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Aylık ücretlerin düzenli ödenmedi-
ğini öne süren temizlik işçileri, 

sendikanın çağrısı ile iş bıraktı. Çöpler
toplanmayınca konteynerleri önünde yığın-
lar oluştu. Belediyenin Fen İşleri'nde çalışan
işçiler de iş bırakma eylemine gitti. Polisin
güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye bi-
nası önünde açıklama yapan Belediye İş 
2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, 
2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini,
buna karşılık bir türlü ücretlerin düzenli
ödenmediğini söyledi. I SAYFA 5
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2 yIldan Berİ aynI SIkInTI aVar

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa
Necati Işık Çarşamba Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla

görüştü. “Müjdemi isterim. Özlenen Beylik Pazarı'nı yeniden
kuracağım. Adnan Kahveci Pazarı da aynen devam edecek”

diyen Işık, “Artık yüzümüz gülecek. Beylikdüzü’nün beklediği
yenilenmeyi sağla-

yacak projeleri
gerçekleştirmek

için gün sayıyo-
rum. Beylik Pa-

zarı'nı ne kadar
özlediğinizi biliyo-

rum. Özleminizi
sonlandıracak ve

pazarı yeniden ku-
racağım” dedi.  

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, İBB

Başkanı Mevlüt Uysal’ın Büyükçek-
mece’nin bazı bölgelerinde geciktiri-
len imar planlarına yönelik olarak
yaptığı açıkla-
maların gerçek
dışı olduğunu
belirterek,
“Uysal, 2018 
yılında İBB
Meclisi’nden 
oybirliği ile
geçen imar
planlarını 
onaylamayarak
bölge halkını
mağdur etmiş-
tir” dedi. I SAYFA 4

Büyükçekmece’yi
mağdur ettiler!

MEVLÜT UYSAL’I ELEŞTİRDİ

Avcılar eski Belediye Başkanı
Mustafa Değirmenci birlik ve

beraberlik çağrısı yaptı. Bugün
SKM'de yapılacak olan toplantıya 
davette bulunan Değirmenci, “Ttıpkı
önceki yıllarda olduğu gibi, Ulu Ön-
derimiz Atatürk’ün partisinde Türk
bayrağının altında toplanıyoruz. Geç-
mişte olduğu gibi birlik ve beraberlik
içinde buluşacağız. Gün Avcılar’a
sahip çıkma günüdür” dedi. 
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Ekrem İmamoğlu, “Bu şehirde 20 yıl oldu biz dep-

remi hissedeli. 20 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Depremi si-
yaset üstü bir konu haline getirirsen çözülür. Depremi ne
kadar siyasi malzeme yaptıklarını ben 5 yıllık belediye
başkanlığı dönemimde utanarak izledim. Yani bu kentsel
dönüşümü geçirmeyelim Ekrem'in oyu artar. Dua edelim
bu şehirde deprem olmasın" ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Yaptığı iş başvurusu
sonrasında bir kişi ta-

rafından arandığını ve
kendisine tehditler sav-
rularak hakkında
haber yapılacağının
söylendiğini belirten
E.A. da “Telefona
aldırış etmedim.
Beni tanıdıklarını
sanmıyordum ama
kariyer sitesindeki
bilgilerim üzerin-
den haber oluştur-
muşlar ve birçok
iftira yazmışlar. En
yakın zamanda polis

ve savcılığa başvura-
cağım. Benden başka

çok sayıda insana da
aynısını yapmışlar. Gö-

rünce şoke oldum. Sadece
iş bulmak istiyordum ama

nelerle karşılaştım” ifadelerini
kullandı. Savcılığın harekete
geçmesini isteyen mağdurlar,
gerekenin yapılmasını, umut
tacirliği yapanların cezalandı-
rılmasını talep etti. I SAYFA 5

Ekonomik zorluklarla
mücadele eden

Türkiye'de milyonlarca
işsiz bulunuyor. Haya-
tını idame ettirmek is-
teyen vatandaşlar iş
ilanı sitelerinde
profil oluşturarak
başvurular gerçek-
leştiriyor. Ancak bu
durumu suistimal
eden bir kişi baş-
vuru sahiplerinin
bilgilerini ele geçi-
rerek tehdit edip
şantaja başvurdu.
Hem de bunu defa-
larca yaptı. Bazıları-
nın haberi yok, kimisi
de korktuğu için adli
makamlara başvurmadı.
Mağdurlardan biri ise so-
luğu savcılıkta aldı. Gazete-
mize konuşan mağdurlardan
Ç.Ö., “Başvurudan kısa bir süre
sonra Whatsapp aracılığıyla arana-
rak onlarca hakaret ve küfüre maruz
kaldım. Yetmedi yazılı olarak tehdit edil-
dim” diye dert yandı. 
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SayFa 4utku kIZIlTan

Zavallı 
torunlarımız

SayFa 5ayhan OnGun

Son 
dönemeç

SayFa 6M. remzi TanIŞ

Susarak 
konuşmak

DEprEM 
OlMASın 
diye dua edelim!

Şehit ailesini ziyaret etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Binali Yıldı-

rım, 2017 yılında Hakkari Çukurca'da
şehit olan Uzman Erbaş Halil İbrahim
Güler'in Çatalca'daki baba
evini ziyaret etti. Ziyarette,
şehit için Kur'an okunup,
dua edildi. Yıldırım,
baba Kani Güler, anne
Aysel Güler ve şehit
yakınları ile sohbet
etti. Binali Yıldırım,
şehidin babası ve an-
nesine Türk Bayrağı
ve Kur'an-ı Kerim 
hediye etti.  
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İnternette iş arayan vatandaşların 
para kazanma umudu çileye dönüştü. İlan 

sitelerinde isimsiz olarak görülen bir firmaya 
başvuru yapan kişilere tehdit savrulup şantaj

yapılması ve haklarında asılsız haberler yazılarak
karşılığında para istenmesi pes dedirtti

BİlGİlerİ ele GeÇİrİP
ŞanTaJ yaPIyOrlar

yalan HaBer yaPIP 
Para TaleP edİyOrlar

ç

ç

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL
HABER
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değirmenci’den
birlik çağrısı

Mustafa Değirmenci

Lozan Mübadele Derneği
(LOMDER) Büyükçekme-

ce’de “Mübadelenin 96.Yılı Gala Ge-
cesi” düzenledi. Geceye katılan AK
Parti Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal, kendisine iletilen
mübadil temalı park talebine olumlu
yanıt vererek, “Buralara hizmet boy-
numuzun borcu. Bunun için gayreti-
miz fazla olacak” dedi. I SAYFA 6
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Mübadil temalı
park yapılacak

Mevlüt Uysal

AK Parti Esenyurt Belediye
Başkan adayı Azmi Ekinci,

başkan seçildiği takdirde vatandaşın
ve sanayicinin bakanlıklarla, resmi ku-
rumlarla ilişkisini hızlandırmak için
yeni bir birim kuracağını açıkladı.
Ekinci, “Bu birimin faydalı olacağını
düşünüyoruz” dedi.  I SAYFA 4
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Bürokrasi yükü
hafifleyecek

Azmi Ekinci

SOKAKLAR 
COPLUK GIBI

Maaş alamadıkları gerekçesiyle 
çöpleri toplamayan ve eylem yapan
işçiler, Avcılar Belediyesi önünde
toplandı. İşçilerin eylemi nedeniyle
ilçenin sokakları çöplüğe döndü

İstanbul merkezli 3 ilde
banka hesaplarından 'olta-

lama' diye adlandırılan yöntemle
dolandırıcılık yaptığı belirlenen 
kişilere yönelik düzenlenen operas-
yonda 16 kişi yakalanarak gözaltına
alındı. Ekipler şüphelilerin kendi 
hesaplarına aktarmaya çalıştığı 
500 bin lirayı ise bankalarla irtibata 
geçerek bloke ettirdi. I SAYFA 3

‘Oltalama’cılar
yakayı ele verdi

HESAPLARI BOŞALTMIŞLAR
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Dr. Hasan Akgün

CHP Esenyurt Belediye
Başkan Adayı Kemal

Deniz Bozkurt, Kastamonu
İnebolular Derneği'ni ziyaret
etti. Buradan Damal Dernekler
Federasyonu'na geçen Boz-
kurt, "İlçemizi konuştuk, talep-
lerini ve önerilerini dinledik.
İlgileri ve destekleri için teşek-
kür ediyorum. İyi ki varsınız
Damallı
hemşeh-
rilerim.
Esen-
yurt’u
güzel
günlere
birlikte
taşıya-
cağız"
dedi. 
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Bağcılar’da düzenlenen
17. Gençlik Şurası’nda li-

seli öğrenciler, “İhtiyacı yoksa
kampanyalı promosyonlu ürünle-
rin cazibesine kapılıp oltaya gel-
meyin” uyarısını yaptı. I SAYFA 6
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DERNEKLERİ ZİYARET ETTİ
Polis istismarına
10 yıl hapis cezası

Beylikdüzü'nde geçen
yıl görev başındayken

ekip otosunda P.T. isimli ka-
dına nitelikli cinsel istismarda
bulunduğu iddia
edilen polis me-
muru S.E. (27) ile
ekip otosunda
bulunan diğer
polis memuru
R.Y.'nin (28) yar-
gılandığı davada tutuklu sanık
S.E. “Nitelikli cinsel saldırı”
suçundan iyi 10 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. I SAYFA 3
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OLTAYA GELMEYİN!

Son yıllarda yapılan birçok
bilimsel araştırma sevginin

fiziksel sağlığımız üzerindeki
olumlu etkilerini hatta bazı du-
rumlarda iyileştirici etkisi oldu-
ğunu ortaya koyuyor.  I SAYFA 2

MAAŞ

YOKSA
İŞ DE YOK

Ekrem İmamoğlu

Kemal Deniz Bozkurt

AŞK SAĞLIĞA
İYİ GELİYOR

ç

Bozkurt STK’ların 
ÖNERiLERiNi

DiNLEDi

Beylik Pazarı
yeniden kurulacak



P sikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu, "Fiziksel sağlığı bü-
tünüyle bedenle ilgili sanıyoruz ancak bu doğru değil.
Ruhsal sağlığımız özellikle de sevgi göstermek ve sevgi

görmek daha mutlu ve sağlıklı bir ömür sürmemizde başlı ba-
şına önemli bir rol oynuyor" diyor. Klinik Psikolog Sema
Sözer Dabanlıoğlu, sevginin iyileştirici gücünü bilimsel 
araştırmalar eşliğinde anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu.

Sağlığa katkısı var

Sağlığa iyi geldiği belirtilen aşk ve sevginin sadece iki karşı
cins arasında süregelen duygusal yakınlaşma olduğunu
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü aşk ve sevgi sa-
dece romantizmle sınırlı değil. Zira kişiye huzur verecek
aile sevgisi, hayvan ve doğa sevgisi, tasavvufi aşk gibi duy-
gular da sağlığa çok önemli katkılarıyla dikkat çekiyor.
Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu, aşk ve sevgi hisleri-
nin, vücuda zindelik ve huzur getiren oksitosin, neropi-
nofrin, dopamin, seratonin ve endorfin gibi hormonların
daha fazla salgılanmasını sağladığını, aynı zamanda an-
tikor üretimini artırdığını, antioksidan etki yaratarak ba-
ğışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı. Acıbadem
Kadıköy Hastanesi’nin “Sevginin ve Yaşamın İyileştirici
Gücü” etkinliğinde konuşan Klinik Psikolog Dabanlı-
oğlu, son yıllarda bedensel hastalıkların tedavisinde ruh
sağlığının önemine dair araştırmaların güzel haberler
verdiğini belirterek “Duyguların bedende kimyasal kar-
şılığı olduğuna göre, fiziksel sağlığımız üzerinde de etki-
leri olmaktadır. Son 20 yılda yapılan birçok araştırma
sevgi ve umudun - diğer tüm pozitif duygularla birlikte
- beden üzerindeki olumlu etkilerini ve hastalıklara
karşı koruyucu, hatta bazı durumlarda onarıcı etkisi 
olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Egzersiz etkisi yaratıyor!

Beden ve ruhun birbirinden ayrılmaz ikili olduğunu, fi-
ziksel şikayetlerin ruhsal sağlığı etkilediği gibi, ruhsal şi-
kayetlerin de fiziksel sağlığı etkilediğini; dolayısıyla
ruhsal olarak iyi gelen şeylerin fiziksel olarak da iyi his-
setmeyi sağladığını vurgulayan Klinik Psikolog Dabanlı-
oğlu, aşkın egzersiz etkisi yarattığını da belirterek şöyle
konuştu: “Aşk ilk etkiyi kalpte yapıyor; kalbi küt küt attırı-
yor ve egzersiz yapmışçasına kalbe iyi geliyor. Aynı za-
manda kan basıncını düşürürken kalp krizi riskini
azaltıyor. Aşık olan insanlar daha az enfeksiyon kapıyor
ve kanlarında daha fazla akyuvar aktif oluyor. Sevgi hissi
ile gelen yatışma, sakinleşme ve huzur hali de aynı şekilde
kan basıncını düşürüyor, kalp krizi riskini ve stresi azaltı-
yor, iç organlara ve kas sistemine olumlu yansıyor. O ne-
denle ister aşık olarak, ister anne, eş, baba, babaanne, dede
olarak nasıl yapıyorsanız yapın sevin ve sevginizi gösterin
ve size sevildiğinizi hissettiren insanlarla bir arada olun.”

