHP'li milletvekilleri de duruş-
maya izleyici olarak katıldı. DHA
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Başakşehir'de her gün yüzlerce kişi 100 metre yürümemek için
bariyerler üzerinden atlayarak yolun karşısına geçiyor

BaşakşEhir Atatürk Bulvarı
Başak Konutları Metro çıkı-
şında vatandaşlar, karşıya geç-

mek için ölümü göze alıyor. 100 metre
ileride bulunan trafik ışıklarına yürümekte
üşenen yüzlerce kişi bariyerlerden atla-
mayı tercih ediyor. Çevresinde sanayi site-
sinin de bulunduğu caddede, her sabah
ve akşam özellikle mesai giriş çıkış saatle-
rinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Cad-
dedeki otobüs durağında inenler de
bariyerlerden atlamayı tercih ediyor. Hızla
gelen araçların arasından geçenlerin kendi
canlarını tehlikeye attıkları kadar sürücü-
leri de tehlikeye düşürüyor. 

İnşallah araba çarpmaz!
Bariyerlerden atlamayı tercih eden bir kişi,
"Yakın zamanda bir trafik lambası koydu-
lar, Ama burası daha yakın, işe geç kaldı-
ğımız için onu kullanmıyoruz"
dedi. Bir başka kişi ise, "Bu-
rası her gün böyle. Çünkü
ışık sistemi yok. Çok ge-
ride var o da bizi etkili-
yor. Bazen buradaki
araçlar da durmuyor,
bir gün birisine araç
çarpacak ama umarım o
kişi biz olmayız" şeklinde
konuştu. DHA

Çocuğunu okula götüren bir diğer kişi de, "Canınızı tehlikeye attığınızın
farkında mısınız?" sorusu üzerine, “Yapacak bir şey yok, oradan nasıl ge-
çebilirim? 3-4 yıl önce arkadaşım burada kaza geçirdi, kolu bacağı kırıldı.

Burası çok tehlikeli, geçerken korkuyorum. Buraya bir üst geçit yapılma-
sını istiyorum" ifadelerini kullandı. Bir diğer kişi de, “Aynı yolu yıllardır

kullanıyoruz, korksak da yapacak bir şey yok" dedi.

Arkadaşım kaza geçirdi

Kamyon arızalandı
trafik durdu

sarıyEr Hisarüstü Nispe-
tiye Caddesi'nde dönüş
yapmak isteyen hafriyat

kamyonu hava kompresörünün arıza-
lanınca manevra yapamayıp kaldı-
rıma çarptı. Yaşanan arıza nedeniyle
cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatı-
lırken, manevra yapamayan hafriyat
kamyonunu kurtarma çalışması uzun
süre devam etti.

Yol kapatıldı

Sarıyer Hisarüstü Nispetiye Caddesi
Rumeli Hisarı istikametine seyir ha-
linde olan hafriyat kamyonu Boğaziçi
Üniversitesi kampüsünün önüne gel-
diğinde dönüş yapmak istedi. Bu sı-
rada hafriyat kamyonunun hava
kompresörü patladı. Manevra yapa-
mayan hafriyat kamyonu kaldırıma
çarparak olduğu yerde kaldı. DHA

Kaldırımda yürürken
araba çarptı

EsEnyurt'ta bir araç, kal-
dırımda yürüyen lise öğren-
cilerine çarptı. Kazada 4

öğrenci yaralandı. Kaza saat 12.30 sı-
ralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda
meydana geldi. Murat Çelik, aracının
kontrolünü kaybedince kaldırımda yü-
rüyen lise öğrencilerine çarptı. Çarp-
manın şiddetiyle 4 öğrenci
savrulurken araç da üst geçidin yanın-
daki alana uçtu. Yaralanan öğrencile-
rin arkadaşları olay yerinde
gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler olay
yerine gelen ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Sürücü, gözaltına alınarak
polis merkezine götürüldü. 
DHA

Canlarını hiçe sayıyorlar



K adıköy Belediyesi’nin Hasan-
paşa’da bulunan yönetim bi-
nası karşısında ve Kadıköy

Belediyesi Evlendirme Dairesi yakın-
larında bulunan 10 billboard İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri
tarafından, gece yarısı vinç ve iş ma-
kineleri kullanarak yerlerinden sö-
küldü. Kadıköy Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen etkinlik ve hizmetler-
den vatandaşların haberdar olması,
bilgi paylaşmak ve özellikle yaşlılara,
kadınlara ve çocuklara yönelik hiz-
metlerin duyurulması amacıyla kulla-
nılan billboardlar kaldırıldı. 

Bilgilendirme yapılıyordu

Herhangi ticari bir faaliyetin duyurul-
masına yönelik kullanılmayan billbo-
ardlarda bu hafta da etkinlik ve
kamusal bilgilendirmeye yönelik içe-
rikler bulunuyordu. Sökülen billbo-

ardlarda, gazeteci Deniz Bayramoğlu
ve Prof. Dr. Uğur Batı’nın ‘Üzgün İn-
sandan Özgür İnsana’ söyleşisi, Ka-
dıköy Belediyesi’nin kamusal
hizmetlerinin tanıtıldığı ‘Mutlu İn-
sanlar, Mutlu Hikayeler’ kampanyası,
ilan ve reklam vergilerinin son ödeme
uyarılarının yer aldığı içerikler bulu-
nuyordu.

Anlamak mümkün değil

İBB’nin gece yarısı operasyonunu
eleştiren Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt Nuhoğlu, “Kadıköy Belediye-
si’nin faaliyetlerini duyurmak için
billboardları kullanıyoruz. Belediye
binasının tam karşısındaki billboard-
ların kaldırılmasını anlamak müm-
kün değil. İBB'yi gerçekten
anlamıyorum. Halkın ihtiyaçlarını
karşılamak, duyuruları yapmak için
bu yerleri kullanıyoruz. Şimdi bunla-
rın kaldırılması büyük bir hatadır”
dedi.
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G ünümüz Türkiyesi’nde, özellikle de
kendisini aydın sanan okumuşlardaki
en büyük sorun “had bilmezlik!”

Aydın sanan okumuş diyorum, gerçekten
de üniversite öğretimi bir insanı aydın yap-
maya yetmediği gibi, bu süreçte edindiği bil-
gileri doğru ve yerinde kullanamayan kişiler
okur-yazar olmayan, cahil dediğimiz kişiler-
den daha tehlikeli ve zararlı hale gelebiliyor.

Cahil olarak nitelendirdiğimiz kişiler, en
azından bu eksikliklerinin farkında olurlar ve
bu yüzden de hadlerini bilirler.

Ve hatta öğrenilmiş çaresizlikten uzak, ön-
yargıları olmayan bu insanların olaylara, so-
runlara bakışı ve çözüm arayışları çok daha
sağlıklı, gerçekçi olabiliyor.

Siyasi çevrelerde bu olay çok daha vahim
boyutlara ulaşmış durumda.

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyaset
daha çok belediye başkanı ve meclis üyesi
adaylarına odaklandığı için, bu noktadan ör-

neklerle konuyu biraz açmakta yarar var.
Seçimle gelinen görevler, geçici bir süre

yürütülen gönüllü çalışmalardır
Ne Belediye Başkanlığı, ne meclis üyeliği

bir meslek değildir. 
Ancak bu görevlere talip olanlarda liyakat

aranması gerekir.
Talip olduğu görevi yerine getirecek bilgi

birikimine, çağdaş bir vizyona, kollektif ça-
lışma anlayışına sahip olması beklenir.

Daha da önemlisi, her koşulda kamu yara-
rını gözeten, toplumsal çıkarları; kişisel hırs
ve beklentilerinin, egolarının önünde gören in-
sanların olması gerekir.

Ancak ne yazık, siyaset öylesine kirlendi, öy-
lesine kişiselleşti ki; bu tür görevleri meslek ola-
rak görenlerin tercih edilmesi olağan hale geldi. 

Durum böyle olunca da, tüm siyasi parti-
lerde artık giderek merkezden atama yöntemi
daha çok kullanılan bir yöntem oldu.

Böyle olunca da siyasi partilerde demokratik

yarış yerine, parti içi iktidara
yönelik tercihler ön plana çıktı.

Mevcut siyasi partiler ve seçim yasası yü-
rürlükte olduğu sürece de bu çark böyle dön-
meye devam edecek.

Yine ekonomisi ve genel merkez ilişkileri
güçlü olmak, başkan ve adamlarına yakın
olmak; liyakatın, bilginin, dürüstlüğün yerini
almayı sürdürecek.

Yine bildik, klasik siyaset yöntemleriyle bir
yerel seçimi daha yaşayıp, göreceğiz.

Bu konuda kişilere yönelik bir değerlen-
dirme yapmak, yukarıda yaptığımız tespitler
sonrası hiç doğru olmayacaktır.

