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Sanatçı Esat Kabaklı
için sanat hayatında

geçen 50 yıla özel Cemal
Reşit Rey Konser Salo-
nu'nda konser düzenledi.
Geceye Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Başkanı ve AK
Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı Bi-
nali Yıldırım da katıldı. Ge-
cede konuşan Binali
Yıldırım, “Benim bir tale-

bim var Esat Kabaklı'dan,
Malazgirt'i, Yemeni, Sarıka-
mış'ı, Çanakkale'yi anlattı-
nız bize. İstanbul da sizin
büyük yeteneğinize  diliniz-
den dökülecek yürekli söz-
lere konu olsun istiyorum.
Var mısın? İstanbul'u bir de
sizin gür sesinizden, insa-
nın içine işleyen sazınızdan
dinlemek istiyorum” tale-
binde bulundu.  I SAYFA 4

ç

Kısa adı HASİAD olan Ha-
dımköy Arnavutköy Sanayici

ve İş Adamları Derneği olağan
genel kurulunu gerçekleştirdi. Yeni-
den HASİAD başkanlığını saçilen
Hüseyin Bozdağ, savaş sonrasında
Suriye'nin yeniden yapılanmasına
katkı sunmak istediklerini belirterek,
bu nedenle Gaziantepli sanayicilerle
işbirliği yaptıklarını söyledi.  I SAYFA 6

ç
AK PARTİ’YE BENİ ERDOĞAN DAVET ETTİ

AK Parti Beylikdüzü Seçim
Koordinasyon Merkezi'nde,
(SKM) gazetecilerle bir

araya gelen Mustafa Necati Işık,
hiçbir siyasi şaibenin içinde yer al-
madığını belirterek, “Lojistik sektö-
ründe ticaret yapıyorum. Ne mutlu
Beylikdüzü'ne ki müteahhit değilim”

dedi. Siyasete nasıl atıldığını
da anlatan Işık,

“Üniversi-

tede yaptığımız bir etkinlikten dolayı
dönemin Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın kapısını çaldık. Organi-
zasyonumuza davet ettik. Kendisi
de konuyu inceledikten sonra
'ilk önce benim bir davetim var'
dedi ve benden AK Parti'nin
üniversite gençlik kolları baş-
kanı olmamı istedi. Böylece
AK Parti'de siyasi hayata atıl-
mış olduk” açıklamasını yaptı. 
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CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bir
otelde muhtarlarla buluştu. Muh-
tarlara, "Şahsım olarak 31 Mart
sürecine kadar kampanyanın her
aşamasında, her ortamda pole-
mikten uzak olacağım" sözünü
veren İmamoğlu, “Hiç kimseye
İstanbul konuları dışında tek bir
cümlem olmayacak. Kim nereye
çekmek isterse istesin hiçbir
zaman o kirli siyasetin, kibrin, ya
da anlamsız çatışmacı dilin asla
bir unsuru olmayacağım” dedi. 

ç

Beyoğlu'nda bir genelevin
bahçesinde yere düşüp, ba-

şını vuran bir kişi hayatını kaybetti.
Karaköy'deki bir geneleve saat 14.00
sıralarında gelen E.Ö. (65) isimli bir
kişi ana giriş kapısından birkaç
metre ilerledikten sonra iddialara

göre fenalaşıp yere düştü. Başını
yere çarpan E.Ö için olay yerine
polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Polis ekipleri geneleve gelerek, çalı-
şanların ifadelerine başvurdu. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.'nün
hayatını kaybettiğini belirledi.
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Bozdağ: Suriye’de 
çalışmak istiyoruz

Çatalca Belediyesi ve Bele-
diye-İş Sendikası arasında

yapılan müzakereler sonucunda
Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Çatalca Belediye Başkanı Cem
Kara, “10 yıllık süre içerisinde işçi
arkadaşlarımızın bir gün maaşla-
rını aksatmadık. Hiçbir ay maaşla-
rını yarım ödemedik. Her zaman
alınterinin yanında olduk gene ola-
cağız” dedi.  I SAYFA 4

ç

İşçilerin maaşını 
1 gün aksatmadık

Silivri eski Belediye Başkanı
ve CHP Belediye Başkan

Aday Adayı Selami Değirmenci'nin
annesi Tarif Değirmenci hayatnı
kaybetti. Hayata veda eden Tarif
Değirmenci'nin cenazesı bugün 
Silivri Çeltik Camii'nde kılınacak
olan öğle namazının ardından Çel-
tik Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 
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Değirmenci’nin 
annesi vefat etti

istanbul’u sizden 
dinlemek istiyorum
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cIKIs aRIYoR
Ligin ikinci yarısında kötü gidişata son vermek ve üst sıralara
doğru tırmanmak isteyen Fenerbahçe, Bursaspor karşısında

zorlu bir maça çıkacak. Sarı lacivertliler de tek hedef
karşılaşmadan galip ayrılarak çıkışa geçmek. I SAYFA 7

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, adaylık sürecine ve seçim
çalışmalarına ilişkin konuştu. “Ne mutlu ki bana müteahhit değilim” diyen Işık, “Hiçbir
şaibesi olmayan temiz bir geçmiş ve geleceğe sahip olduğuma inanıyorum” diye konuştu

NE mUTlU KI BaNa 
mUTEahhIT dEGIlIm

ç
BEYLİKDÜZÜ’NÜN KENT VİZYONU YOK

Beylikdüzü'nü AK Parti'ye
kazandırmak noktasında
oldukça iddialı olduğunu

belirten Mustafa Necati Işık,
“Nasip olursa 31 Mart 2019 ge-
cesi tekrar burada Beylikdü-
zü'nün geleceği adına hizmet
bayrağını dikmek içinde ciddi
bir mücadele ortaya koyacağız.
1 Nisan'dan itibaren öncelik ve-
receğimiz konular spor ve eğitim

olacak” diye konuştu. Beylikdü-
zü'nde birçok eksiğin olduğunu ve
hizmet anlamında ciddi yanlışklar
yapıldığını da anlatan Işık, “Geç-
mişten bugüne bakınca Beylikdü-
zü'nün bir kent ideali yok.
Beylikdüzü'ne bir kent vizyonu ko-
yulmamış. Yani bugün spor ala-
nında sosyal alanlarda ilçenin
gelişimine açık bir eylem planı ya-
pılmamış” diye konuştu. I SAYFA 5
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BARIŞ KIŞ

HABER

Büyükçekmece’de sıvasız, boyasız, henüz kaba inşaat halindeki
boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddia edilen nüfus memuru

M.Ö.S. “Resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla tutuklandı

AK Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanlığı’nın şika-

yeti üzerine harekete geçen Bü-
yükçekmece Cumhuriyet
Başsavcılığı, nüfus memuru
M.Ö.S.'nin, ilçede bulunan boş
dairelere 2018 yılı eylül, ekim,
kasım ve aralık aylarında ilk be-
lirlemelere göre 354 kişiyi seç-
men olarak kaydettiği
belirlendi. Gözaltına alınan

M.Ö.S.'nin yapılan inceleme-
sinde Büyükçekmece Belediye-
si'nde zabıta olarak çalışırken 
2 yıl önce geçici olarak nüfus
müdürlüğünde görevlendiril-
diği tespit edildi. Büyükçek-
mece Asayiş Büro Amir-
liği'ndeki işlemleri tamamlanan
M.Ö.S. sevk edildiği adliyede
çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı. 

ç

Beylikdüzü’ndeki ulaşımı rahatlatmak için metro ve deniz otobüsü
getireceklerinin sözünü veren Mustafa Işık, “Ulaşım anlamında çok
entegre bir ulaşım anlayışı ortaya koyacağız” açıklamasını yaptı. 

NÜFUS’TA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ

tasa vurdu!
Genelevinde 

Siyaset dışında
konuşmayacağım
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Fatih'te sabaha
karşı bir iş ha-

nında çıkan yangında
can pazarı yaşandı.
Mahsur kalan 2 işçi
kurtarıldı, handaki
atölyede yaşadığı öğre-

nilen Yaşar Çakıcı ha-
yatını kaybetti. Yaşar
Çakıcı'nın cenazesi,
olay yerindeki incele-
melerin ardından Adli
Tıp Kurumu Morguna
kaldırıldı. I SAYFA 3

ç

15 günlük sömestr tatili-
nin çocuklar için bir

mola anlamına geldiğini söyle-
yen uzmanlar, tatilin verimli geçi-

rilmesini sağlayacak çok önemli
önerilerde bulundu. I SAYFA 2

ç

Tatil bosa
gitmesin

Seyir halinde
iken alev aldı

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde
seyir halindeki çift katlı özel halk oto-

büsünün motor kısmında yangın çıktı. I SAYFA 3
ç

Cem Kara

Selami Değirmenci

Ekrem İmamoğlu
Binali

Yıldırım
Esat 
Kabaklı



Ö ğrencilerin heyecanla beklediği
yarıyıl tatili ile eğitime ilk mola
veriliyor. Bugün başlayan 15

günlük tatil, çocuklar için hem bir soluk-
lanma hem de ilk dönemin sakin bir şe-
kilde değerlendirilmesi için eşsiz bir fırsat
olarak görülebilir. Memorial Şişli Hasta-
nesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bö-
lümü’nden Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş,
yarıyıl tatili ve tatil dönüşü için ailelere
önerilerde bulundu. 

Çocuk rahata alışacaktır

Yarıyıl tatili ile okul dönemi kurulan dü-
zende ufak tefek değişiklikler olabilir. Geç
saatte uyuma ve uyanma, sadece hafta
sonu kullanımına izin verilen televizyon,
bilgisayar ve tablet gibi teknolojik cihaz-
larda geçirilen sürenin uzaması, ödev
yapma, servise yetişme gibi günlük telaş-
lara ara verilmesi ile bir rahatlama yaşa-
nır. Çalışan ailelerin çocukları, çoğu
zaman anneanne-babaannenin himaye-
sine bırakılır. İşte tüm bu nedenlerle ço-
cuklar için düzenin tatil dönüşü yeniden
akort edilmesi gerekir. Herkes gibi elbette
çocuklar da kısa sürede rahata alışır. Üs-
telik bilgisayar, televizyon, video oyunları
gibi pasif eğlenceler, uyku saatlerindeki
değişiklikler, istediği saatte yemek yeme
gibi alışkanlıklar rehaveti de beraberinde
getirir. 

Olumsuz davranışlar olabilir

Çocukların olumsuz davranış ve huylar
geliştirdiği en önemli dönemlerin hastalık
ya da tatil süreçleri olduğu
unutulmamalıdır. Tatili
bir taze-
lenme, din-
lenme,
kendine
güven ka-
zanma, de-
ğerli
olduğunu
hissetme
süreci
ola-

rak görmek gerekir. Hayatın içinde dene-
yimler kazanmak ve kabul görmek her-
kese iyi gelecektir. Yarıyıl tatilinden doğru
faydalanmak için bu önerilere dikkat
edin. 

Tatil demek istediğini yapabilme
serbestliği değildir. Yatma kalkma

saatleri biraz daha esneklik kazansa da
tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Ya-
şına uygun programlar önceden seçilip
düzenlenebilir. 

Tatil öncesi tatilin planlanması, za-
manı ve mekanı kullanmak, yapıla-

cakları gözden geçirmek yararlı olacaktır.
Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek
demek değildir. Bu özel zaman planlanır-
ken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlen-
dirilmeli ve benimsetilmelidir.

Pasif ve hazırcı eğlenceler yerine
doğada gezmek, müzeye gitmek, ti-

yatro veya değişik etkinliklere katılmak
hem ufkunu geliştirecek hem de ders dışı
öğrenme ve merak etme dürtülerini
uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve
denemeler tatil sonrası arkadaşlarına an-
latacak, tatili anlamlandıracak malzeme-
leri çocuğa verir. 

Çocukla ev içi sorumlulukları pay-
laşma; tamir işleri, kek-pasta pi-

şirme, hayvanlara bakma, çiçek
soğanlarını ekmek gibi
yaşına ve konuma
uygun uğraşlar

hem kendine
güve-

nini
ar-

tıracak hem de el becerilerini 
geliştirecektir. 

Ailece kitap evlerinden alışveriş,
aynı kitabı okuma, hakkında ko-

nuşma, geniş zamanlarda zevk alarak,
merak ederek sonunu tahmin etmeye ça-
lışarak, okuma zevkinin gelişmesi söz ko-
nusu olacaktır. Ayrıca kart oyunları, kutu
oyunları, aile oyunları ile rekabet duy-
gusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını
hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir. 

Anneanne, babaanne gibi bakım
veren birilerinde kalınca; aşırı ko-

ruma, sevgi adına “kıyamam” deyip şı-
martma, daha küçük bir çocuk
davranmasına yol açacaktır. Büyük ebe-
veynler kuşaklar arası aktarım için büyük
nimettir, bu çok özel ilişkinin çocuğu bü-
yütmek için kullanılması paha biçilemez. 

Eksik dersler, sınava hazırlanma
kaygısı olmadan daha basit ama

kısmen oyun veya gündelik aktiviteler ile
çocuğa kazandırılır. Örneğin bir elma ke-
serken kesirlerle ilgili temeller konuşulur,
marketten alışverişte bilinçli tüketici
olmak öğretilir, atasözleri ve deyimlerle
ilgili cümleler kullanılabilir. 

Sağlıkla ilgili check-up, danışman-
lıklar önceden planlanmalı, gelecek

okul dönemine bırakılmamalıdır. Sınav
ve stresin azaldığı tatillerde problemler
azalmış gibi görünse de daha sonra yo-

ğunlaşarak ortaya çıkacaktır. 

Çocuğa günlük okul hazırlık-
larını yaparken

yapılan yar-
dımlara
tatil

döneminde ara verilmeli ve kendi işini
kendisi yapması için yönlendirilmelidir. 

Deney kitapları, değişik hobiler, ül-
keler, coğrafyalar gibi konular geniş

zamanlarda tatil planlamak ya da haber-
lerde geçen bir konu ile ilgili merakları gi-
dermek araştırma yeteneğini
geliştirecektir. 

Çocuğun kendi başına veya ak-
ranları ile ortak etkinlikler plan-

lama ve eğlenmesine fırsat verilmelidir. 

Okulların açılmasına 3-4 gün kala
uyku, yemek ve etkinliklerin plan-

lanması mutlaka yeniden 
düzenlenmelidir. 
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2 YAŞAM

E ğer kozmos içerisinde zeki yaşam
varsa, muhtemelen ona yakın bir gele-
cekte ulaşabileceğimiz bir mesafede

değil. En azından bu, bilim insanlarının yıldız-
lararası yaşam alanında kullandığı temel bir
denkleme ait verileri onlarca yıldır ilk defa bu
kadar kapsamlı olarak inceleyen bir astrobi-
yologun ulaştığı sonuç. Bu sonuca ulaşmayı
sağlayan denklem Drake Denklemi'dir. Den-
klem, yarım yüzyıl kadar önce geliştirildi ve
Evren içerisinde yaşamın nerelerde başlayabi-
leceğini öngörmemize yardımcı oluyor. Şim-
diye kadar, bize uzayda zeki yaşam formları
bulma sözü veren denklemin tek bir büyük so-
runu vardı: içerisindeki parametreleri sınırlan-
dırmamızı sağlayacak gerçek, bilimsel veriler.