Sevgi ve aşktan kaçmayın!

Sevgi ve aşkın çoğunlukla korkulan ve kaçınılan duygular ol-
duğunu belirten Klinik Psikolog Dabanlıoğlu “Aşktan ve sev-
giden lütfen korkmayın ve kaçmayın. Sevginizi söylemek,
yaşamak ve yaşatmak, hissettirmek, arkadaşımızla şakalaş-
mak, köpeğimizi sevmek, sağlığımıza iyi gelir. Bunları yapın.
Sadece ruhunuzu değil bedeninizi de beslediğini göreceksiniz.
Yalnız insanlara kıyasla aktif, tutkulu, hevesli ve cömert insan-
lar daha mutlu ve sağlıklı bir ömür sürüyorlar” diyor.
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ESAS NO: 2019/108 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile
Davalı , ŞERİF ARI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma
(Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı
taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından
mahkememizin 2019/108 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olu-
nur. KARAYOLLARI Genel  Müdürlüğü tarafından  İstanbul ili Çatalca İlçesi, Ka-
leiçi Mahallesi 159 ada 27 parsel sayılı taşınmazın  kamulaştırmasına karar
verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraf-
lar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve
taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgi-
ler aşağıda gösterilmiştir.
1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada,
parsel numarası, yüz ölçümü vasfı:  İstanbul ili Çatalca İlçesi,Kaleiçi Mahallesi
159 ada 27 parsel sayılı taşınmaz
2- Taşınmaz maliki (davalı) ŞERİF ARI 
3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca
tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari
yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim  davası açabilirler,  
5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ 
6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla  değişik 14. Maddesinde öngörülen
30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal
davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını
belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkeme-
mizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden  taşınmaz mal kamulaştır-
mayı yapan idare adına teslim edilecektir.
7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF
BANK ÇATALCA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. 
8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilek-
çesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde  mahkememize yazılı olarak
bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4mad-

desi uyarınca duyurulur.

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     (Basın:951629)
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Son yıllarda yapılan
birçok bilimsel araştırma

sevginin fiziksel
sağlığımız üzerindeki

olumlu etkilerini ve
hastalıklara karşı 

koruyucu, hatta bazı 
durumlarda iyileştirici

etkisi olduğunu 
ortaya koyuyor

ASK SAGLıGA
ıYı GELıYOR

Sevginin iyileştirici gücünü anlamanın en iyi yollarından biri de ço-
cukları izlemek. Yapılan araştırmalar, sevgi ve yaşamın canlılığıyla
dolu bir evde büyüyen çocukların hem daha mutlu hem daha sağlıklı
hayatlar sürdürdüklerini; sadece ruhsal olarak değil, fiziksel olarak da
dış dünyanın zorluklarıyla, hastalıklarla daha iyi baş edebildiklerini or-
taya koyuyor. Tam tersine çaresizlik, depresyon ve sevgisizliğin hüküm
sürdüğü evlerde büyüyen çocuklar ise çok daha sık hastalanıyor, di-
rençleri daha düşük oluyor ve yaşamın getirdiği her türlü sorunla baş
etmede çok daha fazla zorluk çekiyorlar. Klinik Psikolog Dabanlıoğlu,
kişilerin gerek çocuklara gerekse çevrelerinde karşılaştıkları olumlu
davranışlara suskun kalmayıp mutlaka birkaç kelime ile takdir göster-
meleri gerektiğini belirterek “Bu sayede karşınızdakini motive etmiş ve
hem ruhsal hem fiziksel sağlığına bütünüyle katkıda bulunmuş olursu-
nuz” dedi. Sevginin ve yaşamın iyileştirici gücüne yönelik etkinlik,
Yoga Eğitmeni Merih Kenet’in sevgi meditasyonu ile son buldu. Sevgi
meditasyonu ile ‘ben değil biz’ bilinci edinilmesi, dostluk ve barış duy-
gularının geliştirilmesine yönelik farkındalık yaratılması amaçlandı.

TÜRKAN ERVAN

Çocukları izleyin!

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

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

Çarşı Migros Karşısı 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 tL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 2.000 TL - Siyah Beyaz: 1.100 tL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.200 TL - Siyah Beyaz: 600 tL 
1/8 Sayfa Renkli: 600 TL - Siyah Beyaz: 300 tL
1/16 Sayfa Renkli: 350 TL - Siyah Beyaz:150 tL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 15,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 tL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 tL. 

Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
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Türkiye’nin iktisat 
geleneği tartışıldı

Şehir Üniversitesi, Yıldız Teknik Üni-
versitesi ve iktisat & Toplum Dergisi iş
birliğiyle düzenlenen çalıştayın açılış

konuşmasını istanbul Bilgi Üniversitesi rektör Ve-
kili Prof. Dr. ege Yazgan yaptı.
iktisatın bilim mi yoksa sanat mı olduğu sorusuna
yoğunlaşan Prof. Dr. Yazgan şu ifadeleri kullandı:
“iktisatta teorilerin vermiş olduğu bazı fonksiyo-
nel ilişkiler mevcut. Teoriyi reddetmeden, data-
larla karşılaştırıyor ve geleceğe yönelik verileri
tahmin etmeye çalışıyoruz. Yararlı bir iş yapıyoruz
ama teoriyi yanlışlamak adına elimizde bir sonuç
olmuyor. Tüm bu pratik biraz uygulama, sanatvari
duruyor. Aynı süreç bizi teorileri revizeye de yön-
lendiriyor. Bu açıdan baktığımda iktisadı bilimsel
bir disiplin olarak değerlendiriyorum.”

Diyalog eksiği mevcut

istanbul Bilgi Üniversitesi ekonomi Bölümü Öğre-
tim ÜyesiProf. Dr. Asaf Savaş Akat konuşmasında
iktisatçılar ile farklı disiplinler arasında daha fazla
diyalog olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akat:
“Türkiye’de bir iktisat geleneği oluşturmayı amaç-
lıyoruz. iktisadın kendisi bir bilim olmayabilir,
fakat bilimsel yöntemleri kullanarak mevcut so-
runlara cevap arar. Bu gibi toplantılarla bu bilinci
sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. etkinliğin ilk
oturumunda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim
üyesi Prof. Dr. ercan eren, hacettepe Üniversitesi
öğretim üyesi hüseyin Özel ve istanbul Şehir Üni-
versitesi ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Faruk Aysan 'iktisat bilim mi, sanat mı?' sorusunun
yanıtını aradı. DhA

Migren cerrahisi 

sınıfı geçeMedi
Özellikle genç ve orta yaş
kadınlarının kabusu olan
migren; yoğun koşuştur-

maca, stres, gürültü, ışık gibi faktörlerin
yanı sıra keskin veya kötü bir koku ile de ko-

layca tetiklenebiliyor. Amerikan Baş Ağrısı Bir-
liği, günlük yaşamı kısıtlayacak şiddette bir baş

ağrısı tipi migrenin hem önlenmesine yönelik stra-
tejiler hem de tedavisindeki son gelişmelere yönelik

önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada;
migreni gerek devamlı gerekse aralıkla
ataklar halinde yaşayan kişiler için en
geçerli tedavinin, öncelikle ağızdan
alınan ilaçlarla olduğu vurgu-
landı. Ayrıca; kronik migren ve
baş ağrılarında ağrı kesici alı-
mının kısıtlanması ve önleyici
tedavilerin uygulanmasının
önemi belirtildi. Dünyada
çoğu ülkede kozmetikte
kullanılan ve deneyimli el-
lerde yan etkisi bulunma-
yan Botulinum toksin A

enjeksiyonları

nın da kronik migreni önlemede etkili olduğuna işa-
ret eden Amerikan Baş Ağrısı Birliği; migren aşısı
olarak bilinen önleyici tedavinin de ümit verici ol-
duğunun altını çizdi. 

İyi sonuçlar alınıyoruz

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Sağduyu kocaman, tüm
kronik hastalıklarda olduğu gibi hastaların kesin ve ka-
lıcı çözümü aramaya meyilli olduklarını belirterek “işte

cerrahi veya girişimsel tedavinin cazibesi
buradan geliyor. Migrenin karma-

şıklığını iyi anlamayan hasta-
lar, cerrahi veya girişimsel

işlemlerle migrenden
ömür boyu kurtulabi-
leceğine inanmak
eğilimindeler. Oysa
ki bu mümkün
değil" dedi. Prof. Dr.
Pınar Yalınay Dik-
men de yaptığı açık-

lamada, "Tedavi için
ilaç ya da botulinum

toksin ile iyi sonuçlar 
alıyoruz“ diye konuştu. 

'UnUtmamak için zihinle
oyna' sloganı ile yola
çıkan İSTEK Semiha

Şakir Anadolu Lisesi Akıl Oyunları
Kulübü öğrencileri, Alzheimer ve
Demans gibi hastalıklarla mücade-
lede akıl oyunlarının etkisini araştır-
mak için başlattıkları proje
kapsamında düzenli olarak Valide-
bağ Necatibey Öğretmen Huzur-
evini ziyaret ediyor. 60 yaş üstü ev
sakinleri ile kulüpte öğrendikleri;
mangala, reverse, four connect, su-
doku gibi stratejik oyunları oynuyor.
Her ziyarette gözlemlerini not alan
öğrenciler, projenin uzun dönemde
neler kattığını rapor haline getirecek.
Ayrıca öğrenciler, huzurevi sakinleri
ile dostluk kurarak, onların hikayele-
rini ve hayat tecrübelerini dinliyor.

Unutmamak 
için zihinle

OYNA
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B akırköy 15. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen
duruşmada tutuklu

sanık S.E. ve tutuksuz sanık
R.Y. hazır bulundu. Duruşmada
son savunmasını yapan sanık
S.E., müşteki ile cinsel ilişkiye
girmediğini ancak aralarında ya-
kınlaşma olduğunu belirterek,
olay günü müştekinin kendisinin
elini tuttuğunu söyledi. "Benim
penceremden bakılınca ben bu
suçu işlemedim" ifadesini kulla-
nan sanık S.E. "6 yıllık polis me-
muruyum. 6 yıldır kadınlar,
çocuklar olsun herkese yardımcı
oldum. Sadece bir kişinin beya-
nıyla karşınıza bu şekilde gelmek
beni utandırıyor.  Böyle bir olayı
ben de tasvip etmiyorum. Beraa-
timi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

ikimizde iftira kurbanıyız

Sanık R.Y ise "S.E ile müşteki
arasında cinsel ilişki gerçekleş-
medi, sadece öpüşme boyu-

tunda kaldı. 15 aylık polis me-
muruyum. Ben meslek haya-
tımda ilk kez böyle bir olayla
karşılaşıyorum. Olay günü
S.E'nin yanında ikinci gü-
nümdü. Kendisi benim bir nevi
amirim pozisyonundaydı. Bu
olayda benim adeta nutkum tu-
tuldu. Olumlu ya da olumsuz
bir davranışta bulunmadım. İki-
mizde iftira kurbanıyız. Bu olayı
tasvip etmiyorum. Suçsuzum,
beraatimi istiyorum" şeklinde
konuştu.

beraat kararı verildi

Mahkeme heyeti, kasıt unsurları
oluşmadığını belirterek tutuksuz
sanık R.Y'nin  "Nitelikli cinsel
saldırı suçuna yardım" suçun-
dan beraatine karar verdi. Sanık
R.Y "Suçu bildirmeme" suçun-
dan 5 ay hapis cezasına çarptı-
rıldı. Ceza ertelendi. Mahkeme
heyeti, "Nitelikli cinsel saldırı"
suçundan suçun işleniş şekli,

özellikleri ile sanığın kastının yo-
ğunluğunun dikkate alarak sanık
S.E.'yi 12 yıl hapis cezasına
çarptırdı. Mahkeme heyeti, ceza-
nın sanığın geleceği üzerindeki
olası etkisini de dikkate alarak iyi
hal indiriminden cezayı 10 yıl
hapis cezasına düşürdü.  Ayrıca
S.E.'nin tutukluluk halinin deva-
mına karar verildi. 

muhalefet şerhi

Sanık R.Y'nin "Nitelikli cinsel
saldırı suçuna yardım" suçun-
dan beraat kararı verilmesine
üye hakim muhalefet şerhi
koydu. Üye hakim kararında şu
ifadelere yer verdi. Sanık R.Y'nin
eylemin başından sonuna kadar
olay yerinde bulunması dolayı-
sıyla mağdurenin psikolojik di-
rencinin kırılması noktasında
diğer sanığın eylemi gerçekleştir-
mesine yardım ettiği kanaatiyle
çoğunluğun beraat yönündeki
kararına katılmıyorum. DHA
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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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Beylikdüzü'nde geçen yıl görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına nitelikli cinsel istismarda
bulunduğu iddia edilen polis memuru S.E. (27) ile ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y.'nin (28)
yargılandığı davada tutuklu sanık S.E. “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan iyi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Gözyaşlarını tutamadı
Kaza, dün öğle saatlerinde Belediye Evleri
Sitesi'nde meydana geldi. Site sakinlerine
gönderilerini dağıtmak için geldiği kargo

şirketine ait kapalı kasa minibüsü ile geri geri giden
Ömer Kartay, eşi ile birlikte yürüyen Kezban Kuzu'ya
(65) çarptı.

