
Diyetisyen Olcay Barış,
yılbaşı gecesi kuruye-

mişi fazla kaçırmamak gerektiği
konusunda uyarılarda bulundu. I SAYFA 5
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Merakla beklenen AK Parti Belediye
başkan adayları netleşmeye başladı.

AK Parti'nin İstanbul adayının Binali Yıldı-
rım olduğu belirtilirken, Beylikdüzü'nde
Mustafa Erdoğdu, Büyükçekmece'de ise
Mevlüt Uysal'ın aday gösterileceği öğrenildi.
Esenyurt’a Azmi Ekinci, Zeytinburnu’na ise
Ömer Arısoy aday gösterilecek. Bağcılar,
Esenler, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy’de
ise mevcut başkanlarla devam edilecek. Ba-
şakşehir’in adayı Yasin Kartoğlu olacak.

ç
bİrbİrlerİne

gİrdİler!
Maltepe'de müteahhit
ve toprak sahipleri 

arasında çıkan kavgada 
hareketli dakikalar yaşandı.
Silahlı, kürekli kavgada polis
biber gazı sıkarak tarafları
ayırdı. Kavgada 2 kişi hafif
şekilde yaralanırken 5 kişi
gözaltına alındı.  I SAYFA 3
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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İma-
moğlu, eski İstanbul Belediye başkan-

larından Kadir Topbaş ve Ali Müfit
Gürtuna'ya ziyarette bulundu. Topbaş'ı Tak-
sim'deki çalışma ofisinde ziyaret eden İma-
moğlu'na Büyükçekmece Belediye Başkanı

Hasan Akgün de eşlik etti. Zi-
yaret sırasında basın mensup-
larının sorularını yanıtlayan
Kadir Topbaş, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı'ndan
istifasına ilişkin, "Şunu ilk defa
söyleyeceğim, benden istifam
istenmeden ben istifamı ver-

dim. 22 Eylül'de konuşma yaptım, ben 5 Ey-
lül'de 'İstediğiniz zaman istifamı işleme koya-
bilirsiniz' diye istifamı vermiştim, benden
istifa istenmeden. Sayın Özhaseki'nin ziyare-
tinde verdim. Ben siyasi tecrübemden bunu
hissettim. Başka detayları var ama girmeye-
ceğim. Bunu hissettim gidişatı öyle gördüm”
açıklamasını yaptı. CHP Adayı İmamoğlu
ise ziyarete ilişkin, “İstanbul’u yönetme tecrü-
besine sahip olmuş değerli başkanlarımla bir
araya gelmeye devam ediyorum. Sayın Kadir
Topbaş ve Sayın Ali Müfit Gürtuna’ya be-
nimle paylaştıkları tecrübeleri ve önerileri için
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 
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Silivri Yeni Mahalle Mürşit Sokak’ta altyapı sorunu nedeniyle taşan foseptik çukurları vatandaşı 
çileden çıkardı. Vatandaşların sosyal medyadan çağrı yapması üzerine mahalleye giden Silivri 
İSKİ Müdürü Ruhi Şahin, sorunun çözümü için yerel seçimlerden sonrasına gün verdi

ziYAReT eTTi

TUĞBA ALKAYA NEDEN HİÇ SES ÇIKARMIYOR?
Silivri Yeni Mahalle Mürşit
Sokak sakinleri, foseptik taş-
ması nedeniyle atık suların

sokağa yayıldığını ve sağlıklarından
endişe ettiklerini belirtti. 20 yıldan
beri aynı sorunu yaşadıklarını dile ge-
tiren vatandaşlar, “Her gelen ilçe baş-
kanı, belediye başkanı ve kurum
müdürü söz verdi. Fakat hiçbiri bu

sorunu çözmedi. Hep seçim zamanı
geliyorlar” tepkisini gösterdi.
Mahallede oturan AK Parti
Meclis Üyesi Tuğba Alkaya'ya
da tepki gösteren vatandaşlar,
“Burada oturuyor. Bu pisliği
çekiyor. Ama bugüne kadar
bu sorunu dile getirdiğini
duymadık" açıklamasını yaptı.
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20 YIL BEKLEDİNİZ 4 AY DAHA SABREDİN!
Çağrı üzerine mahalleye
gelen Silivri İSKİ Müdürü
Ruhi Şahin, “Proje hazır-

landı. 2019 yılında seçimlerden
sonra yapılacak” vaadinde bulundu.
Vatandaşların kokudan şikayet et-
mesi üzerine İSKİ Müdürü Şahin,
“Ben hiç koku alamıyorum” ceva-
bını verdi. Mahalleli, “Bugüne kadar

hep söz verdiler. Ama kimse bir şey
yapmadı. Burası 2019'da yapılmaya-
cak 2020'de de yapılmayacak” tepki-
sinde bulundu. Bu tepki üzerine
Şahin, “Tamam biz 2019'da gelece-
ğiz. Geldiğimizde utanacaksınız
değil mi? 20 yıldır bekliyorsunuz da
4 ay neden sabredemiyorsunuz?” di-
yerek vatandaşları azarladı.  I SAYFA 5

TOPBAS Ve GURTUNA’YI İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!

İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!

İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!

İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!

İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!

İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!

İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!

İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!
Cuma Namazını İstanbul'da kılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta

önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden
randevu talep edeceğinin sorulması üze-
rine, “Benim kapım herkese açık” diyen
Erdoğan, “Ama Bay Kemal'den izin alabi-
lir mi bilmiyorum. Bay Kemal'den izin
alırsa, seve seve karşılarım. Kahveyse
kahve, çaysa çay onu da ikram ederim”
dedi.  I SAYFA 5
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Eski belediye Başkanları ile görüşen İmamoğlu
ziyaret turuna Topbaş ve Gürtuna ile devam etti.

İSKİ MÜDÜRÜ VATANDAŞLA DALGA GEÇER GİBİ FOSEPTİK 
SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN 4 AY SONRASINA GÜN VERDİ

SeCIM VAR
HIzMeT YOK!Oz KIzINI

ziNCiRLedi
Sultangazi'de bir babanın, 18 yaşındaki kızının
evden çıkmasını engellemek için bir yıldır çamaşır
makinesine ayağından zincirlemesi infial yarattı
ÇAMAŞIR MAKİNESİNE BAĞLAMIŞ

18 yaşındaki Hatice G. an-
nesi, babası ve 2 kardeşiyle

birlikte Sultançiftliği Mahallesi'nde
oturuyordu. Genç kız, polisi ara-
yarak zincirle bağlandığını söyledi.
Polis, ihbar üzerine gittiği evde
korkunç manzarayla karşılaştı.
Genç kızın zincirle sol ayak bile-
ğinden çamaşır makinesine bağ-
landığı görüldü. 

BABA MAHKEMECE TUTUKLANDI
Hatice G.'nin ifadesinde,
"Daha önce birkaç kez evden

kaçarak arkadaşlarım yanında kal-
dım. Babam, arkadaşlarımın uyuş-
turucu madde kullandığını
söyleyerek onların yanına gitmeme
engel olmak için zincirlemeye baş-
ladı" dediği belirtildi. Zekeriya G. 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi. I SAYFA 3
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Küçükçekmece Bele-
diyesi Hünerli Eller

Çarşısı’ndaki 400 kadın, il-
meklerini lösemili çocuklar
için attı. Proje kapsamında
örülen yüzlerce eldiven,

atkı, bere ve oyuncak
LÖSEV’e ba-

ğışlandı.
SAYFA 4
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İlmik ilmik 
derman
olsun

Gazeteci Fatih Portakal hakkında,
ana haber bülteninde söylediği

sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıl-
dığı öğrenildi. Portakal'ın 10 Aralık
2018 tarihinde FOX TV ana haber
bülteninde sarf ettiği sözlerin ar-
dından "Suç işlemeye alenen
tahrik" suçundan hakkında so-
ruşturma başlatıldı. Soruş-
turma kapsamında program
CD'sinin RTÜK'ten isten-
diği, farklı illerden gön-
derilen 16 şikayet
dilekçelerinin de bu
soruşturma dosyası
ile birleştirildiği öğ-
renildi. I SAYFA 3
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SAYFA 4Ali İbrahim ÖNSOY

Hatırlamak

SAYFA 5İlhami IŞIK

Yalanı bırak
yeter!

SAYFA 6Fakir YILMAZ

Kimin 
zaferi?
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Yılbaşında kuruYemİşİ 

az YıYın

BeYLIKdUzU
adayı netleşti

TATİL KUYRUĞU

Ruhi Şahin

Fatih Portakal
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İMAMOĞLU’NA 

KAPIM
AÇIK!

Recep Tayyip
Erdoğan

Mustafa
Erdoğdu

Fatih Portakal’a
soruşturma 

acıldı

ANIL
BODUÇ

ÖZEL
HABER
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Yılbaşını tatilini İstanbul 
dışında geçirmek isteyenler

Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa
neden oldu. Hava ulaşımına ilgi
gösteren yolcular, zaman zaman 
biletleme kontuarları ve pasaport
kontrol noktalarında kuyruk oluş-
turdu. Havalimanı personelleri ve
pasaport kontrol noktalarındaki pol-

islerin de yoğunluk ve bekleme sü-
relerini en aza

indirmek
için tüm
noktaları
açık tut-
tuğu gö-
rüldü. 

ç
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K alp hastalıkları, birçok
etkene bağlı olarak gelişi-
yor. Peki kalp ve damar

hastalıkları konusunda bildiğimiz
her şey doğru mu? Acıbadem
Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uz-
manı Dr. Utku Zor “Daha çar-
pıcı olan veriler ise; kalp
hastalıklarına bağlı ölümlerde
Avrupa ülkeleri arasında hem er-
kekler hem de kadınlarda ülkemi-
zin birinci sırada yer alması ve
hastalık gelişimi için toplumu-
muza özgü risk faktörlerinin var-
lığıdır. Kadınlarda kalp sağlığına
yaklaşımı daha sağlıklı hale geti-
rebilmek için öncelikle bazı yanlış
inanışları düzeltmek gerekir”
diyor. Dr. Utku Zor, kalp ve
damar sağlığında toplumda
doğru bilinen 4 önemli yanlışı an-
lattı, önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.

YaNlış 1: Kalp hastalıkları
erkeklerin, kanser kadınların 
hastalığıdır! 

Özellikle meme kanseri ülke-
mizde her 8 kadından 1’nin kapı-
sını çalmasından dolayı kadınlar
için en büyük tehdidi oluşturan
hastalık olarak görülse de bu ina-
nış yanlış. Çünkü kalp hastalık-
ları kadınları meme kanserinden
çok daha fazla tehdit ediyor! Üs-
telik kadınlarda sadece meme
kanserinden değil, tek başına
meme kanseri de dahil olmak
üzere tüm kanser türlerinin topla-
mından daha fazla ölüme yol
açıyor. Örneğin ABD’de her 31

kadından 1’i meme kanserinden,
her 3 kadından 1’i ise kalp hasta-
lıklarından hayatını kaybediyor.
Ülkemizde de kadınlarda kalp
hastalıklarının görülme sıklığı ar-
tarken, Türkiye, kalp hastalıkla-
rına bağlı ölümlerde erkeklerde
olduğu gibi kadınlarda da Av-
rupa ülkeleri arasında başı çeki-
yor.