Ancak bu durum, son birkaç yıldır Kepler

görevinden gelen veriler sayesinde değişiyor.
Küçük, Dünya büyüklüğündeki gezegenlerin
galaksimiz içerisinde bolca dağıldığını görüyo-
ruz ve bunların bir çoğu, Güneş benzeri bir
yıldızın etrafındaki yaşanabilir bölgede yer alı-
yor olabilir.

Yeni Kepler verilerini kullanan astrobiyolog
Amri Wandel, bazı hesaplamalar yaptı ve Ev-
ren'in,bizim gezegenimizin de bulunduğu kıs-
mında yer alan yaşam barındırabilir
gezegenlerin sayısını tahmin etmeye çalıştı.
Heyecan verici sonuç şu: Sadece Samanyolu
Galaksisi içerisinde bile yaşam barındırabile-
cek milyonlarca ve milyarlarca gezegen bulu-
nuyor! Ancak çantalarınızı toplamaya
başlamadan önce, ayaklarımızı yere bastıran
bir gerçek var: kozmosun bizim bulunduğu-

muz tarafı çok karanlık olabilir.
Wandel'in matematiği gösteriyor ki, bize en
yakın yaşam barındırabilir gezegen, bizden
10-100 ışık yılı uzakta. Ki bu gezegen de,
muhtemelen sadece tek hücreli yaşamı barın-
dırabilecek yapıda. Eğer ki gerçek anlamda
"zeki" canlılar arayacaksak, en azından birkaç
bin ışık yılı uzağa bakmamız gerekiyor.

Dünya büyüklüğünde gezegenler var

2015 yılı içerisinde International Journal
of Astrobiology dergisinde yayımlanacak olan
Wandel'in bu matematiksel analizi, 3 Aralık

2014'te ön yayınını yaptı. Wandel, analizini
bir yıldızın yaşam barındırabilecek kadar uza-
ğında bulunan, Dünya büyüklüğündeki geze-
genler ile sınırlandırdı. Bu yaşam
barındırabilecek alanlar, Dünya üzerindekine
benzer organizmaların evrimleşmesine izin
veren, çok sıcak veya çok soğuk olmayan böl-
geler. Tabii burada birçok varsayım ortaya çı-
kıyor: bunlardan biri, uzaydaki yaşamın
biyolojisinin, bizimkine benzer fiziksel gereksi-
nimleri olması. Eğer ki canlı yaşamı sadece
Dünya büyüklüğündeki gezegenlerle sınırlı de-
ğilse, bu analize Europa ve Titan gibi gezegen
uyduları da dahil edilmeli ki bu, yaşam bulabi-
leceğimiz gök cismi sayısını inanılmaz mik-
tarda arttırır.

Yakın geleceğe dikkat

Potansiyel olarak yaşanabilir gezegen sa-
yısı. Yaptığı bu analiz, bu yaşanabilir gezegen-

ler üzerinde yaşam bulma olasılığımız ile ilgili
hiçbir yeni bilgi veremiyor. Bu durum, en
yakın uzaylı dostlarımızın ne kadar uzakta ol-
duğunu belirlemek için çok önemli bir faktör.
Ancak yakın gelecekte, dış gezegenlerin at-
mosferlerini analiz edebilmek, uzakta olma-
mıza rağmen bu gezegenlerdeki yaşam
olasılıklarını tespit etmemize izin verebilir.
Eğer ki umut vaadeden biyoimzalara sahip
birkaç gezegen belirleyebilirsek, en azından
buralarda yaşamın bulunma ihtimaline yöne-
lik eğitimli tahminler yürütebiliriz. Bu sayede,
en yakın canlı komşularımızın ne kadar
uzakta olduğunu hesaplayabiliriz. Bu mesafe
ne olursa olsun, umalım ki "hiberne uyku" tek-
nolojisi bir an önce gerçek olsun. Çünkü Wan-
del'in ulaştığı sayıları ne kadar kırparsanız
kırpın, ilk canlı yaşama ulaşabilmek için çok
ama çok ama çok uzun, ve karanlık bir yolu
göze almamız gerekecek.

Dünya dışında hayat mümkün

15 günlük sömestr tatilinin çocuklar için bir mola anlamına geldiğini söyleyen uzmanlar, “Ancak tatil demek
istediğini yapabilme serbestliği değildir” diyerek tatili verimli geçirilmesini sağlayacak önerilerde bulundu
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ÇocukLarın okul koşturma-
sında çok yıprandığını düşünen
aileler, tatil döneminde çocuğu
rahatlatmanın dozunu iyi bir şe-
kilde ayarlayamazsa şımarıklık-
lar yaşanabilir. Sayılı günün
çabuk geçtiği ve çocuklar için
tersi bir tempoya dönmenin her
zaman kolay olmadığı unutul-
mamalıdır. Tatil bitince okula
gitmek bir işkence ve tüm zevkle-
rin bitmesi, acı verici bir etkinlik
olarak algılanır. Okul reddi, okul
fobisi bu dönemde alevlenir.
Doğru şekilde değerlendirileme-

yen tatilin sonuçları şu şe-
kilde sıralanabilir: 
Okula gitmeden karın ağ-
rıları, bulantı ve baş dön-
meleri yaşanır. 

Uyku ve yemek saatleri
kabusa döner. 

Masa başında
oturabilme,

uzun yazılar
yazma, kon-
santrasyo-

nunu
toplama
becerileri
geriler.
Tam otur-

mamış temel
bilgiler unutu-

lur. Ders konu-
sunda güvensizlik
başlar. Aile-çocuk
arasında gerilimler

yaşanır. 
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Rahatlatalım
DeRKen
şımartmayın
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TaTIl boSa gITmeSIn

Damarda ödem olur mu demeyin!
Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizyoterapisti İpek Murat, bu sistemdeki 
bozukluklar nedeniyle proteinden zengin içeriğe sahip olan sıvının 
dokularda birikmesiyle oluşan klinik tabloya lenf ödem adı verildiğini söyledi 

Kepçe kulak
kabusuna son
Çocukların da yetişkinler kadar güzel ve sağlıklı bir
görünümü önemsediğini söyleyen Memorial Ataşehir
Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Bölümü’nden Op. Dr. Bülent Çığşar, Kepçe kulak 
sorununun çözümü için yarıyıl tatilinin bir fırsat olarak
değerlendirilebileceğini belirtti ve tedavi hakkında bilgi verdi

ÇocukLarın özellikle kepçe kulak sorunu nedeniyle
okulda arkadaşları tarafından alay konusu olabildi-
ğini ve bu durumun okuldan soğuma, sosyal ilişki-

lerde zorlanma hatta depresyon gibi sonuçlara yol açabildiğini
dile getiren Op. Dr. Çığşar, "Yüzün belirgin bölgelerinden biri
olan kulakların görünümü oldukça önemlidir. Kepçe kulak,
kulak kıkırdaklarının zayıf olması nedeniyle kulak kıvrımlarının
yeterli oluşmaması ve buna bağlı olarak kulağın öne veya yana
doğru açılı durduğu durumdur. Kepçe kulaklar herhangi bir ra-
hatsızlık, hastalık belirtisi değildir, doğuştandır ve ailesel olarak
gelişir. Bazen yeni doğan bebeklerde anormal olarak bir veya iki
kulak olmayabilir. 

Cerrahi düzeltme yapılmalıdır

Kepçe kulak tedavisinin erken dönemde yapılması gerektiğini
ifade eden Op. Dr. Çığşar, "Bebeklik döneminde fark edilen
kepçe kulaklara birkaç ay süre ile doktor kontrolünde elastik ban-
daj uygulanır. Sonuç genellikle başarılı olur ve ileride ameliyata
gerek duyulmaz. Çocukluk döneminde uygulanan tedavi ise
farklıdır. Çocuk ilkokula başlamadan yani 6 yaşında cerrahi ola-
rak düzeltme yapılmalıdır” dedi.

Lenfödemin belirtilerinin, etki-
lenen bölgelerde şişlik, çap artışı,
ağırlık, sıkılık hissi, harekette kı-

sıtlılık ve cilt üzerinde anormal değişimler
olduğunu belirten Murat şöyle devam etti:
“Bu semptomların
yanı sıra ağrı ve
enfeksiyona yat-
kınlık belirtileri
ortaya çıkabilir.
Hasta-

lığın ilerleyen evresinde kozmetik deformite-
ler oluşarak kol ve bacak fonksiyonlarında
kısıtlılıklara sebep olur. Genel semptomlar,
aşırı egzersiz ve yorgunluk sonrası artış
gösterir. Bu durum kişinin yaşam kalitesini
ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiler.”

Nasıl ortaya çıkar?

Lenfatik sistem de ortaya çıkan patolojilerin
en önemli nedeni vücudumuzda bulu-

nan damar ve bez ağlarının dolaşımı-
nın bozulmasıdır. Lenfatik sistemin

birincil görevi aşırı sıvının
dokularda dolaşmasını

sağlamak ve vücudun
enfeksiyonla mücade-
lesine yardımcı olur. 



H emen her seçim yaşarız bunları.
Tam da oy sayım gecesi.
Trafolara kedi girer, elektrikler 

kesilir, oy sayımı devam ederken bir anda bazı
eller devreye girer.

Kimi adayın geçerli oyları geçersiz hale 
getirilir.

Kimi aday için sandıklara geçerli oylar atılır.
İtiraz etsenizde artık nafile.
İş işten geçmiştir, aslolan sandıktaki 

oylardır.
***

Başka neler mi olur.
Özellikle bir kaç bin oyla seçimlerin kaderi

değişecek kentlerde, ilçelerde, beldelerde,
köylerde seçimlerden bir kaç ay önce 
çalışmalar başlar.

Eş, dost, akraba, belli bedel karşılığı 
bulunan kişiler için ikaametkah 
değişikliklerine gidilir.

Seçimlere girilecek yerlere o kişilerin 
kaydı yaptırılır.

Hatta şu kadarını söyleyelim.
Ellerindeki bu kayıtlarla mensubu bulun-

duğu siyasi parti yöneticileri bile ikna edilir.
Yapın beni aday alın seçimi diyerek artık

varsa diğer aday adayları o kişilere çok rahat
meydan okunur.

Ve seçim günü veya seçimlerden önce şayet
bir sorun çıkmaz ise hedeflenen başarı sağlanır.

***
Bu nedir dostlar.
Bu düpedüz şikedir.
Bu düpedüz sınavda kopya çekmektir.
Bu düpedüz sahtekarlıktır.
Bu düne düz alçaklıktır.
Namussuzluktur.
Kim veya kimler böyle şeylere niyet ediyor-

larsa umarız kanun karşılığında gereken
müeyyideyle cezalandırılır.

Çatalca’dan sonra şimdi de Büyükçekmece’de

Günlerdir gazetemiz yazıyor.
Ülke genelinde yaygın medyada haber oldu.
Çatalca’da ahırlara seçmen kaydı yapmışlar.
Köylerde de taşıma oy tespit etmişler. 
CHP Çatalca şikayetçi oldu.
Bakalım şikayetin sonu ne olacak.
Şimdi de Büyükçekmece’de beşbin civa-

rında taşıma oy tesbit edildiği bilgisini aldık.
Büyükçekmece’de sıvasız, boyasız, henüz

kaba inşaat halindeki boş konutlara nüfus kaydı
yaptığı belirlenen bir nüfus memuru 'Resmi 
evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı.

AK Parti Büyükçekmece İlçe 

Başkanlığı’nın şikayeti üzerine
harekete geçen Büyükçekmece Cumhuriyet
Başsavcılığı, nüfus memuru M.Ö.S.'nin, ilçede
bulunan boş dairelere 2018 yılı Eylül, Ekim,
Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere
göre 354 kişiyi seçmen olarak kaydettiği 
belirlendi. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu
da bu şüpheli kişilere yönelik çalışma 
başlatırken kaydedilen taşıma seçmenlerin
beşbin kişinin üzerinde olduğu söyleniyor.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yakalayarak gözaltına aldığı
M.Ö.S.'nin yapılan incelemesinde Büyükçek-
mece Belediyesi'nde çalışırken 2 yıl önce 
geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendi-
rildiği tespit edildi. Büyükçekmece Asayiş
Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan
M.Ö.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı
mahkeme tarafından 'Resmi evrakta 
sahtecilik' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Bu memur konuşursa çok can yanar!

Şimdi gözler bu memurun konuşmasında.
Kimler bu memurdan bu kayıtları 

yapmasını istedi.
Başka nerelere benzer kayıtlar yapıldı.
Benim sağlam kaynaklardan edindiğim 

bilgilere göre beş binden fazla sahte kayıt 
tespit edilmiş.

Daha çok şüpheli var.
Durum yargıda ve polisin elinde.
Peki bu seçmenler nerelerden geldi.
Kimlerin tanıdıklarıydı.
Nerelilerdi.
Daha önce başka yerlerde de benzer kayıt

yaptırdılar mı?
***

Hepiniz gibi benim de aklıma gelen iki
isim veya iki aday var.

Bu isimlerin veya mensubu bulundukları 
siyasi parti temsilcilerinin çıkıp açıklama
yapmaları gerekiyor.

Kim bilir bakarsınız 2019 yerel 
seçimlerinin en çok konuşulan konusu 
taşıma oylar olur.

Bu arada bu konuda bütün siyasi parti
temsilcilerini ve yetkililerini şeffaf olmaya
davet ediyoruz.

Demokrasinin sağlıklı işlemesi için halkın
gerçek düşüncesinin sandığa yansıması şart-
tır.

Aksi halde ‘Sabahın da bir sahibi
vardır’ ve ilahi adalet er geç işler…
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Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl
of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak
kurulmuştur. 5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş
100 daire ve ticari dükkân siz değerli dostlarımızın
beğenisine sunulmuştur. 

Akıllı ev, yetişkin ve çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun
alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar, ortak alanlar için
jeneratör,  peyzaj düzenlemesi, kapalı otopark, 

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanmış 2+1 ve 3+1 daire
seçenekleriyle hayalinize en uygun seçeneği sunar. 

Deireler akıllı sistem donatılmış olup, ankeastre, klima 
ve %100 beslemeli jeneratör standart konfor donatılarıdır. 

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla
uyanmak... Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan
uzak, tam size ve aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of
Silivri...

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Taşıma oylar çok
can yakacak!

İmamoğlu ağırlığını koyacak…
CHP’de herkes henüz açıklanmayan

yerlerin adayların bir an önce
açıklanmasını beklerken,  İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan
İstanbul adaylarının bir an önce
açıklaması gerektiği talebini iletirken.

Kılıçdaroğlu’ndan da en kısa zamanda
İstanbul’un ilçelerinin açıklanacağı
sözünü İmamoğlu’na verdiği öğrenildi.