ViCDAn AzAbınDAn yAşAyAmAm
Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralandı. Aracın-

dan inen Kartay, kadının yaralandığını görünce gözyaşı
döktü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı Kezban Kuzu'yu ambulansa yakın-
daki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının ambulansa
konulmasına yardım eden Ömer Kartay, 'İlk kez kaza ya-
pıyorum. Ona bir şey olursa, vicdan azabından yaşaya-
mam. Aracın arkası sürücüler için 'kör nokta' olarak
nitelendirilen görünmeyen bir noktadaydı" dedi. Polis,
olaya ilişkin soruşturma başlattı. DHA

Gsm: 0533 211 48 61
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Beylikdüzü'nde bir kargo
şirketine ait kamyonetle

sitenin içerisinde geri
geri giderken çarptığı
kadının yaralandığını

gören sürücü
gözyaşlarını tutamadı

Polıs ısTısmarına 10 yıl

haPıs cezası

İddİanamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de mey-
dana geldiği anlatılıyordu. İddianamede S.e.'nin "nitelikli
cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi ister-

ken,  diğer şüpheli R.Y.'nin de "nitelikli cinsel saldırı suçuna
yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suç-
larından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

18 yıla kadar hapsi istenmişti

‘Oltalama’cılar
yakayı ele verdi

İstanbul merkezli
3 ilde banka

hesaplarından 
'oltalama' diye

adlandırılan yöntemle
dolandırıcılık yaptığı

belirlenen kişilere
yönelik düzenlenen
operasyonda 16 kişi

yakalanarak 
gözaltına alındı

isTanbul Siber Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekiplerine
banka hesaplarından bilgileri dı-

şında para çekilen bazı kişiler şikayetçi oldu.
Polis yaptığı çalışmalarda şüphelilerin sosyal
medya sitelerine banka reklamlarına benzer
reklamlar verdiğini, bunun üzerine linklere
tıklayan kişileri oltalama yapılan (Phishing)
sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdur-
ların hesap ve banka bilgilerini elde etmesi
üzerine dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

500 bin lira bloke edildi

Polis yaptığı 4 aylık teknik takibin ardından
19 Şubat'ta İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da
eş zamanlı operasyonla düzenledi. Operas-
yonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 3 dizüstü bilgisayar, 2
tablet, 21 cep telefonu, 2 flash bellek, 16 ha-
fıza kartı ve 200 bin lira ele geçirildi. Ekipler
şüphelilerin kendi hesaplarına aktarmaya ça-
lıştığı 500 bin lirayı ise bankalarla irtibata ge-
çerek bloke ettirdi. Emniyetteki işlemleri
tamamlanan şüpheliler Kartal'da bulunan
Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. DHA

Yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kadıköy'de 9 katlı bir binada çıkan yangında bir dairede 
mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye merdiven uzatarak kurtardı

gözTepe Mahallesi
Demirci Faik sokakta
bulunan bir apart-

manda ismi öğrenilemeyen yaşlı
bir kadının oturduğu dairede
saat 10.30 sıralarında mutfakta
yangın çıktı. Dumanların yüksel-
diğini fark eden bina sakinleri it-
faiyeye ve sağlık ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine olay yerine
gelen itfaiye ekipleri merdiven
aracılığıyla camı kırarak içeri
girdi. Dairede mahsur kalan
yaşlı kadın itfaiye ekipleri tara-
fından daireden çıkarıldı. Du-
mandan etkilenen yaşlı kadına
sağlık ekipleri ilk müdahaleyi
bina içinde yaptı. Yaşlı kadın
daha sonra ambulansla Göz-
tepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'ne götürüldü. Tedavi altına
alınan kadının hayati tehlikesinin
olmadığı öğrenildi. Yangın nede-
niyle binada yaşayan vatandaş-
lar kendilerini dışarı attı.
İtfaiyenin zamanında müdaha-
lesiyle yangın kısa sürede söndü-
rüldü.

Heyecandan kapıyı
açamamış

Bir apartman sakini "daireden
dumanlar yükseldiğini gördüm.
İtfaiyeye haber verdik. Teyze o
sırada evde tekmiş. Kızı işe git-
miş. Teyze heyecandan kapıyı
açamamış. İtfaiye camı kırarak
içeri girip teyzeyi kurtardı" dedi.

Tankere çarptı
kuzey Marmara Otoyolu'nda sıvı
yağ yüklü tankere çarpan otomobilin
sürücüsü ağır yaralandı. Kaza,

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti
Başakşehir sapağında meydana geldi. Yunus
Şeker (27) henüz bilinmeyen bir nedenle direk-
siyon hakimiyetini kaybederek önünde seyre-
den Hidayet Sever yönetimindeki sıvı yağ yüklü
tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil
bariyerlere savruldu. İhbar üzerine olay yerine
itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

'Güm' diye bir ses geldi

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Yunus
Şeker, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı ola-
rak çıkarıldı. Şeker, sağlık ekiplerinin olay ye-
rinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla
hastaneye götürüldü. Kaza anını anlatan tan-
ker sürücüsü Hidayet Sever, "'Güm' diye bir ses
geldi. Aynadan bir baktım otomobilin savrul-
duğunu gördüm. Sonra aracı kenara çektim
koştum geldim. Durumu sağlık ekiplerine bil-
dirdim. Ben görmedim ama görenler, 'bir sağa
bir sola makas atarak ilerliyordu sonra çarptı'

dediler" diye konuştu.
Polis ekiplerinin kaza
ile ilgili çalışması sü-
rüyor. DHA

6 kattan
yere çakıldı

sulTangazi'de, otur-
dukları binada 6. kat-
tan düşen 52 yaşındaki

kadın olay yerinde hayatını kay-
betti. Olay, dün saat 19.00 sırala-
rında İsmetpaşa Mahallesi 85
Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı
binanın çatı katında oturan Ru-
hiye Keser (52), yaklaşık 20 metre
yükseklikten bilinmeyen bir ne-
denle düştü. Sesi duyan apart-
man sakinleri ve sokaktan geçen
vatandaşlar durumu polis ve sağ-
lık ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri, Keser'in ha-
yatını kaybettiğini belirledi. Polis
bölgeye şerit çekerek olay yeri in-
celemesi yaptı. İncelemenin ar-
dından Ruhiye Keser'in cenazesi
Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Cansız bedenini gördüm

Ruhiye Keser'in düştüğü sırada
evde bulunan eşi Mustafa Keser,
polise verdiği ifadesinde, "Ben
oturma odasında namaz kılarken,
bir ses duydum. Pencereden aşa-
ğıya bakarken kalabalığı fark
ettim. Aşağıda eşimin cansız be-
deni ile karşılaştım. Eşimin psiko-
lojik sorunları vardı” dedi.  DHA

Turistler 
otobüsçülere
saldırdı

Taksim Meyda-
nı'nda tur otobü-
sünde çalışanlar ile

bir arap turist arasında çıkan
kavga cep telefonu kamerası ta-
rafından kaydedildi. Taksim
Meydanı'nda yabancı turistlere
otobüs ile tur hizmeti veren
firma personelleri ile bir Arap
turist arasında sözlü tartışma
yaşandı. Tartışma kısa sürede
kavgaya dönüştü. Tur otobü-
sünde çalışanların tekme ve to-
katlarına maruz kalan Arap
turist, daha sonra bölgeden
uzaklaştı. O anlar ise cep tele-
fonu kamerası tarafından kay-
dedildi. DHA

P.T. isimli kadına nitelikli cinsel 
istismarda bulunduğu iddia 
edilen polis memuru S.E. 10 
yıl hapis cezasına çarptırıldı.



B üyükçekmece Belediye Baş-
kanı ve CHP’nin Büyükçek-
mece Belediye Başkan Adayı

Hasan Akgün, Mevlüt Uysal’ın imar
planlarına yönelik olarak yaptığı
açıklamanın gerçek dışı olduğunu,
kendi sorumluluğunu yerine getirme-
yerek ilçe belediyesini sorumlu tut-
masının temiz siyaset anlayışı ile
bağdaşmadığını söyledi. Akgün, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapılan 1/5000 ölçekli
Kumburgaz etabı ve 1/5000 ölçekli
Celaliye ve Kamiloba etabı planlarını
İBB meclis üyelerinin tamamının
kabul oyu ile 2018 yılında onaylan-
masına rağmen Mevlüt Uysal tara-
fından bekletildiğini savundu. 

İBB bekletiyor

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından 1/5000’lik planları yapılan
ve İBB meclisinin oy birliği ile geçen
Güzelce ve Bahçelievler mahalleleri-
nin 1/1000’lik planları da yine Mev-
lüt Uysal tarafından
onaylanmayarak bekletilmektedir”
iddiasında bulunan Akgün, “Ak Parti
adayının gerçeği yansıtmayan ve
halkımızı yanlış bilgilendirmesine

sessiz kalmayacağız ve planlara iliş-
kin tüm resmi yazışma ve prosedür-
leri her zaman Büyükçekmece
ailemizle paylaşmayı sürdüreceğiz.
Bahsi geçen planlar ile ilgili çalışma-
lar şu şekilde özetlenebilir. 343 hek-
tarlık alanı kapsayan bölgede
28.11.2016 tarihinde tüm Büyükşe-
hir meclisinin oybirliği ile geçen
1/5000 ölçekli Kumburgaz Etabı
planına ilişkin itirazlar planın onayı
üzerinden 18 ay geçtikten sonra
18.05.2018 tarih ve 858 sayılı İBB
Meclis kararı ile değerlendirilmiştir.
İlgili plan paftaları belediyemize
ulaştırılmadan 21.11.2018 tarih ve
1839 sayılı Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde görüşülmüş alınan ka-
rara rağmen İBB tarafından bekletil-
mektedir.”

Planları eksik buldular

Hasan Akgün, 1316 hektarlık alanda
İBB tarafından hazırlanan 1/5000
ölçekli Celaliye ve Kamiloba Nazım
imar planının 12.01.2018 tarih ve
136 sayılı Büyükşehir meclis kararı
ile tüm üyelerin oybirliğiyle uygun
görüldüğünü hatırlatarak, “Ancak
hiçbir zaman askıya bile çıkarılma-

mış ve yürürlüğe konmamıştır. Söz
konusu plan bilinmeyen nedenlerle 1
yıl bekletilerek 21.12.2018 tarih ve
1862 sayılı meclis kararı ile yine bi-
linmeyen nedenler ile Büyükşehir
Belediyesi kendi yaptığı planlar da
kendileri eksik bularak plan yapan
kurum olan planlama müdürlüğüne
iade etmiştir. Aynı şekilde 516 hek-
tarlık alanı kapsayan Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından hazırlanan
1/5000 ölçekli Güzelce etabı planı
17.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.
1/5000 plana uygun olarak Belediye-
miz tarafından hazırlanan 1/1000’lik
plan 05.04.2018 tarih ve 53 sayılı
karar ile Büyükçekmece Belediye
meclisinden geçmiş onay için Bü-
yükşehir Belediyesine gitmiş ve
orada bilinmeyen nedenlerle bekletil-
mektedir. 286 hektarlık alanı kapsa-
yan Bahçelievler etabı 1/5000!lik
planı 17.06.2016 tarihinde onaylan-
mış, bu plana uygun 1/1000’lik uy-
gulama imar planı 07.06.2018 tarih
ve 73 sayılı karar ile Büyükçekmece
meclisinden geçmiş olanlar planlar
yine bilinmeyen nedenlerden dolayı
Büyükşehir Belediyesi’nce bekletil-
mektedir” ifadesini kullandı.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/02/2019

1.İhale Tarihi : 13/03/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 12/04/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : MARİNE (MARS ) YEDİEMİN OTOPARKI ( BAHÇELİEVLER MAH. 

GÜLŞEN SK N:20/1 PENDİK / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 77.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 13/03/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 12/04/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : PARK 23 ( 2 ) OTOPARKI ADRESİ : KARTALTEPE MAH. 

ÇEVRE SK. N:2 KARTAL / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 42.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 13/03/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.
2.İhale Tarihi : 12/04/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.
İhale Yeri : BACAR OTOPARKI  ADRESİ : EYÜPSULTAN MAH 

VADİ SK N:10 SANCAKTEPE / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
3 40.000,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 13/03/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
2.İhale Tarihi : 12/04/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
İhale Yeri : ATAK YEDİEMİN OTOPARKI ADRESİ : İNÖNÜ MAH. 

ALPKAYA CAD. N:17 ATAŞEHİR / İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
4 125.000,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C. İSTANBUL ANADOLU
19. İCRA DAİRESİ
2018/615 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın:951744)
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Ü lkemizin ve dünyanın gidişatını oku-
dukça çok üzülüyorum. Bu kötü
şartlarda yıllarca yaşamamıza rağ-

men ben neslimizi yine şanslı görüyorum.
Zaman zaman haberleştiğim arada sırada
uğradığım WWF (Doğayı Koruma Vakfı) ya-
yınlarından "Yaşayan Gezegen 2012 Ra-
poru"na göre, hızla yükselen nüfus artışı ve
doğal kaynaklara olan aşırı talep yüzünden
2030'larda, 2040'larda iki dünya olsa bile
ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak. 

WWF tarafından gezegenin durumunu
belgelemek için yayınlanan ve tüm dünyada
lansmanı yapılan "Living Planet Report
2012", bu nüfus artışı ve aşırı tüketim nede-
niyle insanoğlunun yeryüzündeki kaynaklara
yönelik talebinin çok hızlı büyüdüğünü or-
taya koyuyor varoluşumuzun kaynağı olan
"biyolojik çeşitlilik" üzerinde muazzam bir
baskı oluşturan bu durum, gezegendeki tüm
canlıların güvenliğini, sağlığını ve refahını
tehdit ediyor. 