YaNlış 2: Kalp hastalığı 
yaşlıların hastalığıdır!

Kalp hastalıklarının görülme sık-
lığı yaşla artmakla beraber, her
yaş grubundan kadını etkileyebili-
yor. Ülkemizde sıklığı daha fazla
olduğu gibi başlangıç yaşı da
daha erken. Son yıllarda yapılan
araştırmalara göre, kadınlarda
damar sertliğine ait değişimler
30’lu yaşlarda başlıyor ve risk
grubundaki kişilerde erken yaşta
kalp krizine yol açabiliyor. Şiş-
manlık, abdominal obezite ve yol
açtığı metabolik değişiklikler, ko-
lesterol yüksekliği, yüksek tansi-
yon ve diyabet derken kadınlarda
kalp hastalıkları ve kalp krizi riski
artıyor. Özellikle menopozdan
sonra risk daha da büyüyor.

YaNlış 3: “Kalbimde sorun 
olsa sinyal verirdi!”

Araştırmalar, kalp hastalığı nede-
niyle aniden ölen kadınların
yüzde 64’ünde daha önceden
hiçbir belirti olmadığını gösteri-
yor. Örneğin koroner arter hasta-
lığının tipik belirtisi; egzersiz

sırasında ortaya çıkan, göğüs
orta kesiminde toplanan baskı
veya yanma tarzında ağrı olur-
ken, kadınlarda ise nefes darlığı,
bulantı, kusma, çene ağrısı ve sırt
ağrısı şeklinde olabiliyor. Yine
sersemlik, baş dönmesi, baygın-
lık, üst karın ağrısı, aşırı yorgun-
luk da kadınlarda sık rastlanan
belirtiler. Kadınlar çoğunlukla bu
sinyalleri kalp hastalığına yorma-
dığından önlem almakta gecikili-
yor. O nedenle 20 yaşından
itibaren erkeklerde olduğu gibi
kadınlarda da kolesterol seviyesi-
nin düzenli ölçtürülmesi, açlık
kolesterol seviyelerine baktırıl-
ması, tansiyon ölçümü ve hekim
muayenesi gibi tetkikler hayat
kurtarıcı olabiliyor.

YaNlış 4: “Kalp hastalığı bizde
genetik, önlem fayda etmez!”

Kadınlarda ve erkeklerde gö-
rülen kalp damar hastalıkla-
rının yüzde 90’ından
fazlasından alkol, sigara,
anormal kan yağları,
merkezi yağlanma,
stres, sağlıksız bes-
lenme ve hareketsizlik
gibi değiştirilebilir fak-
törler sorumlu. Dola-
yısıyla genetik
faktörler riski artır-
makla birlikte bu risk-
leri azaltabilecek
önlemler almak her
zaman elinizde. Fazla ki-
lolardan kurtulmak da kalp
sağlığı için önemlidir.

Kalbınıze yanlıs
yapmayın

Kalple ilgili doğru bildiğimiz birçok yanlış var

Kalp rahatsızlığı konusunda birçok bilgi günümüze geçmişten geliyor.
Bu bilgilerin bir kısmı doğru ancak bir kısmı da yanıltıcı bilgiler...
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zor, doğru bilinen yanlışları anlattı

Kalbiniz için 
bel ölçümünüze dikkat!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zor, özellikle bel çevresinin
kadınlarda 88 cm’yi, erkeklerde 102 cm’yi geçmesinin kalp

hastalıkları açısından önemli bir risk oluşturduğunu vurgulayarak
“Karın serbest iken göbek deliği hizasından ölçülmeli, bel

çevresi/boy oranınız yüzde 50’nin altında olmalı” diyor. Kalp sağlığı
için bazı biyokimyasal, biyometrik ve yaşam tarzı ile ilgili risk faktörle-
rini sorgulayarak kısa ve uzun vadeli riskinizi hesaplamanın mümkün

olabildiğini belirten Dr. Utku Zor “Riskli yaşlara girdiniz mi? Kaç kilosu-
nuz? Vücut Kitle İndeksi’niz kaç? Bel çevreniz kaç cm? Açlık şekeriniz kaç

mg/dL? Diyabetiniz var mı? Açlık lipid paneliniz (kan yağları) nasıl?
Kan basıncınız nasıl? Günlük hareket seviyeniz yeterli mi? Adım sayı-
nızı ölçüyor musunuz? Düzenli egzersiz yapıyor musunuz ya da haf-

tada en az 5 gün 30 dakika tempolu yürüyor musunuz? Düzenli
hekim kontrolü ve hekim tavsiyeleri ile bunları düzeltmeniz kalp

sağlığınıza da büyük fayda sağlayacaktır” diyor.

Yılbaşında kuruyemişi az yiyin
Diyetisyen Olcay Barış, yılbaşı gecesi kuruyemişi fazla kaçırmamak gerektiği konusunda uyarılarda bulundu

Yılbaşı sofraları, ziyafet sofra-
ları gibi olur... Eş, dost, akraba
herkes bu sofrada toplanır ancak

muhabbetle yenen yemekler bir süre sonra
şişkinlik de yapabiliyor. Ana yemekten pi-
lava, salatalardan mezelere, meyvelerden
tatlılara kadar gece boyu yiyecekleriniz, ha-
zımsızlık, gaz, mide ve bağırsak rahatsızlık-
larına sebep olabilir. İAÜ VM Medical Park
Florya Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen
Olcay Barış, sağlıklı bir yılbaşı sofrası için
önerilerde bulundu. Yeni yılı heyecanla ve
umutla beklerken sofralarınızı da sağ-

lıklı

hale getirebilirsiniz. İAÜ VM Medical Park
Florya Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen
Olcay Barış hem sofranıza lezzet katacak
hem de sağlığınıza sağlık katacak tüyolar
verdi.

Güne kahvaltıyla başlayın

Yılbaşı günü sabahı tam buğday veya çav-
dar ekmeği, peynir, yumurta, zeytin, yeşillik-
lerin olduğu bir kahvaltı yapın. Meyve ve

kuruyemişlerden oluşan
ara öğünlere yer verin.

Akşam tüketeceği-
niz protein ağır-

lıklı bir

sofra-
dan dolayı öğlen
öğününde çorba,
sebze, yoğurttan olu-

şan bir menü ile
hafif bir öğün

geçirmelisiniz.
Bunların yanında bol su

içerek metabolizmanızı
hızlandırmalı ve fast food

tüketiminden ve sağlıksız atıştır-
malıklardan uzak durmalısınız.

Akşam tüketeceğiniz hindi eti protein,

demir, fosfor ve B grubu vitaminlerinden
zengindir. Izgara, haşlama veya fırında
100 gram göğüs hindi eti sadece 140 ka-
lori içerir. Hindi, diğer et ürünlerine göre
kalori ve yağ ve kolesterol içeriği daha
düşük bir ettir. Yılbaşı sofranızda liften
zengin besinler, özellikle taze sebze ve
meyveler, kuru baklagiller ile tam tahıllı
ürünler tüketmeniz de çok önemli.
Çünkü lif metabolizmayı hızlandıran bir
etkiye sahip. Ayrıca posa, besinlerin kan
şekerinin yükselme hızını düşürerek tok
kalmanızı sağlıyor.

Yeşillik olmazsa olmaz

Sofranızda mutlaka mevsim yeşilliklerine
yer verin. C vitamini içeren yeşillikler et-
tavuk-balık-hindinin içerisindeki demir

emilimini arttırıcı özelliktedirler. Bol sa-
lata hem sindirim sağlığı için hem bağır-
sak sağlığı için çok önemli. Genel bir
kural olarak, vücutta oluşan zararlı mad-
delerin atımını sağlamak ve vücut sıvı
dengesini koruyabilmek için 8-10 bardak
(2,5 litre) su tüketilmesi gerekir. Yılbaşı
günü bol su içerek hem metabolizmanızı
hızlandırabilir hem de toksik öğelerden
arınabilirsiniz.

Fazla kuruyemişe dikkat!

Televizyonun karşısında ya da sohbet
ederken sürekli yenilen kuruyemişler

fazla tüketildiğinde vücutta yağlanmaya
neden olabiliyor. Ancak ölçülü yendi-
ğinde vücuda fayda sağlıyor ve metabo-
lizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor.
10-15 adet badem veya fındık veya 1
avuç ceviz günlük ihtiyacınız için yeterli.
Tatlı ihtiyacınızı hamur işi, şerbetli tatlı-
lar yerine sütlü tatlı veya meyvelerden
sağlamaya çalışın. Hamur işi tatlıları
yoğun kalorileri yanında kan şekerinde
de dalgalanmalar yaratıyor.

Diyestisyen Olcay Barış

Uzmanlar
ağız kokusuna
karşı düzenli
diş fırçalamayı
öneriyor.

Ağız kokusuna
çAre çok
Kötü kokan bir nefes, kişinin hem özel hem de sosyal
ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle ağız kokusunun
sosyal bir sorun haline gelebildiğini belirten Ağız, Diş ve
Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cansu Büyük,
ağız kokusunun bir hastalık olmadığını söylüyor. Peki
ağız kokusu ne zaman hastalık olarak görülmeli? Dr.
Büyük’ün yanıtı şöyle: "Tüketilen sarımsak, soğan gibi
yiyeceklere bağlı olarak ortaya çıkan ya da sabah uyanıl-
dığında sindirim sisteminde biriken gazlar ve dil sırtında
çoğalan bakterilerin oluşturduğu sülfürlü bileşenler ne-
deniyle görülebilen ağız kokusu fizyolojiktir ve tedavi ge-
rektirmez. Dişler ve dil sırtının fırçalanması sonrasında
ortadan kalkar. Yiyeceklerden ve zamandan bağımsız
olarak uzun süredir devam eden, kişinin kendisi veya ya-
kını tarafından fark edilen kötü ağız kokusu ise bir has-
talığın belirtisi olabilir. Bu tip bir ağız kokusu ihmal
edilmemeli, ağız gargaraları, spreyler ve sakızlar ile mas-
kelenmemelidir. Altta yatan etken tespit edilmediğinde
daha büyük sorunlarla karşılaşılabilmektedir."