Haftasonu, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, İs-
tanbul Büyükşehir adayı Ekrem
İmamoğlu, Genel Başkan Yardımcıları
Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı’nın
katılımıyla CHP Genel Merkezi’nde İs-
tanbul zirvesi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren zirvede, İstan-
bul’un ilçeleri konusunda İl
Başkanlığı’nın CHP Yönetimine sunduğu
isimlerle, İYİ Parti’nin İstanbul’da
CHP’den istediği ilçeler masaya
yatırıldı.

İYİ Parti başta Genel Başkanları
Meral Akşener’in İstanbul’da yaşadığı

semt Üsküdar olmak üzere, Eyüp,
Beykoz, Kağıthane, Küçükçekmece’nin
aralarında bulunduğu yaklaşık 10 ilçeyi
talep ettiği öğrenildi.

Bu toplantıda CHP’nin doğru aday-
larla, Üsküdar, Eyüp, Beykoz ve
Küçükçekmecede seçimi almaya çok
yakın olduğu ifade edilerek bu ilçelerde
iki partinin ayrı ayrı aday çıkarması
veya bu ilçelerin CHP’ye bırakılması
karşılığında başka ilçelerin İYİ Partiyi
bırakılması seçenekleri masaya yatırıldı.

***
Öte yandan Ekrem İmamoğlu özel-

likle İstanbul ilçelerinde adaylar üz-
erinde gereken hassasiyetin gösterilmesi,
İstanbul’u almak için bir oy daha fazla
getirecek isimlerin aday olması için CHP
Lideri Kılıçdaroğlu, İl Başkanı
Kaftancıoğlu ve PM ile MYK üyelerini
sık sık uyardığı da öğrenildi.

Şimdiye kadar isimleri aday diye orta-
larda dolaşan bir çok ismin
İmamoğlu’nun bu çıkışından sonra
değişme ihtimali olacağı söyleniyor…

S üleymaniye Mahallesi, Dökmeciler
Hamamı Sokağı'nda işçilerin ika-
met ettiği öğrenilen bir iş hanında

saat 06.00 sıralarında çıkan yangın
büyük paniğe neden oldu. 4 katlı binanın
giriş katındaki atölyede henüz bilinme-
yen bir nedenle çıkan yangında adeta can
pazarı yaşandı. Süleymaniye Camii ve
Medresesi başta olmak üzere birçok ta-
rihi yapının bulunduğu bölgede, yangın-
dan yükselen dumanlar gökyüzünü

kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,
içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtardı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi
aldı, Sağlık ekipleri ise dumandan etkile-
nen işçilere ilk müdahaleyi ambulansta
yaptı.

Morga kaldırıldı

Yangın sırasında içeride bulunan ve kur-
tulan işçilerden Hacı Karagülle, iş ha-
nında yaşayan yaklaşık 10 işçi olduğunu,

yangının merkezi olan atölyede bir işçinin
bulunduğunu ve yangından kurtulamadı-
ğını ifade etti. Yangın yoğun çalışmalar
sonucu kontrol altına alındı. Atölyede in-
celeme yapan itfaiye ekipleri içeride bir
cesetle karşılaştı. Yapılan incelemelerde
cesedin, çaydanlık atölyesinin sahibi 70
yaşlarındaki Yaşar Çakıcı ait olduğu be-
lirlendi. Çakıcı'nın cenazesi, olay yerin-
deki incelemelerin ardından Adli Tıp
Kurumu Morguna kaldırıldı. DHA

CAN VERDı!
Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Mahsur kalan 2 işçi
kurtarıldı, handaki atölyede yaşadığı öğrenilen Yaşar Çakıcı hayatını kaybetti. Yaşar Çakıcı'nın
cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı
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Seyir halinde 
iken alev aldı

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde
seyir halindeki çift katlı özel halk 

otobüsünün motor kısmında yangın
çıktı. Otobüsü emniyet şeridine çeken

şoför yolcuları tahliye ederken, yangın
itfaiye ekiplerince söndürüldü
OLAY, TEM otoyolu
Seyrantepe mevkii Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü

yönünde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre Yunus Emre Mahallesi-
Beşiktaş seferini yapan çift katlı özel
halk otobüsünün motor kısmında
henüz belirlenemeyen bir nedenle
yangın çıktı. Yangının ardından oto-
büs duman içinde kaldı. Otobüsü em-
niyet şeridine çeken şoför, kapıları
açarak içerideki 9 yolcuyu tahliye etti.

Şoför daha sonra otobüste bulunan
yangın tüpleriyle alevlere müdahale
etmeye çalıştı. Yangın, olay yerine
gelen itfaiye ekiplerince kontrol
söndürüldü. Otobüs

yolcularından Mehmet Yılmaz,
yangın çıktığında otobüsün arka
tarafında oturduğunu belirterek 'Bir-
den çat diye bir ses geldi. Hepimiz
kendimizi aşağıya attık. Birden alevler
yükseldi. İçeriden duman çıkmaya
başladı. Kendimizi dışarıya atar

atmaz alevler çıkmaya başladı'' diye
konuştu. Yangın nedeniyle Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü
yönünde trafik yoğunluğu
yaşandı. DHA

İtfaiye
ekipleri
yangına
uzun süre
müdahale
etti.

Müsteri gibi geldiler
Avcılar’da bir mağazaya müşteri gibi gelen iki kadın, alışveriş yapan
bir kadının cebinden kısa süre önce satın aldığı cep telefonunu
çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

OLAY önceki akşam
saatlerinde Merkez
Mahallesi’ndeki Mar-

mara Caddesi’nde bulunan bir
mağazada meydana geldi. Bir
şirkette yönetici asistanı olan
Pınar Yılmaz, yakını Gamze
Yazgı ile birlikte alışveriş yapmak
üzere mağazaya geldi. Müşteri-
lerin yoğun olduğu işyerinde iki
kadın, raf ve askıdaki ürünleri in-
celeyen Pınar Yılmaz’ı takip
ederken, cep telefonunu montu-
nun cebine koyduğunu görünce
harekete geçti. Kadınlardan biri

Yılmaz’ın cebindeki telefonu
çekip alırken hemen yanında bu-
lunan arkadaşına verdi. İki kadın
ellerindeki giysiyi hemen bir ke-
nara bırakarak uzaklaştı.

Soruşturma başlatıldı

Bir süre sonra cep telefonu-
nun yerinde olmadığını
gören Pınar Yılmaz, durumu
mağaza görevlilerine bildirdi.
Görüntülerin incelenmesi
sonucu iki kadından birinin
elde taşınan monttaki tele-
fonu çaldığı ve arkadaşına

verdiği görülünce polise haber
verildi. Sevk edilen polisler, gö-
rüntülerin kopyasını alarak iki
kadının kimliğini tespit etmek

için çalışmalara
başladı. Cep tele-
fonu çalınan Pınar
Yılmaz, "Telefonu
kısa süre önce al-
mıştım. Daha
ödenmesi gereken
1 yıllık taksitlerim
var. Telefonu çalan
kullanamayacak”
dedi. DHAPınar Yılmaz

ESENYURT'TA bu-
lunan 4 katlı bir bi-
nanın giriş ve en üst

katında çıkan şüpheli yangın
polisi alarma geçirdi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen itfiaye
ekipleri çıkan yangınları sön-
dürürken, polis ekipleri de de-

taylı inceleme başlattı. Olay
Esenyurt, Şehitler Mahalle-
si'nde sabaha karşı 04:30 sıra-
larında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kimliği
belirsiz kişi yada kişiler, henüz
bilinmeyen bir nedenle Yayla
Sokakta bulunan 4 katlı bir bi-

nanın giriş katında ki kullanıl-
mayan otomobil lastiği ile en
üst katta apartmanın içinde
bulunan sandığı ateşe verdi.
Uykularından uyanan apart-
man sakinleri bina içinden du-
manların yükseldiğini görünce
durumu hemen itfaiye, polis
ve sağlık ekiplerine haber
verdi. 
DHA

Polis alarma geçti

KORKUNÇ
ÖLÜM!



T BMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıl-
dırım ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

İbrahim Kalın, İBB Başkanı ve AK Parti Büyük-
çekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sa-
natçı Esat Kabaklı'nın 50. sanat yılına özel
düzenlenen programa katıldı. Cemal Reşit Rey
Konser Salonu'nda düzenlenen programda Esat
Kabaklı, yarım asırlık sanat hayatı boyunca hazır-
ladığı eserlerini birbirinden ünlü isimlerle aynı sah-
nede seslendirdi. Sanat dolu gecenin sonunda ise
sahneye çıkan TBMM Başkanı Binali Yıldırım,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sa-
natçı Esat Kabaklı ile birlikte ‘Bil Oğlum' eserini

söyledi. Eserin sonunda salonda bulunan davetli-
ler protokol üyelerini ayakta alkışladı.

Sanattan vazgeçmek olmaz

Konser çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtla-
yan Yıldırım, İstanbul'un her zaman sanatla yaşa-
yan, sanatla iç içe olan bir kent olacağını söyledi.
Yıldırım, “Biliyorsunuz İstanbul dünyanın en
büyük şehirlerinden bir tanesi. Kültür sanat de-
yince de tarihsel miras deyince de kültürel kaza-
nım ve medeniyetler denince de akla ilk gelecek
şehirlerden birisidir. Böyle güzel bir şehirde bu tarz
konser gibi veya tiyatro gibi etkinliklerin daha çok
ağırlık kazanması ve yaşatılması için bizler de eli-
mizden ne geliyorsa fazlasıyla yapacağız” diye 
konuştu.
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D ün, AK Parti Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mustafa Necati Işık
gazetecilerle SKM'de 

bir araya geldi.
Sorulara açık açık yanıt verdi. Kim oldu-

ğunu, siyasete nasıl girdiğini ve adaylık süreci-
nin nasıl geliştiğini anlattı. 

Ayrıntılarını bugünkü manşet haberimizde
okuyacaksınız.

Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık
öncelikle söyleyeyim.

Bildiğimiz anlamda klasik bir 
politikacı değil.

İnsanlarla çok samimi ilişki kuruyor. Karşı
tarafta olumlu bir etki bırakıyor.

Söyleyeceklerini açık açık ifade ediyor.
Beylikdüzü'nden sorumlu il yöneticisi olarak

hem de ilçe başkanlığı yaptığı kısa süre içer-
sinde Beylikdüzü'nde öne çıktı.

Parti içindeki küskünlükleri giderdi.
Dar grupçu bir zihniyetle yöneticilik 

yapmadı.
Parti içinde birbirini sevmeyenlere yönelik

birleştirici bir dil kullandı.
İletişimi eşit gerçekleştirdi.
Ve inanıyorum ki, "neden aday yapıldı?" so-

rusunun yanıtı da kişiliğinde gizli.
Çünkü konuşurken negatif bir dil

kullanmıyor.

Ötekileştirici bir yaklaşımı yok.
Dikkat edin, (inşallah seçim günü yaklaş-

tıkça bu tarz bozulmaz) adaylığı açıklandığı
günden beri sahada sessiz ve derinden bir ça-
lışma yürütüyor. 

CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet
Murat Çalık ile monolog yapmıyor.

Kentte yapılmayanları anlatıyor ve neler ya-
pacağının altını çiziyor.

Yolsuzluk ve hırsızlık üzerinden bir dil kul-
lanmıyor.

Ve Beylikdüzü'nde şimdilik çok seviyeli bir
belediye başkanlığı yarışı yaşanıyor. 

Üç dört yıl önce sahada olsaydı, 
daha farklı olurdu!

Tam da Ekrem İmamoğlu'nun ilçe başkanlı-
ğındaki yürüttüğü yerel politikanın bir benze-
rini uyguluyor.

Ki, İmamoğlu'nun en büyük avantajı 2009
yerel seçimlerinden sonra hemen ilçe başkanlı-
ğını üstlenmeseydi.

Işık'ın dezavantajı ise çok kısa bir süre ilçe
başkanlığı yaptıktan sonra adaylığının açıklan-
mış olması.

Kendisine de sordum: "İstanbul'da açıklanan
40 ismin; 7'si ilçe başkanı özellikle 2018'de
atanan 7 ilçe başkanı, 4 il yöneticisi, 6 tane
Cumhurbaşkanı'nın yakın çalışma arkadaşı,

11 tane mevcut belediye başkanı ve mevcut 3
belediye başkanıda yer değiştirdi, 3 diğer isim
de MHP'den, belediye başkan adayı gösterildi.
Yani İstanbul'da yapılan belediye başkan aday
adaylığı yarışı 6 belediye için yapılmış gibi.
Mustafa Erdoğdu başkan yardımcısı olmasına
rağmen istifa etti. Bu ilçede aday adayı olan
herkes adaylık müracaatını size verdi. Ama siz
1 Aralık'tan itibaren ilçe başkanlığı görevinizi
sürdürdünüz. Ama diğerleri istifa etti. İstan-
bul'da atanan 7 ilçe başkanı belediye başkan
adayı olarak atandı ise bunlardan biri de sizsi-
niz. Beylikdüzü'ne geldiğinizde başkan adayı
olacağınızı biliyor muydunuz, 1 Aralık'ta istifa
ettiniz mi? Siz görevinize devam ederken,
aday adayları arasında adaletli bir yarış ol-
madı. Yine bu süreçle ilgili aday adaylarıyla
görüşmeler yapmışsınızdır. Buradaki durum
nedir? Kırgınlıkları aşmak için neler yapacak-
sınız? Gerçekten buraya geldiğinizde Beylik-
düzü adayı olacağınızı biliyor muydunuz?"

Aday olmak için ilçe 
başkanlığını kabul etmedim

Başkan Işık soruma şöyle yanıt verdi: Bu-
raya ilçe başkanı olarak geldiğimde 'belediye
başkan adayı olarak mı geldim gelmedim' nok-
tasında ne söylesem akıllarda soru işareti ka-
lacaktır. Ama bu noktada samimiyetle
söylemek isterim ki hiçbir şekilde ne il başka-

nımız ne partimizin herhangi bir büyüğünden
bu noktada hiçbir görüşmem olmadan ben ilçe
başkanlığını kabul ettim. Hatta 39 ilçe başka-
nımız belli olduğunda. Nisan ayının başıydı.
Beylikdüzü'de belirlenmişti. Erken seçim
yoktu. Adaylar belirlendi 10 Nisan gibi erken
seçim kararı alındı. Ve şahsım olarak da 13
sene AK Parti de görev yapmış biri olarak. Bu
seçim de belki bir milletvekili adayı olarak si-
yaseten farklı bir yol harita kendime çizmişken
burada bir aday değişikliği oldu. Aday görev-
den alınınca benim de burada iki sene koordi-
natörlük yapmam sebebiyle ilçe başkanlığı
görevini bize teklif ettiler. Ve bu noktada nefsi
davranmadan hareket ettim çünkü ilçe baş-
kanlığı çok zordur. Ama bu meşakatli süreci
hiçbir şekilde 'ben şunu bunu olucam' demeden
bu görevi kabul ettik. Bunu yaparken de hep il-
çenin siyasetine atmosferine katkıda bulun-
maya çalıştık. O zaman da söyledim; 'benim
bir aday adaylığım yok' dedim. Fakat 1 Aralık
itibariyle de tüm ilçe başkanlarıyla ilgili yarın
bir hukuki sıkıntı olmaması için bizden de
imza aldılar. Yani sonuçta YSK'nın tarihi
önemli o da 19 Şubat'tır. Bunlar hukuki dü-
zenlemeler olduğu için çok takılacak bir şey
yok. Ama aday adaylığımla ilgili hiçbir görüş-
mem olmadı. 7 ilçe başkanının aday olması da
bence önemlidir. Çünkü ilçenin kalbini meka-
nizmasını en iyi onlar bilir. Bunun güzel bir
tablo olduğunu düşünüyorum. Diğer aday
adaylarını da tek tek aradım. Kısa bir süre
sonra yemekte yiyeceğiz. Benim kendilerine
karşı hiçbir şekilde tavrım, art niyetim olmadı.
Haklarını, hukuklarını koruduğumu bilirler.
Bir adaylığa taliplerdi biz aday olunca ister is-
temez rekabet olmuş olabilir. Ama bu noktada

ilçenin geleceğini düşünerek bu sürece destek
veren herkese teşekkür ediyorum.