Londra Zooloji Derneği ve
Küresel Ayak İzi Ağı işbirliğinin iki yılda bir
yayımladığı Yaşayan Gezegen Endeksi de son
kırk yılda biyolojik çeşitliliğin küresel ölçekte
yüzde 30 azaldığını bildiriyor. Rapora göre,
1950'lerden bu yana nüfus iki kat artmış bu
nüfus artışı ve aşırı tüketim böyle giderse

2040 yılında yeryüzünün doğal kaynakla-
rında ihtiyacımızı karşılamak imkânsız ola-
cak. Bu derde çözüm yok mu? Var ama
insanların işine gelmiyor. Sanki elimizin al-
tında bir gezegen daha varmış gibi yaşıyo-
ruz. Peki ne yapalım çözümlerden biri
atıklarımızı azaltmak, suyu akılcı yönetmek,
ormanlarımıza sahip çıkmak ve rüzgar,
güneş gibi yenilenebilir kaynakları kullan-
mak gerekiyor. 

Bakın Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fa-
kültesinden bir hocamız Karadeniz'de doğru
dürüst 5-6 çeşit balık kaldı. Karadeniz kıyısı

olan ülkelerden gelen kirlilik denizi yakında
çöplük yapacak diyor. Ekonomik değere
sahip 23 türden birçoğu avlanma yanlışları
ve kirlilikten artık sadece hamsi, istavrit,
mezgit, sargan ve kalkan görebiliyoruz. Kir-
liliğe bağlı olarak, kolyoz, uskumru ve kılıç
balığı türleri görünmez oldu. 

Marmara'da öyle. 25-30 yıl önce ben bile
Büyükçekmece'de zargana tutardım şimdi
yok artık. Bizden sonraki nesilleri düşünerek
eğitimli, bilgili, bilinçli nesiller yetiştirmeli-
yiz. Gelecek nesillere yaşam hakkı tanımalı-
yız. Sağlıklı kalmanız dileklerimle. 

Zavallı torunlarımız
Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan akgün, iBB Başkanı 
mevlüt Uysal’ın Büyükçekmece’nin bazı bölgelerinde geciktirilen
imar planlarına yönelik olarak yaptığı açıklamaların gerçek dışı 
olduğunu belirterek, “Uysal, 2018 yılında iBB meclisi’nden oybirliği ile
geçen imar planlarını onaylamayarak bölge halkını mağdur etmiştir” dedi

Örnek No: 25*

34RJ4972 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka ,
CLİO Tipli , ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE
BOYA ÇİZİKLERİ MEVCUT, DİĞER YÖNLERİ İLE
HASARSIZ DURUMDA OLUP ARACIN ANAHTAR
VE RUHSATI YOKTUR.

34RJ4971 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka ,
CLİO SPORT TOURER İCON 1.5 DCİ Tipli , LASTİK-
LER AŞINMIŞ VAZİYETTE, ÖN TAMPON, ÖN ÇA-
MURLUKLAR, ÖN FARLAR, ÖN HAVA YASTIKLARI,
ÖN CAM, RADYATÖR, KLİMA RADYATÖRÜ, TAM-
PON DEMİRLERİ, PANJUR, MOTOR KORUMA
PLASTİKLERİ VE PANEL, MOTOR KAPUTU, SOL
ARKA ÇAMURLUK VE KAPI, BOYA,ŞASE HASARLI
RUHSAT VE ANAHTAR MEVCUT DEĞİL

34RJ4663 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka ,
CLİO HB İCON 1.5 DCİ Tipli , ARACIN ÖN TAM-
PON, KAPIT, ÖN ÇAMURLUKLAR, ŞASE, PANJUR,
MOTOR KORUMA PLASTİKLERİ, MOTOR RADYA-
TÖR V.S. HASARLI ARACIN 21.881 TL TUTARINDA
HASAR BEDELİ MEVCUT, SAĞ ARKA VE ÇAMUR-
LUKTA DERİN ÇİZİKLER MEVCUT, KAPORTA
ÜZERİNDE BETON KALINTILARI MEVCUT, ÖN
VAR YOK, HAVA YASTIKLARI AÇILMIŞ DURUMDA,
ARACIN STEPNESİ YOK.

34RJ4937 Plakalı , 2016 Model , AUDI Marka , AUDI
A3 SEDAN 8V Tipli , WAUZZZ8VXG1102618 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi
Siyah , ARACIN GÖVDEDE MUHTELİF KÜÇÜK
BOYA ÇİZİKLERİ MEVCUT, 4 LASTİK %20 YIP-
RANMIŞ DURUMDA, DİĞER YÖNLERİ İLE HA-
SARSIZ BAKIMLI DURUMDA, ANAHTAR VE
RUHSAT YOK.

Bürokrasi yükü

hafifleyecek
AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, başkan seçildiği
takdirde vatandaşın ve sanayicinin bakanlıklarla, resmi kurumlarla

ilişkisini hızlandırmak için yeni bir birim kuracağını açıkladı
ESENYURT'TA bulunan
MAKEL Elektrik firması zi-
yaretinde İstanbul 3.Bölge

Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAN-
DER) üyeleriyle bir araya gelen Azmi
Ekinci, belediye ve sanayicilerin sıkı bir
iş birliğiyle Esenyurt'ta iyi işler yapaca-
ğına inandığını belirtti. Esenyurtluların
belediye dışında resmi kurumlarla olan
işlerini hızlandırmak amacıyla yeni bir
birim kuracaklarını ifade eden Ekinci,
"İnternet ve alt yapı sorunu çözülecek.
Ayrıca belediye dışında resmi kurumları
takip edecek bir birim kuracağız. Ba-
kanlıklarla ve kurumlarla ilgilenecek bir
birimin faydalı olacağını düşünüyoruz.
Burada 16 ayrı bakanlığa istek, talep ve
şikayetlerin iletilmesiyle sorumlu 16 ayrı

görevli olacak. Amacımız, sanayici ve
vatandaşların sorunlarının hemen ilgili
yere iletilip cevaplandırılmasıyla bürok-
rasiyi hızlandırmak" dedi.

Bakanlıklarla görüşürüz

Başkan adayı Azmi Ekinci, dünya stan-
dartlarında olan hizmetin aynısının bu-
rada da olacağının altını çizerek,
"Sanayimizi yabancı müşterilerimizin
geldiği bir görünüme kavuşturmamız
lazım. Esenyurt'un isminin kötü algılar-
dan kurtulmasında sanayicilerimize
büyük iş düşüyor. Teknokent için Esen-
yurt'un bir lokomotif olması konusunda
elimden gelen her türlü çabayı gösteri-
rim. Bakanlıklarla görüşürüz" diye 
konuştu.

İStANBuL Büyükşehir Bele-
diyesi ve Zeytinburnu Beledi-
yesi işbirliğiyle kurulan

tanzim Satış noktalarına vatandaşların il-
gisi her geçen gün artarak devam ediyor.
Satışların en yoğun olduğu Zeytinburnu 15
temmuz Meydanı'nda 12 günde tam 40 ton
patates satıldı.

Soğan yok satıyor

Birçok ürünü bulmanın mümkün olduğu
tanzim Satış noktalarında, depodan gelen
ürünler kısa bir süre içerisinde tükeniyor.
Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin de des-
tek verdiği noktalarda vatandaşlar, önce-
den hazırlanan poşetler sayesinde
beklemeden ürün alabiliyor. 15 temmuz
Meydanı'nda kurulan tanzim satış nokta-
sında ise en çok ilgiyi patates görüyor. 12
günde yaklaşık 40 ton patatesin satıldığı
noktada, Zeytinburnu Belediyesi ekipleri-
nin de yardımıyla vatandaşlar rahat bir şe-

kilde alışverişlerini yapabiliyor.

Tüketici memnun

15 temmuz Meydanı’ndaki tanzim satış
noktasına alışveriş yapmaya gelen Yılmaz
Alan, “Hizmetten çok memnunuz. Her gün
gelemesem de iki günde bir mutlaka uğru-
yorum. Ürünler taze ve güzel. Üstelik mar-
ketlerden çok daha uygun fiyata alıyoruz”
dedi. tanzim satış noktası çalışanı Musa Yıl-
maz ise gece gündüz demeden vatandaşa
hizmet verdiklerini belirterek, “Halkımız
satışlardan memnun” dedi. 

12 günde 40 ton 
PATATES SATILDI

Şişli sanatın 
merkezi
olacak

CHP Şişli Bele-
diye Başkan
adayı Muammer

Keskin ailesi ile birlikte Akat-
lar Kültür Merkezi’ndeusta ti-
yatrocu Levent Üzümcü’nün
tek kişilik oyunu “Anlatılan
Senin Hikâyendir”i izledi.
Keskin oyun öncesi, Şişli Bele-
diye Meclisi Üyeliğine aday
gösterilen Levent Üzümcü’yü
kuliste ziyaret etti. Keskin ve
Üzümcü birbirlerine adaylık-
larının hayırlı olması temenni-
sinde bulundu. “Şişli’nin çok
rahat bir şekilde tiyatro izle-
yebileceği kalıcı yapılara ihti-
yacı var" diyen Üzümcü, Şişli
başkan adayı Keskin’e bu ko-
nuda yapılabilecekleri anlattı.
Keskin ise Üzümcü’nün sözle-
rine “Şişli’yi yeniden sanatın
ve kültürün merkezi yapma-
mız gerekiyor” diyerek destek
verdi. Levent Üzümcü daha
sonra Muammer Keskin’in eşi
Hülya Neşe Keskin’e kitabı
Boyun Eğme’nin bir baskısını
hediye etti.

BUYUKCEKMECE’YI

MAGDUR
ETTILER!

Hasan Akgün, rakibi Mevlüt
Uysal’ı eleştirerek, temiz 
siyaset yapmadığını savundu.
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ZAYİ İLANLARI
02.03.2011 tarihli 28125 sayılı Elektrik Kuvvetli Akım 

Tesislerinde Çalışma Belgemi (EKAT) 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Selahattin YENiGÜN
TC: 33890085994

02.03.2011 tarihli 28126 sayılı Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesislerinde Çalışma Belgemi (EKAT)
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31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasi
partiler bugün akşama kadar seçim
kurullarına listelerini bildirecekler.

Bazı partilerde son ana kadar belirlenemeyen
başkan ve meclis üyesi adaylarının olması, yarın-
dan sonra tartışmaların ve istifaların artacağını
gösteriyor.

Bir tarafta, kendilerine haksızlık yapıldığını,
adil bir aday belirleme sürecinin yaşanmadığını
iddia edenler, diğer yanda; demokratik seçimle,
genel merkezin baskıları arasına sıkışmış yöneti-
ciler.

İktidar partisinde bu durumun pek sıkıntı ya-
ratacağını sanmıyorum. İyi Parti de yeni bir parti
olmanın sınırsız hoşgörüsünü sonuna kadar kulla-
narak, çok fazla etkilenmeden bu süreci aşabilir.

HDP bu süreçten en az etkilenen parti olarak
belki de seçimlere en rahat girecek partilerden
biri.

Bu konuda en çok tartışmaların yaşanacağı
parti CHP olacak.

Kolay işleri zora sokmakta hayli becerikli olan
CHP Genel Merkezi, giderek örgüt yöneticilerini
de kendilerine benzetmeyi başardı.

CHP aday belirlemede kamuoyunu tatmin ede-
cek kriterler ortaya koymadığı gibi, parti içi ikti-
dar kavgasının gölgesinde yapılan tercihlerin
parti tabanını memnun etmediği apaçık ortada.

Bu suça ortak olan yöneticiler; “şimdi artık
birleşme zamanı, bizi bölmelerine fırsat verme-
yin, olanları unutup, seçimler için var gücünüzle
çalışın.” türünden nasihatlara başlayacaklar. Ki-
mileri daha da ileri giderek, parti disiplini adına
“aba altından sopa göstermeye çalışıyorlar.”

Normal koşullarda seçilemeyen aday adayının,
başka bir partiden aday olması siyasi ahlaka
uygun değildir. Ancak CHP de seçim yapılmadığı
için; anket çalışması, kamuoyu yoklaması gibi ge-
rekçelerle parti tabanını ikna edemeyen Genel
Merkezin, bu kişilere yönelik suçlamalarının si-
yasi bir temeli de olamaz.

Kamuoyundaki genel algı CHP Genel merkezi
ve örgütlerinin bu süreci iyi yönetemediği, duygu-
sallığın, ilkesizliğin, ilkel yaklaşımların, ahbap-
çavuş ilişkilerinin daha belirleyici olduğu
yönünde.

Oysa çok kritik kimi yerlerin dışında koysaydı-
nız sandıkları, bu tartışmaların hiçbiri yaşanma-
yacağı gibi, sandık sonucuna saygı göstermeyene
de söz söyleme hakkınız olurdu.

Ama görülen o ki; İYİ parti ittifak görüşmele-
rinde bile sorunlar yaşayan CHP; kendi dışındaki
bağlaşıklarıyla da sağlıklı bir diyalog ortamı
oluşturamadığı gibi, en çok destek göreceği HDP
ile olan ilişkilerinde mahcup, ikiyüzlü ve hatta üs-
tenci tavırlarıyla bu desteği de yeterince kullana-
mamıştır.

İşin bir diğer olumsuz yanı da; gerçek anlamda
adaylığı hak eden kişileri de zan altında bıraka-
rak, onların moral motivasyonunu da olumsuz et-
kilemişlerdir.