Diş ipi kullanımı

Ağız kokusu şikayetlerinin %90’ının ağız içindeki sorun-
lardan kaynaklandığını belirten Dr. Büyük, "Diş fırça-
lama ve diş ipi kullanımının düzenli olmaması en büyük
etkendir. İnatçı ağız kokusu genellikle diş çürükleri ve di-
şeti iltihaplarında daha fazla görülmektedir. Tanısı ve te-
davisi kolaydır. Diş hekiminize giderek muayene
edildiğinizde, sorunlar belirlenerek tedavileri yapılır. Ağız
bakımınızı düzenli ve doğru olarak yaptığınızda ve rutin
kontrollerinizi aksatmadığınızda ağız kokusu, problem
olmaktan çıkacaktır" dedi.

Ne zaman şüphelenilmeli?

Ntv.com.tr'nin haberine göre, ağız kuruluğuna neden
olan durumlarda; yetersiz sıvı alımına ya da tükürük sal-
gılanmasını azaltan hastalıklara ve ilaç kullanımına bağlı
olarak da ağız kokusunun ortaya çıkabildiğini dile geti-
ren Uzman, diyet veya oruç tutma durumunda yetersiz
sıvı alımına ilaveten açlığa bağlı olarak vücuttaki yağ ve
proteinlerin enerji olarak kullanılmaya başlaması so-
nucu ortaya çıkan bileşenlerin de ağız kokusuna neden
olabildiğini söyledi. Ağız içi nedenlerin ortadan kaldırıl-
masına ve düzenli ağız bakımına rağmen, ağız kokusu
devam ediyorsa sistemik hastalıklardan şüphe edilmesi
gerektiğine dikkat çeken Dr. Büyük, “KBB enfeksiyonla-
rında, mide rahatsızlıklarında, sinüs ve akciğer kaynaklı
enfeksiyonlarda, diyabet varlığında, böbrek yetmezliği,
karaciğer yetmezliği ve metabolizma bozukluklarında
ağız kokusu görülebilmektedir” şeklinde konuştu.
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Sultangazi'de polise gelen telefon akıl almaz bir dramı ortaya çıkardı. Bir babanın, 18 yaşındaki kızının
evden çıkmasını engellemek için bir yıldır çamaşır makinesine ayağından zincirlediği belirlendi

18 yaşındaki Hatice G. annesi,
babası ve 2 kardeşiyle bir-
likte Sultançiftliği Mahalle-

si'nde oturuyordu. Genç kız, dün polisi
arayarak zincirle bağlandığını söyledi.
Polis, ihbar üzerine gittiği evde korkunç
manzarayla karşılaştı. Evde, anne ve zin-
cirle sol ayak bileğinden çamaşır makine-
sine bağlanmış Hatice G. bulunuyordu.
Polis, üzerinde asma kilit bulunan yakla-
şık 5 metrelik zinciri açamadı.

Zinciri demirci kesti

Genç kız, anahtarın babasında olduğunu
söyledi. Fakat babaya ulaşılamadı. Bunun
üzerine yakınlardaki bir demirciden yar-
dım istendi. Eve gelen demirci, genç kız

ayağındaki zinciri keserek kurtarıldı. Genç
kız, annesi Hazile G. ile ifadeleri almak
üzere polis merkezine götürüldü.

Gitmeme engel olmaya çalıştı

Genç kızın verdiği ifadede babası Zeke-
riya G. tarafından 1 yıldır zincirlendiğini
söylediği öğrenildi. Hatice G.'nin ifade-
sinde, "Daha önce birkaç kez evden kaça-
rak arkadaşlarım yanında kaldım.
Babam, arkadaşlarımın uyuşturucu
madde kullandığını söyleyerek onların ya-
nına gitmeme engel olmak için zincirle-
meye başladı. Babam evde olduğu
zamanlarda kilidi açıyor ancak evden çı-
kacağı zaman tekrar zincirliyordu" dediği
belirtildi.DHA

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona
sahip Pearl of Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4
blok olarak kurulmu�tur. 5000 m2 ye�il ve sosyal alan
içine yerle�tirilmi� 100 daire ve ticari dükkân siz
de�erli dostlar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur. 

Ak�ll� ev, yeti�kin ve çocuk yüzme havuzu,
çocuk oyun alanlar�, yürüyü� yollar� ve kamelyalar,
ortak alanlar için jeneratör,  peyzaj
düzenlemesi, kapal� otopark, 

7/24 güvenli�iyle hayallerinizdeki olanaklar� bir
arada bulundurur. 

Pearl of Silivri, titizlikle tasarlanm�� 2+1 ve 3+1
daire seçenekleriyle hayalinize en uygun seçene�i
sunar. 

Deireler ak�ll� sistem donat�lm�� olup, ankeastre,
klima ve %100 beslemeli jeneratör standart
konfor donat�lar�d�r. 

Güne ku� sesleriyle e�siz deniz manzaras�yla
uyanmak... �ehre ve olanaklara yak�n ancak
karga�adan uzak, tam size ve aileniz göre bir �yuva�
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ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
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Kızını zıncırle bAGlAdı!

olay saat 10.00 sırala-
rında Fındıklı Mahallesi
İpek Sokak'ta meydana

geldi. İddiaya müteahhit ile toprak
sahipleri arasında çıkan anlaş-
mazlık nedeniyle kavga çıktı.
Çıkan kavgada müteahhit yaptığı

binaya ateş etmeye başladı. Bina-
dan camlar kırılırken ihbar üzerine
olay yerine çok sayıda polis ekibi
sevk edildi. Kavgaya müteahhittin
ailesi de karışınca kavga daha bü-
yüdü. Küreklerin de kullanıldığı
kavgayı polis biber gazı sıkarak

önlemeye çalıştı. Takviye polis
ekiplerin gelmesiyle kavgaya karı-
şan 5 kişi gözaltına alınarak polis
merkezine götürüldü. Kavgada 2
kişi darp sonucu hafif şekilde ya-
ralandı. Polisin olayla ilgili soruş-
turması devam ediyor.

Birbirlerine girdiler!
Maltepe'de müteahhit ve toprak sahipleri arasında çıkan kavgada hareketli
dakikalar yaşandı. Silahlı, kürekli kavgada polis biber gazı sıkarak tarafları
ayırdı. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı

Baba tutuklandı
Genç kız, anne ve babasından
şikayetçi olmadı. Ancak
savcılık talimatıyla kadın
sığınma evine yerleştirilmesine

karar verildi. 2'si kız 3 çocuk
babası Zekeriya G. ise
savcılığının talimatıyla
gözaltına alındı. Zekeriya G.

çıkarıldığı mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderildi. Bu
sıra adliye önünde bulunan eşi
Hazile G., "Pişman tabi ki" dedi.

Marketi soyup kaçtılar
Beylikdüzü'nde market çalışanının işyerinin kapısını açtığı sırada
içeri giren pompalı tüfekli ve maskeli 3 kişi, kasada bulunan yaklaşık
13 bin TL'yi alarak, olay yerine  geldikleri otomobille kaçtılar

adnan Kahveci Mahallesi Dere
Sokak üzerinde saat  08.15 sırala-
rında marketi açan çalışan, peşin-

den içeri giren ellerinde pompalı tüfek ve
tabanca bulunan maskeli 3 kişi tarafından et-
kisiz hale getirildi. Daha sonra kasada bulu-
nan yaklaşık 13 bin TL'yi alarak, olay yerine
geldikleri siyah renkli bir otomobille kaçtılar.
Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ekibi sevkedildi. 

Pompalı tüfekle geldiler

Çalışan polise verdiği ilk bilgisinde, "Marketi
açıyordum. Kepenkleri açtım içeri girdiğim
sırada peşimden girdiler. Ellerinde pompalı
tüfek ve tabanca vardı. Sonra kasada bulu-
nan parayı alıp kaçtılar" dediği öğrenildi.
Olayın ardından polis kaçan şahıslarla ilgili
araştırma başlattı. Güvenlik kamera görün-
tüleri de incelemeye alındı. DHA

Alevlerin
arasında

yaşam
savaşı

Beyoğlu'nda iki katlı evde çıkan yangında engelli Suriyeli
kadın alevlerin arasında kaldı. Oğlu tarafından kurtarılan
ve hastaneye kaldırılan Ghada Elsit Sham'ın dumandan
etkilendiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi

Fetihtepe Mahallesi
Okçular Yolu Sokakta
bulunan iki katlı bina-

nın üst katında henüz bilinme-
yen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında içeride bulunan
engelli Suriyeli Ghada Elsit
Sham ve oğlu dumandan etki-
lendi. Engelli kadın oğlu tarafın-
dan dışarıya çıkarılırken, alevleri
gören mahalle sakinleri durumu
itfaiyeye, sağlık ve polise haber
verdi. Engelli Sham'a ilk müda-
hale olay yerine gelen sağlık
ekipleri tarafından yapılırken,
kadın ambulansla hastaneye kal-
dırıldı. Dumandan etkilenen

Sham'ın durumunun ağır ol-
duğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri
yangını kısa sürede söndürerek
kontrol altına alırken, yangın ne-
deniyle sokak içerisinde kısa sü-
reli panik yaşandı.

Kendinden geçti

Görgü tanığı Doğan Tepe "Gel-
diğimizde kadının yerde yattığını
gördüm. Engelli kadın tamamen
kendinden geçmişti. İtfaiye ve
ambulansa haber verdik. Geldi-
ler, götürdüler. Kadının durumu
iyi değildi çünkü baya içeride
kalmış. Elektrik sobası yatağın
üzerine düşmüş" diye konuştu.

Müjdat Gezen
itiraza gitti

Bir televizyon ka-
nalında sarf ettiği
sözler nedeniyle

Metin Akpınar ile birlikte
hakkında soruşturma başla-
tılan Müjdat Gezen, hakkın-
daki adli kontrol kararına
itiraz ederek kaldırılmasını
istedi. Gezen adına mahke-
meye başvuran Avukat Celal
Ülgen, müvekkilinin kızının
kanser olduğunu, Hollan-
da'da tedavi gördüğünü,
müvekkilinin de sık sık kızını
ziyarete gittiğini belirterek,
"Müvekkilimizin yurt dışına
çıkış yasağı, müvekkilimizin
kızı ile olan iletişimini kese-
ceği için gereksiz, fazla ve
müvekkilimize işkence çekti-
recek yöntem olmuştur"
dedi.

Yanıt vermek istedi

İstanbul 3. Sulh Ceza Ha-
kimliği'ne dilekçe ile başvu-
ran Avukat Celal Ülgen,

soruşturma kapsamında
müvekkili Müjdat Gezen
hakkında, yurt dışına yasağı
ve karakola imza vermek yö-
nünden adli kontrol tedbiri
uygulandığını hatırlattı.
Müvekkilinin yaşamı bo-
yunca Türkiye Cumhuriye-
ti'ni, Atatürk'ü, Türk
Milletinin bölünmez bütün-
lüğünü savunduğunu belir-
ten Avukat Ülgen, müvekkili
tarafından kurulan Müjdat
Gezen Sanat Merkezi'nin
dünyanın ilk ve tek parasız
okulu olduğunu belirtti.
DHA

Fatih Portakal’a soruşturma
Gazeteci Fatih Portakal hakkında, ana haber
bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıl-

dığı öğrenildi. Fatih Portakal, 10 Aralık 2018 tarihinde FOX
TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin ardından "Suç
işlemeye alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma
başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen
soruşturma kapsamında program CD'sinin RTÜK'ten is-
tendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de
bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.