Son söz: Bugün Beylikdüzü'nde Belediye
Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'ın aşması
gereken en önemli eşik, adaylık sürecinde ya-
şanılanlardır. Aday adayları arasında kırgınlık
ciddi boyutlardadır. 'Madem Işık aday gösteri-
lecekti, neden bunca süreç yaşanmıştır' denile-
rek şahsına yönelik eleştiriler yapılmaktadır.
Bu eleştiri sadece Beylikdüzü için değil başka
ilçeler içinde geçerlidir. Sorduğum soruya ver-
diği yanıtında kendisi açısından samimi oldu-
ğuna inanıyorum. Bunu aştığında sahada
başka bir performasyon sergileyecektir. 

Not1: Gazeteci arkadaşlarımız hem sorula-
rını hem de önerilerini anlattılar. 

Ne de olsa bir gazetecinin görevi de aynı
zamanda bir basın toplantısında öneri sunmak
değil mi? 

Tabi ki hayır. Ancak ne yaparsanız yapın
böyle gidecek.

Bir siyasi partinin yandaşı gibi, mensubu
gibi soru sormaya devam edecekler.

Ne söylersek söyleyelim. Ne yaparsak 
yapalım.

Soru soracak sorusuna yanıt verilirken de,
sohbet etmeye devam edecek.

Ne söylersek söyleyelim, bu da bizim 
gerçeğimiz. Şimdilik değişmeyecek.

Not2: Çocuklarım okulların kapanmasıyla
yanıma geldi. 15 gün çocuklarımlayım. Çok
acil birşey olmadığı sürece, onlarla beraber
vakit geçireceğim. Anlayacağınız sahalardan
uzağım. Bilginize... 

Işık, samimi bir başkan adayı

Sanatçı Esat Kabaklı'nın 50. Sanat Yılı Programı'nda TBMM Başkanı ve İBB 
Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İBB
Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan  Adayı Mevlüt Uysal ve protokol
üyeleri, sanatçıyla birlikte aynı sahnede ‘Bil Oğlum' türküsünü seslendirdi

AnIl Boduç

BIL OGLUM!
AK Partili isimler aynı türküde buluştu

KONSErİN ardından sahneye de
çıkan Yıldırım, sanatçı Esat Ka-
baklı'yı tebrik etmeyi de ihmal
etmedi. Yıldırım, “Sesiniz de tür-
küleriniz de çok güzel bugün
sizin sayenizde huzur ve keyif
dolu bir akşam geçirdik” diyerek
Kabaklı'yı kutlarken Kabaklı da,
“Yıldırım'a nazik ziyareti ve yak-
laşımından ötürü teşekkür edi-
yorum” dedi.

Sanatçıyı
tebrik etti

Çatalca Belediyesi ve
Belediye-İş Sendikası

arasında yapılan 
müzakereler sonucunda

Toplu İş Sözleşmesi
imzalandı. Çatalca Belediye

Başkanı Cem Kara, 
“10 yıllık süre içerisinde işçi

arkadaşlarımızın bir gün
maaşlarını aksatmadık.

Hiçbir ay maaşlarını yarım
ödemedik. Her zaman

alınterinin yanında olduk
gene olacağız” dedi

ÇAtAlcA Belediyesi ve Bele-
diye-İş Sendikası arasında ya-
pılan toplu İş Sözleşmesinin

imza töreni Çatalca Belediyesi Nazım
Özbay Kültür Merkezi’nde yapıldı. törene
Çatalca Belediye Başkanı cem Kara, Be-
lediye-İş Sendika Başkanı İbrahim Özçe-
lik ve Belediye-İş Yönetim Kurulu Üyeleri,
Çatalca Belediye Başkan Yardımcıları
Ayhan tutun, cengiz Uçar, Dursun Duran
Kaya, Fehmi Akyüz, Çatalca Belediyesi
Birim Müdürleri ile personelleri katıldı.

Sizler değerliSiniz

Çatalca Belediye Başkanı cem Kara,
imza töreninde yaptığı konuşmada, bele-
diyenin her biriminde çalışan personelin
çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade
etti. Başkan cem Kara, sözlerine şöyle
devam etti: “Belediyemizde 82 işçi arka-
daşımızla birlikte çalışıyoruz. Öncelikle
şunu söylemek isterim ki ister büroda ça-
lışan arkadaşlarımız olsun, ister dışarda
çalışan arkadaşlarımız olsun, hepiniz çok
kıymetli ve çok değerlisiniz. Bunu her fır-
satta, her konuşmada tekrar ediyorum
ama pek çok arkadaşımız halen bunun
farkında değil. 
Değerli arkadaşlarım hepinizin yaptığı iş

son derece kıymetli ve önemli. “

işçileri önemSiyoruz

Başkan cem Kara konuşmasının deva-
mında bir belediye başkanı olarak her
zaman çalışanlarına en yüksek ücreti ver-
meyi istediğini belirtti. 10 yıllık süreçte
maaşları aksatmadan ödediklerini dile
getiren Başkan Kara sözlerinde şu ifade-
lere yer verdi; “Çünkü 70 bin nüfuslu bir
ilçeye hizmet ediyorsunuz. Yani sizin yap-
tığınız görevlerin ya da yapamadıklarını-
zın sonuçları direk olarak vatandaşa
yansıyor. Bu nedenle kıymetlisiniz, değer-
lisiniz, önemlisiniz. İster ofiste, ister dı-
şarda park ve bahçelerde, fen işlerinde,
sağlık ekibinde ve diğer birimlerde çalı-
şan olsun. O nedenle öncelikle kendi kıy-
metinizi bilin. Dolayısıyla bu kıymetin
karşılığı kolay kolay bir parayla takdir
edilecek bir şey değildir. Çok zordur. Bir
belediye başkanı çalışanlarına işçi olsun,
memur olsun, sözleşmeli olsun, taşeron
olsun her zaman en yüksek ücreti vermek
ister. Çünkü belediye başkanı ne kadar
yüksek ücret verirse işçi ya da memur ar-
kadaş evine daha mutlu gidecek, çolu-
ğuna çocuğuna daha iyi harçlık verme
şansına sahip olacaktır.”

İşçilerin maaşını 
1 gün aksatmadık

Ülke ekonomisinin kötü gidişatı hak-
kında da konuşan Kara, “En yüksek
ücreti sizlere vermek isteyen kişi de
benim. Benden daha fazla hiç kimse
sizlere daha yüksek ücret vermeyi is-
teyemez. Sendika başkanımızı takdir
ediyorum tabii ki işçinin haklarını sa-
vunuyor, tabii ki işçiden yana, gör-
evini en iyi şekilde yapmak
durumunda. Benimle pazarlığa otur-
mak durumunda, benden daha fazla-
sını istemek durumunda ama bütün
bunların tamamı bütçeyle ilgili.. Al-
lah’a şükür dokuz yıl bitti onuncu yılın
sonuna giriyoruz. 10 yıllık süre içeri-
sinde işçi arkadaşlarımızın bir gün
maaşlarını aksatmadık. Hiçbir ay ma-
aşlarını yarım ödemedik. Para var
mıydı, yoktu, gene yok. Yani 10 sene

önce devraldığımda da yoktu, gene
yok. Son yıllarda biraz olacak gibi
oldu, ülkenin ekono-
misi bozuldu, sı-
kıntılar ister
istemez va-
tandaşa
yansıdı,
vatandaşa
yansıyınca
da direk
olarak be-
lediye-
mize
yansıdı.
Ama
atlat-
tık.”

Sıkıntılar oldu ama atlattık
Karslıların 5. Geleneksel

Kaz Gecesi'ne katılan 
AK Parti Ümraniye

Belediye Başkan adayı
İsmet Yıldırım, ‘Şah

Kaldırma' geleneğine
uyarak bağışta bulundu.

Yıldırım, “Birlik ve 
beraberlik içerisinde 

sizlerle birlikte 
Ümraniye'mizi 

yönetmeye talibiz” dedi

Ümraniye'deki çalış-
malarını sürdüren AK
Parti Ümraniye Belediye

Başkan adayı İsmet Yıldırım,
bugün de Kars Darboğaz Köyü
Derneği'nin 5. Geleneksel Kaz Ge-
cesi'ne katıldı. Binlerce vatandaşın
katıldığı gecede, Karslıların geleneği
olan ‘Şah Kaldırma' geleneği büyük

ilgi gördü. Şah Kaldırma eşliğinde
yöresel oyun oynayan vatandaşlar,
geceye renk kattı. ‘Şah Kaldırma'
geleneği gereğince bir gencin ba-
şında bulunan Şah, Ümraniye Bele-
diye Başkan adayı İsmet Yıldırım'ın
önüne bırakıldı. Bunun üzerine baş-
kan adayı Yıldırım, geleneğe uyarak
dernek için bağışta bulundu.

Birlik beraberlik vurgusu yaptı

Programda konuşan AK Parti Üm-
raniye Belediye Başkan adayı Yıldı-
rım, “Ümraniye'de doğdum,
büyüdüm. Allah da nasip etti,
Cumhur ittifakımızın da Ümrani-
ye'deki adayı oldum. Hep beraber
birlik ve beraberlik içerisinde kalkı-
nan İstanbul'umuzu, kalkınan Üm-
raniye'mizi, 60 haneden 320 bin
haneye çıkan güzel Ümraniye'mizi,
700 bin nüfuslu Ümraniye'mizi hep
birlikte bu güzel derneklerle, bu
güzel STK ile hep birlikte yönet-
meye talibiz. İnşallah Allah nasip
eder seçilirsek, çok güzel işler yapa-
cağımızı şimdiden ben görüyorum”
şeklinde konuştu.

Ümraniye’yi yönetmeye talibim

Esat Kabaklı’nın konserine katılan Binali Yıldırım, “Çok güzel ve keyifli bir zaman geçirme fırsatı
bulduk. Esat Kabaklı’ya seslendirdiği türküler için bu güzel akşam için teşekkür ediyorum” dedi.

Kara, 
Çatalca için
canla başla
çalıştıklarını
söyledi.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık, üç dört yıl önce ilçe
başkanlığı yapsaydı bugün sahada daha farklı olurdu. Ancak yaklaşımı,

kullandığı dil sahada karşılık buluyor. Parti içersinde kimseyi
ötekileştirmeden bir yaklaşım sergiliyor.

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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A K Parti Beylikdüzü
Seçim Koordinas-
yon Merkezi'nde,

(SKM) gazetecilerle bir
araya gelen AK Parti Beylik-
düzü Belediye Başkan Adayı
Mustafa Necati Işık, adaylık

sürecine ve seçim çalışmalarına ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu. Beylik-
düzü'ne değer katmak ve Beylikdüzü'nü
daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek
için başkan adayı olduğunu anlatan Işık,
bu anlamda 31 Mart 2019 tarihinde ger-
çekleştirilecek yerel seçimlerin ilçe için
hayati bir öneme sahip olduğunu ifade
etti.

Siyasete Erdoğan davet etti

Kendisini tanıtarak konuşmasına başla-
yan AK Partili Işık, hiçbir türlü siyasi
şaibenin içinde yer almadığını belirterek,
“Uluslararası taşıma üzerine lojistik sek-
töründe ticaret yapıyorum. Ne mutlu
Beylikdüzü'ne ki müteahhit değilim.
Beylikdüzü'nün geleceği adına bura-
daki hem geçmiş şaibelerde hem
de gelecek şaibelerde yer al-
mayacak şekilde temiz
bir geçmiş ve geleceğe
sahip olduğuma
inanıyorum. Eği-
tim hayatı-
mızda
üniversitede
okurken
orada Ge-
leceğin
Liderleri
Kulü-
bü'nü
kurmuş-
tuk. Bu
kulübü
kurup 3
sene baş-
kanlığını
yürüttüğü-
müzde hem
siyaset hem
akademik açıdan
genç arkadaşların
kendini geliştirebil-
meleri ve bir vizyona
sahip olarak ülkemize katkı
sağlamaları açısından çok de-
ğerli çalışmalar konferanslar gerçek-
leştirdik. Bir gün de dönemin Başbakanı
olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını
çaldık. Böyle bir çalışmamız var dedik
kendisini bir organizasyona davet ettik.
Kendisi de konuyu inceledikten sonra
'ilk önce benim bir davetim var' dedi.
'Üniversite gençlik kolları başkanımız ol-
maya seni davet ediyorum' dedi. Böylece
AK Parti'de siyasi hayata atılmış olduk”
dedi.

AK Parti geçmişini anlattı

AK Parti'de güzel bir geçmişe
sahip olarak ilerlediğini de an-
latan Işık, “6 yıl gençlik kol-
larında sonra ki 6 yıl il
başkanlığında en genç il
yönetim kurulu üyesi
olarak görev almaya
başladık. Hatta Gezi
Olayları, 17 Aralık ve
15 Temmuz darbe gi-
rişimi ile devam eden
o çetrefilli sürecin her
zaman en ön kıs-
mında yer alarak hem
mitinglerde hem olayla-
rın İstanbul bazında yö-
netilmesinde çok verimli
bir dönem geçirdik. Bildiği-
niz gibi de geçen seneden beri
Beylikdüzü ilçe başkanı olarak

görev aldık. Bu görevi aldıktan sonra da
AK Parti'nin seçimlere rahat hazırlan-
ması burada daha sağlam bir hazırlık
yapması ve 2019 seçimleri için burada
iktidar olanlar kendilerini muhalefetsiz
görmesin kendine çekidüzen versin ve
AK Parti'nin rakipleri olduklarını hatırla-
sınlar diye ekibimizle birlikte ciddi bir
mücadele sergiledik” diye konuştu.