İlkesel olarak baktığımızda, geçmiş örnek-
lerinde de gördüğümüz gibi, yerel seçimlerde
alınacak başarı kuşkusuz iktidar olmanın yo-
lunu açacaktır. Ancak daha önemlisi, bunu

başarmak için yapılacak çalışma, işbirlikleri,
diyaloglar ve bu nedenle oluşacak dinamizm,
yaratılan sinerji ve motivasyon, asıl örgütlen-
menin önünü açacaktır.

Şimdi bu noktada, yaklaşan yerel seçimler
öncesi belirlenen adaylara baktığımızda hiç-
bir siyasi partinin; kurumsallaşmayı, örgütlü-
lük düzeyini yükseltmeyi, yani partisini
güçlendirmeyi amaçladığını söyleyemeyiz.

Tüm siyasi parti yöneticileri; yerel seçim-
lerde başarılı olmayı, parti içi iktidarlarını pe-
kiştirmek için istemektedirler.

Bizler, tabanda anlamsız polemiklerle, ge-
reksiz ve yararsız tartışmalarla birbirimizi
kırıp dökerken, onlar siyasi ikbal ve gelecek-
lerini korumanın hesabını yapıyor, bu uğurda
gerektiğinde her yolu mübah görebiliyorlar.

Kendi kadroları içerisinden seçim kazana-
cak, halkın çoğunluğunda karşılık bulacak
adaylar çıkarmak için çaba göstermek yerine,
işin kolayını seçerek ithal adaylarla günü kur-
tarmaya çalışan parti yöneticileri o görev-
lerde var oldukça, kimi seçim bölgelerinde
seçim kazanabilirsiniz belki ama partinizi bü-

yütemezsiniz.
Oysa örgüt içerisinden gelen adaylarla,

gerçek anlamda bir seçim kampanyası yürüt-
mek, sonunda seçimi kaybetseniz de bu
durum parti için bir örgütlenme ve siyasi ça-
lışmadır ve bir parti için en büyük okul, seçim
kampanyalarıdır.

Bu yöntem kuşkusuz, risklidir, zahmetlidir,
bir dolu güçlükleri vardır.

Bu yöntemi uygulamak, emek ister, inanç
ister, kararlılık gerektirir.

Seçim kazanarak, kısa vadede parti içi ik-
tidarınızı güçlendirir, sürdürürsünüz belki
ama gerçek anlamda muktedir olamazsınız.
En küçük bir engelde, sarsıntıda o çok güçlü
sandığınız yapı yerle bir olabilir.

İşte bu yüzden, siyaseten güçlü olmak, hal-
kın iktidarını oluşturmak istiyorsanız; kolayı
değil, zor ama kalıcı olanı seçmelisiniz.

Partiniz adına görev alan her yerel yönetici
partinize bir şeyler katmalıdır, örgütlenme-
nize, kurumsallaşmanıza katkı sağlamalıdır.

Sözün özü haddini bilen, kendini iyi tanı-
yan yöneticilere ihtiyacımız var.

Haddini bilmek, erdemdir
Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Kadıköy Belediyesi 
çevresinde bulunan 

10 billboard Büyükşehir
Belediyesi zabıta 

ekiplerinin gece yarısı 
düzenlediği bir 

operasyonla kaldırıldı. 
Uygulamaya tepki 
gösteren Belediye

Başkanı Aykurt Nuhoğlu,
“Belediye binasının 
karşısında bulunan 

billboardların 
kaldırılmasını anlamak
mümkün değil. İBB'yi 

gerçekten anlamıyorum”
diye konuştu

Nuhoğlu, İBB'yi eleştiren açıklamasının
devamında şu ifadelere yer verdi; “Et-
kinliklerimizden nasıl haberdar oluyor-
sunuz diye sorduğumuzda, en fazla
yanıt aldığımız duyuru kanalı billboard

ve afişler oluyor. Dış mekân duyuruları
birebir halka ulaştığımız en ciddi iletişim
araçları. İnsanların sağlık, eğitim, sanat,
ekonomi ve genel ihtiyaçlarıyla ilgili
haber alma hakkı elinden alınıyor. Kadı-

köy’de, belediyenin tam karşısında yer
alan billboardların kullanımına ilişkin
Kadıköy Belediyesi’nin karar vermesi
lazım. Bu ülkede iktidarın gerçek sahibi-
nin halk olduğunun farkında değiller.”

ANIL BODUÇ

IBB’YI ANLAMIYORUM!

İKtİdar sahİbİ halKtır Nuhoğlu, İBB’nin gerçekleştirmiş olduğu eylemin kabul edilemez olduğunu belirterek,
“Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy halkının haber alma hakkını gasp etmiştir” dedi.

etKinliği düzenleyen herkese teşekkür eden Başkan Akgün,
Büyükçekmece’de hayata geçireceği yeni projeler hakkında
bilgi vererek vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Sina-

noba’da düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar Büyükçekmece’yle
ilgili merak ettiği her şeyi Başkan Akgün’e sordu. 

Güzel bir gelecek bırakacağız

Bababurnu 100. Yıl Cumhuriyet Anıtı projesi hakkında va-
tandaşları bilgilendiren Başkan Akgün şu şekilde konuştu:
“Yıllardır Büyükçekmece halkına hizmet ettiğim için çok
mutluyum. Büyük Büyükçekmece ailemle birlikte yeni
projelere imza atmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi
sevgi ve özveriyle yapıyoruz. Dönemin ekonomik
şartları bizi ne kadar zorlasa da elimizden gelenin en
iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bü-
yükçekmece Belediyesi olarak çocuklarımıza
daha aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz.
Koşullar bizi ne kadar zorlasa da pes etmeye-
ceğiz. Her şey insanımız için.” 
ZEYNEP VURAL

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
Mimaroba, Sinanoba ve Ekinoba’da ikamet eden
vatandaşların düzenlediği etkinliğe katıldı.
Akgün, “Şartlar zor ama Büyükçekmece'ye hizmet
noktasında asla pes etmeyeceğiz” dedi

Akgün: Pes
etmek yok

Beylikdüzü’nde
HAREKET VAR

beyliKdüzü’ndeki vatandaş-
ları spora teşvik etmek ama-
cıyla Beylikdüzü Belediyesi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Ye-
tişkin Spor Kursları’na başvurular baş-
ladı. 18 Ocak’ta başlayan kurs
başvuruları, 31 Ocak’a kadar sürecek. Ae-
robik, pilates, fitness olmak üzere 3 farklı
branşta düzenlenecek Yetişkin Spor
Kursları’na katılmak isteyen ve Beylikdü-
zü’nde ikamet şartını sağlayan vatandaş-
lar kayıtlarını, beylikduzu.istanbul
internet sitesi üzerinden online olarak
veya Beylicium AVM 2.katta bulunan
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü,
Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve
Kavaklı Kapalı Spor Kompleksi’ndeki
kayıt masalarına şahsen başvurarak yap-
tırabilecek. 4 Şubat 2019’da başlayacak
Yetişkin Spor Kursları, 26 Nisan 2019’a
kadar sürecek. 

Vatandaşlar ilgili

Spora katkı yapmaya devam eden Genç-
lik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün
ücretsiz olarak düzenlediği Yetişkin Spor
Kursları’nda kadınlar aerobik, fitness ve
pilates branşlarına; erkekler ise fitness
branşına kayıt yaptırabilecek. Yetişkin
Spor Kursları’nda dersler, hafta içi Pazar-
tesi-Çarşamba ve Salı-Perşembe günleri
yapılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü yetkilileri, kadın ve erkeklere
yönelik olarak açılacak olan spor kursla-
rına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini
hatırlatarak “Ücretsiz olarak açtığımız
kurslarda, herkes kendine yakın ve ken-
dini iyi hissettirecek bir spor branşı bula-
cak. Kayıt tarihleri içerisinde
başvurunuzu yaparak sporla form tutup
daha sağlıklı bir yaşama adım atma şan-
sını kaçırmayın” dedi.
TÜRKAN ERVAN

GOP’a giden 
iş buluyor

CumhurbaşKanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başlattığı ‘‘İstih-

damda Milli Seferberlik’’
kapsamında Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi, iş arayan vatandaşları işve-
renlerle bir araya getirmeye devam
ediyor. Bu kapsamda İstanbul Ha-
valimanı’nda istihdam edilmek
üzere Gaziosmanpaşa Kültür ve
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen
ve ilk etapta 100 kişinin müracaat
ettiği toplu mülakatta 62 vatandaş
iş sahibi oldu. İstanbul Havali-
manı’nda toplamda 500 kişinin te-
mizlik personeli olarak istihdam
edileceği toplu mülakatlara katıl-
mak isteyen Gaziosmanpaşalı va-
tandaşlar, Beyaz Masa'daki
istihdam birimine veya online sis-
tem üzerinden İstihdam Portalı’na
başvuru yapabilir.