Portakal 
hakkında 
soruşturma
başlatıldı.

Bebeği kurtardı
kendisi öldü

Bahçelievler'de eşi ve bebeğiyle
yolda yürüyen adam bir minibü-
sün kayması sonucu ezilerek feci

şekilde can verdi. Elindeki bebek arabasını
son anda ileri doğru iten adam çocuğunun
canının kurtarırken kendisini kurtaramadı.
Olay, Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde
meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Yenice
isimli adam eşi ve bebeğiyle yolda yürüyordu.
Kadın çantasını evde unuttuğu fark ederek
eşinin yanından ayrıldı. Yol kenarında duran
Orhan Yenice bebeğiyle birlikte eşini bekle-
meye başladı. Bu sırada yolda bulunan bir
minibüs, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı so-
nucu yavaş bir şekilde kaymaya başladı.

Feci şekilde can verdi

Elinde bebek arabası bulunan adam Yenice
minibüsünün kendisine doğru geldiğini fark
edince son bir hamleyle bebek arabasını ileri
doğru itti. Bebeğini kurtarmayı başaran talih-
siz adam minibüsün altında kalarak feci şe-
kilde can verdi.

Kafe sahibi
cinayeti anlattı

KüçüKçeKmece'de 6 ay önce
kendisinden ayrılan ve barışma iste-
diğini reddeden iki çocuk annesi

Seher Çetintaş'ı (34) silahıyla yakın mesafe-
den birçok kez ateş ederek öldürdüğü iddia
edilen Ahmet Kalender'in (36) yargılandığı
davada tanıklar dinlendi. Olayın meydana gel-
diği kafenin işletmecisi olan tanık, sanık Ka-
lender'in kadın yerdeyken sırtına doğru ateş
ettiğini belirterek, “Sanık, kadın yerdeyken
'Seni koruyanlar gelsin, seni kurtarsın' dedi"
ifadelerini kullandı. 

Annemi dövdü

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görü-
len duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Kalender
katıldı. Duruşmada Seher Çetintaş'ın kızı
mağdur Z.K. (16) pedagog eşliğinde verdiği
beyanında sanık ile annesinin 3-4 ay annesiyle
aynı evde yaşadıklarını, o dönemde annesi dı-
şarı çıktığında annesi ile sanığın sorun yaşadı-
ğını anlattı. Z.K. "Bir defasında el kaldırdı,
diğerinde de annemin elmacık kemiğini kırdı.
Evdeyken annem ile sanık, karşılıklı hakaret
sözleri söylediler. Tartışmalar nedeniyle evden
ayrıldık. O bölgede kiralık ev bulamayınca zo-
runlu olarak sanığın oturduğu apartmanda
bir yer bulduk. Sanığa söylemedik. 1-2 ay
sonra asansörde sanık, bizi görünce farkına
vardı. Arayıp rahatsız ediyordu. Bir kez alkollü
kapımıza geldi. Polis varken 'İstersen şikayet et
bakalım ne olacak' dedi" diye konuştu.

Seni koruyan gelsin

Tanık A.Z. de olayın meydana geldiği kafenin
işletmecisi olduğunu, bahçede oturduğu sı-
rada silah sesi duyduğunu ve sesin geldiği yere
yöneldiğini belirterek şunları söyledi: "Silahın
mermisini mekanizmaya vermeye çalışıyordu.
Kadın yerde yatıyordu. Sanık, kadın yerdey-
ken sırtına doğru ateş etti. O sırada müşterim
olan polis memuru, sanığı etkisiz hale getirdi.
Hatırladığım kadarıyla ölen yerdeyken, 1-2 el
silah sesi duydum."
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L ÖSEV’in Emek Atölyesi’ne destek
veren 400 kadın, bu soğuk kış
günlerinde çocuklar üşümesin

diye örnek bir projeye imza attı. Kadınla-
rın tamamı organik iplerden ürettikleri el
emeği ürünler, Küçükçekmece Belediyesi
tarafından LÖSEV’e teslim edildi. Ürün-
ler, Anadolu’nun dört bir yanındaki Lö-

semi hastası çocuklara gönderilecek

Hevesle ördüler

Hünerli Eller Çarşısı'nda bulunan kadın-
ların kampanyaya büyük bir hevesle des-
tek verdiklerini belirten Küçükçekmece
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü Hünerli Eller Çarşısı Koordinatörü
Gülsüm Özalp, "Yaklaşık 20 gün önce
LÖSEV için bir örgü kampanyası başlat-
tık. Hünerli Eller Çarşısı'nda bir yıldan
beri 400'e yakın katılımcımız oldu. Bu ka-
dınlarla bu kampanyayı paylaştığımızda
çok samimi geri dönüşler oldu. Bizimle
birlikte hareket etmek istediler. 20 gün
içerisinde elliye yakın çanta ve koliyle bir-
likte biz LÖSEV'e geldik. Yapmış olduk-
ları örgü; bu örgülerin içerisinde eldiven,
atkı, amigurumi, çorap ve benzeri birçok
örgüyü biz LÖSEV yararına bağış yap-
mak istedik ve bu vesileyle de LÖSEV'e
geldik. Yaklaşık 400 kadınla birlikte biz
çok soğuk hava koşullarında, çok sıcak
bir atmosferde bu örgüleri meydana çı-
kardılar. Onları çok tebrik ediyorum" şek-
linde konuştu.

Hepsi onlara ulaşacak

Hünerli Eller Çarşısı'nda örgü ören ka-
dınlara teşekkürlerini ileten LÖSEV İs-
tanbul Halkla İlişkiler Koordinatör
Yardımcısı Neslihan Çelik, "LÖSEV'in de
bu anlamda yürüttüğü LÖSEV Emek
Atölyesi Projesi kapsamında biz de gö-
nüllülerimizle, ev hanımlarıyla ve hatta
emeklilerle bu tür çalışmalar kapsamında
bir araya gelip atölye çalışması şeklinde
örgüler yapıyoruz. Onlar da önemli bir
sosyal sorumluluk projesi başlatıp bizlere
destek oldular. Küçükçekmeceli kadınlara
teşekkür ederim” dedi.

Çocuklarımız ısınsın

Örgü kampanyasına destek veren rek-
lamcı Hürriyet Ceylan (58) duygularını
şu sözlerle dile getirdi: “Hünerli Eller
Çarşısı'nda bulunmak ayrı bir keyif. Ço-
cuklarımız için çalışıyoruz, çok keyif alı-
yoruz bugünden. Şu an atkı yapıyorum
en sevdiğim renklerden. Onları da ısın-
masını istiyorum bir an evvel sağlığına
kavuşmasını istiyorum hepsinin. O mut-
luluğu yaşamak istiyoruz hepimiz.”

İ nsan evladı hatırlamayı pek sevmez
çünkü güzel anıları olsa bile farkında
olarak ya da olmadan yaptıklarının

hatırlatılmasını pek sevmez, siz olsanız
sever misiniz? Oysa “gerçekler mızrağın çu-
vala sığmayacağı kadar ayan beyan 
açık ve net”. 

Belli zaman aralıklarında ister haber
ister köşe yazılarında belli yerlere gelen
veya seçilmek için aday olanların geçmişi
araştırılır anılar tazelenir. Bu durumda ya-
pılanlar bazen övgü bazen de yergi olmakta. 

Günümüz toplumsal yaşamında devlet
yöneticileri seçilmiş veya atanan kim olursa
olsun dün dündür bugün bugündür diyerek
yaptıklarına ve yapacaklarına açık kapı bı-
rakması aymazlığın dik alasıdır. İnsan ev-
ladı doğar, büyür yani olgunlaşır ve belli bir
süre sonunda yaşamını yitirir, bu doğanın
kanunu kimse karşı çıkamaz; efsane de olsa
Kral Gılkamış bile ölümsüzlüğü aramış ama
bulamadığı bir gerçek.

Geleceğe geçmişi hatırlatmak anı bırak-
mak insan evladının en önemli sorumluluğu-
dur. İlkin yaşadığı mağara ya da benzer
yerlerde duvar resimleri çizdi ve sonra re-

simlerle yaşamı anlattı. Bununla da kal-
madı konuşmaya ve yazıya döktü yaşamı
işte onlardan bize kalan belgeler ve yazıtla-
rın çözülebildiğinde anlıyoruz ki günümüz-
deki sorunlardan pek farklı değillermiş.
Devleti yöneteninden tutunda eli silahlı ve
yakası kalkık uygulayıcıların kraldan çok
kralcı oldukları bugünde aynı durumdadır. 

Teknolojik gelişmeler yaşamımızı kolay-
laştırdığı gibi belgelendirilmiş ama geç-
mişte kalmış birçok yaşamsal toplumsal
anılar tarihi ders olarak okutulmakta.
Hemen herkes bilir “aynı yerde aynı suya
giremeyiz”, keza akıllıyız  “tökezlediğimiz
çukura ikinci kez düşmeyiz” bu gibi hatır-
lanması gerekli bilgiler tarihi olaylarla açık-
lanmakta. 12 Eylül 1980 Askeri Faşist
Cuntası toplumsal belleğimizi olduğu gibi
bireysel belleğimizi de tarumar etti. Toplu-
mun dinamikleri okuyan gençlik,  eğitimli
çalışanlar ve emeğinin hakkını arayanlar ve
bunların toplumsal yaşamdaki öncüleri/ön-
derleri yiğitçe mücadele verdiler kimi kahpe
kurşunla, kimi darağacında kimi işkencede
ölürken ve binlercesi de kör hücre de yıl-
larca mahpus yattı. 

Kapitalist/emperyalizmin günümüzdeki
baş jandarması A.B.D. eski baş jandarma
İngiltere ile 1950’li yıllarda Türkiye, İran,

Pakistan ve çevresindeki ülkeleri de kapsa-
yan CENTO vasıtasıyla o zamanki SSCB’ye
karşı bir hat oluştururken aslında bu ülkele-
rin iç işlerine müdahale etmeye başladı.
1970’lerde Türkiye, İran, Pakistan ve Orta
Doğu hattında emeğin dayanışmasını, temel
hak ve özgürlükleri 12 Eylül 1980 ile darbe
indirdi. O günden bugüne “ekmek, emek ve
temel hak ve özgürlükler” rafa kalktı. Top-
lumda yaratılan travma neticesinde bellek-
ler silindi hatta devletin arşivleri bile yok
edildi. Darbecilerin kurtarıcı olduğu yala-
nına yine sol içinden ve mazlumların arasın-
dan çıktı, bunların kimi ANAP da kimi
MDP de yer aldı. Birileri ki bir zamanlar
“acele etmeyin çabuk karar vermeyin biraz
daha bekleyelim..” diyenlerden bazıları 12
Mart ve 12 Eylül’e “darbe” diyemeyenler
kendileri gibi olmayana “anomali” olarak
bakmayı sol saydılar. İşte bunların bir kısmı
1990’lı yılların ortasında “boynerci” oldu,
bu tutmayınca müteahhİT “veziroğlu”nun

partisinde kendilerine yer buldular; diğer
kısmı da “yetmez ama evet” diyerek hep
güçlüden yana tavır alarak “adam” sayıl-
maya baktılar. Bu da tutmayınca
“zaman”ın modasına uyarak “abantçı”
olup çıktılar. 