İlçe başkanlığım dolu dolu geçti

İlçe başkanı olduktan sonraki süreç hak-
kında da bilgiler veren Işık, her zaman
Beylikdüzü'ndeki herkese dokunarak ça-
lıştıklarından söz etti. Işık, “Burada mü-
cadele verirken, çok farklı sosyal
alanlara dokunmak istedi. Bazen bildiği-
niz gibi dalış yaptık denizdeki ve çevre-
deki kirliliğe dikkat çekmek istedik bazen
kafes eylemi yaptık biliyorsunuz hayvan-
lar gününde özellikle son zamanlarda
gerçekleşen özellikle hayvanlara yönelik
eylemlerde dikkat çekmek için çalışmalar
yaptık. Çünkü Beylikdüzü'nde 400 bin
komşumuz var. Ama Beylikdüzü sadece
bizim yaşam alanı değil aynı zamanda
minik dostlarımızın da yaşam alanı ol-
duğunu idrak edecek işler yaptık. Bay-
ram öncesi mezarlıklarda komşularımızı
karşıladık, taziyelere gittik vefat eden
komşularımız için fidanlar diktik dolayı-
sıyla dolu dolu bir ilçe başkanlığı süre-
cini geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

Yeni bir yola çıktık

İlçe başkanlığının ardından belediye
başkan adayı olduktan sonra da 
benzer şekilde ve daha da ciddi bir bi-
çimde çalışmalara hız verdiklerini anla-
tan Işık, Beylikdüzü'nü AK

Parti'ye
kazandırmak noktasında oldukça iddialı
olduğunu da söyledi. Işık, “Beylikdüzü
Belediye Başkan adaylığını parti büyük-
lerimizin açıklamasıyla yeni bir yola çık-
mış olduk. Nasip olursa 31 Mart 2019
gecesi tekrar burada Beylikdüzü'nün ge-
leceği adına hizmet bayrağını dikmek
içinde ciddi bir mücadele or-
taya koyacağız. Şimdi bele-

diye başkan adaylığı daha hassas bir
süreç. İlçe başkanlığımız döneminde
noksanlıklarımız olduysa şimdi
bunları gidermek için yepyeni bir
vizyonla yola çıkmış olduk. Tabii
genç bir belediye başkanı olarak
nasip olursa 1 Nisan'dan itiba-
ren öncelik vereceğimiz konular
spor ve eğitim olacak. Elbette
kronik sorunlar var ama bu-
rada bir vizyon çizeceksek
2050 kısa vadeli 2100 uzun
vadeli bir vizyon koymak zo-
rundayız” dedi.

Beylikdüzü'nün 
kent vizyonu yok

Beylikdüzü'nde birçok eksikliğin oldu-
ğunu ve hizmet anlamında ciddi yan-
lışklar yapıldığını da anlatan Işık,
“Geçmişten bugüne bakınca Beylikdü-
zü'nün bir kent ideali yok. Beylikdüzü'ne
bir kent vizyonu koyulmamış. Yani bu
gün spor alanında sosyal alanlarda ilçe-
nin gelişimine açık bir eylem planı yapıl-
mamış. Bugün hedef ortaya koymazsak
hedefe ulaşamayız. Neden 2014'te şu-
anki yönetim göreve geldiğinde nüfus
220 bindi şu an 400 bin olmuş. Ciddi bir
nüfus artışı var. İnşaatları da göz önüne
alın onlar da bittiğinde nüfus hızlı bir şe-
kilde 500 bin ya da 700 bine kadar gide-
cek. Bugün 400 bine ulaşan nüfus var
ama nüfusu kaldıracak yatırım yok. Bey-
likdüzü hep hazırı yedi hazırı yedi da-
yandı ama şimdi alarm zilleri çalıyor”
diye konuştu. 

Ulaşım felaket durumda

Mevcut belediyenin Beylikdüzü için hiç-
bir şey yapamadığını ve ulaşım anla-

mında da büyük sıkıntılar
olduğunu anlatan Işık, “Ulaşıma
bakın Beylikdüzü'ne E-5'ten gi-

reyim deseniz sıkıntı, Bizim-
kent deseniz sıkıntı.

Ulaşımda büyük felaket
var. Sabah çocuğu

okula bırakalım de-
diğinizde şu 5 da-

kikalık yolu yarım
saatte gidiyorsu-
nuz. Burada
Gürpınar'a
kadar bu so-
runlar devam
ediyor. Önce-
likle bizler bu
nüfus artışına
yönelik elimiz-
den geldiğince

hızlı bir şekilde
elimizden geleni

yapacağız. Proje-
lerimiz tamamlan-

dığında bunları da
paylaşacağız. Bugün

biraz sohbet edelim diye
bunu yapmış olduk. Ula-

şım noktasında bugün Bizim-
kent Kavşağı'ndaki sorunu

çözemeyen bir iradenin yarın Beylik-
düzü'ne ulaşım ve büyük yatırımlar ko-
nusunda az çok neler yapıp
yapamayacağını sizlerde taktir edersi-
niz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın te-
minatı diye bir söz var bu yönetimin
yapamadıkları
yapamaya-
caklarının

da teminatıdır” dedi.

Metro sözü verdi

İlçedeki ulaşımı rahatlatmak için metro
ve deniz otobüsü getireceklerinin sö-
zünü veren Işık, “Ulaşım anlamında çok
entegre bir ulaşım anlayışı ortaya koya-
cağız. Biz bugün seçimi alalım 5 senede
neler yapabiliriz değil. Uzun vadede
neler yapabiliriz biz bu yerel anlayışı be-
nimseyeceğiz. Metro hep konuşulan bir
mevzu oldu. Burada Binali Yıldırım gibi
güçlü biriyle çalışarak da metro ulaşı-
mını mümkün kılabiliriz. Metrobüsten
inen bir komşumuzun sahille bağlantı-
sını sağlayacak yaklaşık 6-7 kilometrelik
hafif raylı bir sistemle denize ulaşabile-
ceği bir projeyi tasarlıyoruz. Denize
ulaştıktan sonra da komşularımızın Ka-
dıköy'e, Bakırköy'e denizle gidebilmeleri
için ulaşım imkanlarını sağlamış olaca-
ğız. Bunlar bütçe ve projeleriyle Beylik-
düzü'ne çağ atlatacak yatırımlar
olacaktır” şeklinde konuştu.

Bir çivi bile çakamazlar

Beylikdüzü Belediyesi'nin 5 yıl içerisinde
borcunu 5'e katladığını ve bu nedenden
dolayı hizmet yapamayacak durumda
olduğunu da vurgulayan Işık, “Beylik-
düzü Belediyesi 2014'te görevi devreal-
dığında 100 milyon lira borç vardı.
Bugün geldiğimiz noktada bu borç 500
milyonu aşmış vaziyette. Neye rağmen
aşmış? Belediyenin ciddi gelirlerinin ya-
nında son 5 senede satılan arsalara da
bakın. Bunları resmi bedelleri toplamı
500 milyon ama gayrıresmi rakam 1
milyarın üzerinde. Yani bu kadar gelir ve
bu kadar arsa satışına rağmen maalesef
borcu da 5'e katlamışlar. Peki desek ki
sizler bölgeyi çok iyi bilen bölgede emek
vermiş gazeteciler olarak bana 5 sene
içinde yapılan 3 büyük yatırım söyleyin
desem bir iki tane sayabilirsiniz. Onları
da AK Parti başlatmış bu arkadaşlar
gelip tamamlamış. Maalesef Türkiye
çağ atlıyor, dünyada yapılan en büyük
10 projenin 5'i Türkiye'de yapılıyor ama
Beylikdüzü'nün hali ortada. Bu saatten
sonra bu yönetimin Beylikdüzü'ne bir
çivi bile çakma hali kalmamıştır. Çünkü
son 5 senelik süreçte bu imkanlara rağ-
men yapamadılarsa bundan sonra da
yapmaları imkansızdır” dedi.

İBB'nin desteğini alacağız

Belediye başkanı olması halinde İBB'nin
desteğini alacaklarını da anlatan Işık,
“İBB'nin, Ankara'nın desteğini buraya
getireceğiz ki bu borca rağmen burada
yatırımlar yaptıralım. Çünkü artık bele-
diyelerde kafalarına göre kredi çekeme-
yecekler. Ciddi borçlanmaların   

önüne geçmek için önemli bir 

yapılanma ortaya koyacağız. Şimdi sa-
tacak arsa da kalmadı oradan da bekle-
nilen bir şey yok. Ondan dolayı Ankara
ve İBB'nin desteğini alarak büyük bir ya-
pılanma ortaya koyacağız. Beylikdü-
zü'nün bu saatten sonra aksi bir halde
yatırmı alma şansı yok. Bir 5 sene daha
bu yönetim anlayışıyla gidilirse her şey
çok geç olabilir. Bunun için bizler bu he-
yecanımız ve azmimizle bu gücü ortaya
koyacağız” ifadelerini kullandı.

Çalık'a günaydın mesajı

Rakibi olan CHP Belediye Başkan
Adayı Mehmet Murat Çalık'a da gön-
derme yapan Işık, “Şimdi Beylikdü-
zü'nün adayı geçen demiş ki
Beylikdüzü'nü denizle buluşturacağım.
Ben de  günaydın dedim. Bu saate
kadar yapamadıysan bu saatten sonra
bunu yapman ne kadar kolay olabilir siz
düşünün. Ben şimdi dalış yapıyorum.
Gürpınar'da bir dalalım dedik sekerek
denize girdik ayağımıza bir şey batma-
sın diye. Şimdi oralarda bizler açısından
daha sportif daha balık tutabilecek
kadar ince bir şekilde düzenlendiği ve
farklı donatı alanlarıyla oraların zengin-
leştirildiğini düşünün Beylikdüzü daha
güzel olacaktır. Biz bu güzel ve neşeli
vizyonumuzu sizlerle paylaşıp Beylikdü-
zü'nü çok daha yaşanabilir bir kent ha-
line getirme arzusunun içindeyiz” diye
konuştu.

Beylikdüzü
maskeyle
yönetiliyor

Beylikdüzü'ndeki
mevcut belediye-
nin söylem ve ey-
lemleri arasında
tutarsızlık oldu-
ğunu da anlatan
Işık şu ifadeleri
kullandı; “Beylikdüzü
şu an maske ile yönetili-
yor. Biz bu maske ve algı si-
yasetini ortadan kaldıracağız.
Ben belediyeki kardeşlerimizi de
görüyorum. Bu noktada onların hak
ve hukuklarını da koruyacak bu ilçede
yaşayan farklı siyasi görüşlere sahip
komşularımızla da buluştuğumuz da
bizler diyoruz ki bizim vizyonumuz bu.
Bunun aynısını nasip olursa belediyeci-
lik anlayışı olarak da buraya yansıtaca-
ğız. Bugün sizlerle birlikte çok
organizasyon yaptık. Bunlardan biri de
cumhuriyet yürüyüşü idi. Cumhuriyet'in
inceliklerini iliklerine kadar bir kardeşi-
niz olarak bu iradeyi ortaya koyduk. Bu
noktada bize kuşku ile bakanlar vardı.
Ama bu irademizi ortaya koyduktan
sonra burada bize kuşku ile ba-
kanların bakış açısı da 
değişti.”
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AK Parti Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı

Mustafa Necati Işık,
adaylık sürecine ve
seçim çalışmalarına

ilişkin basın toplantısı
yaptı. Işık, “Nasip olursa

31 Mart 2019 
gecesi tekrar burada 

Beylikdüzü'nün geleceği
adına hizmet bayrağını
dikmek içinde ciddi bir

mücadele ortaya
koyacağız” dedi

BARIŞ KIŞ

HABER

Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İBB Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu ile ilgili gelen sorulara da yanıt veren Işık, İmamoğ-
lu'nun ilçeye yaptığı hizmetler için kendisine teşekkür etti. Işık,

“Yönetim başarılı mı başarısız mı bunu ben değil milletimiz söyle-
yecek. Sandıkta cevap verecek. Mevcut belediye başkanının ek-

siği var mı yok mu? Hizmeti varsa Allah razı olsun. Mesela
Yaşam Vadisini korudu sağolsun. Yeşillendirdi güzel süslerle
süsledi. Kültür Merkezi'ne gelelim, 10 sene önceki bizim yap-

tığımız kültür merkezini tekrar açtılar. Ama içerisinde
güzel bir kütüphane açtılar. teşekkür ediyorum. Ama

bunun yeterli olmadığını bizim mahalle bazlı da
bunları açacak bir iradeyle ilerleyeceği-

mizi söylemek istiyorum” 
dedi.

Millet sandıkta 
cevap verecek

BEYLIKDUZU’NE Sanayiye
ışık olacak
Beylikdüzü Organize

Sanayi Bölgesi’ni 
(BOSB) ziyaret 

ederek sanayici iş
adamlarıyla bir araya

gelen AK Parti
Beylikdüzü Belediye

Başkan Adayı Mustafa
Necati Işık, bölgedeki

işsizliğe çözüm
bulacağını söyledi 

AK PArtİ Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mustafa Necati
Işık, Beylikdüzü Organize Sa-
nayi Bölgesi’ni (BOSB) ziyaret
etti. Programa BOSB Başkanı
Adnan Keleşoğlu, Bakır ve Pi-
rinç Sanayi Sitesi Başkanı
Haydar Aslan, Sınırlı Sorumlu
İstanbul Birlik İşletme Koope-
ratifi Başkanı Ali tan’ın yanı
sıra birçok sanayici iş adamı
katıldı. Belediye başkanlığı dö-
neminde sürekli sanayicilerle
irtibat halinde olacağını vurgu-
layarak konuşmasına başla-
yan Başkan Adayı Işık,
“Sizlerin gösterdiği yol ve 
tavsiyeler bizlerin önünü 
açacaktır" dedi. 

Var olanı tüketiyoruz

Sanayicilerle gerçekleştirdiği
görüşme sırasında projelerin-
den de bahseden Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık,
“Son 5 senede nüfus iki kat
oranında arttı. İlçede sürmekte
olan inşaat projeleri de ta-
mamlandığında nüfus oranı
daha da artacak. Ancak bu
nüfus artışına karşılık Beylik-
düzü’nde maalesef halen var
olanı tüketiyoruz. Hiçbir şekilde
yeni bir yatırım olmaması ve
halen geçmiş düzenin şu anki
nüfusu kaldırması beklendiğini
görüyoruz. Eğer önümüzdeki 5
sene boyunca bu konuda ciddi
atılımlar yapılıp projeler ortaya
konulmazsa Beylikdüzü ula-
şım, eğitim ve daha birçok
alanda tıkanmalar yaşanacak-
tır. Daha sonrasında ise telafi
edilmesi zor sıkıntılar baş gös-
terecektir. Biz de projelerimizi
bu bilinçle hazırlıyoruz" diye
konuştu. 

Beylikdüzü’nde

Bir ilk 

AK Parti Beylikdüzü İlçe Baş-
kanlığı döneminde ilk defa
Cumhuriyet Yürüyüşü ger-
çekleştiren Mustafa Necati
Işık, bütün AK Partililer ile tek
çatı altında yürümüştü. Yürü-
yüşe AK Parti Milletvekili
Emine Sare Aydın Yılmaz,
Gürpınar eski Belediye Baş-
kanı Velittin Küçük, Beylik-
düzü eski Belediye Başakanı
Vehbi Orakçı ve vatandaşlar
katılmıştı. Yürüyüş öncesi
partililere, “Beylikdüzü'ndeki
bu kutlu yürüyüşün yol arka-
daşları” şeklinde seslenen
Işık, isminin aday olarak
açıklanmasının ardından
bütün aday adaylarıyla bir

araya geleceğini
söyledi. 