Demokratik bir seçim olsa da sandıktan çıka-
bilecek; başarılı, yetenekli adayları da zor du-
rumda bırakan bu tek adam zihniyeti doğrusu
CHP ye hiç yakışmadı.

İnanıyorum ki Başkan ve adamları şimdi yine
işin kolayına kaçacaklar “giden haindir, AK par-
tinin değirmenine su taşıyorlar” şeklince ucuz ge-
rekçelerin arkasına sığınacaklar.

“İşleri niye bu duruma getirdik, niye parti içi
demokrasiyi işletemedik, kolay işi nasıl bu kadar
karmaşık ve zor hale getirdik?” demek yerine
suçu hep başkalarına atacak, çözümü başka mec-
ralarda arayacaklar.

Ve eminim yarın olası bir başarısızlık halinde
bile başarı öyküleri yazacaklardır.

Oysa Türkiye’nin, ülkenin içinde bulundu şu zor
koşullarda güçlü bir muhalefete ne çok ihtiyacı
vardı.

Yerel seçimlerde alınacak başarılı sonuçların
iktidarı geriletmede çok önemli bir aşama olacağı
ortada iken, iktidara ve onun tek adamlık yönte-
mine öykünen CHP, her ilde, her ilçede birer “tek
adam” yarattı.

Bir zamanlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Ekmelettin İhsanoğlu’na itiraz edenlere “kuzu
kuzu gidip oy vereceksiniz” diyen Kılıçdaroğlu;
tıpkı iktidar partisinde olduğu bir biat kültürü
oluşturmaya çalışıyor.

Ancak unuttuğu bir şey var. CHP kadroları;
öyle koşulsuz her şeyi kabullenebilecek kişiler
değil. Soran, sorgulayan, inanmadığı konularda
eleştirebilen inançlı kadroları kendilerine benze-
temeyecekler.

Varlık nedenleri Kılıçdaroğlu’nun genel baş-
kanlığı olan merkezdeki adamları da bu saltanatı
sürdüremeyecekler. 

Ülkede iktidar olmak yerine, parti içi iktidarla-
rını korumaya çalışan başkan ve adamlarına bu
parti mecbur değildir.

Öyle sanıyorum yerel seçimler sonrası Türkiye
siyaseti yeniden dizayn edileceği gibi CHP içinde
de bir yenilenme, değişim zorunlu hale gelecektir.

E konomik zorluklarla mü-
cadele eden Türkiye'de
milyonlarca işsiz bulunu-

yor. Hayatını idame ettirmek iste-
yen vatandaşlar iş ilanı
sitelerinde profil oluşturarak baş-
vurular gerçekleştiriyor. Ancak bu
durumu suistimal eden bir kişi

başvuru sahiplerinin bilgilerini ele geçirerek
tehdit edip şantaja başvurdu. Hem de
bunu defalarca yaptı. Bazılarının haberi
yok, kimisi de korktuğu için adli makam-
lara başvurmadı. Mağdurlardan biri ise ise
soluğu savcılıkta aldı.

Savcılığa başvurdum

Olayla ilgili olarak gazetemize konuşan
mağdurlardan Ç.Ö.; “Uzun zamandır iş-
sizdim. Kendi sektörümdeki bir iş için ilan
başvurusunda bulundum. Firma adı yaz-
mıyordu. Başvurudan kısa bir süre sonra
Whatsapp aracılığıyla aranarak onlarca ha-
karet ve küfüre maruz kaldım. Yetmedi ya-
zılı olarak tehdit edildim, evime adam
gönderileceği söylendi. İ.Ç. ismine ulaştık
internette. Yalnız değilmişim. Ayrıca çıplak
fotoğraflar da gönderilerek taciz ettiler.
Haber karşılığında para istediler. Polis ve

savcılığa başvurdum. Koruma kararı aldır-
dım. Umarım gereken yapılır' dedi.

Amacım sadece iş bulmaktı

Yaptığı iş başvurusu sonrasında bir kişi ta-
rafından arandığını ve kendisine tehditler
savurularak hakkında haber yapılacağını
söylendiğini belirten E.A. da “Telefona al-
dırış etmedim. Beni tanıdıklarını sanmıyor-
dum ama kariyer sitesindeki bilgilerim
üzerinden haber oluşturmuşlar ve birçok 
iftira yazmışlar. En yakın zamanda polis ve
savcılığa başvuracağım. Benden başka çok
sayıda insana da aynısını yapmışlar. 
Görünce şoke oldum. Sadece iş bulmak 
istiyordum ama nelerle karşılaştım” ifade-
lerini kullandı.

Tüm bilgiler ortada

İlan sitelerinde firmalar belirli ücretler öde-
yerek eleman alımı yapmayı amaçlıyor. Be-
lirlenen sürelerle açılan ilanlara her gün
yüzlerce kişi 'bir umut' diyerek başvuru ger-
çekleştiriyor. Yapılan başvurular firmaların
havuzunda toplanıyor. Kişilerin tüm bilgi-
leri de birer dosya haline işveren tarafından
elde edilmiş oluyor. Kariyer ve geçmişin ya-
nısıra özel detayların da yer aldığı başvuru

evraklarında telefon numarasından ev ad-
resine kadar onca bilgi mevcut.

İsimlerini gizliyorlar

Bazı firmalar internette arama sonuçları
oluşturmaması, bazıları şirket politikası, bir
kısmı da farklı nedenlerden dolayı ismini
gizli tutuyor. Bu yolla birlikte başvuru sa-
hiplerinin hakkında araştırma yapması ve
bir ön izleme gerçekleştirmesi engelleniyor.
Bazı sitelerde de başvuru yaptıktan sonra
şirketler görüntülenebiliyor. İş başvurusu
yapanlar iki durumda da mağdur
olabiliyor.

En kolay yol Whatsapp

Başvuruların ardından bilgilerin arasında
yer alan telefon numarası üzerinden kişi ile
irtibat sağlanıyor. Bunun için de en kolay
çözüm Whatsapp. Ses kaydı alınmadıkça
herhangi bir şekilde kayıt bırakmayacak ve
savcılık tarafından tespit edilemeyecek bir
yöntem olduğu için bunu tercih ediyorlar.
Ardından da tehdit ve şantaj başlıyor.

Asılsız haberler yazılıyor

Başvuru yapanlar hakkında bir internet si-
tesi üzerinden dolandırıcı, hırsız, sahtekar

ve FETÖ'cü yaftası vurularak haber yapılı-
yor. “İstanbullular çağrıda bulunuyor” ifa-
desine de yer vererek insanların itibarları
zedeleniyor. Ayrıca bu haberlerin kaldırıl-
ması karşılığında para talep ediliyor.

Müstehcen fotoğraflar ve küfür

Tehdit ve şantaj bir yana özellikle kadınlara
müstehcen fotoğraflar servis ediliyor. En-
gellenmedikçe de bu durum devam ediyor.
Sonu 4646 olan bir numaradan insanlar
sürekli aranarak rahatsız ediliyor. Küfür,
hakaret ve fotoğraflı taciz sürüyor.

Kendisi Maraş'ta ofisi Güngören'de

İlan sitesi üzerinden insanları tehdit ve
taciz eden kişinin numarası üzerinden sos-
yal medya profilleri de ortaya çıkıyor. İ.Ç.
adındaki şahıs kendisine gazeteci süsü ver-
diği hesabında Kahramanmaraş'ta yaşıyor
olarak görünüyor ancak haberleri yayınla-
dığı internet sitesinin ikameti ise Güngören.
İlk defa bu durumla karşılaşanlar ne yap-
ması gerektiğini bilmiyor. Savcılık ve Sulh
Ceza Hakimliği başvuru gerçekleştirilmesi
gerekiyor. Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla
erişim yasağı aldırabilir veya haberin silin-
mesini sağlayabilirsiniz.

İnternette iş arayan vatandaşların para kazanma umudu çileye dönüştü. İlan sitelerinde isimsiz olarak görülen firmalardan birine 
başvuru yapan kişilere tehdit savrulup şantaj yapılması ve haklarında asılsız haberler yazılarak karşılığında para istenmesi pes dedirtti
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu
şehirde 20 yıl oldu biz depremi hissedeli. 20 yıldır hiçbir şey yapılmadı.
Depremi siyaset üstü bir konu haline getirirsen çözülür. Allah esirgesin
dua edelim şu anda bu şehirde deprem olmasın” ifadelerini kullandı

CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı
Ekrem İmamoğlu, Ok-

meydanı'nda bulunan PERPA Tica-
ret Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti.
Sabah saatlerinde partililer tarafın-
dan karşılanan İmamoğlu'na,
CHP'nin Şişli Belediye Başkan
adayı Muammer Keskin, bazı CHP
Milletvekilleri ve İYİ Partili ilçe yö-
neticileri eşlik etti. Burada esnafa
hitap eden İmamoğlu, "Benim
konum İstanbul. İstanbul'un sorun-
ları ve o sorunlara çözüm bulmak,
yani beni başka hiçbir konuya mu-
hatap edemeyecekler. Hiçbir husus
karşılık bulamayacak. Yani kavga,
gürültü, patırtı isteyecekler. Hiçbi-
rine biz muhatap olmayacağız.
Hatta ola ki 'Biz biraz bekleyelim.
15-20 gün öncesinde kızdırmaya ça-
lışalım ya da problem yaratmaya
çalışalım' diye düşünebilirler. Hiçbir
faydası yok. Hatta bugünden baş-
larlarsa oyum daha çok artar.
Benim işim kavgayla değil. Ben İs-
tanbul'daki 16 milyon insana, toplu-
mumuzun o derin vicdanını,

ahlakını, sevgiyi ve saygıyı hatırlat-
maya gelmiş bir belediye başkan
adayıyım" dedi.

İBB lokomotif olacak

Konuşmasının devamında eğitim
sorunlarına değinen İmamoğlu,
şöyle konuştu: "Yani 4 yaş altı 1 mil-
yon 200 bin çocuğun sadece yüzde
15'i okul öncesi eğitimden faydala-
nıyor. Hangi çağdayız, hangi çağ-
daşlıktayız veya biz nasıl bir nesil
hazırlıyoruz. Bahsettiğimiz nesil
eğer gelişime açık güzel bir nesil ola-
caksa, iyi bir eğitim almalı. Dolayı-
sıyla biz bu konuları PERPA'yla da
TÜSİAD'la konuşacağız. Dolayı-
sıyla İstanbul'un büyük bir eğitim
seferberliğine ihtiyacı var. İstan-
bul'da her ilçede hem ilçe belediye-
lerle beraber hem büyükşehir
belediyesi olarak kreş işine el ataca-
ğız. Biz eğitimin en önemli partneri
olacağız. Ama gücümüzü sizin gibi
dev kuruluşlardan almak zorunda-
yız. Aynı şeyi farklı iş dünyası soh-
betlerinde de söyledim. Anadolu'da
birçok yer için eğitim seferberliği ya-

pardık. Oradaki çocuklar iyi eğitim
alsınlar, diye. Şimdi köylerde, kır-
salda çocuk kalmadı ki, çocuklar şe-
hirlerde. İstanbul'un büyük bir
eğitim seferberliğine ihtiyacı var. Bu
vahşi durumdaki eğitim koşullarını
tek başına büyükşehir belediyesi el-
bette düzeltemez. Ama büyükşehir
belediyesi bu işin lokomotifi olacak."

20 yıldır hiçbir şey yapılmadı

Depremle ilgili de değerlendirme-
lerde bulunan İmamoğlu, "Bu şe-
hirde 20 yıl oldu biz depremi
hissedeli. 20 yıldır hiçbir şey yapıl-
madı. Depremi siyaset üstü bir konu
haline getirirsen çözülür. Depremi
ne kadar siyasi malzeme yaptıklarını
ben 5 yıllık belediye başkanlığı dö-
nemimde utanarak izledim. Yani bu
kentsel dönüşümü geçirmeyelim Ek-
rem'in oyu artar. Çok sesli konuşu-
yor, sesi kısık falan değil. Dolayısıyla
depreme milli mesele olarak baka-
caksınız. Allah esirgesin şu an tek
yapacağımız şey. Biz hızlıca çözeriz
ama dua edelim bu şehirde deprem
olmasın" ifadelerini kullandı. DHA

Deprem olmasın 
diye dua edelim!

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 
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Yerel seçimler öncesi 
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Avcılar sokakları
çöplüğe döndü
Avcılar Belediyesi’nde 2 aylık ücret
alacakları olduğu halde kendilerine 1000
TL ödendiğini öne süren işçiler, çöp topla-
mayarak protesto yürüyüşü yaptı. İşçilerin
eylemi nedeniyle sokaklar çöplüğe döndü

AYlıK ücretlerin düzenli ödenmediğini öne
süren temizlik işçileri, sendikanın çağrısı ile
iş bıraktı. Çöpler toplanmayınca konteyner-

leri önünde yığınlar oluştu. Belediyenin Fen işleri'nde
çalışan işçiler de iş bırakma eylemine gitti. işçiler, saat
10.00’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde
toplanarak, Avcılar Belediyesi önüne kadar yürüdü. "Di-
rene, direne kazanacağız", "işçiler burada, başkan ne-
rede"başta olmak üzere çeşitli sloganlar atan işçiler
zaman zaman düdük çalarak, alkışlarla yönetimi pro-
testo etti.