12 Eylül’den beslenen zihniyet ne kadar
eli kalem tutan, geçmişte sol içinde bulun-
muş ağzı iyi laf yapan varsa sayfalarını on-
lara açmakla kalmadı toplantılarda oturum
başı harçlıklarını da vererek yanına çekti.
Bu süreçte birçokları ünlü yazar ve gazeteci
olup kitaplarını bastırdı kimileride işletme
sahibi oldu işini büyüttü, hatta bazıları
deniz aşırı yere tatile bile gitti “zaman”ın
keyfini çıkardı. Ama hırs ve bencillik insan
olma değerlerini yok saydı ve akabinde
kendi aralarında iktidar savaşı başladı ve
kim ayakta kaldıysa onun yanına yanaştılar.

1980’lerin sonunda 12 Eylül baskıların-
dan sıyrılmaya çalışan toplumun aydın ve
ileri kesimi ile emek ve sendikal mücadelesi
verenlerin toplumda yarattığı muhalefetin
etkileri yerel seçimlerde görüldü. Sosyal de-
mokrat(!) görüntüdeki partinin seçilmişleri-
nin kimi “cebi delik, ayakkabısı pençeli”
kimi “toros binek aracı” olan kişiler sonra-
dan görmüşler gibi ilkin elbiselerini, sıra-
sıyla arabalarını ve sonun da eşlerini de

değiştirerek bilinçaltındaki hırs ve bencille-
rini hayata geçirdiler. Sonradan görmeler
gibi bu dönemin devam edeceğini sandılar;
dönemlerinin sonunda oy aldıkları emek
güçlerini karşılarına alarak yerel yönetim-
lerde özelleştirmeye gittiler. Bu kısa dönem
sonun da sırf onların değil toplumun da
kara günlerinin 12 Eylül’ün takkeli dönemi-
nin başlangıcıydı. 

1980’lerin sonun da yerel seçim netice-
sinde darbecilere ağır bir yenilgi verdirilmiş
bile olsa yerel yönetime gelen adı sosyal-de-
mokrat ya da demokratik-sol ya da her
neyse uygulamalarıyla toplumsal ve emek
muhalefetini çürüterek baskı dönemi güçle-
rine ve gericiliğe davet çıkarmıştır. Bir
dönem aynı dergide yazı yazdığım sevgili
Aydemir ve Kemal’in dediği gibi “toplumu
ve solu çürüterek çok daha kötü gericilikleri
mümkün kıldığına şahit olduk”. Bunların
içlerinden kimi birçok yerde hanedanlığını
kurarak çalışmadan rantiyeci olarak ya-
şamlarını sürdürürken geçmişlerinin hatır-
latılmasını esefle karşılamakta. 

Hatırlanması gerekli çok şey var ama
sayfalar yetersiz, kelimeler kifayetsiz ve
zaman yetersiz. Yeni yılınızı şimdiden kutlar
sevdiklerinizle birlikte huzurlu, mutlu, say-
gılı ve barış günleri diliyorum.

Hatırlamak ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’ndaki
400 kadın, ilmeklerini lösemili çocuklar için attı.
Proje kapsamında örülen yüzlerce eldiven, 
atkı, bere ve oyuncak LÖSEV’e bağışlandı

TÜRKAN ERVAN
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DERMAN OLSUN

Ev Hanımı Buket Vural (42) ise, “Çocuklarımıza bir yararımızın olması çok güzel. 
Su an atkıya başladım sonra şapkasını da öreceğiz. Ortam çok güzel. Bize verdiği bu
fırsat için Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum ” diyerek duygularını
ifade etti. Kader Akpınar (39) da, çocuklara örgüden oyuncaklar yaptığını belirterek,
“Benim penceremden baktığınızda çocuklar çok önemli. Eğer bir çocuğu bir damla
mutlu edebiliyorsam okyanus kadar mutlu oluyorum. Bunları örüyorum. Belediyemiz
Hunerli eller çarşısı ile bayanlara çok destek oldu. Biz bayanlar bu çarsıyla evimize katkı
da sağladık. Başta ilçe belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediyeye teşekkür

Çevre dostu çocuklar
arel Üniversitesi öğrencileri
anaokulu çağındaki çocukların
yaş ve seviyelerine uygun bir şe-

kilde geri dönüşüm ve sıfır atıklar konu-
sunda eğitim verdi. Büyükçekmece
Belediyesi ve Arel Üniversitesi işbirliğiyle
düzenlenen proje kapsamında ilçede eği-
tim veren 11 okulun anasınıfı öğrencilerine
görsel ve işitsel aktivite yöntemleriyle geri
dönüşüm anlatıldı. Deniz görüntüsü veri-
len alanın içerisindeki atıkları toplayarak
geri dönüşüm kutularına atan minik çevre-
ciler etkinlikler bittikten sonra kukla ve ani-
masyon gösterilerini izleyerek kahkahalara
boğuldu. Keyifli bir gün geçiren çevre
dostu minikler toprağa havuç ve fıstık to-
humları ekerek günü sonlandırdı.

Hafıza ömür boyu kalıyor

Çevre dostu bir gelecek yetiştirmek için bu
tür çalışmaların devam edeceğini söyleyen
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Ağaç yaşken eğilir. Çocuk-
larımıza ufak yaşlarda ne kadar bilgi, ne
kadar eğitim verirsek gelecekte de o kadar
bilinçli bireyler yetiştirmiş oluruz. Çocuk-
lukta öğrenilen bilgiler hiçbir zaman unu-
tulmuyor ve hafızada ömür boyu kalıyor.
O yüzden eğitime en küçük yaşlardan iti-
baren başlıyoruz. Çevre Koruma ve Kont-

rol Müdürlüğümüz geri dönüşüm konu-
sunda ilçedeki okullarda sürekli eğitim ve-
riyor. Okulları ziyaret ederek öğrencilere
düzenli olarak çevre temizliği ve geri dönü-
şüm konularını anlatıyoruz. Bu kez de
minik yavrularımıza onların anlayabileceği

şekilde çeşitli aktivitelerle geri dönüşüm ko-
nusunu anlattık. İlçedeki anaokullarımızda
geri dönüşüm etkinliklerimiz devam ede-
cektir. Arel Üniversitesi öğrencilerine ve
ekibime teşekkür ediyorum” ifadesini kul-
landı. BARIŞ KIŞ

Büyükçekmece Belediyesi ve Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü
öğrencileri geleceğe temiz bakan çevre dostu öğrenciler yetiştirmek için yeni bir projeye imza attı

Silivri için
güzel haber
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu,
yıllardır Silivri'nin kanayan yaralarında biri
olan ve bugüne kadar birçok kazaya ve
karmaşaya sebep olan Selimpaşa kavşağı
battı-çıktı ve geometrik düzenleme projesine
başlandığının müjdesini verdi

selimpaşa  trafiğinin kangren haline gel-
miş kavşak noktasındaki yoğunluğu azalt-
mak ve olası kazaların önlenmesi maksadı ile

İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından tasarlana-
rak onaylanan  geometrik düzenlemeye ilişkin açıklama
yapan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu,
açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İstanbul'un Avru-
pa'ya açılan kapısı olan Silivri'mizin girişi hükmündeki
Selimpaşa'da ki tıkanmaya, düzensizliğe ve tehlikeye he-
pimiz şahittik. Yıllardır çözülemeyen ve adeta Silivri'mi-
zin kanayan yarası dediğimiz Selimpaşa kavşağının
düzenlenmesi noktasındaki gayretlerimiz çok şükür
sonuç verdi. Göreve geldiğimiz günden bu yana takip-
çisi olduğumuz konuların en başına gelen bu sorun
artık ortadan kalkıyor.  İBB Meclisinde onaylanan geo-
metrik düzenleme çalışmamızın ihale süreci tamam-
landı. Selimpaşa geometrik kavşak düzenlememizde
şantiye aşamasına kadar gelindi.”

Maliyeti 50 milyon

Projenin maliyeti ve detayları hakkında da konuşan Bo-
zoğlu, “Selimpaşa kavşak düzenlemesinin toplam mali-
yeti yaklaşık 50 milyon lira olacak. Projenin gerçekleşme
sürecinde, İlgili tüm altyapı kurumlarına ait mevcut alt-
yapı tesislerinin yeni proje güzergahına göre yeniden
tesis edilecek. Şimdiden bütün ilçemize hayırlı, uğurlu
olsun” diye konuştu. ZEYNEP VURAL

Gaziosman-
paşa Beledi-
yesi, elverişsiz

hava şartları ve olası kar
yağışlarının meydana ge-
tirebileceği olumsuzluk-
lara karşı kar mesaisi
başlattı. Kar yağışının yo-
ğunlaşması halinde Gazi-
osmanpaşa Belediyesi
Ulaşım Müdürlüğü ekip-
leri, ulaşımın aksamaması
için ana cadde ve sokak-

larda trafiğin sağlıklı bir
şekilde akışını sağlamaya
çalışacak. Elverişsiz hava
şartlarında tuzlama ve yol
açma ekipleri, ilçenin belli
noktalarında hazır bekle-
tilecek. 

24 saat görev

Cadde ve sokaklarda 50
araç ve 100 personel kışın
olumsuz etkilerini azalt-
mak, vatandaşların rahat

ve konforlu bir ulaşım
sağlamak için 24 saat
görev başında olacak. Ay-
rıca karla birlikte ka-
panma ihtimali olan
güzergâhların açık tutul-
ması için 2.500 ton tuz
hazır bulunuyor. Olum-
suz hava şartlarında has-
taneye gidemeyen yaşlı ve
engelli vatandaşlar için de
hasta nakil aracı görev
başında olacak.

GOP kışla mücadele edecek

ILMIK ILMIKKüçükçekmeceli
kadınlar ördükleri
berelerle birlikte
LÖSEV’e umut oldu.