Aslen Muş'lu olan Mustafa Necati Işık
1984'te Mersin'de doğdu. 2007 yılında
Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden

mezun oldu. Uluslararası Politika üzerine
İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üni-
versitede, fikri ve vicdanı hür liderlerin ye-
tişmesi için organizasyonlar düzenleyen,

öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimle-
rine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Ku-

lübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene
başkanlığını yürüttü.  Siyasi hayatına 2005
yılında AK Parti Gençlik kolları üniversite

başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve
2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yö-

netim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
İleri derecede İngilizce, başlangıç sevi-

yesinde Arapça bilmektedir. Uluslar-
arası konteyner, hava kargo,

demiryolu ve karayolu taşımacı-
lığı yapan lojistik firması 

bulunmaktadır. Evli ve 
2 çocuk babasıdır.

İngiltere’de
yüksek lisans

Kendisine gelen; “İstanbul'da 2018 yuılında atanan 7 ilçe başkanı
belediye başkan adayı olarak atandı bunlardan biri de sizsiniz. Beylik-
düzü'ne geldiğinizde başkan adayı olacağınızı biliyor muydunuz?” şek-
lindeki soruya da cevap veren Işık şöyle konuştu; “Buraya ilçe başkanı
olarak geldiğimde belediye başkan adayı olarak mı geldim gelmedim

noktasında ne söylesem akıllarda soru işareti kalacaktır. Ama bu noktada
samimiyetle söylemek isterim ki bu konuda hiçbir şekilde ne il başkanı-

mız ne partimizin herhangi bir büyüğünden bu noktada hiçbir görüş-
mem olmadan ilçe başkanlığını kabul ettim. . O zaman da söyledim;

benim bir aday adaylığım yok dedim. Aday adaylığımla ilgili hiç-
bir görüşmem de altını çiziyorum olmadı. Fakat daha sonra

beni layık gördüklerini öğrendim. 7 ilçe başkanının aday
olması da bence önemlidir. Çünkü ilçenin kalbini

mekanizmasını en iyi onlar bilir. Bunun
güzel bir tablo olduğunu 

düşünüyorum.”

Adaylık için
ön görüşmem olmadı

BORÇ 5’E KATLANDI:
Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü
Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin
ardından belediyenin borcunun
5’e katlandığını söyledi. 

DIKECEGIZ
HIZMET BAYRAGINI
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A rnavutköy Sanayici ve İş Adamları
Derneği (HASİAD) olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut

Başkan Hüseyin Bozdağ'ın tek liste ile gir-
diği kongreye Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Hasan Büyükdede de onur ko-
nuğu olarak katıldı. Kongrede konuşan Hü-
seyin Bozdağ,  Hadımköy sanayicileri ve
ekonomik durumla ilgili önemli mesajlar
verdi. Bozdağ, konuşmasının başında son
iki yılda ülkemizde özellikle demokrasi ve fi-
nans çevrelerinde yaşanan hareketliliğe dik-
kat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin
ardından 8 Ağustos’ta yaşanan döviz bazın-
daki artışlarla birlikte ülkede gelinen noktaya
değinen Bozdağ, "Hadımköy ve sanayicisini
çok kıymetli değerlere sahip. Hadımköy sa-

dece ilçe yönetiminde değil, iş dünyasında
da çok önemli bir yere sahiptir" dedi. Ha-
dımköy sanayisinin ülke ihracatında önemli
bir yere sahip olduğunu hatırlatan Bozdağ,
"Hadımköy Sanayicisi olarak, üretmeye, is-
tihdam yaratmaya, ihracat yapmaya devam
etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Gündem oluşturuyoruz

HASİAD'ın kendi yörüngesinde faaliyet gös-
teren bir dernek olmasına rağmen birçok ko-
nuda gündem oluşturduğunu belirten
Bozdağ, "Kendimizin de içerisinde bulundu-
ğumuz daha uzak noktalara gidip İstan-
bul’un merkezini dolaşmaması için bu
dönemde sanayiciye yaptığımız iyiliklerden
bir tanesi İSO şubesinin İSO Başkanı Erdal
Bahçıvan’ın katkıları ile bölgemize açılmış
olmasıdır. Son üç ay içerisinde Hadımköy

sanayicileri olarak Exsimbank’ın bir şubesi-
nin Hadımköy bölgesine kurulması için
TİM Başkanı İsmail Gülle ile yapılan gö-
rüşme sonucunda bu zorlu sınavı da başar-
dık. Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri,
Küçükçekmece ve Büyükçekmece'deki sana-
yicinin kredi işlemlerini daha rahat  yürüte-
bilmesini sağlamak amacı ile bu şubeyi
bölgemize kazandırdık" dedi.

22 milyar dolarlık pazar

Derneğin Arap üyelerine yaptıkları iş gezile-
riyle ilgili bilgi veren Bozdağ, geçtiğimiz ay-
larda Gaziantep sanayicisi ile bir araya
gelerek ortak iş alanlarının masaya yatırıldı-
ğını hatırlattı. Gaziantep’teki toplantıyı bir
milat olarak değerlendirdiklerini belirten
Önzdağ, "Önümüzdeki dönemlerde savaş-
tan çıkmış Arap ülkelerine ne gibi yatırımla-

rın yapılabileceğini tartıştık. Irak’ta biten sa-
vaşın ardından, Suriye’de devam eden iç sa-
vaşın da bir gün mutlaka bitecek. O bölgede
60 milyon metrekare alandaki sanayi bölgesi
içerisinde özellikle Suriye’nin yeniden yapı-
lanmasına dönük, 22 milyar dolarlık bir
pazar var. Bu bölgelerin yeniden yapılanma-
sına katkı sunmak istiyoruz. Gaziantep Sa-
nayici ve İşadamları Derneği ile Hadımköy
sanayicileri olarak ortaklaşa kuracağımız
yeni bir dernekle bu imkanlardan yararlana-
biliriz. Hadımköy’de bulunan ve farklı bir
çok sektörde faaliyet gösteren sanayicimiz
kendi içerimizde kalmayarak çeşitli sinerjileri
ile birlikte uluslararası ticaret arenasında
boy göstermeye başlamalarından ve ülke
ekonomisine hatırı sayılır bir katmadeğer
oluşturmalarından çok mutluyum” açıkla-
masını yaptı. 

SURIYE’DE
CALISMAK 
ISTIYORUZ
Kısa adı HASİAD olan Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği olağan
genel kurulunu gerçekleştirdi. Yeniden HASİAD başkanlığını saçilen Hüseyin Bozdağ,
savaş sonrasında Suriye’nin yeniden yapılanmasına katkı sunmak istediklerini 
belirterek, bu nedenle Gaziantepli sanayicilerle işbirliği yaptıklarını söyledi

İ ktidar Partisinin yani Adalet ve Kal-
kınma Partisinin yirmi yıla yakındır 
iktidar olmanın verdiği öz güven ve 

şımarıklığını kendisine ve demokrasiye zarar
vermeye başladığını, Başkan Erdoğan başta
olmak üzere samimi tüm siyasiler anlamış ve
bunu herkes biliyor, hissediyor.

Bu nedenle; Yaklaşan yerel seçimler 
öncesi bunu AK Parti’ye hissettirecek bir
sonuç çıkması için solun yanı sıra demokrasi
ve adalet isteyen HDP ve CHP’ye büyük
görev düşüyor.

Demokrasinin getirdiği avantajla iktidar
olup, sonra da şımartan bir öz güvenle "Her
şeyi ben bilirim" diyerek kendisinin yanlış-
larını görenleri, kendisinden olmayanları
hain, düşman ve “Bizden değil" diyerek
öteleyen AK Partinin kendisine gelmesi ve
gerçek anlamda ki demokrasiyi hatırlaması

için önümüzdeki seçimlerde kendisini 
daha da şımartan bir sonuç almaması 
gerektiğini, kamuoyunda yüksek perdeden
olmasa da mırıldanarak dillendirildiği bir
gerçektir.

Bunu da yapacak olan ve ortaya 
koyacakları samimi bir iş birliği ve 
demokrasi yetmedi, adalet için mücadele 
ettiklerini iddia eden HDP ve CHP’nin arka
kapılarda değil, alenen yani kamuoyu
önünde açıkça iş birliklerin de geçer..

Bu güne kadar gördüğümüz ve bekledi-
ğimiz bu manzarayı yani HDP ve CHP’nin
açık iş birliğinin olamaması, her geçen gün
biraz daha demokrasiden uzaklaştığı iddia
edilen ve tek adamlıkla suçlanan Başkan
Erdoğan ile başında olduğu AK Partiye 
yararken, gerçek anlamda ve özlenen 
demokrasiye zarar verdiği de bir gerçektir..

AK Parti’ye ve samimi anlamda demok-
rasi taraftarı olan herkesin başta demokra-
sinin imkanları ile iktidar olan ve bir darbe
girişimine maruz kalan ama çoğunlukta
demokrasi yanlıları olanların karşı çıkma
cesareti gösterdiği için iktidara ve siyasete
devam eden AK Partiye demokrasiyi 
hatırlatmak, adaletin olmasa olmaz 
olduğunu söylemek için başta HDP ve
CHP’ye olmak üzere AK Partili seçme-
ninde içinde olduğu herkese demokrasi
adına iş birliği şart olduğunu hatırlatan
adım ve girişimlere ihtiyaç vardır.

Bunun içinde AK Partiye karşı arka 
kapılarda gizli pazarlıklar yaparak değil,
yasal ve resmi olan iki partinin İYİ Parti,
CHP ya da AK Parti, MHP gibi kamuoyu

önünde poz verip, alenen işbirliği 
yapmalıdırlar, ittifak içinde seçimlere 
girdiklerini deklere etmelidirler.

Aksine "Ya kardeşim bu halk, bu seçmen
yine AK Partiye oy verdi” der ve beş yıl
daha beklemek zorunda kalırsınız. Tabi 
demokrasi gibi siz de kalırsanız...

Sonuç olarak; İktidar partisi AK 
Partinin demokrasiyi ve adaleti hatırlaması
için önümüzdeki yerel seçimler son olmasa
da önemli bir fırsattır.

Bunun içinde HDP ve CHP’nin gına 
getiren gizli pazarlıklara son verip, “ Evet
biz iki parti ittifak yapıyoruz, yanımızda da
İYİ Parti var” diyerek cesaretli ve cesur
bir çıkışlarına ihtiyaç var..

Yani CHP’nin, Başkan Erdoğan’ın
“Terör uzantısı siyasi parti ile iş birliği 
yapıyorlar demesinden ve CHP’nin içindeki
ulusalcılardan korkup, çekinmeden “ HDP
ile iş birliği içindeyiz” demeli ve buna da
CHP ile iş birliği yapan İYİ Partide iyi
bakmalıdır.

HDP’nin ise tüm baskılara, tutuklamalara

ve başta havuz medyasınca olmak üzere
yok saymalara rağmen “Ayaktayım, oyum
artıyor, başta güneydoğu da olmak üzere
batıda güçlüyüm” demeden CHP ile ittifak
içindeyiz demelidir..

Yoksa arka kapı görüşmeleri, gizli 
pazarlıklar ile ne CHP’nin nede HDP’nin
seçmenin etkileyemez, oy alamazsınız.

Buna "Şımardı, kendi yavrularını bile
yiyor, başkanken aday gösterilmeyen 
yerlerine başkalarını aday gösteren bir 
anlayış şımarıklığı içinde olan, metal 
yorgunluk içinde olan ancak Başkan 
Erdoğan’ın liderlik versiyonu ile partim oy
alıyor, yoksa partim kazanamaz" diyen yeni
bir arayışta olan ve dengeyi sağlayacak
olan bir sonuç beklentisinde olan AK 
Partili seçmenini de katabiliriz..

Ya da adı geçen iki parti yani HDP ve
CHP ortaya çıkıp, ‘Yok kardeşim bir
işbirliğimiz. Biz ayrı partiyiz ve seçimlerde
kendi adaylarımızla gidiyoruz’ diyerek 
seçmenin oyunu rengini netleştirmesine
yardımcı olmalıdırlar…

HDP ve CHP’nin gizli 
pazarlığına son verilmeli!

Yapılan konuşmaların ardından yapılan oylamada, 
Hüseyin Bozdağ oy kullanan üyelerin çoğunluğunun oylarını

alarak üç yıllığına yeniden HASİAD başkanlığına seçildi.

İçecek ambalajlarına 
depozito geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini
belirterek, “2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Antalya’da
düzenlenen ’2023'e Doğru

Türkiyede Çevre ve Şehirciliğin Gele-
ceği İstişare Toplantısı’nın sonuç bildir-
gesini açıkladı. Bakan Kurum, 2
gündür geleceğe dair önemli konuları
masaya yatırıp tartıştıklarını ve müza-
kere ettiklerini söyledi. Bakan Kurum,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
2023 yılına kadar yılda en az bir defa
olmak üzere düzenlenmesi planlanan
2023’e Doğru Türkiyede Çevre ve Şe-
hirciliğin Geleceği İstişare Toplantı-
sı’nın ilkini Antalyada
gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

Köklü bir değişiklik yapılacak

Toplantının sonuç bildirgesini okuyan
Bakan Kurum, mekansal strateji planı
sayesinde, tarım ve turizm arazileri ko-
runarak, çevreye ve doğaya karşı du-
yarlı yeni sanayi alanları
oluşturulacağını söyledi. 2023 yılına ge-
lindiğinde tüm illerde makro ve mikro
düzeyde mekansal planların hazırlana-
cağını aktaran Bakan Kurum, "Tüm
yatırımlar bu plan çerçevesinde hayata
geçirilecek. Çevreye duyarlı sanayileş-
menin önü açılmış olacak. Yine bunun
yanında, ilgili tüm kanunların çatısı
mahiyetinde olacak, değer esaslı uygu-

lamalardan yatay yapılaşmaya, sürdü-
rülebilirlikten şeffaflığa kadar tüm alan-
larda yeni şehircilik vizyonumuza
uygun olarak 3194 sayılı imar kanu-
nunda köklü bir değişiklik yapılacak"
dedi.

Atık sorunu kalmayacak

Plastik poşetle mücadelenin süreceğine
değinen Bakan Kurum, "Bir yıl önce,
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin hi-
mayelerinde başlatılan ’Sıfır Atık Pro-
jesi’ 2023e kadar tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektörümüz tarafın-
dan uygulamaya geçecektir. 2023 yı-
lında ’Sıfır Atıkta yıllık 20 milyar TL
tasarruf elde edilecek ve en az 100 bin
vatandaşımız iş sahibi olacaktır. Plastik
poşetle mücadele kararlılıkla sürdürüle-
cek. Yıllık 440 olan kişi başı plastik
poşet kullanımı 5 yıl içinde 40'a düşü-
rülecek. Şehirlerimizdeki atık proble-
mini minimuma indirmiş olacağız.
2023'e kadar tüm içecek ambalajla-
rında da depozito uygulamasına geçe-
ceğiz" açıklamasını yaptı. 