4 bin kişi iş buldu

İstihdam Birimimiz, iş arayan va-
tandaşları, kendilerine uygun işlere
yönlendiriyor. Her yıl düzenlenen
toplu mülakatlar ve istihdam fuar-
ları ile kurulduğu günden bu za-
mana kadar 4.500 vatandaşın iş
sahibi olmasını sağladı. Ayrıca iş
arayan ile işverenin online sistem
üzerinde buluştuğu İstihdam Por-
talı da vatandaşların en hızlı şekilde
iş bulmasını sağlıyor.
BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü’ndeki
spor salonlarına
vatandaşlar büyük
ilgi gösteriyor.

Hasan
Akgün

Kartal’da ekipler görev başında
KartalBelediyesine bağlı Fen İşleri
Müdürlüğü Yol Bakım ekipleri, vatan-
daşlardan gelen talep ve şikâyetlere

göre, bozulan ve çöken yollarda asfalt çalışması
yapıyor. İlçe genelinde farklı mahallelerde gün bo-
yunca en az 3 ekibin yürüttüğü yol bakım çalışma-
ları, olası kazaların da önlenmesini sağlıyor. Biri
asfalt robotu, diğeri kamyonetle çalışan yaklaşık 8
kişiden oluşan ekiplerden biri Yakacık Çarşı Ma-

hallesi Yüzyıl Caddesi Zirve Sokak üzerinde bildi-
rilen asfalt sorununu yaklaşık 1 saatte çözüme ka-
vuşturup başka bir adrese doğru yol alırken, yine
başka bir ekip, Uğur Mumcu Mahallesi Akşem-
settin Caddesi üzerindeki asfalt çöküntülerini ona-
rarak yeniden asfaltladı. Cadde üzerinde birkaç
farklı noktada çalışma yapan ekipler, bölgeden
geçen araçlar için de büyük sıkıntı oluşturan çu-
kurları ortadan kaldırdı. 



Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Şişli Belediyesi'nde 2 yıl önce vurularak öldürülen Başkan Yardımcısı Cemil Candaş için düzenlenen yürüyüşte
konuşan Belediye Başkanı İnönü, geçmişteki yerel yönetime ilişkin sert ifadeler kullandı. İnönü, “'Şişli modeli' 
denilen anlayışla ahlak yapısı tahrip edildi. Şişli halkının hakları gasp edildi. Bu modeli ortadan kaldırmanın kolay
olmayacağını biliyorduk. Cemil’i katlederek bu işin ne kadar zor olacağını gözümüze sokmak istediler” dedi
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Ş işli Belediyesi'ndeki makamında
vurularak öldürülen İmar ve Şe-
hircilikten Sorumlu Başkan Yar-

dımcısı Cemil Candaş davasının karar
duruşmasının görüleceği Çağlayan Adli-
yesi’ne yürüyüş düzenlendi. Şişli Beledi-
yesi’nden başlayan yürüyüşe Şişli
Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cemil
Candaş’ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte
çok sayıda vatandaş katıldı.

Cemil mücadelenin temsilcisiydi

Yürüyüşün ardından Şişli Belediye Baş-
kanı Hayri İnönü ve CHP İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması
yaptı. 'Cemil’i katlederek bu işin ne kadar
zor olacağını gözümüze sokmak istediler'
diyen İnönü, "Cemil Candaş, Şişli’de to-
humları 1994 yılında atılmaya başlanan

ve onu izleyen 20 yıl boyunca bir model
haline getirilen yozlaştırılmış belediyecilik
anlayışına karşı başlattığımız mücadele-
nin kararlı ve anlamlı bir temsilcisiydi. Li-
teratüre kimilerince 'Şişli modeli' diye
geçirilen bu anlayışla toplumumuzun
ahlak yapısı tahrip edildi. Demokrasiye
olan inanç zayıflatıldı. Hukukun üstün-
lüğü ve hukuk devleti kavramları zede-
lendi. Ama en önemlisi Şişli halkının
ekonomik ve sosyal hakları gasp edildi.
Yaklaşık 20 yıl sürecince uygulanarak
yerleştirilen modeli ortadan kaldırmanın
çok kolay olmayacağını biliyorduk. Ce-
mil’i katlederek bu işin ne kadar zor ola-
cağını gözümüze sokmak istediler"
açıklamasında bulundu.

Temiz belediyecilik için mücadele 

Cemil Candaş’ın öldürülmesinin üze-

rinden 2 yıl geçtiğini belirten İnönü,
konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Cemil’i aramızdan alan o kurşunlar
geçmişin kirli ilişkilerini sürdürmek is-
teyenler tarafından temiz toplum ve
temiz belediyecilik için mücadele eden-
lere sıkıldı. Bugün onu öldürenler için
karar verilmesini bekliyoruz. Bu dava-
nın rant çeteleriyle mücadelemizde
bize güç verecek ve toplumun adalet
duygusunu onaracak şekilde sonuç-
landırılmasını bekliyoruz. Bu dava yal-
nızca bir cinayet davası değildir. Bu
dava toplumumuzu esir alan hırsızlık,
namussuzluk, utanmazlık ve yüzsüz-
lüğe karşı çıkan herkesin müdahil ol-
duğu bir davadır. Cemil’in acısını hala
kalbimizde taşıyoruz. Karanlık çıkarlar
zincirini kıracak bir kararlılık 
bekliyoruz.” DHA

ZAYÝ İLANI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
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TOPLANTI İLANI
ALKENT 2000 YEDİTEPE SİTESİ TOPLU

YAPI TEMSİLCİLER KURULUNU TEMSİLEN 
İCRA KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Alkent 2000 Yeditepe Sitesi Kat Malikleri Kurulu 2018
Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim
Planının 51. maddesi gereği, 10.02.2019 Pazar günü
saat 10:30'da Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 mahal-
lesi Alkent 2000 Yeditepe Sitesi Kırkmerdiven sokak
No:2 Sosyal Tesis binası Yeditepe Restaurant büyük
salonun da yapılacaktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı,
17.02.2019 Pazar günü aynı adres ve aynı saatte 
yapılacaktır.
Sayın kat maliklerinin katılmalarını önemle rica ederiz.

Toplantı Gündemi:
1. İcra Kurulu Başkanının toplantıyı açışı, Ulu önder
Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı
duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
2. Divan Kurulu teşekkülü,
3. Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Ku-
ruluna yetki verilmesi,
4. 2018 yılı TYTK’yı temsilen İcra Kurulu Faaliyet Ra-
porunun okunması ve görüşülmesi,
5. 2018 yılı Mali Tablosunun (2018 Tarihli Bilançonun)
okunması ve görüşülmesi,
6. 2018 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması,
7. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (TYTK) üyelerinin ve
TYTK’yı temsilen İcra Kurulu Üyelerinin ibra 
edilmeleri,
8. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
9. 2019 yılı Bütçesinin, (Tahmini İşletme Projesinin) ve
uygulama talimatının okunması, görüşülmesi ve Genel
Kurulun onayına sunulması,
10. Adalar ve Bloklar bazında Yönetici ve Yönetici Yar-
dımcılarının seçimi,
11. Üç kişilik Denetim Kurulu üyelerinin ve yedek üye-
lerin seçimi,
12. Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Alkent 2000 Yeditepe Sitesi’nin, Alkent 2000 mahallesi
Yeditepe cad. Kırıkmerdiven sok. No: 2 Sosyal Tesisler
binası restoran büyük salonunda 10/02/2019 Pazar
günü saat 10:30 ‘da yapılacak 2018 Yılına Ait Kat Ma-
likleri Olağan Genel Kurul toplantısında beni tam yetki
ile temsile; toplantıda verilecek kararlara dilediği şekilde
oy kullanmaya; toplantıda ekseriyet temin edilmez ise
keza aynı adreste 17/02/2019 Pazar günü saat 10:30
‘da yapılacak toplantıda beni aynı yetkilerle temsil
etmek üzere;

Sayın: ………………………………………………
…………………………… vekil tayin ediyorum.

Tarih: …......./…………/……………

Adı / Soyadı       Bağımsız Bölüm No Adres    İmza

C HP Çatalca İlçe Başkanı Halil Gök'ün iddia-
larını sanırım bugünkü gazetemizde okudu-
nuz. Şimdi sıra bana göre AK Parti 

Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in ne 
diyeceğine geldi.

Mesela ben bu köşe yazısını yazdığım sıralarda
AK Parti Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in
Muratbey Mahallesi'ndeki adresinde Jandarma
vardı!

Jandarma Üner'in evinde kayıtlı olan isimlerin
orada ikamet edip etmedikleri konusunda 
teftişteydi.

Aldığım bilgileri sizler ile paylaşacağım.
Ama şu var ki bu işin sonu ciddi ciddi davalık

olur! Kim kimi dava eder bilmem ama, bilin ki önü-
müzdeki günlerde süreç bunu gösterecek.