Büyükçekmeceli
minikler çevre
eğitimi aldı.
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İlhami IŞIK

S ilivri Yeni Ma-
halle Murşit
Sokak sakinleri,

fosseptik taşması nede-
niyle atık suların sokağa
yayıldığını ve sağlıkla-
rından endişe ettiklerini
belirterek bu sorunun

çözümü için çağrıda bulundu. 20
yıldan beri aynı sorunu yaşadıkla-
rını dile getiren vatandaşlar, “Her
gelen ilçe başkanı, belediye başkanı
ve kurum müdürü söz verdi. Fakat
hiçbiri bu sorunu çözmedi” tepki-
sini gösterdi. Sosyal medya üzerin-
den siyasilere ve İSKİ yetkililerine
çağrı yapılması sonucu, Silivri
İSKİ Müdürü Ruhi Şahin, Yeni
Mahalle Muhtarı Yavuz Alçi ve
teknik personeliyle birlikte Mür-
şit Sokak sakinleriyle görüştü. 

20 yıldır bizi oyalıyorlar

Mahalle sakinlerinden Orhan
Alkaya, 20 yıldan beri aynı so-
runu yaşadıklarını belirterek bu
duruma el atılmasını istedi.
“Hem kokudan duramıyoruz
hem de sağlığımızdan korkuyo-
ruz” diyen Alkaya, “Çocuklarımız
buralarda top oynuyor. 20 yıldır
hep oyaladılar bizi” ifadelerini kul-
landı. İSKİ Müdürü Ruhi Şahin
ise sorunun çözümü için uğraştık-
larını belirterek, “Proje hazırlandı.
Kaymakam beyle de görüşüldü.
2019 yılında seçimlerden sonra ya-

pılacak. 2017 yılında Selimpaşa
Atık Su Arıma Tesisi yapıldı. Yeni
yeni hizmetler hızlanıyor. Yatırım-
lar yeni yapılıyor” şeklinde açıkla-
mada bulundu. Vatandaşların
tepki göstermesi üzerine İSKİ Mü-
dürü Ruhi Şahin, “Beyefendicim
birbirimizi güzel dinlersek çözüme
ulaşırız. Biz çözüm için buradayız”

dedi. Bunun üzerine ma-
halle sakini Orhan Alkaya,
“Sizin konuşmalarınızdan
ben yapılacağına inanmıyo-
rum” diye cevap verdi. Alka-
ya'ya sinirlenen Şahin,

“Seçimlerden sonra Nisan ayında
geleceğiz buraya. Projesi hazır her
şeyi hazır” diye konuştu. 

Müdür kokuyu alamadı

Vatandaşların kokudan şikayet et-
mesi üzerine İSKİ Müdürü  Ruhi
Şahin, "Ben hiç koku alamıyorum"
cevabını verdi. Şahin'in açıklama-

ları mahalle sakinlerini tatmin et-
medi, Mahalleli, "Bugüne kadar
hep söz verdiler. Ama kimse bir
şey yapmadı. Biz ne zaman ara-
dıysak vidanjör gelip suyu çekiyor.
Burada 500 metrelik yer var. Bura-
nın alt yapısının yapılması lazım.
Burası 2019'da olmayacak 2020'de
de olmayacak" tepkisinde bu-
lundu. Bu tepki üzerine Şahin,
"Tamam biz 2019'da geleceğiz.
Utanacaksızız değil mi? 20 yıldır
bekliyorsunuz da 4 ay neden sab-
redemiyorsunuz?" diyerek vatan-
daşları azarladı. 

“ Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır.
Kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler
gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya

bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur, içe-
riye bakan uyanır, kendini keşfeder.” Diyor Carl G.
Jung. Belki de dünyanın en zor işidir kendine dışarı-
dan bakmak. İnsanın, sanki kendisi bir başkasıymış
gibi, kendi içine dışarıdan tarafsız bir noktadan ba-
kabilmesi, olabilecek en adil bir bakış açısı edinme-
sine yol açar ama çok zor. Kendimden biliyorum,
bunu becermek kendine karşı tarafsızlaşmak müm-
kün değil. 

Ama bunu becerdiğine inandığım çok değerli in-
sanlar var; onların kişisel anılarımdan anladığım ka-
darıyla buna yoğun düşünme süreçleri sonrası
ulaşmışlar. Mesela ünlü Çinli düşünür yaşadığı bir
hikayeyi şöyle anlatır. “Gençken tekneler beni büyü-
lerdi. Küçük bir kayığım vardı ve yalnız başıma göle
açılırdım. Saatlerce orada kalırdım. 

Bir seferinde güzel bir gecede kapalı gözlerle, ka-
yığımda meditasyon yapıyordum. Akıntı aşağı boş
bir kayık geldi ve benimkine çarptı. Gözlerim kapa-
lıydı, bu yüzden şöyle düşündüm: ‘Biri kayığıyla
geldi ve kayığıma çarptı.’ İçimde öfke yükseldi. Göz-
lerimi açtım ve öfke içinde adama bir şey söyleye-
cekken kayığın boş olduğunu fark ettim. O zaman
hareket edecek yön kalmadı. Öfkemi kime ifade ede-
cektim? Kayık boştu. Yalnızca akıntı aşağı yüzü-
yordu ve gelip benim kayığıma çarpmıştı. 

Bu yüzden yapacak hiçbir şey yoktu. Öfkemi boş
bir kayığa yansıtamazdım. Gözlerimi kapattım.
Öfke oradaydı ama çıkış yolu bulamadığımdan göz-
lerimi kapattım ve öfkeye doğru geri geri yüzdüm.
Ve o boş kayık benim fark edişim oldu. O sessiz
gece, içimde bir noktaya geldim. O boş kayık benim
ustamdı. Ve artık biri gelip bana hakaret ettiğinde
gülüyorum ve diyorum ki: ‘Bu kayık da BOŞ…’
Gözlerimi kapatıyorum ve içeriye gidiyorum." 

Öfkeden, yalandan ve her türlü kaygı verici dav-
ranışlardan arınmak için, onları anlamsızlaştıracak
çok büyük hakikatler arayışına girmeye gerek yok;
sadece onları bırakmak, terk etmek yeterlidir.
Çünkü öfkeyi ve yalanı terk ettiğimizde hakikat ile
aramızda var olan pürüzleri ortadan kaldırmış olu-
ruz. Hakikatler bizim bir adım ötemizde duruyorlar.
Onlara ulaşmak için bizi onlardan uzaklaştıran ya-
lanlardan kurtulmamız yeterlidir. Kolay bir işten söz
etmediğimi biliyorum, çünkü bütün yalan ve öfkeli
davranışların kökenin de toplumun ön yargıları ve
ön kabulleri vardır. Kültür yolu ile zihin dünyamızın
bir parçası olan bu davranış ve tutumlar bizi geliştir-
miyor; tam tersine biz her gün onlarla yaşadığımız
için bizi, vasatlaştırıp, kusurlarımız ile yaşamaya
mahküm ediyor.  

Bunca lafı niye ediyorum? Şunun için geçen gün
Sakarya’da bir cinayet işlendi. Bir baba öldürüldü
ve on altı yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Cinayetin
nedeni sosyal medyaya ‘’bir Kürt, Kürt olduğunu
söylediği için katledildi’’ başlığıyla yansıdı. Valilik
başka açıklamalar yaptı. Karşılıklı suçlama ve farklı
hikaye edilme biçimleri bir süre sonra ciddi biçimde
kafaları karıştırdı.

Ben size daha basit ve daha rasyonel bir durum-
dan söz edeceğim. Hiç kimse hiçbir cinayeti toplu-
mun ona sağladığı meşruiyet olmadan işleyemez.
Sakarya’daki katil de son tahlilde toplumda var
olan bu ön kabulden hareket etmiştir. Bu tolerans ve
meşruiyet cinayet işlemesini kolaylaştırmıştır. Dola-
yısıyla ileri sürülen cinayet sebepleri çok önemli de-
ğildir. Bütün cinayetlerde ileri sürülen haklı sebep
pek önemli değildir. Önemli olan cinayetleri meşru
gören anlayıştır. 

Sırf bu anlayış tek tek cinayetleri, seri cinayetler
dönüştürür. Cinayet, adı üstünde cinayettir ve cina-
yetin faali katildir. Nedeni ne olursa olsun bu cina-
yetlerin mutlak surette en ağır ceza ile
cezalandırılması gerekir. Ama iş bununla bitmez.
Biz hepimiz içimizdeki öfkeyle mücadele etmek zo-
rundayız. Içimizdeki öfkeyi kontrol etmeden bu ci-
nayetleri durduramayız: çünkü bu cinayetler yine
içimizdeki öfke gibi içimizde olan o büyük yalanlar-
dan besleniyor. İçimizdeki yerleşik yalanlar adam
gibi bir ruh temizliği yapmadan dışarı atılamazlar.
Ruhumuz yıkanamaz. Ruhumuz yalan ve öfkeden
arınmaz.

Gerçeği aramaya gerek yok:
Yalanı bırak yeter

SECIM VAR
HIZMET YOK

Silivri Yeni Mahalle Mürşit Sokak'ta
altyapı sorunu nedeniyle taşan 

foseptik çukurları vatandaşı çileden
çıkardı.  Mahallelinin sosyal 

medyadan çağrı yapması üzerine
mahalleye giden Silivri İSKİ Müdürü

Ruhi Şahin, sorunun çözümü için
yerel seçimlerden sonrasına gün

verdi. Şahin'e tepki gösteren
vatandaşlar, “Bu mahallede siyasi

rant yok. Bundan dolayı önemsen-
miyoruz” serzenişinde bulundu

ANIL
bODUÇ

hAbER

Tuğba Alkaya’ya

Tepki

MAHALLEDE siyasi rant
olmadığı için sorunları-
nın çözülmediğini savu-
nan vatandaşlar,
"Burada siyasi rant yok.
Ondan dolayı da buraya
yardımcı olan yok. Her
evin önünde kendisine
ait bir foseptik var. Yağ-
mur yağınca bu çukurlar
taşıyor. 1990'dan beri bu
şekilde. Seçim zamanı
herkes geliyor. AK Parti
Meclis Üyesi Tuğba Al-
kaya burada oturuyor.
Bu pisliği çekiyor. Ama
bugüne kadar bu sorunu
dile getirdiğini duyma-
dık" açıklamasını yaptı. 

Tuğba Alkaya

Cuma Namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden randevu talep edeceğinin sorulması 
üzerine, "Benim kapım herkese açık" diyen Erdoğan, "Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum" dedi

CUMA namazını Üsküdar'daki
Hz. Ali Camii'nde kılan Erdo-
ğan namaz çıkışı açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ı burada Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Mü-
dürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
karşıladı. Erdoğan'a, 'Esad rejiminin
Münbiç'e girdiği' iddiaları soruldu. Erdo-
ğan bu soruya, "Suriye'nin Münbiç'e yö-
nelik böyle bir psikolojik şu anda bir
çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde ol-
duğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını
dalgalandırma gibi bir durumun oldu-
ğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesin-
leşmiş ciddi bir şey yok. Bir saat kadar
önce arkadaşlarımla görüşmeleri yaptım.
Kesin bir şey söz konusu değil. Tabii Rus-
ya'nın bu noktada ciddi resmi makamla-
rın ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde
kesinleşmiş bir şey yok" dedi.