Atık suların tamamı arıtılacak

2019 sonu itibariyle toplam belediye
nüfusunun yüzde 89'una atık su arıtma
tesisi ile hizmet verileceğinden bahse-
den Bakan Kurum, "Bu oran 2023 yı-
lında yüzde 100e çıkartılacak ve arıtılan

atık suyun yüzde 5i yeniden kullanıla-
caktır. Bu sayede akarsularımızı, derele-
rimizi, havzalarımızı korumuş olacağız.
Aynı zamanda tüm arıtma tesisleri 7
gün 24 saat dijital ortamdan izlenecek
ve çevremizin kirletilmesine hiçbir şe-
kilde müsaade edilmeyecektir" diye ko-
nuştu.

Silivri’de bulunan Milli Eğitim Mü-
dürlüğü'ne bağlı Abdullah Bilgingüllü-
oğlu Özel Eğitim Meslek Okulu tekstil

bölümünün öğrencileri Afrin'de mücadele eden
askerler için harçlıklarıyla aldıkları malzemelerden
ürettikleri bere ve kaşkolları Silivri Jandarma Ko-
mutanı Binbaşı Güngör Kırarslan’a teslim etti.

Örnek bir çalışma

Okul Müdürü Bünyamin Kurt, Suriye'nin Afrin
bölgesinde vatan görevini yapan askerler için he-
diye çantalarını hazırlayan öğrencileriyle Silivri
İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. Binbaşı Gün-
gör Kırarslan tarafından kabul edilen öğrenciler
adına konuşan okul Müdürü Kurt, engelli olarak
nitelendirilen özel öğrencilerinin topluma örnek
çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, "Öğ-
rencilerimizin bu armağanı Mehmetçiğimize bir
moral ve teşekkür olarak değerlendirilmelidir"
dedi.

Moralleri yükselecek

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırars-
lan ise öğrencilerin getirdiği, üzerinde duygularını
kağıda döktükleri birer mektup bulunan bere ve
kaşkol paketlerini alırken, vatan savunması gör-
evini yerine getiren Mehmetçiğe bu özel desteğin
çok anlamlı olduğunu, bunları en kısa sürede
ulaştırmaya çalışacağını belirterek, "Duygu dolu
bu hediyeleriniz Afrin’de bulunan ağabeylerinizin
askerimizin moral ve motivasyonuna bir kat daha
fazla katkı sağlayacak” diye konuştu. DHA

Mehmetçiğe 
bere ve kaşkol

Gezen 4’üncü 
imzaya geldi 

katıldığı bir televizyon progra-
mında sarf ettiği sözler nede-
niyle hakkında soruşturma

başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen,
bugün 4. İmzasını atmak üzere karakola
geldi. İstanbul Barosuna kayıtlı bazı üyeler
karakola imza atmak için gelen Müjdat
Gezen'i yalnız bırakmadı.

Avukatlar da geldi

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ti-
yatro sanatçısı Müjdat Gezen, Kadıköy
Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü
imzasını attı. İstanbul Barosuna kayıtlı bir
grup avukat Gezen'e destek vermek için ka-
rakola geldi. İmza attıktan sonra açıklama-
larda bulunan Müjdat Gezen adli kontrol
şartına yaptıkları itiraz hakkında şunları
söyledi; "İtiraz kabul edilmedi. Şimdi bu-
rada İstanbul Barosu'ndan arkadaşlar var.
Bir insan niye imza verir, yurt dışına kaç-
masın, delilleri karartmasın diye. Delil elle-
rinde zaten. Delilde suç yok. Öteki de yurt
dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını bi-
liyorum ama söylemem. En son kaçacak
herhalde benim. Onun için söylenecek bir
şey yok yani. Bu konuda yasa çiğneniyor.
Suçumun ne olduğu söylenmiyor. Suçu
şöyle tarif ettiler en son. 'Eleştiri sınırlarını
aşmak.' Eleştiri sınırını aşan bir kişi imza
verir mi? Vermez. Hiçbir kanunda hiçbir
yasada yok. Ama artık bu ülkede yasaların
çiğnenmesi alışılagelmiş bir şey olduğu
için, biz de geliyoruz imza veriyoruz. Ama
bu böyle gitmez."  DHA

7 gün 24 saat
araç hizmeti

cenaze yakınlarının acılı gü-
nünde yanında olan Gaziosman-
paşa Belediyesi, İstanbul içi ve

İstanbul dışı olmak üzere Türkiye’nin dört bir
yanına 7 gün 24 saat yaz-kış demeden araç
hizmeti sağlıyor. Uzak illerde toprağa verile-
cek cenazelerde büyük kolaylık sağlayan araç
hizmeti, vatandaşların hızlı ve sorunsuz bir
şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakletme
imkânı sunuyor. Cenaze yakınlarının defin
nedeniyle talep ettiği araç hizmetleri kapsa-
mında 4 yılda 9 bin 978 cenaze yakınına araç
hizmeti sağlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi,
cenaze yakınlarına gerçekleştirdiği yemek ik-
ramları ve taziye ziyaretleri de vatandaşların
acılarını da paylaşıyor.

Türk Hava Yolları
taşınmaya hazır

türk Hava Yolları (THY) Genel
Müdürü Bilal Ekşi, "Ekip hazır. 3
Mart’ta yeni evimiz İstanbul Ha-

valimanına gidiyoruz" açıklamasında bu-
lundu. Antalya’da düzenlenen THY Yönetim
Zirvesi’nde tüm yöneticilerin ve çalışanların
katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi. Türk Hava
Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi o anları sos-
yal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşa-
rak, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul
Havalimanı’na 3 Mart’ta gerçekleştirilecek
büyük taşınmaya hazırlandıklarını belirtti. 

Murat Kurum

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var
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SPOR

2 019 yılı yarı yıl tatili başladı. Milyonlarca
öğrenci kimisi tatile gidecek kimisi köyüne
kimisi de evinde geçirecek 15 günlük yarı

yıl tatilini. Nerede geçirirseniz geçirin mutlaka
spor yapın elbete çocuklarımız gezecek dinlenecek
bu onların en doğal hakkıdır ama haftada 3 gün
mutlaka spor yapmanızı öneririm.

Gerek yaz tatilinde gerekse yarı yıl tatilinde 
öğrenciler boş kaldıkları için olumsuz ortamlarda
kötü alışkınlıkların öğrenme zamanı anne babalar
aman dikkat çocuklarınızı takip edin kiminle 
gezdiğini öğrenin, çocuklarınıza güvenin ancak
tedbiri elden bırakmayın .

Ben karate kursumu tatilde her gün yapacağım
elit sporcularımı çalıştırma fırsatı bulacağım
sporcularımda çok memnun yani tatili fırsata 
çevireceğiz. Özellikle performans sporcuların 
düzenli antrenman yapması gerek yarışmacı spor-
cuların 15 tatilde derse gelmemesi bütün sportif
özelliklerini kayıp etmesine neden olur herhangi
bir spor dalına kayıt olup spor yapıyorsanız ve
bunu sadece spor amaçlı yapıyorsanız diyeceğim
yok ama bir amacınız hedefiniz var özellikle 
yarışmacı bir sporcu iseniz mutlaka düzenli 
antrenman yapmanız gerekir yoksa başarılı 
olamazsınız.

Bugün başarılı sporculara baktığımızda 
hepsinin hayatları düzendedir antrenmanları 
düzenlidir antrenörlerinin sözünden çıkmazlar ve
başarılı olurlar yani sporu bir spor olsun sağlığın
için yaparsın bir de spor yaparsın ve yaptığın spor
dalında yarışmacıysan dikkat etmen gerekir

Anne babaları uyarıyorum evlatlarınızı takip
edin güvenin ama tedbiri elden bırakmayın 
uyuşturucu kullanma yaşı ortaokullara kadar indi
aman dikkat edin benim çocuk yapmaz demeyin
tedbiri elden bırakmayın benden tavsiye bir çok
araştırmalarım sonucu çocukların neden sigara ve
uyuşturucuya başladığı yönde birinci sebep aile
madde bağımlılarının çoğusu aile içi şiddeten 
ilgisizlikten benim çocuk yapmaz diyenlerden 
dolayı çocuklar erken yaşta uyuşturucu 
bataklığının içinde buluyorlar. 

Kendilerini zaten bir insan gerek hap gerekse
tiner gerekse uyuşturucu kullandıktan sonra bu
insanları çocukları bir daha kurtaramazsınız iş
işten geçmeden çocuklarınızı mutlaka bir spor 
salonuyla tanıştırın mutlaka kültürel faliyetlerde
bulunsunlar çocuklarınıza sahip çıkın ve hemen
bir spor dalına yazdırın amaçları hedefleri olsun...

Tatilde spor yapın

SERBEST KÜRSÜ

Muzaffer MUYAN

Fenerbahce
cıKıs arıyor

Ligin ikinci 
yarısında kötü gidi-
şata son vermek ve

üst sıralara doğru
tırmanmak isteyen

Fenerbahçe, 
Bursaspor 

karşısında zorlu bir
maça çıkacak. Sarı
lacivertliler de tek
hedef karşılaşma-

dan galip ayrılarak 
çıkışa geçmek

B ursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda
oynanacak ve saat 20.00'de başla-
yacak karşılaşmayı hakem Cüneyt

Çakır yönetecek. Ligin ilk yarısında göster-
diği performansla taraftarlarını hayal kırıklı-
ğına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk
resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0
yenildi. Teknik direktör Ersun Yanal yöneti-
minde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ala-
bilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17.
sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe, Bursas-
por karşılaşmasına 6 oyuncusundan yok-
sun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda
Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada
gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif
Elmas, Bursaspor karşısında forma giye-
meyecek.

Slimani yok

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında An-
talyaspor ile oynanan karşılaşmada gör-

düğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam
Slimani de zorlu deplasmanda yer almaya-
cak. Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları
bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga
Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşı-
laşmada boy gösteremeyecek. Fenerbah-
çe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı,
Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart
görmesi durumunda Evkur Yeni Malatyas-
por karşısında forma giyemeyecek.

Kadıköy'de kazanmıştı

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Ka-
dıköy'de oynanan karşılaşmada Bursas-
por'u 2-1 yenmişti. Fenerbahçe ile
Bursaspor ligde 100. kez karşı karşıya gele-
cek Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla
Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-
1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fener-
bahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette,
sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık
ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım ara-

sında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fener-
bahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç
berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3
maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı
153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan
maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Bursaspor kazanmakta zorlanıyor

Bursaspor, Fenerbahçe ile son yıllarda yap-
tığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça
zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli ra-
kibiyle yaptığı son 17 maçta sadece bir kez
3 puana ulaşabildi.
Rekabetteki son 17 lig maçından 10'unu Fe-
nerbahçe kazandı, 6'sı berabere bitti, Bur-
saspor sadece 2016-2017 sezonunda
İstanbul'da 1-0'lık sonuçla galip gelebildi.

Bursa'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın ya-
pılacağı Bursa'da daha önce 48 kez karşı-

laştı. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-
beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17
maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise
berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplas-
manda 53 gol atarken kalesinde 37 gol
gördü. Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı
Fenerbahçe 1-0 kazandı. Bu arada, iki ekip
arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da
oynanması gereken maç, ev sahibi takımın
cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-
beyazlılar 2-1 galip gelmişti.

Bursa 9 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fener-
bahçe ile yaptığı son 9 maçta galip ge-
lemedi. Taraftarı önünde
Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 se-
zonunda, 20 Mart 2009 tarihinde
2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-
beyazlılar, daha sonraki 9 rande-
vudan 5'inde berabere kaldı,
4'ünü yitirdi.

En farklı
skorlu
galibiyetler
Fenerbahçe,
Bursaspor
karşısında 
tarihinde en
farklı skorlu
galibiyetini,
2002-2003 se-
zonunda cezası
nedeniyle An-
kara'da yaptığı
maçta 7-1'lik
skorla aldı.
Bursaspor ise
lig tarihinde 14
kez yendiği ra-
kibi karşısında
şimdiye kadar
en fazla 2 farklı
skorlarla maç
kazanabildi.
Yeşil-beyazlılar,
1970-1971,
1990-1991 ve
2007-2008 se-
zonlarında 
sahadan 2-0
galip ayrıldı.

Aslan’a evinde
yan bakılmıyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta-
sında sahasında MKE Ankaragü-
cü'nü 6-0 yenen Galatasaray, iç
sahadaki performansıyla dikkati
çekiyor. Süper Lig'de geride kalan
18 haftada 9 galibiyet, 5 beraber-
lik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmı-
zılı ekip, rakip filelere 36 gol
gönderirken kalesindeki 21 gole
engel olamadı. Teknik direktör
Fatih Terim'in öğrencileri, saha-
sında 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılı
ekip, bu müsabakalarda 6 galibi-
yet, 4 beraberlik yaşadı ve hiç ye-
nilmedi. Galatasaray, bu sezonki
36 golün 28'ini Türk Telekom Sta-
dı'nda buldu. Sarı-kırmızılılar, dep-
lasmanda ise 8 gol kaydetti.

Sahasındaki maçlarda 9 gol yiyen
Galatasaray, deplasmanda ise ka-
lesindeki 12 golü engelleyemedi.

4 mağlubiyet de deplasmanda

Galatasaray, bu sezonki tüm
mağlubiyetleri deplasmanda ya-
şadı. Evinde iyi performans sergi-
leyen ve mağlup olmayan
sarı-kırmızılı takım, dış sahada
ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 bera-
berlik ve 4 yenilgi aldı.

Sahasında boşu yok

Galatasaray, bu sezon Süper
Lig'de iç sahada oynadığı tüm
maçlarda gol attı. Türk Telekom
Stadı'ndaki 10 müsabakada 28

gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip,
tüm maçlarda en az bir kez file-
leri havalandırma başarısı gös-
terdi. Galatasaray, söz konusu
maçların 4'ünde kalesini gole ka-
patırken, 6 karşılaşmada ise
rakip oyuncuların gol atmasını
önleyemedi. 
Galatasaray'a bu sezon skor 
katkısı veren 13 futbolcunun 8'i
sadece Türk Telekom Stadı'nda
gol sevinci yaşadı. Bu sezon
Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues
üçer, Emre Akbaba 2, Maicon
Roque, Sofiane Feghouli, Badou
Ndiaye, Fernando Reges ve Mar-
tin Linnes birer golü taraftarı
önünde filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon iç sahadaki 10 maçta
6 galibiyet, 4 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı

Sahasında
mağlubiyeti
unuttu
Galatasaray, iç sahada 29
maçlık yenilmezlik serisi ya-
kaladı. Süper Lig'de devam
eden en uzun iç saha yenil-
mezlik serisinin sahibi
olan sarı-kırmızılı ekip,
evindeki son 29 maçta
24 galibiyet, 5 beraberlik
aldı. Galatasaray, ligde
Türk Telekom Sta-
dı'nda son yenilgisini
2016-2017 sezonu-
nun 30. haftasındaki
Kasımpaşa müca-
delesinde yaşadı.