İşin diğer boyutu ise, kaçak yapıların ve onlara
verilen numaraların şu an gündeme gelmesi. Şehir-
cilik Bakanlığı bu hafta müthiş bir çıkartma yapa-
cakmış Çatalca'ya! Bak bu en önemlisi. Çatalca bu
anlamda ciddi sıkıntı yaşayacaktır. Ana cadde üzeri-
lerinde bile yapılan kaçak yapılar varken hem de şu
sıralar!

Fabrikalar ve oteller ilk hedef deniyor. Allah kim
ise sorumluları vallahi onların yardımcısı olsun. Ba-
kanlık el atarsa Çatalca karışır.

Gelelim CHP'nin durumuna! İlçe Başkanı Halil
Gök AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı
Mesut Üner'e atıfta bulunuyor, iddialarda bulunuyor
ama gel gelelim Belediye Başkan Aday Adayları
yok. En önemlisi Çatalca Belediye Başkanı Cem
Kara yok!

Çatalca gerçekten çok ilginç bir süreçten geçiyor.
Ve bu süreç her gün biraz daha ilginçleşiyor. Baka-
lım daha neler göreceğiz.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, geçmiş dönemle ilgili zehir zemberek konuştu

SISLI MODELI AHLAKI
TAHRIP ETTI!

CEmil Candaş’ın rantla mücadele ederken öldürül-
düğünü ifade eden Canan Kaftancıoğlu ise, şunları
söyledi: “Ne yazık ki sevgili Cemil Candaş ranta karşı
mücadele ederken, kent için mücadelesini sürdürür-
ken canından oldu. O zaman bizlere ve sizlere düşen
Cemil Candaş mücadelesinin izinden giderek her
türlü ranta karşı kentin yanında, kent sevdasının ya-
nında mücadelenin yanında olmaktır. Biz bugün
mahkemeden Cemil Candaş’ı aramızdan alan zihni-
yetin hak ettiği en yüksek cezayı bekliyoruz. Bundan

sonra da ranta
karşı değil halka
karşı olanlarla; hal-
kın haklarını koru-
mak için halka
birlikte hareket ede-
rek mücadelemizi
sürdüreceğimizin
altını çiziyorum.”

En yüksek cezayı alsınlar

Muhterem Nur’u

sikayet ettiler
Engelsiz Yaşam Vakfı, şehit

aileleri ve engelliler yararına
düzenlenen gecede Müslüm

Gürses'in filminde kullanılan
gömleği ile özel tasarlanan

yüzüğün açık arttırmada
satılmasının ardından, 

gömlek ve yüzüğün
sanatçıya ait olmadığını 
belirterek 'dolandırıcılar'

açıklaması yapan Muhterem
Nur hakkında basın 

yoluyla hakaret suçundan
şikayetçi oldu

istanbul Cumhuriyet Savcılı-
ğı'na verilen şikayet dilekçesinde
7 yıl önce kurulan Engelsiz

Yaşam Vakfı'nın binlerce engelli ve ailesine
yardımda bulunduğunu belirtildi. Her yıl
farklı bir temayla vakfın yılın enleri ödül 
töreni düzenlendiğini belirten dilekçede 8
Ocak'ta şehit ailelerine yardım ve dayanışma
temasıyla bir pırlanta şirketince Can Muhtar
tarafından tasarlanan yüzük ve Müslüm fil-
minin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından
bağışlanan filmde Timuçin Esen'in giydiği
gömlek ile filmin oyuncularının imzaladığı
afiş açık arttırma ile satıldığı belirtildi. 
Gömleği Demet Akalın'ın yüzüğü ise Fer-
man Toprak'ın aldığının yer aldığı dilekçede
açık arttırmayı yönetip sunan Tayyar Işıksa-
çan'ın yüzüğün Müslüm Gürses'e ait oldu-
ğunu hiç bir şekilde belirtmediği, özel olarak
tasarlanan sertifikalı bir yüzük olduğu söy-
lendiği anlatıldı.

İftira attı

Dilekçede, Müslüm Gürsesin eşi Muhterem
Nur'un 11 Ocak'ta eşine ait olduğu ileri sü-
rülen yüzüğün ve gömleğin sahte olduğu,
satışa çıkarılarak kamuoyunun, satın alanla-

rın ve şahsının aldatıldığını ileri sürdüğü be-
lirtildi. Muhterem Nur'un basına "Eşimin
yüzüğü parmağımda. Satılan yüzük imitas-
yondur. Bunlar dolandırıcılar" diyerek vakfa
ve çalışanlarına iftira attığını belirtildi.

Yüzde istedi

Muhterem Nur hakkında basın yoluyla ha-
karet suçundan şikayetçi olan vakıf yönetici-
leri adliye çıkışında basın açıklamasında
bulundu. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı
Atilla Kaplakarslan yaptığı açıklamada
Muhterem Nur'un filmin yapımcısını araya-
rak açık artırmadaki gelirden yüzde istedi-
ğini iddia etti.

Nitelikli dolandırıcılık

Vakfın kurucularından avukat Edip Önder
ise açıklamasında "8 Ocak tarihinden dü-
zenlenen gecede açık arttırmada satılan
yüzük ve gömlekle ilgili olarak vakfımıza
suçlamada bulunuldu. Muhterem Nur, 11
ocak tarihinde ise İstanbul Adalet Sara-
yı'nda 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile
hakkımızda soruşturma talebinde bulun-
muştur. Biz de vakıf olarak Muhterem Nur
hakkında şikayette bulunduk" dedi. DHA

Az bilgisayar
çok sosyallik
Çocukları tatilde yüzme havuzları
ve spor salonlarına davet eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, velilere “Telefon ve 
bilgisayar çocuklarımızın
meşguliyetleri ama onları tatilde
sosyal ve kültürel çalışmalarımıza
yönlendirelim” dedi

17 Eylül günü çalan zille
başlayan 2018- 2019 eğitim
öğretim yılının 1. Dönemi

bugün sona erdi. Bu sebeple yurt gene-
linde olduğu gibi Bağcılar’da da özel bir
etkinlik gerçekleştirildi. Anafartalar İlk-
okulu’nda düzenlenen “Yarıyıl karne da-
ğıtım” töreni saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı.  Açılış
konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı
Mustafa Eldivan, “Milletimize, ecdadı-
mıza ve geleceğimize karşı sorumluluğu-
muz gereği çok güzel bir nesil
yetiştirmemiz lazım. Bu açıdan velileri-

mize bir şeyin altını çizmek istiyorum.
Çocuklarımızın tatili çok iyi değerlendir-
mesini sağlayın. Hem yüzme havuzla-
rına gitsinler hem de İstanbul’da turistik
ve tarihi mekanları gezip görsünler. Tari-
himizi öğrensinler” dedi.

Her şey çocuklar için

Velilere seslenen Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı ise “Kazasız bela-
sız bir dönemi daha tamamladık.
Çocuklarımız tatil heyecanı yaşıyorlar.
Amacımız çocukların çok iyi yetiştir-
mek” diye konuştu.

Esenler bilişim şehri oluyor
Cahit Zarifoğlu Gençlik,
Bilgi ve Hikmet Evi'nin
(ESGEV) yarıyıl şenliğinde

konuşan Esenler Belediye Başkanı M.
Tevfik Göksu, Türkiye'de ilk defa ka-
nunla ve özerk yönetmeliklerle kurulan
bilişim şehrinin, Esenler'de açılacağı
müjdesini verdi. Esenler Belediyesi
Cahit Zarifoğlu Gençlik, Bilgi ve Hikmet
Evi (ESGEV), yarıyıl tatiline kapanış tö-
reniyle girdi. Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezi'nde dü-
zenlenen program, Kur'an-ı
Kerim tilavetiyle başladı. Öğ-
rencilerin bir dönem boyunca
yaptıkları faaliyetlerin anlatıl-
dığı sinevizyon gösterimi sa-
lonu dolduran öğrenci ve
velilerden büyük alkış aldı. Ti-
yatro gösterilerini sergileyen

öğrenciler, seslendirdikleri ilahiler ve şar-
kılarla da gönüllere dokundu. Çocukla-
rın gösterilerini izleyen ve velileriyle
birlikte onların bu keyifli gününe
eşlik etti.

Bilim vadisi yapılacak

Türkiye'nin ilk bilişim şehrinin 
Esenler'de kurulacağını açıklayan 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik

Göksu,"Esenler'de yeni bir
şehir kuruluyor. Bu şehir, Tür-
kiye'de ilk defa kanunla ve
özerk yönetmeliklerle kurulan
bilişim şehri. Türkiye'nin ilk bi-
lişim şehrini kuruyoruz. Ço-
cuklarınızın geleceğine yönelik
şehri biz kuruyoruz. Size
düşen çocuklarınızı buraya
yönlendirmek” dedi.

Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Cemil’in acısını hala kalbimizde taşıyoruz. Karanlık çıkarlar zincirini kıracak bir kararlılık bekliyoruz, adalet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üner'in açıklaması...

Lokman
Çağırıcı

Tevfik Göksu
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A K Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi
Ekinci, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik
ile birlikte mahalle muhtarları ile bir araya gelerek

yerel seçimlerle ilgili fikirlerini aldı, desteklerini istedi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği
önemi hatırlatan Ekinci, “Muhtarlar gerçek demokrasinin
en önemli uygulama noktalarından birisi. Biz muhtarlara
hak ettikleri itibarın kazandırılması için elimizden geleni ya-
pıyoruz” diye konuştu. 

Mutlu bir ilçe hedefliyoruz

Esenyurt’un İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi olması nede-
niyle ihtiyaçlarda değişiklikler ortaya çıktığına dikkati çeken
Ekinci, “İlçede, altyapı, trafik, ulaşım gibi çözülmesi gereken
konular var. Bizim AK Parti belediyecilik tecrübemizle bu ih-
tiyaçların altından kalkmakta zorlanmayız. Biz Esenyurt’u
ismiyle müsemma olarak esenliğin, huzurun, mutluluğun,
sükunetin ilçesi yapmanın gayreti içinde olacağız. Gençliği-
mizin potansiyelini değerlendirme yolunda adımlar atacağız.
Kadınların sosyal hayat ve ekonomiye katkılarının geliştiril-
mesi üzerinde duracağız” dedi. 

H emşehrilerim İşadamı Hamza Şa-
yır'in AK Parti'den Kocael Dilova-
sı'nda, Kocaeli eski Baro Başkanı

Avukat Sertif Gökçe'nin CHP'den Derinc'de
Belediye Başkan adayı, bir çok hemşehri-
min İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara başta
olmak üzere bir çok ilde belediye ve il genel
meclis üyesi adayı olduğu ama federasyon,
derneklerin başını çektiği lobilerini unutup,
kendilerince mücadele ettiği şu süreçte İs-
tanbul'un Esenyurt ilçesinin CHP adayı
hala belli değil. 

Ve burada aday olanlarla birlikte bir
isim daha konuşulmakta..

Bu isim iki dönemdir İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı olmak isteyen
ancak birincisinde şu an genel başkan olana
destek amacıyla çekilip, onu İstanbul'a ar-
dından Türkiye'nin tanıdığı insana yani şu
an genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na büyük katkı sunam Gürsel Tekindir..

Aynı isim ikince kez aday olduğu İBB'de

bir kez daha hayal kırıklığına uğrasa da
suçlunun içinde olduğu partinin bakış açısı-
nın yanında kendisinin de suçu var.

Çünkü Gürsel Tekin kendi lobisini oluş-
turmamış, 'Güçlü Bir Ardahan Lobisi' di-
yenleri anlamamış ve başta hemşehri
olmak üzere 20 milyonluk İstanbul'da ve
batı illerinde kendi ekibini kurma liderli-
ğini göstermemiştir..

Geceleri, etkinlikler ziyaret edip, bir iki
bilemedin on, on beş kişi ile merhabalaş-
mayı lobicilik sanan Gürsel Tekin'in bun-
dan sonra yapacağı tek şey onun aday
olması halinde seçimleri zorlayacağız
diyen Esenyurtluları ve bizleri dinlemeli ve
de kendisine bu yönde geldiği ileri sürülen
teklifi kabul edip, nazı kenara bırakmalı..

İl Başkanlığı, Genel Başkanlığı ve Mil-
letvekilliği yaptığı partisinin dünya kenti
olan ve temelini hemşehrilerinin attığı
Esenyurt'ta aday olması halinde kendisinin
olduğu gibi kendisinin yanında olanların

önünü açacağına inanılan
Gürsel Tekin'in eğer öyle bir teklif yani
'Esenyurt'ta aday ol' şeklinde kendisine
gelmişse ret etmeye, düşünmeye hakkı da
yoktur.

İstanbul'un olduğu gibi ülkenin en
büyük bütçesine sahip ve gün geçtikçe
metropol haline gelen Esenyurt'u küçümse-
mek, naz etmek hem Gürsel Tekin'e hemde
hemşehrilerine, Esenyıurt halkına ihanet
olur.. Ve bu vebalın altında kalınır..

Benim, bir seçmen, bir gazeteci ve fede-
rasyon başkanı olarak gördüğümü göre-
meyecek kadar kör olamayacağına
inandığım Gürsel Tekin'in Esenyurt'ta aday
olması hallinde CHP'nin yanı sıra HDP'li-
lerin de oyuna alarak, İBB'ye aday olan
İmamoğlu'na da büyük katkı sunacağını

bilmesi gerekir..
Bu nedenle bura da Gürsel Tekin'e 

sesleniyorum..
1- Önce hemen herkeste olan telefonunu

aç, kapatma..
2- Partin önerisini, Esenyurtluların

emri olarak algıla..
3- Gecelerine, etkinliklerine gittiğin

Federasyon ve derneklerin harekete geçip
lobi oluşturmalarını sağla..

4- Ve bende herkes gibi diyorum
HAYDİ NAZLANMA ESENYURT'A
ADAY OLDUĞUNU açıkla ve İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı gibi kendini
parti içinde tartışmaya aç..

5- Kadıköyü ve Nazı bırak, Esenyurt'ta
adayım de..

İnsan memleketini niye sever?

Yahu Siz Burada Nasıl
Yaşıyorsunuz?Buraya gelen yabancılar
bize hep şunu sordular:Yahu siz burada
nasıl yaşıyorsunuz? Buranın nesini sevi-
yorsunuz? Çok zor buna cevap vermek.
İnsan memleketini niye sever? 

Başka çaresi yoktur da ondan. 
Ama biz biliriz ki bir yerde mutlu mesut

olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı
seversen, burası dünyanın en güzel yeridir.
Ama dünyanın en güzel yerini sevmezsen
orası dünyanın en güzel yeri değildir. 

Vizontele-Altan ERKEKLİ İşte böyle
diyor şair.. Tam da bizi diyor, Ardahan’ı
anlatıyor..Evet Ardahan’ın diğer bir sıkın-
tısı Ardahan’a gelen yabancıların Arda-
han’ı sevmemeleridir ve ‘Yahu siz burada
nasıl yaşıyorsunuz?’ sorusunu sıkça sor-
malarıdır..Halbuki Ardahan’da onun mem-
leketi olduğunu unutur, anlamaz, bilmez ki
Ardahan’ın da aynı vatanın toprağı oldu-
ğunu..Ve hep sorar, ‘Yahu siz bu memleke-
tin neyini seversiniz?’ diye..Gerçekten
insan memleketini niye sever?Hiç düşün-
dünüz mü insan memleketini niye
sever?Ve neden birileri hep bu soruyu
sorar?Ve niye onlarda bu memleketi sev-
mezler?Ama bu soruların cevabı yine o
şair verir.. 

O da; Başka çaresi yokta ondan 
olmasın mı?

Gürsel Tekin naz etmemeli...

CUMARTESİ 19 OCAK 2019

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan
Adayı Azmi Ekinci, Esenyurt’un gelişen
bir ilçe olması dolayısıyla ortaya çıkan
ihtiyaçlarının belediyecilik tecrübesiyle
karşılanacağını belirterek, “Esenyurt’u
ismiyle müsemma esenliğin, huzurun,
mutluluğun, sükunetin hakim olduğu bir
ilçe haline getireceğiz” dedi

ESENYURT ISMININ
HAKKINI VERECEK

BARIŞ KIŞ

Esenyurt ticarette marka kent olacak
Esenyurt’ta sanayinin oldukça gelişmiş olduğunu
belirten Ekinci, “İlçemiz, İstanbul’un ve Türkiye’nin
önemli oranında sanayi gücünü oluşturmakta. İlçe-
mizde 3 bin civarında fabrika mevcut. İlçemizde ol-
duğu kadar civar ilçelerdeki vatandaşlarımıza da
istihdam kapısı olunmakta. Bu firmaların büyük bir

bölümü Türkiye’ye olduğu gibi yurt dışına da açılmış
durumda ve uluslararası ticaret yapmaktalar. Bu
çerçevede ilçemizdeki uluslararası ticaret potansi-
yelini 20 milyar liralar seviyesine çıkarabiliriz. Bunu
gerçekleştirecek çalışmaların içinde olacağız” diye
konuştu.