Heyet Moskova'ya gidecek

Yarın sabah bir heyetin Moskova'ya gide-
ceğini belirten Erdoğan, "Kaldı ki yarın
sabah biliyorsunuz buradan benim he-
yetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Ba-
kanım, Savunma Bakanım, İstihbarat
Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim
ve büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gi-
decekler ve orada bu konuları etraflıca
ele alacaklar. Ardından benim de sayın
Putin ile hem telefon hem Moskova
veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok
ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay
sadece Münbiç değil, oradaki terör ör-
gütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye

yönelik çalışmamızdır. Bizim bütün he-
defimiz burada YPG'nin gerekli dersi al-
masıdır. Bu konuda kararlığımız da
tamdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvet-
lerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ben
işin detayına girmeyeceğim. Çünkü bu
konuda istihbarat ölüdür. İstihbaratı diri
tutarsanız, buradan netice alamazsınız.
Biz Türkiye olarak bölgede her türlü
adımı atmış bulunmaktayız. Özellikle de
Münbiç, Halep'te atılan adımlarımız var.
Zaten gözlem kulelerimizin durumunu
biliyorsunuz. Gerek ABD ile olan görüş-
melerimiz, gerekse de Rusya ile olan iliş-
kilerimiz sağlıklı bir şekilde devam
ediyor" ifadelerini kullandı. 

Kahveyse kahve, çaysa çay

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gö-
rüşme açıklamasının sorulması üzerine Er-
doğan, "Benim kapım herkese açık. Ama
Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum.
Biliyorsunuz Bay Kemal Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi ile arası pek iyi değil. Ama Bay
Kemal'den izin alırsa, seve seve karşılarım.
Kahveyse kahve, çaysa çay onu da ikram
ederim" açıklamasını yaptı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan,"Hedefimiz yarın (bugün)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla
birlikte ilçe adaylarını da açıklamak" diye
konuştu. DHA

IMAMOGLU’NA
KAPIM ACIKAltınok Öz

Personel için 
dayanışma gecesi
Kartal Belediyesi çalışanları Kartal
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde
dayanışma gecesi düzenledi. Gecede
konuşan Kartal Belediye Başkanı Op.
Dr. Altınok Öz, “Belediye person-
elinin de dayanışma fonu veya 
kooperatifi olsun” dedi.

KARTAL Belediyesi çalı-
şanları birlik ve beraberlik
oluşturmak hedefiyle da-

yanışma gecesi düzenledi. Gecede
konuşma yapan Kartal Belediye
Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,
“Bugün Kartal Belediyesi çalışan-
ları, birlik ve dayanışma örneği ser-
giliyor. Benim daha önce
başhekimlik yaptığım hastanede
var olan yardımlaşma uygulaması-
nın belediyelerde de olmasını ister-
dim. Personel dayanışma fonu
veya kooperatifi olsun diye hep
söylemişimdir. Daha önce böyle
çalışmalar yaptık ancak olmadı.
Onu kurabilseydik, büyük bir da-
yanışma grubu da kurmuş olacak-
tık” diye konuştu.

Katılım yoğun oldu

Geceye Kartal Belediye Başkanı
Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra;
Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Mustafa Fehmi Okay, Ata-
türkçü Düşünce Derneği Kartal
Şube Başkanı Kemal Aslan, siyasi
parti temsilcileri, Kartal Belediyesi
Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve
belediye çalışanları katıldı.

Erdoğan,
İmamoğlu
ile ilgili
sorulan
sorulara
yanıt verdi.

İSKİ Müdürü Ruhi Şahin, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 2018
yılının basın raporunu açıkladı. Türenç, "Sınır

Tanımayan Gazeteciler Örgütü’ne göre Türkiye
basın özgürlüğü alanında 180 ülke arasında

157’inci sırada ve basını özgür olmayan
ülkeler arasında yer almaktadır” dedi

BASINKonseyi 2018 yılının
basın raporunu Basın Kon-
seyi merkezinde açıkladı.

Açıklamada basın konseyi üyeleri de
hazır bulundu. Türenç, "İki yılın ar-
dından, bu yılın 8’inci ayında kaldırı-
lan OHAL’den sonra, yeni Türkiye
sisteminde de gazeteciler yine toplu

gözaltı ve tutuklamalara maruz kaldı.
Yargı, medyanın üzerinden adeta si-
lindir gibi geçti. Haberlerde ve yazı-
larda iktidara yönelik en küçük
eleştiride bulunan meslektaşlarımıza
hemen 'örgüt' yaftası yapıştırılarak so-
ruşturmalar başlatıldı, peş peşe dava-
lar açıldı. Aralarında Basın Konseyi
Yüksek Kurulu Üyesi Yazgülü Aldo-
ğan’ın da bulunduğu çok sayıda gaze-
teci, tartışmalı iddianame ve
gerekçelerle hapis cezalarına çarptı-

rıldı. Gazetecilik ‘terör suçu’ sayılarak
bir çok gazeteci, yasalarımızdan kaldı-
rılan idamın karşılığı olan ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezalarına
mahkum edildi” dedi.

Ilıcak'ın hapis cezası

Nazlı Ilıcak’ın hapis cezası almasına
da değinen Türenç, "En son, 2 yıl
önce yaptığı sosyal paylaşımından do-
layı, Ilıcak hakkında açılan dava, yılın
son günlerinde, karara bağlandı.

Cumhurbaşkanına hakarette bulun-
duğu iddiasıyla,1 yıl 2 ay hapis ceza-
sına çarptırıldı” dedi.

180 ülke içinde 157'nci

Türenç, açıklamasının devamında şu
ifadeleri kullandı; "Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü’ne göre Türkiye
basın özgürlüğü alanında 180 ülke
arasında 157’inci sırada ve basını
özgür olmayan ülkeler arasında yer al-
maktadır.”

Gazeteciler özgür değil

Pınar Türenç



B elediyenin Kültür İşleri Müdür-
lüğü tarafından, Ümraniye Kültür
ve Sanat Merkezi, Prof. Dr. Nec-

mettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet
Akif Kültür Merkezi ve Cemil Meriç
Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezinde kart
okuyucu cihazlar kuruldu. Kültür Kart’a
sahip olan vatandaşlar, katıldıkları her
programa özel olarak kartlarına yüklenen

puanlarla,
hem aktif olarak

kültür sanat programlarında öncelik, hem
de  çeşitli ödüllerin sahibi olacak.Ayrıca
belediyenin düzenlediği çeşitli organizas-
yonlara katılımlarında kart sahibi öncelik
hakkı kazanacak.

Kazananlar duyurulacak

Ümraniye Belediyesi yetkililerinin paylaş-
tığı bilgilere göre, Kültür Kart kullanımı

için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.
Kişiye özel ve başkasına devredilemez
olan kartı başkasının kullanımı duru-
munda kart ve puanlar iptal ediliyor. Bir-
den fazla kart kullanımı veya başkasının
kartının kullanımı tespitinde her iki kart
sahibinin de üyelik, puan ve kartları iptal
ediliyor.

Puan toplamak lazım

Puan toplama noktaları Ümraniye Bele-

diyesi’nin belirlemiş olduğu etkinlik kitap-
çığında yazılı salonlarda aktif olurken,
farklı salonlarda okutulan kartlara puan
veriliyor. Salonlarda bulunan cihazlar
programların başlama saatine entegreli.
Etkinlik saatinden 15 dakika önce ve et-
kinlik bitmeden 15 dakika öncesinde puan
toplama noktaları aktif oluyor.Etkinlik ve
puan kazanımlar ise her ay yayınlanan
Kültür Kitapçığı ile ilan ediliyor.
DHA
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A ynı zamanda Ardahan'ın gelini olan
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun

rakibi Cemal Canpolat boş durmamış, ve
alttan alttan il başkanlığı yapmaya devam
ettiğini ileri sürenler İmamoğlu'nu Canpo-
lat'ın aday ettiğini ima etmekteler. 

Çok az bir oy farkıyla makamını Kaftan-
cıoğlu'na kaptıran ama kendisi gibi kurt
politikacılarla çalışmalarını sürdürdüğü

ileri sürülen Canpolat'ın il başkanı olmasa
da aday belirleyecek kadar güçlü olduğu da
ima ediliyor gibi. Arkadaşı, dostu, sırdaşı
İmamoğlu'nun beklenmedik anda aday 
edilmesinden.

Bazılarınızın, Canpolat ve İmamoğlunun
yıldızının yeniden parlamasına kızdığınızı
biliyorum. Ancak çaresiz olduğunuzu da
biliyorum.

Çünkü Canpolat'ın ve ekibinin Kılıçda-
roğlu'nu ikna edip CHP Parti Meclisinden
onay alıp  sürpriz şeklinde İmamoğlunu
ilan ettirdiği yönünde iddialar bulunmakta-
dır ve Büyük Şehir adayının İstanbul'un 39

ilçesinin büyük bölümünde söz
sahibi olacağı ve adayları belirleyeceği ve
bunların çoğunu Canpolat'ın işaret edeceği
ileri sürülmektedir.

Canpolat'ın kendisinin Şişli'de Belediye
Başkan Adayı ilan ettireceği gibi başta
CHP'nin kalesi olarak bilinen İstanbul'un il-

çelerinde de söz sahibi olacağını da ileri sü-
renler Kaftancıoğlunu'da görmezden gel-
diği görülmektedir.

Tabi bunlar Canpolat'ın 'Bu işi ben yap-
tım' şeklinde kendisine yakın basın ve
medya kanalıyla kamuoyuna pompalaya
dursun aslında rakibi olan ve kendisininde
İstanbul'un bir ilçesinde Belediye .başkan
adayı olacağı ileri sürülen Kaftancıoğlu'nun
bir kadın oluşu, doktor oluşu ve mütevazi-
liği mi diyelim yoksa 'Kervan yürür!..' diye-
rek işine baktığını da tahmin edebiliriz. 

Yani mevcut CHP İl Başkanı ve Kılıçda-
roğlu'ndan sonra İstanbul'da isim belirle-

mede etkili olan Kaftancıoğlu'nun, İma-
moğlu'nun aday göterilmesinin yanı sıra İs-
tanbul'un 39 ilçesinin belediye başkan
adaylarını, belediye meclis üyelerini belirle-
mekle uğraştığı için ve bu nedenle boşta
kalan Canpolat gibi İmamoğlu'nun yanında
poz veremediğinden ve bu nedenle Canpo-
lat'ın İmamoğlu'dan çok gazete ve medyaya
yansımasının getirdiği bir algıdır bu yaşa-
nan manzara. 

Kısacası İstanbul'da noktayı ve virgülü
koyacak olan isimin Canpolat deği,l Dr.
Kaftancıoğlu olduğunu herkes iyi
bilmelidir.