2 yıldır aynı sıkıntı yaşanıyor

Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası
önünde açıklama yapan Belediye iş 2 No’lu Şube Baş-
kanı Erol Özdemir, 2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektik-
lerini, buna karşılık bir türlü ücretlerin düzenli
ödenmediğini söyledi. Özdemir, "Bize bu eylemi yapma-
mamız için sayısız telefon aldık. Kime hizmet etmesi
umurumuzda değil. işçi arkadaşlarımız zor durumda.
Başka çaremiz yoktu” dedi. DHA

Fikir sizden
sermaye bizden

AK PArti istanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli’de
bir düğün salonunda kanaat önderleriyle

kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım,
"Gençlere 'Fikir sizden, sermaye bizden' diye bir proje-
miz olacak. Büyükşehir'de inşallah gençler için ayrı bir
daire kurulacak" dedi.

Gençler için spor tesisleri

Yıldırım, yeşil projeleri olduğunu belirterek, "Pendik sa-
hilden başlıyor ve Sultanbeyli’ye kadar geliyor. Bir vadi.
Bu aslında mevcut bunu hayata geçiriyoruz. Sultanbey-
li'nin denize kıyısı yok, bu şekilde denize birleştiriyoruz.
Etrafında yürüyüş yolları var, bisiklet yolları var, ortasın-
dan da su akıyor. iki tarafından ağaçlık yeşillik geliyor,
kent ormanında birleşiyor. Mimar Sinan millet bahçe-
sini yapacağız” diye konuştu.  DHA

IS UMUDUNA
TEHDIT 
TUZAGI

Ekrem İmamoğlu, Okmeydanı'nda
bulunan PERPA Ticaret 
Merkezi'ndeki esnafı ziyaret etti. 



B izi en iyi anlatan şey nedir diye
sorsalar, bir saniye bile düşünmeden
Türküler diye cevap veririm.

Zulümlerin, isyanların, acıların sevdaların,
ayrılıkların, kavuşmaların, ölümlerin serzeniş
şeklidir türküler. 

Yüzlerce yıl öncesinden başlayarak yaşan-
mışlıklardan türetilmiş sözlerle günümüze
ulaşan Türklere has ezgiler “Türkü” adı al-
tında yönlendirmiş duygularımızı. Türkü,
Türki yani Türk’e ait demekti, türkü bizimdi.
Tıpkı Şarkı’nın , yani şarki’nin  Şark’a ait ol-
duğu gibi. Şarkı sözlerini oturur birileri yazar,
birileri de uğraşır bestelerdi. Ama türküler

bağlamadan çıkıp yüreklere akan sözleriyle
yaşayan toplumsal ve duygusal ezgilerdir.

Büyük yüreklerinde koskoca bir dünyayı
sığdıran Ozanlarımızın acılardan, sızılardan,
neşelerden taşıyarak ve dilden dile söyleyerek
bize ulaştırdıkları türkülerle üzülmüş, ağla-
mış, oynamış gülmüşüz.

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Köroğlu,
Karacaoğlan, Dadaloğlu, Aşık Veysel, Neşet
Ertaş gibi yüzlerce ozanımız bağlamalarıyla
çalarak söyleyerek bize biz olmayı ve ne oldu-
ğumuzu öğretmişler türkülerle.

Namelerinde ayrı, sözlerinde ayrı bir gü-
zellik vardır türkülerin.  Çok insancıldırlar,

İçinde insana dair ne varsa
her güzel şeydir, Eğiticidir türküler, geçmiş-
ten, geleceğe, tecrübelerden yaşanmış felaket-
lere kadar her şeyi anlatır bize. 

Çok eğencelidirler hele bir neşelenmeye
kalkın sizi uçsuz bucaksız notalarla oynatır
keyf verirler. En yalnız zamanınız da bile ya-
nınızda kulağınızda dilinizde bir türkü belirir-
verir ve yalnızlıklarınızda kalabalıklaşırsınız.

İnsana güzelliği öğütler türküler, güzelliğin
türküsünü söyler ve güzelliğin sesi olurlar 

yüreklerde... 
Sevdiğini canından aziz bilenler daha iyi

anlar türkülerdeki sırrı... O nağmelerdeki, o
sözlerdeki derinliği... Yüceliği... İnceliği...
Dinledikçe daha bir candan... Daha bir yürek-
ten... Daha bir içten sever sevdiğini... Yoluna
baş koyduğunu... Dostum... Sırdaşım... Yolda-
şım... Arkadaşım dediğini...  

Yoksulun, yüreği yaralının neyi vardır tür-
külerden başka... Paranın dışında hiç bir şeyin
değer görmediği, kibrin ve şan şöhretin her
şeyin önüne geçtiği bu zamanda, yüreğindeki
sevdasından başka hiç bir şeyi olmayanın yü-
züne kim bakar? Türkülerden daha iyi kim
tercüman olabilir ki duygularına?  

Türkülerimiz nefes olur bize, onlarla soluk-
lanır, söyleyemediklerimizi söyleyemediğimize

dillendiririz. Bazen “Bin cefalar etse almam
üstüme’’ deriz “şirin’’ gelir dilleri çünkü. “Ne
sevdiğin belli ne sevmediğin’’ diye sitem ede-
riz sevdiğimize.

Bana kalırsa Türküleri anlamadan insanını
anlamak mümkün değil. Acılar, sevinçler...
Her şeyin karşılığı bu türkülerdedir.  

Rahmetli Neşet Ertaş “Nerde bir türkü
söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü
kötü insanların türküleri yoktur!" dedikten
sonra ötesine bize söz kalır mı?

Ben çok söylendim, şimdi sıra sizde, gözle-
rinizi kapatıp en sevdiniz türküyü dinleyin su-
sarak ne kadar çok konuştuğunuzu
göreceksiniz.

Türkülerde kalın emi…
Vesselam

Susarak konuşmak
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Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Lozan Mübadele Derneği (LOMDER) Büyükçekmece’de “Mübadelenin
96.Yılı Gala Gecesi” düzenledi. Geceye katılan İBB Başkanı ve AK Parti
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, kendisine iletilen
mübadil temalı park talebine olumlu yanıt vererek, “Buralara hizmet
boynumuzun borcu. Bunun için gayretimiz fazla olacak” diye konuştu. 

İ stanbul büyükşehir belediye başkanı
ve aK Parti büyükçekmece belediye
başkan adayı Mevlüt uysal, lozan

Mübadele Derneği’nin (lOMDER) büyük-
çekmece’de bir otelde düzenlemiş olduğu
“Mübadelenin 96.Yılı Gala Gecesi ”ne ka-
tıldı. 300’ün üzerinde davetlinin katıldığı
geceye ayrıca aK Parti büyükçekmece İlçe
başkanı Murat Çelik ile MHP büyükçek-
mece İlçe başkanı Erdem aydın’da katıldı.

CAnlA BAşlA dinliyorum

saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunma-
sıyla başlayan programda konuşan uysal,
96 yıl önce yaşanan nüfus mübadelesiyle
türkiye'ye gelen insanların torunlarına ata
yurtlarını gidip görmeleri için çaba göste-
receklerini söyledi. lozan Mübadele Der-
neği başkanı Şule Kocaman'ın, “Mübadil
torunlarının ata yurdunu ziyaret etme ve
büyükçekmece'de balkanlardan gelen in-
sanların kullanabileceği bir park yapılması
istediğini” de değerlendiren başkan uysal,
“Dernek başkanımızın istekleri için canla
başla diyorum. Daha ilerisi var" dedi.

ÇAvuşoğlu'nA ilEtECEğim

başkan uysal, mübadillerin büyük zorluk-
lar ve acılar çektiğini belirttiği konuşma-
sına şöyle devam etti: “Her zaman
kendimizle, birbirimizle gurur duyduk, duy-
maya devam edeceğiz. başkanımız 'bizleri
atalarımızın doğduğu topraklara gönderin'
dedi. başakşehir'de görev yaparken Şam-

lar Köyü'ndeki selanikli muhacirlerimiz var.
Onları her sene bir otobüsle ata yurtlarına
gönderiyordum. 15 Mart'tan sonra bir oto-
büsümüz muhacirlerimizi ata yurduna gö-
türüyor. avrupa'da yaşayan Rumlar nasıl
rahat bir şekilde buraya geliyorlarsa bura-
daki türkler de kolay oralara kolay gitme-
leri için, vize işlemleri için bir girişim
yapılabileceğini düşünüyorum. atina'da,
alanya'dan giden Rumların kurmuş olduğu
alaiye Mahallesi var. Rumlar zaman
zaman alanya'ya ziyarete gelir-
ler. alanya'dan da alaiye
Mahallesi'ne gidenler
oluyor. türkler, ati-
na'ya gidince kar-
şılarına vize
problemi çıkar-
tılıyor. 1923
anlaşmasıyla
ülkemize ge-
lenlerin to-
runlarının
da sadece
gidip, gezip,
atalarının
doğduğu ve
yaşadıkları
yerleri görme
imkanı sağlana-
bilir. bunları Dışiş-
leri bakanımız sayın
Mevlüt Çavuşoğlu'na
ileteceğim.”

İstanbul büyükşehir belediye başkanı olarak görevinin 31
Mart’a kadar devam ettiğini ve 31 Mart'tan sonra da büyük-
çekmece’de göreve başlarsa yapacakları olduğunu anlatan

uysal, "belediye olarak buradan Yunanistan'a gidecek olan-
ların vizelerinin daha hızlı alınması için çaba gösterilecektir.
Onun da girişimlerini yapıp, oralara gidip, görmek, gezmek
isteyenleri her sene hep beraber götüreceğiz. Mübadil te-

malı bir park isteği de oldu. büyükçekmece'nin en güzel
yeri olacak bir yeri -ki bababurnu'nda geniş bir yer var

orayı- oba çadırıyla beraber güzel bir park yapalım. O
zaman bunun da çalışmasını yapalım. Güzel bir büyük-
çekmece yapmak için buradayız. buralara hizmet boynu-

muzun borcu. bunun için gayretimiz fazla olacak" dedi.
lozan Mübadele Derneği başkanı Şule Koca-

man, toplantıya katkılarından ötürü uy-
sal'a bir plaket takdim etti.  

Vizede kolaylık 

sağlanacak

MUbaDil teMali
Park yaPilaCak

OLTAYA GELMEYiN!
Bağcılar’da düzenlenen 17. Gençlik Şurası’nda liseli öğrenciler, araştırma yaptıkları konular
hakkında sunumlar yaparak akranlarını bilgilendirdi. Öğrenciler, “İhtiyacı yoksa kampanyalı
promosyonlu ürünlerden kaçınır, cazibelerine kapılmaz ve oltaya gelmez” uyarısını yaptı

BAğcılAr Belediyesi Gençlik Mec-
lisi tarafından Halk Sarayı’nda dü-
zenlenen 17. Gençlik Şurası’nda

ilçedeki bütün okullardan yoğun bir katılım
oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başla-
yan şuranın açılış konuşmasını yapan İlçe Kay-
makamı Mustafa Eldivan, “Bağcılar’da bütün
gençler pırıl pırıl. Hepiniz, milletimizin devleti-
mizin umudu olan gençlersiniz. Sizden eğitim
hayatınızın dört dörtlük yaşamanızı ileride dev-
lete, millete faydalı birer fert olmanızı bekliyo-
ruz” dedi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise
“Bağcılar sizlerle güzel gençler. Eğer Bağcılar’ın
geleceğine talipseniz mutlaka en iyi şekilde ken-
dinizi yetiştirmek zorundasınız kendiniz. Bu sa-
dece tahsil ve diplomayla olacak iş değil.
Eğitimin yanı sıra dernekler, vakıflar ve birçok
meclis var. Oralardan istifade etmelisiniz” dedi.
Eğitimin öncelikli olduğunu belirten Çağırıcı,
“Türkiye’de bir ilk yapıyoruz. Önümüzdeki
dönem Bağcılar meydanda sadece kütüphane
olacak 5 katlı bina yapıyoruz. Çocuklar için,
gençler için ve yetişkinler için ayrı ayrı olacak.
Donanımlarıyla beraber 24 saat açık olacak”
diye konuştu.

Araştırmalarını anlattılar

Açılış konuşmalarının ardından sunum progra-
mına geçildi. Şura’da Bağcılar Edip İplik Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Umut
Yılmaz, Yunus Yılmaz ve Cansu Uğur, “Gelece-
ğin Gözde Meslekleri” başlığı altında yaptıkları
araştırmaları anlattı. Bağcılar Gazi Anadolu Li-
sesi’nden Meliha Altınkaynak, Göknur Şafak ve

Yağmur Yançürükoğlu “Sosyal Medya Gençliği
Nereye Götürüyor” konusunda arkadaşlarını
bilgilendirdi. Hızır Reis Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi öğrencileri Cemre Esmanur Kartal,
Dilara Kılıç, Zeynep Öztürk ve Rümeysa Bo-
zarslan da “Yerel Yönetimlerin Gençlik Politika-
ları Nasıl Olmalı” konusunda açıklamalarda
bulundu.