Vali amcalarından çocuklara tatil tavsiyesi

Tatilde istanbul’u gezin
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ilk yarısının sona ermesiyle Bahçelievler'de bulunan Yayla İlkokulu'nda karne dağıttı. 
Yerlikaya, “Bu tatilde doya doya dinlenmelerini, dinlenirken yaşadıkları ve bizim medeniyetimizin özeti olan İstanbul'umuzu keşfetmelerini diliyorum” dedi

SABAH saatlerinde Bahçeliev-
ler'de bulunan Yayla İlkokulu'na
gelen Ali Yerlikaya'yı okulun gi-

rişinde 1. sınıf öğrencileri ellerinde çiçek ve
çikolata ile karşıladı. Vali Yerlikaya'ya eşi
Hatice Nur Yerlikaya ve İstanbul İl Mü-
dürü Levent Yazıcı da eşlik etti. Karşılama-
nın ardından 1-A sınıfına geçen Ali
Yerlikaya burada bulunan öğrencilere tek
tek karnelerini takdim etti. Ardından kısa
bir konuşma, yapan Vali Yerlikaya, "Bugün
2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın karne
günü. İstanbul Yayla İlkokulu 1-A sınıfın-
dayız. Az önce gözümüzün aydınlığı gele-
ceğimiz olan çocuklarımıza karneleri
verdik. Onların ilk karneleri, onların ilk
karne sevinçleri. Bugün İstanbul'umuzda 6
bin 653 okulda 2 milyon 741 bin 423 öğ-
rencimiz karne sevincine erişti. 146 bin öğ-
retmenimize de bütün velilerimiz adına
İstanbul Valisi olarak teşekkür ediyorum.
Ellerine emeklerine sağlık" dedi.

Hep birlikte kucaklayacağız

Velilere de seslenen Ali Yerlikaya, "Velileri-
mize selam ediyoruz. Çocuklarımızın kar-
nelerindeki notlar ne olursa olsun, onlar
bizim yavrularımız, onlar bizim geleceği-

miz. Onların başarılarını istikrarını koru-
mak için çabalayacağız. Şayet yavrularımı-
zın karnelerinde hoşlanmadığımız not
varsa, sevgi ile birlik ve beraberlikle okulu
ile sosyal çevremizle hep birlikte kucaklaya-
cağız ve başarısının artırmasını hep birlikte
sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kar tatili yok ama

Yerlikaya konuşmasının devamında, "Biz
İstanbul'daki görevimize 3 Kasım'da başla-
dık. Sosyal medyadan hep bize 'kar tatili
kar tatili' diye sordunuz ama size hiçbir
cevap veremedik. Çünkü meteoroloji ve
AKOM bize bilgi vermedi. Ondan dolayı
bir tatil veremedik. İşte şimdi size 15 koca
gün tatil veriyoruz. Bu tatili, karne ve karne-
nin yanında hediyeleri ile birlikte veriyoruz.
Bütün öğrencilerimizi sevgi ile kucaklıyo-
rum. Bu tatili doya doya dinlenmelerini,
dinlenirken yaşadıkları ve bizim medeniyeti-
mizin özeti olan İstanbul'umuzu keşfetme-
lerini, henüz görmediği gezmediği müzeler
varsa mutlaka gezmelerini, İstanbul'u en iyi
şekilde anlamalarını ve aynı zamanda da
ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı,
daha zinde gelmelerini diliyorum. İyi tatiller
İstanbul" şeklinde konuştu. DHA

Karneler
hayalleri
gerçek kıldı

AVCILAR'DA sürdürülen
'Hayallerim Bir Adım Ötede'
projesi ile 500 öğrenci karne

sevinci ile birlikte hayal ettiği hediyelere
kavuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü'nce hazırlanan projede gelir düzeyi
düşük mahallelerdeki ilkokullarda gö-
revli öğretmenlerden öğrencilerden ha-
yallerini öğrenmeleri, onların isim yerine
numaralarını yazarak not etmelerini is-
tedi. Not edilen hayaller, önemli bölümü
özel 'Kardeş okullara' gönderilirken, öğ-
renciler velileri ile aynı ilçede oturan eko-
nomik durumları nispeten daha düşük
tanımadıkları öğrencilerin hayallerini
gerçeğe dönüştürerek hayal edilenleri
hediye paketleri oluşturdu. Bağlama-
dan, gitara, yataktan, çalışma masasına,
scooter'dan oyuncağa kadar çeşitli bir-
çok alandaki hayallerle ilgili hazırlanan
paketler, şimdiye kadar hayallerini yazan
öğrencilerin eğitim gördüğü 5 okula gö-
türülerek dağıtıldı.

Mahalle muhtarları
ile bir araya gelen
Ekinci, “Güzel bir

Esenyurt sözü
veriyorum” dedi.

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
AVCILAR/İSTANBUL ŞUBESİ 

BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
Tüzüğümüzün 33. maddesi gereğince Şubemizin
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
03.02.2019 günü saat 1100’de Merkez Camii
Aksev Vakıf Salonu Avcılar/İSTANBUL adre-
sinde yapılacaktır. 
Şube Genel Kurulumuzun ilk günü toplantısında
çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yine aynı ad-
reste ve saatte bir hafta sonra  10.02.2019 tari-
hinde çoğunluk aranmaksızın (Şube Yönetim
Kurulu üyelerinin iki katı üyenin katılımından az
olmamak üzere) toplantı gerçekleştirilecektir.
Olağan Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makam-
lara duyurulur.

G  Ü  N  D  E  M   
1. Yoklama ve Şube Başkanının Genel Kurul Açı-
lış Konuşması,
2. Başkanlık Divanı Seçimi,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, (Atatürk, Şehit-
ler ve Kızılaycılar)
4. Şube Başkanının Konuşması,
5. 2018 Yılı Faaliyet Raporu ile Gelir ve Giderinin
Görüşülmesi ve Oya Sunulması,
6. 2018 Yılı Şube Yönetim Kurulunun İbrası,
7. 2019-2020 ve 2021 Şube Eylem Planının Gö-
rüşülmesi ve Oya Sunulması,
8. 2019-2020 ve 2021 Yılı Tahmini Bütçesinin
Tetkiki ile kullanımı hususunda Şube Yönetim
Kuruluna yetki verilmesinin Görüşülmesi Oya
Sunulması,
9. Dilek ve Tekliflerin İncelenerek Genel Merkeze
Arzının Karara Bağlanması,
10. Seçimler
a. Oy Sayım Komisyonunun Seçimi,
b. Şube Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu Asıl ve
Yedek Üyelerinin Seçimi,
c. Şube Denetçisi Asıl ve Yedek Üyenin Seçimi,
d. Genel Merkez Genel Kurulu Asıl ve Yedek De-
lege Seçimi,
11. Kapanış

Ali
Yerlikaya



A milli Kadın Futbol takımı, hazırlık
maçında bugün Antalya'da slovakya
ile karşılaşacak. teknik direktör
talat tuncel yönetimindeki milliler,
slovakya ile ilki bugün diğeri 22

Ocak salı günü olmak üzere iki
hazırlık maçı yapacak. side'de
kampta bulunan ay-yıldızlı ekip
iki maçı da emirhan spor Kom-

pleksi'nde oynayacak. Her iki kar-
şılaşma da saat 14.00'te
başlayacak.A milli Kadın Futbol takı-
mı'nın aday kadrosunda şu oyuncu-
lar bulunuyorKaleciler: Fatma şahin,
Gamze Nur Yaman (Beşiktaş), selda
Akgöz (Ataşehir Belediyespor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Bele-
diyespor), Didem Karagenç (Beşik-

taş), Fatma Işık (löchgau), İpek
Kaya (metz), medine erkan (Kocaeli
Futbol Kulübü), Kezban tağ (Karade-
niz ereğli Belediyespor)

Orta saha: Arzu Karabulut, Derya
Arhan, Gizem Gönültaş (Beşiktaş),
Busem şeker, ebru topçu (Konak
Belediyespor), Dilan Ağgül, selin
Dişli (Bayer leverkusen), ece tür-
koğlu (Karadeniz ereğli Belediyes-
por), ecem Cumert (Alberweiler),
Fatma Kara (Vikingur), sevgi Çınar
(AlG spor)

Forvet: Başak Gündoğdu (Beşiktaş),
Kader Hançar (Konak Belediyespor),
melike Pekel (Paris saint-
Germain) AA
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S üper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider
Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla
5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta

maçında başkent temsilcisini konuk edecek. Geride
kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 60-
17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18
maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı
196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık
verebildi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan
maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Büyük üstünlük var

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig
maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Anka-
ragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye
dek İstanbul'da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35,
MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi.
İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı. Bu
arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İs-
tanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın ce-
zası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip
1-0 galip geldi.

En farklı skor tarihi zafer

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihin-
deki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Anka-
ra'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise
Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini,
2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan
maçta 3-0'lık skorla aldı.