Kasımpaşa
galibiyet istiyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının
ilk maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Ligin ilk yarısını 29 puan
ve averajla 4. sırada ta-

mamlayan Kasımpaşa,
18. hafta mücadelesinde

sahasında Karadeniz tem-
silcisiyle karşı karşıya gele-

cek. Kasımpaşa Recep Tayyip
Erdoğan Stadı'nda saat

20.00'de başlayacak müsaba-
kayı, hakem Mustafa Öğretme-

noğlu yönetecek. İki takım
arasında sezonun ilk yarısında Ri-

ze'de oynanan maçtan Kasımpaşa
3-2 galip ayrılmıştı.

Diagne ve Eduok cezalı

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Sa-
muel Eduok, kart cezaları nedeniyle

Çaykur Rizespor karşısında forma giye-
meyecek. Lacivert-beyazlı takımda Veysel

Sarı, Tarkan Serbest, David Pavelka ve
Fode Koita ise sarı kart cezası sınırında bu-
lunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan 4 fut-
bolcu, Çaykur Rizespor maçında kart
görmeleri halinde 19. haftadaki Medipol
Başakşehir karşılaşmasında görev yapa-
mayacak. İstanbul ekibinde sakatlığı süren
Abdul Rahman Khalili de ikinci yarının ilk
maçında takımdaki yerini alamayacak.

Yeni transferlerin ilk heyecanı

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde
kadrosuna kattığı 4 futbolcu, görev veril-
mesi halinde ilk kez lacivert-beyazlı for-
mayı giyecek. Lacivert-beyazlı takımın yeni
transferleri Tobias Heintz, Azad Toptik,
Haris Hajradinovic ve Simone Scuffet, tek-
nik direktör Mustafa Denizli'nin görev ver-
mesi halinde Çaykur Rizespor maçında
sahaya çıkacak.

Güneş: Bende açık arıyorlar!
Beşiktaş Teknik

Direktörü Şenol
Güneş, kural hatası

yaşanan Akhisars-
por maçıyla ilgili yap-

tığı açıklamada,
"Maçtan sonra söyledi-

ğim cümleyi eğer bir he-
sabın içinde olsaydım

hiç söylemezdim. Ne
yapmam gerekiyordu bil-

miyorum. Bende açık arı-
yorlar" dedi. Tecrübeli

teknik adam, Beşiktaş Ku-

lübü sosyal medya hesabında
açıklamalarda bulundu.
Güneş, "Maalesef ülkemizde
konular olduğundan farklı
noktalara çekiliyor" diyerek,
"Ben alıştım. İnsanlara doğru
mesajlar vermek gerekir”
dedi. 

Yanlış yönlendiriyorlar

“Yalan konuşmamak lazım”
diyen Güneş, “Bilgi sahibi ol-
madan fikir sahibi olanlar ka-
muoyunu yanlış

yönlendiriyor. Bundan nema-
lanmak isteyenler var. Bu çok
üzücü bir durum. Sorumlu-
luklarım olduğu için olabildi-
ğince az konuşuyorum.
Özgürlüğe ve demokrasiye
inandığım için hissettiklerimi
söylüyorum. Aklı selim ka-
muoyu bunu biliyor. Kişisel
kızgınlıkları olanlar zaafiyet
gördükleri dönemde ne se-
beple yapıyorlar bilmiyorum
ama gereksiz gündem oluştu-
ruyorlar" diye konuştu.



2013 yılında da kendine ait araziler üze-
rinde bulunan Amine Hatun Camisi, Al-
varlızade Camisi, Huzur Camisi ve
Bahçelievler Camisi’ni toplam 7 milyon
370 bin TL karşılığında hazineye devre-
den Üsküdar Belediyesi, 2019 yılı bo-
yunca yapacağı organizasyonlar için ise
yemek ve içecek hizmeti aldı ve 4 milyon
746 bin TL ödedi. Belediye yemek hiz-
meti için maliyeti 5 milyon 26 bin TL ola-
rak hesapladı. İhaleyi 4 milyon 746 bin
TL teklif eden Ferah Yemek A.Ş aldı.

35 bin adet kokteyl

1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasında

Üsküdar ilçe sınırları içerisinde yapılacak
organizasyonlar ve davetler arasında 35
bin adet kokteyl, 19 bin kahvaltı, 8 bin
öğle yemeği, 8 bin 500 akşam yemeği, 2
bin sahur yemeği ve 11 bin iftar yemeği
yer aldı. Kokteyl menüsünde tatlı, tuzlu
kurabiye çeşitleri, petit four, mini gutbe
sandviçler, cevizli tartolet, Osmanlı şer-
beti, mini pizza, kanepeler, meyveli tarto-
let, tarçınlı elma pay, vişneli mini maffin
kek bulunuyor.

Osmanlı tatlıları da yer alyıor

Öğle yemeğinde ise tereyağı, tulum
peynir, pide, fındık lahmacun, içli

köfte, mevsim salata, zeytinyağlı biber
dolması, acılı kıyma kebabı, bulgurlu
firik pilavı, karışık tatlı tabağı ve akşam
yemeğinde ise düğün çorbası, merci-
mek, ezogelin çorba, pastırmalı pa-
çanga böreği, yaprak sarma,
zeytinyağlı enginar, fesleğen
soslu tavuk salatası, ıspanaklı
borani, pastırmalı humus, ali
nazik, sebzeli piliç sarma,
patlıcan kebabı, bademli
pilav ve patlıcanlı beğendi,
perde pilavı, sebzeli bulgur
pilavın ve Osmanlı tatlı-
ları yer alıyor.
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Lösemi hastalarına umut oldu
iStanbul Gazeteciler Dernek (İGD) Başkanı
Mehmet Mert, Büyükçekmece Kızılay Şube-
si'nin düzenlediği kök hücre bağış kampanya-
sına destek verdi. Kök hücre bağışı için kan
veren Mert, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada “Bugün bir iyilik yapın kendinize ve
dünyaya. Kök hücre bağış noktalarına gidin, lö-
semi hastalarına umut olun. Bu arada Büyük-
çekmece Kızılay Şubesi’ni anlamlı
kampanyalarından dolayı kutluyorum” ifadele-
rine yer verdi. 

Çiftçi herkesi davet etti

Kızılay Şube Başkanı Atilla Çiftçi de, Mert'i bu
örnek davranışı nedeniyle kutlarken herkesi kök
hücre bağışında bulunmaya
davet etti. Çiftçi, “Herkesi
bu anlamlı kampanya-
mıza destek vermeye ve
lösemi hastaları için
umut olmaya çağırıyo-
ruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilecek etkinlerle ilgili konuşan Kadıköy
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise Kadıköy'de bay-
ram havası estireceklerini söyledi. Bütün çocukları ve
ailelerini Kadıköy'deki etkinliklere katılmaya davet

eden Nuhoğlu, “Bu tatilde bu arada güzelce zaman
geçirebilmek için bir araya geleceğiz. Birbirinden
güzel ve renkli etkinliklere tüm ilçe halkımızın katılı-
mını bekliyorum” dedi.
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Ç ocuklar yorucu bir okul dönemini geride bı-
raktı. Şimdi onlar için eğlenme ve dinlenme
zamanı. Kadıköy Belediyesi çocuklar için bir-

birinden renkli, her günü farklı aktivitelerle dolu bir
program hazırladı. Yarıyıl Şenliği 19 Ocak’ta Koz-
yatağı Kültür Merkezi’nde “Barış İçin Müzik
Çocuk Orkestraları” konseri ile başlayacak. Barış
İçin Müzik Vakfı’nın düzenlediği ve 125 çocuğun
sahne alacağı konser 19:00’da başlayacak.

Halis Kurtça 1 yaşında

Bu yıl birinci yaşını kutlayacak olan Halis Kurtça
Çocuk Kültür Merkezi(HKÇKM), yarıyıl şenliği-
nin merkezlerinden biri olacak. Tiyatrolar, konser-
ler, gösteriler, söyleşiler, atölye çalışmaları ile dolu
dolu geçen bir yılın sonunda, HKÇKM’de Ço-
cukça Tiyatro ve pantomim eğitimi alan öğrenciler
20 Ocak saat 14:00’de gösteri yapacak. 

Atölyeler dolu dolu

19 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek
yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için etkinlik
bulmak mümkün. Renkli masal uyarlamalarının
çocuklarla buluşacağı oyunların yanı sıra müzikal-
ler, kukla tiyatrosu, sihirbazlık gösterisi gibi renkli
etkinlikler yer alacak. Çocuk tiyatrolarının yanı sıra
farklı alanlarda birçok atölye de çocukları bekli-
yor. Stop motion atölyesi, karikatür
atölyesi, origami atölyesi, film
atölyesi, zumba atölyesi,
akıl oyunları atöl-
yesi, ebru atöl-
yesi, yaratıcı
yazarlık 

atölyesi, balon kukla atölyesi, ahşap boyama atöl-
yesi gibi etkinlikler çocuklara yeni bir ufuk açacak.

Yetişkinler de unutulmadı

Yarıyıl şenliğinin odağı her ne kadar çocuklar da
olsa yetişkinler için de çeşitli etkinlikler bulmak
mümkün. Okul Ruh Sağlığı Uzman Dr. Meltem
Kora, ‘Çocuk Dünyasına Yolculuklar’ başlıklı se-
miner ile çocukların ruh sağlığını korumak için ya-
pılması gerekenleri anlatacak. ‘Eyvah Çocuğum
Kitap Okumuyor’ söyleşisinde Özge Doğar, çocuk-
lara kitap sevgisi kazandırmak için anne ve baba-
lara neler yapabilecekleri konusunda ipuçları
verecek. Öte yandan çocuk kitapları yazarı Yalvaç
Ural, 2 Şubat saat 14:00’te HKÇKM’de düzenle-
necek imza gününde çocuklar ve yetişkinlikle bir-
likte olacak.

Rezervasyon yaptırın

Yarıyıl şenliği boyunca eğitimler, atölyeler ve kon-
serler ücretsiz olurken, çocuk tiyatroları 25 TL.
Yoğun talep nedeniyle ücretsiz etkinliklere giriş da-
vetiye ile olacak. Davetiyeler etkinlik tarihinden bir
hafta önce kültür merkezi gişelerinden temin edile-
bilir. Atölyeler için ise 5 gün öncesinden, HKÇKM
için 02163572837, KKM için ise 02166580014 nu-
maralı telefonlardan rezervasyon yaptırmak
gerekiyor.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Yarıyıl tatilinde çocuklar Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl
Şenliği’nde birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlenecek. Belediye

Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bütün çocuklarımıza ve ailelerine sesleniyorum.
Gelin bu tatilde birlikte bayram edelim. Tatili neşe içinde geçirelim” dedi

GÜZEL GÜNLERE DAVET

Maltepe Belediyesi tara-
fından Küçükyalı Mahalle-

si'nde hizmete açılan tıp
merkezinde, bir yıl içerisinde

143 bin 879 kişi, ücretsiz sağ-
lık hizmeti aldı. Maltepe Beledi-

yesi Hastaneler Müdürlüğü'ne
bağlı olarak kurulan ve 11 bin

500 metrekare kullanım alanına
sahip olan Maltepe Tıp Merkezi,
acil tıp, ağız ve diş sağlığı, çocuk
sağlığı ve hastalıkları, dahiliye,
genel cerrahi, göğüs hastalıkları,
göz hastalıkları, aile hekimliği, kadın
hastalıkları, meme sağlığı polikli-
niği, radyoloji, kulak burun boğaz
poliklinikleri ile laboratuvar hizmet-
leri ve hemşirelik hizmetleri verili-
yor. Laboratuvar, röntgen, ultrason,
solunum fonksiyon testi, kemik yo-
ğunluğu ölçümü, dijital mamo-
grafi ve EKG olmak üzere tüm

tanı birimlerinden son bir yılda, 50
bin 388 kişi faydalandı.

Altın kart 15 bin kişiye ulaştı

Maltepe Belediyesi, Tıp Merkezi'nde
verdiği sağlık hizmetlerini Sağlık İşleri
Müdürlüğü himayesinde sürdürülen
evde bakım hizmetleriyle de, Malte-
peli vatandaşlara ulaştırmaya devam
ediyor. 2014 yılından bugüne kadar,
ücretsiz sağlık hizmetleri kap-
samında, altın kart, buton
ve evde sağlık hizmet-
leri 45 bin 672 kişiye
ulaştı. 65 yaş üstü
vatandaşlar ile en-
gelli vatandaşlara
yönelik sürdürülen
altın kart uygula-
ması sayesinde son
bir yılda, toplam 15
bin 204 kişiye ulaşıldı.

MALTEPE 
COK SAGLIKLI

İkram için 5 milyonluk ihale
Üsküdar Belediyesi, 2019 yılındaki organizasyonlar için hazır yemek ve kokteyl ihalesi yaptı. Açılışlar,
organizasyonlar ve davetlerde ikram edilecek hazır yemek hizmetine, 4 milyon 746 bin TL ödendi

organizaSyonlar davetler, açılışlar, etkinlik ve
istişare toplantıları, anma günleri, dini ve milli bay-
ramlarda, belediyeye bağlı Gençlik Merkezi, Üskü-
dar Fikir Sanat Merkezi, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam
Merkezi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Va-
lide Sultan Gemisi ve Üsküdar'ı Geziyorum Etkinliği,
Belediye Hizmet Binası-Çok Amaçlı Salonu, Bele-
diye Hizmet Binası Kokteyl Salonu ile belediyenin
belirleyeceği Saray, Kasır ve Köşklerde yapılacak.

Organizasyonlar
köşklerde yapılacak

Maltepe 
Belediyesi, son 
5 yılda 445 bin 663
kişiye ücretsiz sağlık
hizmeti sundu. 45
bin kişiye ise evde
sağlık hizmetinde
bulundu

İstanbullu
sahillere
akın etti

Soğuk ve yağışlı bir haftanı-
nın ardından, güneşli havayı
gören İstanbullular, sahillere
akın etti. Sabah saatlerinde 11
derece olan en yüksek hava sı-
caklığı öğle saatlerinde 13 de-
receye yükseldi. Pazar

gününün ilk ışıklarıyla birlikte
Emirgan sahiline gelen vatan-
daşlar güzel havanın tadını
doyasıya çıkardı. Sabah yürü-
yüşleri, koşu yapanların yanı
sıra, olta balıkçıları İstanbul
Boğazı'nda, sahillerdeydi.

Bazı vatandaşlar güneşin do-
ğuşu ve deniz yüzeyinde olu-
şan pusun yarattığı
manzarayı izlemeyi tercih etti. 

Taksim doldu taştı

İstiklal Caddesi ile Taksim

Meydanı da kalabalık günle-
rinden birini yaşadı. Zeytin-
burnu sahiline de birçok aile
parklara, sahillere çocukla-
rıyla geldi. Çocuklar oynar-
ken, bazı aileler mangal keyfi
yaptı.

Aykurt
Nuhoğlu