Bilinçli tüketici olun

Şuranın en dikkat çekici konusuna ise Özel
Analitik Lisesi öğrencileri Silanur Sarıca, Rabia
Kurt, Önder Akçay ve Adem Korkmaz değindi.
“Bilinçli Tüketici Olan Gençlik” konusunu işle-
yen öğrenciler, yaptıkları sunumda şunları an-

lattı: “Bilinçli tüketici; piyasadaki fiyatları ürün-
leri araştıran karşılaştırma yapan güncel bilgiye
sahip kişidir. Bilinçli tüketici aşırı tüketimi sev-
mez israftan kaçınır alacağı ürünün fiyat etike-
tini kontrol eder. İhtiyacı yoksa kampanyalı
promosyonlu ürünlerden kaçınır. Cazibelerine
kapılmaz. Diğer bir değişle oltaya gelmez. Bilin-
çli tüketici aldığı ürünlerin son kullanma tarihini
kontrol eder. Taklit, korsan, sahte ürünlerden
uzak durur. Bilinçli tüketici ithal ürünleri değil
yerli ürünleri tercih eder. Aç ve yorgunken alışve-
riş yapmaz. Gereksiz şeyleri almaz. Bilinçli tüke-
tici naylon poşet yerine bez torba kullanır.
Doğayı korur. GDO lu hormonu bozulmuş
ürünleri almaz.”

Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Cemre Esmanur Kartal,
Dilara Kılıç, Zeynep Öztürk ve Rümeysa Bozarslan da “Yerel Yönetimlerin
Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı” konusunda açıklamalarda bulundu.

AK PArti Beykoz Belediye
Başkan Adayı Murat Aydın,
Paşabahçe’deki AK Nok-

ta’da buluştuğu vatandaşlara yaptığı ko-
nuşmada, “Buralarda cam ürünü satan
bir yer var mı? Hiç kalmadı. 3 bin atölye
vardı, şuan buradan cam gitti sadece
ismi kaldı. Biz camı Paşabahçe’ye yeni-
den getireceğiz” dedi.

El birliği yaparak çalışacağız

3’üncü kez geldiği Paşabahçe’deki AK
Nokta’da vatandaşlarla buluşan AK
Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı
Murat Aydın, tokalaşarak sohbet ettiği
vatandaşlara lokum dağıttı ardından da
boyunlarına atkı bağladı. Vatandaşlar
tarafından yoğun ilgi gören Aydın, ço-
cuklara ve bebeklere olan sevgisini bir
kez daha gösterdi. Burada vatandaşlara
seslenen Başkan adayı Aydın, “Bu kar-
deşiniz Murat Aydın, sizlerin desteğiyle
size hizmet edecek. Beykoz’da yaşamı
çok daha mutlu ve güzel hale getirmek
için çalışmak olacak. Yaşamın her ala-
nında olacağız, sorunlarımızı çözmekle

ilgili olarak hem ben hem de arkadaşla-
rımız, sizlerle el birliği yaparak çalışaca-
ğız. Bir kısmını çözeceğiz ama belki de
bir kısmını çözemeyeceğiz. Sorunlarımız
azalsın diye elimizden gelen tüm gayreti
göstereceğiz. Ancak bu sizlerin deste-
ğiyle olur, sizden destek bekliyoruz. Siz-
den aldığımız enerjiyle, sizlerin o güzel
bakışları, oluşturduğunuz o güze atmos-
ferle biz çalışmak motivasyonunu daha
bir artıracağız ve çalışacağız” dedi.

Hayata yansıması nasıl olacak?

Başkan adayı Aydın, “Bizden sonra ge-
lecek olanlar da kalan sorunları çözecek-
ler. Şimdi bakınız Paşabahçe’deyiz,
belediyenin yapacağı bazı hizmetlerin
hayata yansıması nasıl olacak? Cam de-
nilince akla Şişecam gelir o da Paşabah-
çededir. Yani Paşabahçe dediğiniz
zaman akla cam yani burası gelir. Şura-
ları bir dolaşalım, buralarda cam ürünü
satan bir yer var mı? Hiç kalmadı. Biz
camı Paşabahçe’ye yeniden getireceğiz.
Buranın asıl sorunlarıyla ilgileneceğiz”
şeklinde konuştu.

Cam Paşabahçe’ye gelecekCam Paşabahçe’ye gelecekCam Paşabahçe’ye gelecekCam Paşabahçe’ye gelecekCam Paşabahçe’ye gelecekCam Paşabahçe’ye gelecekCam Paşabahçe’ye gelecekCam Paşabahçe’ye gelecek

Mevlüt Uysal,
“Her zaman
kendimizle,
birbirimizle

gurur duyduk,
duymaya da

devam 
edeceğiz”

dedi.
Ahmediye mahallesinde ikamet
eden 79 yaşındaki Dursun Hiçgül-
mez zor şartlar altında tek başına

yaşam mücadelesi verirken Büyükçekmece
Belediyesi elinden tuttu. Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hasta-
neye götürülen Hiçgülmez'in sağlık durumu
kontrol edildi. Hastanedeki işlemleri tamam-
lanan Hiçgülmez’in tedavisi tamamlandıktan
sonra tüm ihtiyaçları belediye tarafından kar-
şılanarak Kumburgaz’da bulunan bakım
evine yerleştirildi. Belediye Başkanı Hasan
Akgün, "Dursun teyzemiz Ahmediye’de zor
şartlar altında yaşadığını öğrendik. Yaşı ne-
deniyle sağlık problemleri yaşayan teyzemizi
ekiplerimiz hastaneye götürerek kontrol al-
tına aldı. Daha mutlu ve daha sağlıklı bir
yaşam sürdürebilmesi için kendisini Kum-
burgaz’daki bakım evimize yerleştirdik. İlçe-
mizde yaşayan ihtiyaç sahibi tüm
vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm imkanla-
rımızı zorlayarak onlara güzel bir hayat sun-
mak için elimizden geleni yapıyoruz"
ifadesini kullandı. 

Dursun teyze 
kontrolden

geCti

Cam Paşabahçe’ye gelecek



Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 
23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı
karşılaşmayı siyah-beyazlı oyuncu Burak
Yılmaz, farklı bir heyecanla bekliyor.
Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan
33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda
da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi
maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe
karşısında arayacak
Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 se-
zonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere
1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbi-
lerde gol atamamıştı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş for-
masıyla bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve
Galatasaray'a karşı 7 derbide sahaya çıktı. Bu maç-
larda toplam 456 dakika süre alan Burak, gol sevinci
yaşamadı. Siyah-beyazlı takımın lig ve Türkiye Ku-
pası olmak üzere Fenerbahçe ile yaptığı 5 derbi mü-
cadelesinde gol atma başarısı gösteremeyen tecrübeli
futbolcu, Süper Lig'deki 2 Galatasaray mücadelesini
de boş geçti. 

9 gol attı

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 9 kez fileleri
havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk
sezonunda 2006-2007'de ligde 5 gol atan Burak, Tür-
kiye Kupası'nda ise bir defa gol sevinci yaşadı. Beşik-
taş'taki ikinci sezonunda 2007-2008'de ilk yarıda
görev yapan Burak Yılmaz, sadece bir gol kaydetti.
Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a trans-
fer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takı-
mına 2 gol kazandırdı. Akhisarspor, Büyükşehir
Belediyespor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını
boş geçen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta
Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada 2 golü de atan
isim oldu.

derbilerde 2 golü var

Geçmiş sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe for-
maları da giyen Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda
görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı.
Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve
Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti. Kariyerinde 2008-
2009 sezonunda Fenerbahçe forması giyen tecrübeli

oyuncu, sarı-lacivertli ekipte
fazla şans bulamadı.

Burak Yılmaz, söz
konusu sezonda

derbilerde sa-
dece Galatasa-
ray karşısında
18 dakika sa-
hada kalırken,
fileleri hava-
landıramadı. 

aa
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3 'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Stadyu-
mu'nda yarın oynanacak bu zorlu ran-
devu saat 19.00'da başlayacak. Halil

Özkahya'nın yöneteceği maçta Özkahya'nın
yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Vol-
kan Ahmet Narinç yapacak. Ligin 23'üncü haf-
tasına Medipol Başakşehir 48 puanla lider
olarak girerken, Bursaspor ise 24 puanla ateş
hattından kurtulmak için mücadele veriyor.

BaşakşeHİr önde

Medipol Başakşehir ve Bursaspor bugüne
kadar Süper Lig'de 23 kez karşılaştı. Bu müca-
delelerin 9'unu İstanbul ekibi kazanırken, yeşil
beyazlıların yüzü ise 7 kez güldü. Geride kalan
7 maç da eşitlikle sonuçlandı. Medipol Ba-
şakşehir ile oynadığı son 5 maçta ise gol
sevinci dahi yaşayamayan Bursaspor,

rakibi karşısındaki son galibiyetini 25 Nisan
2015'te aldı. O gün Bursa'da oynanan mücade-
leyi yeşil beyazlılar 4-1 kazanırken; sonraki 7
maçta galip gelemedi. Bu 7 mücadelenin 5'ini
ise İstanbul ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında
Bursa'da oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona
erdi.

avcı üstün

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah
Avcı ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Ay-
baba ise, teknik adamlık kariyerlerinde 12'nci
kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 mü-
cadelede 5 kez gülen Abdullah Avcı olurken,
Aybaba ise 2 galibiyet elde etti, diğer 4 maçta
ise eşitlik bozulmadı. Avcı'nın ev sahipliğinde
geçen 4 maçta ise Aybaba hiç kazanamadı. Bu
mücadelelerde Avcı 3 kez kazanırken, diğer
maç berabere bitti.

İstanBul'da kaBus

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Fener-
bahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başak-

şehir ve

Kasımpaşa'yla oynadığı maçlarda galibiyete
hasret kalan Bursaspor'un İstanbul ekiplerine
karşı 24 maçlık galibiyet özlemi bulunuyor.
Yeşil beyazlılar bu ekiplerden son olarak 25
Eylül 2016'da Bursa'da oynanan mücadelede
Kasımpaşa'yı 1-0'lık skor ile yenmişti. Bu mü-
cadelelerde 17 kez rakiplerine kaybeden yeşil
beyazlılar, 7 karşılaşmada ise rakipleriyle pu-
anları paylaştı.

12 maçtır kazanamadı

Bursaspor benzer bir grafiği İstanbul deplas-
manlarında da sergiliyor. İstanbul'da son olarak
9 Eylül 2016'da oynanan Fenerbahçe maçında
yüzü gülen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrı-
lan yeşil beyazlılar, sonraki 12 İstanbul deplas-
manında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte
özellikle Bursaspor'un 10 yenilgisi dikkat çeker-
ken, sadece 2 kez rakipleriyle puanları paylaştı.
Bu sezona da 2-1'lik deplasmanda Fenerbahçe
yenilgisiyle başlayan Samet Aybaba'nın öğren-
cileri, Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 be-
rabere kalmıştı.

Bİr galİBİyetİ var

Bursaspor, ligde ise bu
sezon kazanmakta

zorlanıyor. Geride
kalan haftalarda

yalnızca 3 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar,
son 8 maçtır da galip gelemiyor. Kötü gidi-
şata son vermek için bu maçı fırsat olarak
gören Samet Aybaba'nın öğrencileri, aynı
zamanda deplasmanlarda da dilediği grafiği
sergileyemiyor. Son 12 deplasman maçından
yalnızca bir galibiyet çıkarabilen yeşil beyazlı-
lar, geride kalan mücadelelerin 6'sında rakiple-
riyle puanları paylaşırken, 5 maçı ise kaybetti.
Aynı zamanda Bursaspor, ligde devam eden en
uzun galibiyet hasretine sahip takım konu-
munda.

BaşakşeHİr İkİ maçı da kazandı

Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesini
yönetecek olan hakem Halis Özkahya, daha
önce iki ekibin 3 randevusunda düdük çaldı. İs-
tanbul'da oynanan bu mücadelelerde Bursas-
por galibiyet elde edemezken İstanbul ekibi 2
maçı kazandı, diğer mücadelede de puanlar
paylaşıldı. 2 Nisan 2006'da o dönem alt ligde
oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona ererken,
Süper Lig'de ise 28 Ağustos 2015'teki maçı 2-1
ve 29 Ocak 2017'deki maçı ise 1-0 kazanan
taraf İstanbul temsilcisi oldu. Özkahya, Medipol
Başakşehir'in 29 maçını yönetirken (12 galibi-
yet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet), Bursaspor'un
ise 21 maçında (8 galibiyet, 4 beraberlik, 9
mağlubiyet) düdük çaldı. DHA

Spor Toto Süper Lig'de lider
Medipol Başakşehir bu

akşam evinde Bursaspor'u
ağırlıyor. Zor günler

geçiren rakibini evinde
yenerek bir engeli daha
aşmak isteyen turuncu

lacivertliler şampiyonluk
yarışındaki rakiplerinin

kaybını bekleyecek

Dünya Tekvando Federasyonu
(WT) tarafından yılın en iyi kadın

sporcusu seçilen İrem Yaman,
“Benim için çok büyük bir mutlu-

luk. Üst üste dünya şampiyonu
olmak istiyorum. Daha sonra

kariyerimin tek eksik altın
madalyası, olimpiyat

madalyasını 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda 

kazanmak istiyorum” dedi

Milli tekvandocu İrem Yaman, tekvandoya
başlamasında ve başarılarında annesinin
önemli rolü olduğunu belirtti. Annesinin,
kendisi ve ablasını bir gün tekvando salo-
nuna götürdüğünü anlatan Yaman, "Benim
tekvandoya başlamamı sağlayan annemdir.
Annem, babam gibi şampiyon sporcu ol-
mamı çok istiyordu. Annem küçük yaşta tek-
vandoya başlamamı istese de babam uygun
zamanı beklemiş. Annem bir gün ablamla
beni tekvando salonuna yazdırdı. Akşam da
babama söyledi. Babam antrenmanlarımı
izledi. Daha sonra bizim antrenörlüğümüzü
yapmaya karar verdi. Babam hakemlik yapı-
yordu, bıraktı ve antrenörümüz oldu. Ab-
lamla beraber başladık tekvandoya. Ama
sonra ablam sporu bıraktı. Babamla özel ça-

lışmalar yaptık" diye konuştu.