Terim ligde cezasını tamamlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE An-
karagücü maçıyla ligde son kez kulübede yer alama-
yacak. Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe

derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurul
tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen
Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulu-
namadı. MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez
yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tec-
rübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı
Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.
Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oyna-
yacakları Göztepe müsabakasında takımının başında
görev yapabilecek. Sarı-kırmızılı takımın yardımcı an-
trenörü Hasan Şaş ise derbideki olaylar nedeniyle ve-
rilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup
Sivasspor karşılaşmasıyla doldurdu. Hasan Şaş, Te-
rim'in yokluğunda yarınki müsabakada yardımcı an-
trenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile yedek
kulübesinde bulunabilecek.

Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda , sarı
kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı bulu-
nan Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakasında
kart görmesi durumunda 19. haftadaki Göztepe ma-
çında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızı takımda 7.
haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında
sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba, MKE
Ankaragücü karşılaşmasında da süre alamayacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kulüp bulma-
ları istenen Serdar Aziz ve Eren Derdiyok da MKE
Ankaragücü mücadelesinde görev yapamayacak. 

28 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 28
maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgi-
sini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasım-

paşa
müca-
delesinde
yaşayan sarı-kır-
mızılı takım, sonrasında
Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.
Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23'ünü kaza-
nıp, 5'inde berabere kaldı.

İlk kez forma giyecekler

Galatasaray'da yeni transferler Marcos de
Nascimento Teixeira (Marcao) ve Emre
Taşdemir ilk kez bir maçın kadro-
sunda yer alacak. Sarı-kırmı-
zılı kulüp,
devre
arası
trans-

fer dönemi-
nde Portekiz

temsilcisi Chaves'ten 22
yaşındaki Brezilyalı stoper

Marcao ile Bursaspor'un yolları ayırdığı 23 yaşın-
daki sol bek Emre'yi kadrosuna kattı. Takımla çalı-
şan iki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in
görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü ma-
çında forma giyebilecek.  AA

CIMBOM EVINDE 
Ligin ilk yarısını lider

Medipol Başakşehir'in 6 puan
gerisinde tamamlayan Galatasaray

sezonun ikinci devresini evinde konuk
edeceği MKE Ankaragücü maçı ile açıyor.
Sarı kırmızılılar rakibini yenerek sahadan 

galip ayrılmaktan başka bir şey 
düşünmüyor. Karşılaşma saat

19.00'da başlayacak. Mücadeleyi
Alper Ulusoy yönetecek

BASLIYOR

İş ADAmI Ali Açıkgöz Vefa’nın
köklü bir kulüp olduğunu belir-
terek, maddi ve manevi an-
lamda destek vermeleri
gerektiğini söyledi. Açıkgöz;
“ Vefa Kulübü İstanbul’un en
köklü ve mazisi olan kulüp-
lerinden birisi. ligde de ba-
şarılı bir sezon geçiriyor.

Hedefleri 3. lig'e çıkmak. spor
camiasına yabancı biri deği-

lim. ligin ikinci yarısının ilk
karşılaşmasını yarın oynaya-
caklar. Kendilerine başarılar
diliyorum. Kulüplere iş adamı
olarak sahip çıkmamız gereki-
yor” dedi.

Tatlı moral oldu

Yarın saat 14.00’te oynanacak
olan karşılaşmanın hazırlıkla-
rını mimarsinan'da yaptığı sür-

düren Vefalı oyunculara idman
öncesi yapılan tatlı ikramı
moral depoladı. Oyuncular ve
teknik heyet kendilerine bu
jesti yapan iş Adamı Alipaşa-
zade lokumları Yönetim ku-
rulu Başkanı Ali Açıkgöz’e
teşekkür ettiler.  tavşanlı linyit
karşılaşması öncesi oyuncula-
rın motivasyonlarının yüksek
olduğu gözlerden kaçmadı.

Bölgesel Amatör Lig
ekiplerinden Vefaspor yarın 

oynayacağı ilk mücadelenin hazırlık-
larını sürdürürken iş dünyasının önemli
isimlerinden Alipaşazade Lokumları'nın

sahibi Ali Açıkgöz yeşil beyazlı ekibe tatlı
dopingi yaptı. İdman öncesi 

oyunculara ve teknik heyete tatlı 
ikramında bulunan Açıkgöz

başarılar diledi

Açıkgöz’den VEFA’ya

tAtlı dopingi

Kritik gün yarın
Trabzonspor'un iki yıldızı Majid Hosseini ve Vahid Amiri'nin
forma giydiği İran, Asya Kupası son 16 turunda pazar günü
Umman ile karşılaşacak. İran eğer erken elenirse iki futbolcu
da erkenden Trabzon'a dönecek. Yoluna devam eder ise
Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalma süreleri uzayacak.
5 OCAK günü başlayan ve Birleşik Arap
Emirlikleri'nde devam eden Asya Kupası'nda
büyük heyecan yaşanıyor. Her ne kadar tri-
bünlere pek yansımasa da izleyenler için seyir
zevki yüksek maçlar oluyor. Turnuvanın favo-
rilerinden biri olarak gösterilen İran'da forma
giyen Majid Hosseini ve Vahid Amiri gruptan
gol yemeden namağlup bir şekilde son 16 tu-
runa kaldı ve Umman ile eşleşti. İki takım
yarın akşam saat 20.00'de karşı karşıya gele-
cek. Bordo mavililerin iki oyuncusunun kaderi
de bu maçta çizilecek. 

İran'ın genel durumuna bir göz atalım...

D Grubu'nda Yemen, Vietnam ve Irak ile kar-
şılaşan İran ilk iki maçını kazandı. Irak ile be-
rabere kalan Persler gruptan lider olarak bir
üst tura yükseldi. Bu karşılaşmaların hiçbi-
rinde gol yemeyen ve bu alanda dört ülkeden
biri olmayı başaran İran bu istatistiği ile de id-
dialı bir takımların başında geldiğini ispatladı.
Azmoun attığı 3 golle krallık yarışında iddialı
bir konumda bulunuyor.

Jahanbakhsh döndü

Sakatlığı sebebiyle ilk iki karşılaşmada oyna-
yamayan Brighton futbolcusu Alireza Jahan-
nakhsh Irak maçında sahadaki yerini aldı.

İran'ın en pahalı transferlerinden birine sezon
başında imza atan kanat oyuncusunun
Umman karşısında da forma giymeisne kesin
gözle bakılıyor. 

Beiranvand'dan şov!

İran'ın oynadığı üç maçta da kalesini gole ka-
patan Alireza Beiranvand attığı uzun menzilli
paslarla da adını dünyaya duyurdu. 25 yaşın-
daki file bekçisi için binlerce paylaşım yapıldı.
Dünya Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde
gösterdiği performansla da adından söz etti-
ren İranlı kaleci Asya Kupası'nda bu yükseli-
şini sürdürüyor. 

Hosseini ve Amiri

Takımda yeri en garanti isimlerden biri olarak
Hosseini göze çarpıyor. Carlos Queiroz'un en
önemli defans oyuncusu konumunda. Sezon
başında Trabzonspor'a imza atmayan Mor-
teza Pouraliganji ile birlikte oluşturduğu sto-
per tandeminde önemli işler yapan Hosseini
Umman maçında da sahadaki yerini alacak.
Vahid Amiri Trabzonspor'daki görevinin ak-
sine merkez orta sahada
görevlendiriliyor. Omid Ebrahimi ile iyi bir
ikili oluşturdu. 
BurAk ZİHnİ 

Filede derbi heyecanı
Vestel Venus sultanlar ligi'nin 14.
haftasında Beşiktaş ile Galatasaray
HDI sigorta karşı karşıya gelecek. Ves-
tel Venus sultanlar ligi'nin 14. hafta-
sında b8gün Beşiktaş ile Galatasaray
HDI sigorta karşılaşacak. Burhan Felek
Voleybol salonu'nda oynanacak maç,

saat 14.00'te başlayacak. siyah-be-
yazlı ekip, 13 haftada 6 galibiyet, 7
mağlubiyeti yaşadı ve haftaya 5. sı-
rada girdi. 8 galibiyet, 5 mağlubiyeti
olan sarı-kırmızılı takım ise 4. sırada
bulunuyor. ligde ilk yarıda oynanan
maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. AA

Kadro açıklandı



Müzik etkinlikleriyle
vatandaşların 
beğenisini toplayan 
Büyükçekmece Bele-
diyesi bu kez sanatçı
Udi Ensar Tunç’un
müzik dinletisine ev
sahipliği yaptı. Tüm
vatandaşları kültür
ve sanat etkinliklerine
davet eden Büyük-
çekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Büyükçek-
meceliler neredeyse
sanat oradadır. Ken-
timiz vatandaşları-
mız sayesinde tam
bir sanat şehri ol-
muştur. Vatandaşları-
mız kültür ve sanat
alanında düzenledi-
ğimiz etkinliklere her
zaman yoğun ilgi gös-
termiştir. Müzik ruhun gıdasıdır
sözünden yola çıkarak tüm vatandaş-
larımızı müzik etkinliklerimize davet
ediyorum. Büyükçekmece halkımız
sayesinde ilçemiz medeniyetler kenti
oldu. Sanat, vatandaşlarımızın haya-
tında olmazsa olmazlar arasında yer
alıyor” ifadesini kullandı. 

Keyifli bir gece

Çeşitli sanat aktivitelerinin gerçekleşti-
rildiği Mimaroba Halide Edip Adıvar
Sanat Merkezi bu kez sanatçı Udi

Ensar Tunç’un müzik
dinletisine ev sahipliği
yaptı.  Büyükçekmecelile-
rin yoğun ilgi gösterdiği
müzik dinletisinde vatan-
daşlar hep bir ağızdan şar-
kılara eşlik ederek keyifli bir
müzik gecesi yaşadı.  Sanata
olan katkılarından ötürü
Başkan Dr. Hasan Akgün’e
teşekkür eden Tunç, Büyükçek-
mece halkının sanata olan ilgi-
sinden ötürü mutluluk
duyduğunu belirtti. 

OYUNCU Bensu Soral, eşi Hakan Baş'la bir-
likte katıldığı partide herkesi korkuttu.
Mekan içerisinde baygınlık geçiren Bensu

Soral, apar topar
Maslak Acıba-
dem Hasta-
nesi’ne kaldırıldı.
Acil servisten
hastaneye giriş

yapan oyuncu,
eşi Hakan Baş’ın

koluna girerek
ondan destek aldı.

Yaklaşık üç saat hasta-
nede kalan Soral’a çe-
şitli tetkikler yapıldı.
Hastane çıkışı tekerlekli

sandalyede görüntülenen
güzel oyuncu, gazetecileri fark edince

hızla kendisini kapıda bekleyen araca
attı. Soral, soruları yanıtsız bıraktı.
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M altepe Belediyesi, Prof. Dr. türkan
Saylan Merkezi’nde son 5 yılda düzen-
lediği bin 531 etkinlikle, 628 bin 732

kişiyi tiyatro, sinema, film gösterimi, sergi gibi
kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz
buluşturdu.Maltepe Belediyesi kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü’nün ilçede 2014-2019 yılları
arasında düzenlediği bin 531 kültür sanat etkin-
liğiyle, 628 bin 732 Maltepeliyi buluşturdu. Üc-
retsiz düzenlenen 244 konsere, 87 bin 105
müziksever katıldı. 189 tiyatro oyununu 60 bin
322 kişi izlerken, 307 çocuk tiyatro oyununu,
122 bin 178 minik tiyatro sever takip etti. 97 film
gösterimi 28 bin 463 izleyiciyle buluşurken, 135
sergiyi, 11 bin 204 sanatsever ziyaret etti. 46
anma etkinliğine de, 12 bin 305 kişi katıldı.

389 ETKiNliK dÜzENlENdi

Maltepe Belediyesi’nin sadece 2018 yılında dü-
zenlediği 389 etkinliği, 153 bin 41 kişi takip etti.
2018 yılında türk pop, halk, caz, klasik müziği-
nin güçlü yorumcularının, ünlü grupların, halk ve

sanat müziği korolarının sahne aldığı 44 konser
verildi. türk tiyatrosunun usta ve sevilen
isimlerinin sahne aldığı, birbirinden id-
dialı yerli ve yabancı 45 tiyatro
oyunu, çocukların kültürel ve sos-
yal gelişimlerine destek veren
72 çocuk tiyatro oyunu ve
festivallerden ödüllerle
dönen yakın dönem si-
nema filmlerinin de yer
aldığı 26 film gösterimi
yapıldı. akademisyenle-
rin, resim sanatının usta
ve genç kuşak isimleri-
nin resim, karikatür, fo-
toğraf, geleneksel türk
el sanatlarının tanıtıldığı
46 sergi, 19 söyleşi
panel, toplantı, çalıştay,
konferans, türk edebiyatı-
nın, bilim ve düşünce dünya-
sının usta isimleri, halk
ozanları için düzenlenen 14
anma etkinliği düzenlendi.

TÜRKAN ERVAN

Maltepe Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında yaptığı projelerin 
istatistiklerini paylaştı. Son beş yılda birçok sanatsal faaliyete imkan verdiklerini 
anlatan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Kültür sanat deyince akla Maltepe gelecek” dedi

Maltepe Belediye Başkanı ali kılıç, Maltepe’yi kültür ve sanatın 
merkezi yapmak için yola çıktıklarını belirterek, “kültür-sanat bir 
toplumun can damarıdır. Bu tür etkinlikleri, beş senedir ücretsiz 

gerçekleştiriyoruz. Maltepe’yi kültürün ve sanatın başkenti 
yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gösterilen ilgiden son 

derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler
ücrEtsiz

MALTEPE DEMEK
SANAT DEMEK

Partiye gitti
hastanelik 

oldu

Karne hediyesini
BAKAN VERDi
EnErji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, Üsküdar'da 2018-2019 Eği-
tim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne ve
Ali'nin Enerji Serüveni-2 Dergisi Dağı-
tım Töreni'ne katıldı. Bakan Dönmez'i
Üsküdar 4. Murat İlkokulu'nda öğ-
renciler karşıladı. Bakan Dönmez
yaptığı açıklamada ilkokul öğret-
menlerinin unutulmadığını söyledi.
Dönmez, sınıf öğretmeni Şükran
Ekşioğlu ile birlikte öğrencilere tek
tek karnelerini ve "Ali'nin Enerji
Serüveni-2" dergisini dağıttı.

Çocuklar bilinçlenmeli

Dergi hakkında öğrencilere

bilgi veren Bakan Fatih Dönmez, öğ-
rencilere enerji kaynaklarının neler ol-
duğunu sordu. Dönmez, "Bununla
enerji kaynaklarımızı tanıyacağız. Nasıl
üretiliyor, bize kadar nasıl taşınıyor gö-
receğiz. Ama enerjiyi verimli kullanaca-
ğız. Okullarımızda, evlerimizde daha
az enerji harcayan ürünleri tercih etme-
miz lazım. En son bir kamu spotu ya-
yınladık. Burada çocuklarımıza büyük
görev düşüyor. Bugünün çocuğu yarı-
nın büyüğü olacak inşallah. Enerji kay-
naklarını ve enerji kullanımını
çocuklara tanıtmaya, sevdirmeye çalışı-
yoruz. Çocukken bilinçlendirmek son
derece önemli" dedi.

Dr. Oktay
Duran Mesleki ve teknik anadolu Lise-

si’ndeki öğrenciler, sokak kedilerinin ba-
rınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla başlattıkları proje kapsamında 43
kedi evini, ilçenin çeşitli yerlerine bırakılması
için küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvan-
ları rehabilitasyon Merkezi’ne teslim etti. kü-

çükçekmece Belediyesi, sokak kedilerinin ba-
rınma ihtiyaçlarını için hazırlanan evlerin mama des-
teği ve temizliğini üstlendi. 

Belediye olarak destek vereceğiz

küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlü-
ğü’nde görevli veteriner hekim Furkan Coşkun, “Oku-
lumuzun talebi doğrultusunda biz de projede yer
almak için kolları sıvadık. kedi evleri bölgemizde yer-
leştirildikten sonra mama desteğinin ve temizliğinin
yapılması konusunda destek vereceğiz.” dedi.

Harçlıklarımızdan kısarak yaptık

Soğuk hava koşullarına dayanıklı olarak üretilen kedi
yuvaları, küçükçekmece Belediyesi’ne öğrenciler ta-
rafından teslim edildi. Projede yer alan öğrencilerden
Miraç Özpolat teslim töreninde kedi evleri hakkındaki
düşüncelerini paylaştı. kedi evi fikrini okul müdürü ve
öğretmenlerle paylaştığını ifade eden Özpolat, “Ben
mahallemde gezerken bir kedinin donarak öldüğünü
gördüm. Okul başkanı olarak geldim bu fikri müdür
yardımcımızla paylaştım. arkadaşlarımla beraber
harçlıklarımızdan kırparak kedi ve köpeklere güzel yu-
valar yapmaya çalıştık. Sizden ricam, bu konuda du-

yarlı olalım. Bir gün hepimiz onların durumuna
düşebiliriz.” dedi. Öğrencilerden Nisa Nur Demi-

rel de soğuk havalarda sokak hayvanlarının
yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Demirel ay-

rıca vatandaşlara evlerinin önüne bir kap
yemek koymaları konusunda tavsi-

yede bulundu. ZEyNEP VUraL

Küçükçekmece'de
eğitim gören lise öğrencileri

çok sayıda Kedi Evi yaptı.
Küçükçekmece Belediyesi ise

öğrencilerin yaptığı kedi evlerine
temizlik ve mama desteği 

vererek ilçedeki uygun
yerlere yerleştirdi

Büyükçekmece ud dinledi
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