İlk turnuvada dünya birinciliği

Tekvandoya başladığı 8 yaşından sonra ka-
zandığı başarılarla 2014 yılında ilk defa milli
takıma katıldığını dile getiren Yaman, kazan-
dığı madalyaları, kariyerindeki önemli müsa-
bakaları şöyle anlattı: "En büyük maçım,
Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa
şampiyonu oldum. 2015, benim için en
güzel yıllardan biriydi. Çünkü ilk defa katıl-
dığım dünya şampiyonasında dünya şampi-
yonu oldum. 15 yıl aradan sonra 5'inci kez
Türk kadın tekvandocu dünya şampiyonası
unvanı elde etti. 3 defa ümitlerde, 2 defa bü-
yüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Akde-
niz Oyunları ve İslami Dayanışma

Oyunları'nda şampiyonluk
kazandım.”

Hedef üst üste şampiyonluk

2018 yılının kendisi açısından güzel başladı-
ğından bahseden Yaman, ilkleri başarmayı
çok sevdiğini belirtti. İlk Türk Grand Slam
şampiyonu unvanının hayatındaki en büyük
mutluluklardan biri olduğuna değinen
Yaman, 2018'de 8 altın madalya kazandığını
vurguladı. Yaman, Grand Prix'te ilk defa üst
üste altın madalya kazanan kadın sporcu ol-
masının gurur verdiğini söyledi. Dünya Tek-
vando Federasyonu tarafından yılın kadın
sporcusu seçildiğini hatırlatan Yaman, “Ka-
riyerimin en büyük ödüllerinden birisiydi”
diye konuştu. 
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Burak Yılmaz
iLk peşinde

Liderin konuGu
Bursaspor

Milli tekvandocu Yaman, Dünya Tekvando Federasyonu
tarafından yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi. 



aK parti Çatalca Belediye Başkan
adayı Mesut Üner, Örcünlü Mahal-
lesi sakinleriyle bir araya geldi. Ör-
cünlü Mahallesi muhtarına
teşekkür ederek sözlerine başlayan
Üner, "Yaptığı hizmetlerden ötürü
teşekkür ediyorum. Muhtarlar Der-
neği Başkanlığı yaptığında dernek
başkanlığı yapmadı, hepimize ağa-
beylik yaptı” ifadelerini kullandı.

Bu işin mutfağında çalıştım

2009’dan bu yana hizmetlerin dur-
duğunu söyleyen Mesut Üner, “De-
ğerli Örcünlü sakinleri, biz bir yola
çıktık. Allah nasip ederse 1
Nisan’da hep beraber
sizinle Çatalca Be-
lediyesi’ne hiz-
met getirmek
için bir yola
çıktık. Bele-
diyecilik
noktasında
bu işin
mutfağında
çalıştım. Bu
yoldan geç-
tim. Allah bu

günlerde bize belediye başkanlığı
adaylığı nasip etti. Çatalca’yı hak
ettiği noktaya getirmek için sonuna
kadar çalışacağımıza, söz veriyo-
rum. 2006-2009 yılları arasında
okullar, köprüler, çevre yolu, doğal-
gaz, halk eğitim merkezi yapıldı.
Ama 2009’dan sonra Çatalca bir
duraklama dönemine girdi” dedi.

her ay 1 milyon eksi yazıyor

Çatalca’nın 80 milyon borcu oldu-
ğunu söyleyen AK Parti Çatalca
Belediye Başkan adayı Mesut Üner,
şöyle devam etti: “Her ay 1 milyon
eksi yazıyor. Ben bunları söyledi-

ğimde bana Kaleiçi Ma-
hallesi’nde bir

kahvehane toplantı-
sında mevcut

başkan, şu şe-
kilde cevap
verdi: ’80 mil-
yon borcumuz
varsa sana ne.’
Bunun bizimle

alakası olmaya-
cak da kiminle

alakası olacak.”

Kapasitesi iki katına çıkarılan
Cumhuriyet Mahallesi Emekliler
Lokali yenilenmiş hali ile hizmete
açıldı. Emekli vatandaşların doğa-
nın kucağında nefes alabileceği, ar-
kadaşları ile birlikte hoşça vakit
geçirip okuma köşelerinde kütüp-
hanesinden yararlanabileceği hiz-
met tesisi; 150 metrekare kapalı, 60
metrekare pergola alanı ve çevre
parkı ile kullanıma uygun hale geti-
rildi. Vatandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği Cumhuriyet Caddesi, Fatih

Sultan Mehmet Camii karşısında
yer alan koruluğun içerisindeki
Emekliler Lokali’nin açılış törenine;
Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili
Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Bele-
diye Başkan Adayı Mehmet Murat
Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Baş-
kanı Av. Turan Taşkın Özer, ilçe
protokolü ve çok sayıda vatandaş
katıldı. 

Deneyimlerini paylaşıyorlar

İlçede yaşayan emekli vatandaşla-

rın buluşma noktası haline
gelen tesisin açılış törenindeki
konuşmasına, emeği geçen
herkese teşekkür ederek baş-
layan Başkanvekili Ömer
Şatır, "Böyle güzel ortamların
bu şekilde büyümesi ve yeni-
lenmesi Beylikdüzü’nü daha
da güzel hale getirecektir"
ifadelerini kullandı.
"Biz insanlarımızı emekli
olarak görmüyoruz,
onlar hayatın içerisinde-
ler ve deneyimlerini 
bizlerle paylaşıyorlar"
diyen Mehmet Murat
Çalık ise "Beylikdü-
zü’nde her zaman va-
tandaşlarımızın
ortamlarını mümkün
olduğunca iyileştir-
meye ve tecrübelerini
aktaracakları hale ge-
tirmeye gayret ettik.
Umarım bu tesis Bey-
likdüzümüze güzellikler
getirir" şeklinde
konuştu.
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BUNDA BiR
numara yok!

Ünlü model Didem Soydan kendisiyle ilgili çıkan haberlere yanıt verdi.
Soydan'ın, “Beni yakından görenler ‘Bunda bir numara yok’ diyebilir.

Beni bir de podyumda izlesinler. Aslında utangaç biriyim. Ama orada
başka bir şeye dönüşüyorum” açıklamasında bulunduğu öne 

sürüldü. Kendisinin söylediği iddia edilen bu ifadeleri ya-
lanlayan Soydan, “Bir gazeteye, gazeteciye veya bir

TV kanalına röportaj vermeyeli en az beş sene
oldu. Birkaç haber sitesinde röportaj ver-

mişim gibi haber var. Bunlar da ne
işsiz kaldılar yahu” dedi. 

Ataşehir Belediyesi, geri dönüşüme katkı sağlamak için ‘Okulum
Anlatsın, Mahallem Toplasın’ projesi başlatıldı. Belediye Başkan
Yardımcısı Deniz Kutlu, "Mahalle bazında başlayan bu projenin diğer
tüm mahallelerimize de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu

a li Fuat Cebesoy İlkokulu öğrencilerinin liderlik
ettiği projeyle, öğrenciler önce bir mahalle-
nin, ardındanda tüm ilçenin geri dönüşüm ko-

nusunda bilinçlenmesini sağlayacak. Proje
sayesinde; ambalaj, cam, pil, elektronik atık ve bitki-
sel atık yağ gibi geri dönüşebilir atıklar, kaynağında
ayrı toplanarak geri dönüşüme tekrar kazandırılacak.
Öğrenciler aileleriyle birlikte topladıkları geri dönü-
şüm atıklarını okullarına getirerek hem çevreye katkı
sağlayacaklar hem de kaynaklarımızın daha verimli
kullanılmasına öncülük edecekler.

DeStek vermeye hazırız

Proje, ataşehir Belediyesi çevre mühendisleri tara-
fından tüm velilere verilen geri dönüşümün anlatıl-
dığı seminerle başladı. Seminerde konuşan ataşehir
Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, “ali Fuat
Cebesoy İlkokulu tarafından geliştirilen bu proje sa-
yesinde kendi mahallelerinde geri dönüşüm hareketi
başlatan öğrencilerimize ve ailelerine ataşehir Bele-

diyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ma-
halle bazında başlayan bu projenin diğer tüm mahal-
lelerimize de örnek olmasını istiyoruz, daha
yaşanabilir bir kent ve dünya yaratmak isteyen her-
kesin yanındayız” dedi.

Geri Dönüşüm önemLi

Sunumu gerçekleştiren ataşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Mühendisi Çiğdem Kara, “Bele-
diye olarak üzerinde titizlikle durduğumuz ve proje-
lerle sürekli desteklediğimiz atıkların kaynağında
geri dönüşüme kazandırılması konusu son derece
önemlidir” dedi. Kara, elektronik atıkların neler ol-
duğu, çevreye zararları ve çevremizi korumak için
elektronik atıkların nasıl toplanması gerektiğini, atık
pillerin ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl ve nereler-
den toplanması ve evlerinde ki ambalaj ve kâğıt atık-
larının nasıl geri dönüşüme kazandırılması gerektiği
hakkında öğrenci velilerine detaylı bilgiler aktardı.
Dha
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Deha Biodizel Genel Müdürü Nihal Karakuş
ise yaptığı sunumda, “atık yağlar lavaboya dö-
küldüğünde denizlerin kirlenmesine sebep
olurken, kanalizasyon sistemi ve atık su arıtma
tesislerine de büyük zarar veriyor. Kızartma
yağlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etki
yaratmaması için kullanım süresinin ve top-
lam polar madde içeriklerinin çok dikkatli bir
şekilde izlenmesi gerekiyor. Kızartma yağları-
nın sık tüketildiği işletmeler denetlenerek top-
lam polar madde ölçümü yapılmalı. Yağdaki
polar madde miktarı yüzde 25’i geçtiğinde
kanserojen etkisi de yükseliyor. Su kaynakları-
mızı korumak, canlı hayatın devamlılığını sağ-
lamak, şehrimizin su ve kanalizasyonuna zarar
vermemek ve ülke ekonomisine katkı sağla-
mak için atık yağların mutlaka toplanması ge-
reklidir” ifadelerini kullandı. 

Denizlerimiz 
kirleniyor

80 milyon borç

bırakıldı
Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Örcünlü
sakinleriyle buluştu. Örcünlü’nün doğalgaz sorunu yaşadığını
belirten Üner, Çatalca'ya 80 milyon borç bırakıldığını söyledi

Türkiye’nin önde gelen ve
milyonlarca liralık bütçeleri bu-

lunan Galatasaray ile Fenerbahçe’yi
13’er farkla yenen Bağcılar Beledi-
yesi Tekerlekli Sandalye Basketbol

Takımı, taraftarlarına büyük bir
mutluluk yaşattı. kendisi de en-

gelli olan takım antrenörü
emrah elban, başarılarının

sırrını “engelli antrenör ol-
duğum için engelli sporcu-
larla rahat empati
kurabiliyorum. Onlar da
normal antrenöre anlata-
madıklarını bana anlatı-
yorlar ve sıkıntıları
kolayca çözüyoruz. Bir-
birimizi çok iyi anlıyor ve
başarı peşinden geliyor”
olarak açıkladı.

3 senedir 
Süper Lig’deyiz

Milyonlarca lira bütçesi

bulunan iki dev takımı hezimete uğ-
ratan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı antre-
nörü emrah elban, kendisi ve takımı
hakkında, "Doğuştan ortopedik en-
gelliyim. Tekerlekli sandalye kullanı-
yorum. evliyim üç çocuğum var. Şu
anda özel bir şirkette muhasebe şef
yardımcısı olarak çalışıyorum. Aynı
zamanda da kurucularından oldu-
ğum bu takımda bir süre basket oy-
nadım. 4 yıldır da antrenörlük
yapıyorum. Bugüne kadar sporcu ar-
kadaşlarımızla bütün üzüntü ve se-
vinçlere tanıklık ettim. 3 senedir
Süper Lig’deyiz. ilk sene tecrübesiz-
dik. ikinci sene de ligi 7. sırada ta-
mamladık. Bu sene saha değişikliği
ve yeni transferlerin uyumu nede-
niyle lige mağlubiyetlerle başladık.
Bu mağlubiyetleri kapatabilmek için
bir patlama yapmamız gerekiyordu.
Bu Fenerbahçe maçında oldu. Çok
iyi çalıştık" açıklamasını yaptı. 
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FENERBAHÇE 
VE GALATASARAY’A FARK ATTILAR

Beylikdüzü Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Emekliler Lokali’ni yenileyip kapasitesini artırarak
hizmete açtı. Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili Ömer Şatır, “Böyle güzel ortamların
bu şekilde büyümesi ve yenilenmesi Beylikdüzü’nü daha da güzel hale getirecektir” diye konuştu

Emeklilerin buluşma noktası

Proje 
sayesinde; 
ambalaj, cam,
pil, elektronik
atık ve bitkisel
atık yağ gibi
geri dönüşebilir
atıklar, kayna-
ğında ayrı 
toplanarak 
geri dönüşüme
tekrar 
kazandırılacak. 

Ünlü model
Didem Soydan,

yaptığı 
paylaşımlarla
adından sıkça
söz ettiriyor ve
kimi zaman 
tartışma bile 
çıkartabiliyor.

ENGELSiZ DEV
ADAMLAR