Kaftancıoğlu'nun mu
Canpolat'ın zaferi mi? Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Ümraniye Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine katılan vatandaşları Bosna Hersek'e götürecek

hem kUltUrlen
hem gez

Ümraniye Belediyesi’nin ilçe sakinlerinin kültürel ve sanatsal
etkinliklere ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Kültür
Kart uygulaması faaliyete geçti. Kart ile kültür programlarına
katılanlar topladıkları puanlarla Bosna Turu ödülü şansının
bulunduğu açıklandı.Ayrıca biriken puanları karşılığında
keman, gitar, ney, org, bağlama, paten, tablet, saat, çanta,
kulaklık, takım forması, bisiklet, hard disk, ebru seti 
gibi birçok ödülün de edilebileceği belirtildi

Akın var akın Kartal’a akın

Kartal Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlar için düzenlediği, Kartal’ı tanıtan Ring Turu’na 2 ayda bin 500 vatandaş katıldı

KARTAL Belediyesi'ni
ilçenin mahallelerinde
başlattığı ve ilçedeki

tüm mahalleleri dâhil ettiği tanı-
tım turlarından 2 ay içinde bin 500
kadın faydalandı. Talebe göre belli
aralıklarla yapılan etkinlikler kap-
samında bu kez Yakacık Çarşı
Mahallesi’nin kadınları tarihi ve
kültürel bir gezintiye çıktı. Kartal
Belediye Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Fehmi Okay, ilçede biten ve
devam eden projelerle ilgili ayrın-
tılı bilgiler verdi. Amacımız sosyal
projeler yapmak diyen Başkan
Yardımcısı Okay, “Turistik kent-
lerde şehir otobüsleri vardır. Şeh-
rin önemli yerlerini gezdirir,
gösterirler. Bizim amacımız da
Kartal’a verilen hizmetlerin yete-
rince bilinmediği düşüncesiyle ilçe
sakinlerine bu hizmeti sunmak ve
sosyal projeler yapmak” dedi.

20 mahalle 20 kreş

Tanıtım turunda vatandaşların
projeler hakkında bilgi sahibi ol-
masını ve hizmetlerden yararla-
nan vatandaş sayısının
artırılmasını amaçlandığını ifade
eden Okay, hizmetlerinde iddialı
oldukları noktalardan birinin kreş-
ler olduğunu aktardı. Okay, Kar-
tal’da şu anda 3 tanesi proje
aşamasında olmak üzere top-
lamda 17 tane kreşlerinin bulun-
duğunu vurgulayarak
“Önümüzdeki dönem içinde her
mahalleye 1 kreş, Kartal’da 20
mahalle olduğu için 20 tane kreş
yapma hedefimiz var. Ama bu
sayı daha da artabilir. Çünkü çok
büyük bir talep alıyoruz. İnsanlar

bu konuda bizden çok memnun-
lar” dedi.

Bu zamana kısmetmiş

Doğma büyüme Kartal’da yaşadı-
ğını dile getiren 58 yaşındaki
Suzan Selçuk, “İstanbul’da Bizan-
slıların yaşadığını biliyordum.
Ancak Kartal’da olduklarını bilmi-
yordum. Gerçekten yapılan kazılar
sayesinde tarihimizi bize anlatan
başkanımıza sonsuz teşekkürle-
rimi sunuyorum” diye konuştu.
Bir diğer ilçe sakini 74 yaşındaki
Ayşe Kalça ise, “Ben şu ana kadar
çocuk büyüttüm ve evlendirdim.
Ancak bu yaşta sosyalleşebildim”
dedi. 1993 yılından itibaren Kar-
tal’da yaşadığını belirten Nesrin
Akay da 61 yaşında ilk defa Kartal
Belediyesi ile Kapadokya’ya tur
gezisine gittiğini söyledi. Akay,
“Orada Kartal’ın isminin anılması
bence gurur verici bir olay” dedi.

Birçok yeri gördüler

Gerçekleştirilen tanıtım turunda;
Neyzen Tevfik Kolaylı Heykeli,
Eşekli Kütüphaneci Anıtı, Srebre-
nitsa Soykırım Anıtı, Kartal Sanat
Akademisi, Dragos Kazı Alanı,
Dragos Su Sporları İskelesi,
Masal Müzesi ve Rauf Denktaş
Anıtı hakkında bilgi verildi. Masal
Müzesi gezisi sırasında, 40 yıldır
Kartal’da yaşadığını anlatan Na-
zife Hüner, “Çok güzel bir etkinlik.
Yalnız ben gelmek için çok geç
kalmışım. Bulunduğumuz masal
müzesi belediyemizin Sunay
Akın’la birlikte düzenlemiş olduğu
bir proje. Çocukluğumuza dön-
dük burada” diye konuştu. DHA

Büyükçekmece
hayat verdi

SOLUNUM yetmezliği nedeniyle
sağlık problemi yaşayan 4 yaşın-
daki Mehmet Halit Ercan’ın yar-

dım çağrısına Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün kayıtsız kalmadı.
Büyükçekmece Belediyesi ve hayırsever bir
vatandaşın desteğiyle zeka ve yürüme en-
gelli olan Mehmet Ali Ercan’a belediye
ekipleri tarafından solunum cihazı temin
edildi. 

Artık nefes alabiliyorlar

Minik Mehmet Ali’nin solunum cihazına
ihtiyacı olduğunu duyar duyma harekete
geçen Başkan Dr. Hasan Akgün, “Mehmet
Ali evladımızın solunum yetmezliği yaşadı-
ğını duyduğumuz an hayırsever vatandaşı-
mızla birlikte solunum cihazı aldık.
Mehmet Ali solunum cihazıyla artık ra-
hatça nefes alabiliyor. Ayrıca hayırsever va-
tandaşımıza da bu örnek davranışından
ötürü çok teşekkür ederim” şeklinde ko-
nuştu. 

Ercan ailesinden teşekkür

Tepecik’te ikamet eden Ercan ailesi solu-
num cihazı alabilecek durumda olmadıkla-
rını bu nedenle kendilerine yardımda
bulunan Başkan Dr. Hasan Akgün ve ha-
yırsever vatandaşa teşekkürlerini ileterek
çok mutlu olduklarını belirtti. BARIŞ KIŞ

AltınbAş Üniversi-
tesi tıp Fakültesi’nin,
bahçelievler Medical-

park Hastanesi ve Hukukçu He-
kimler Derneği ile birlikte
düzenlediği Sağlık Çalışanlarına
şiddete Çözüm Önerileri Sempoz-
yumu’nu sona erdi. Sempozyum,
birçok akademisyen, tıp öğrenci-
leri, sağlık hukukçuları, sağlık yö-
neticileri ve sivil toplum
örgütlerinin yanı sıra şiddet mağ-
durları ve hasta yakınlarının da
yer aldığı geniş bir katılımla dü-
zenlendi. Sonuç bildirgesinde, son
yasa değişikliği ile sağlık çalışan-
larına yönelik şiddete uygulanan
cezaların artırılmasının olumlu
yönde atılmış bir adım olduğu vur-
gulandı ancak caydırıcılığın arttı-

rılması için maddenin revize edil-
mesi gerektiği belirtildi.

Ağırlaştırılması lazım

Sempozyumun ev sahiplerinden
Altınbaş Üniversitesi tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. tunç Fışgın, yasa
değişikliği ile şiddete uğrayan
sağlık çalışanının şikâyetine gerek
kalmadan dava açılmasının

olumlu bir gelişme olduğunu belir-
terek, “Saldırının tekrarı duru-
munda ilk cezanın ağırlaştırılmış
biçimde çekilmesi gerekir” dedi.
Üniversite olarak sağlık çalışanla-
rına yönelik şiddete özel bir önem
verdiklerini belirten Prof. Dr. Fış-
gın, ilerleyen dönemde bu konuda
bir sempozyum daha gerçekleşti-
receklerinin altını çizdi.

Sağlıkta şiddete ceza talebiSağlıkta şiddete ceza talebiSağlıkta şiddete ceza talebiSağlıkta şiddete ceza talebiSağlıkta şiddete ceza talebiSağlıkta şiddete ceza talebiSağlıkta şiddete ceza talebiSağlıkta şiddete ceza talebiSağlıkta şiddete ceza talebi

Vatandaşlar gezip, katıldıkları; sergi, konser, müze gibi etkinlikler karşılığında Ümraniye Belediyesi tarafından puan alacak ve yurt dışı gezisine katılma hakkı elde edecek.
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SPOR

Futboldan, basketbola, voleybola kadar sporun her türlü branşında dolu dolu bir yılı geride bıraktık

B eşiktaş forması giyen Cenk Tosun, İngil-
tere Premier Lig takımlarından Everton ile
anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşın-

daki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Be-
şiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında Everton'a
transfer olan Cenk Tosun, Türkiye için rekor bon-
servis bedeliyle Süper Lig'den ayrıldı. Cenk, Tür-
kiye'den yurt dışına en yüksek bonservis
bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe
geçti. Milli futbolcu, Fenerbahçe'den 2015 yılında
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16
milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan
Moussa Sow'un rekorunu ele geçirdi. Bu trans-
ferle Cenk ayrıca, Medipol Başakşehir'den sezon
başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4
milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ün-
der'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen
yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.

ArdA geri döndü

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına
kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme
imzaladı. Böylece Arda Turan, 6,5 sezon sonra
Süper Lig'e döndü. Galatasaray'dan 2011-2012
sezonu başında 12 milyon avro bonservis bede-
liyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçir-
diği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu
başında bu kez 34 milyon avro net bonser-
vis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi
Barcelona'ya geçti. Katalan ekibinin
kadrosunda 2,5 sezon kalan Arda,
Medipol Başakşehir'e kiralık olarak
transfer oldu. Arda Turan, 2,5 sezon
boyunca formasını giydiği Barcelona
ile 55 maçta 15 gole imza attı. Milli
oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya
Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası,
bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA
Süper Kupa kazandı.

gAlAtAsArAy'dA bAşkAn değişti

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kuru-
lu'nda mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük
sağlayan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün
37. başkanı oldu. Sarı-kırmızılı kulübün 100.
dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray
Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy
alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağ-
layan Mustafa Cengiz, kulübün 37. başkanı se-
çildi.

kış OlimpiyAtlArı nefes kesti

Sporda 2018 yılı şubat ayında PyeongChang Kış
Olimpiyatları ön plana çıktı.  Güney Kore'nin Pye-
ongchang, Gangneung ve Jeongseon bölgele-
rinde düzenlenen olimpiyatlara 95 ülkeden
yaklaşık 2 bin 900 sporcu katıldı. Türkiye'yi olim-
piyatlarda çeşitli branş ve kategorilerinde 8
sporcu temsil ederken, Türk sporcular dereceye
giremedi.

kulüpler birliği bAşkAnı OrmAn

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1 Şu-
bat'ta yapılan Kulüpler Birliği Vakfının seçimle-

rinde başkanlığa seçildi. Vakfın Maslak'taki mer-
kezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda
Orman, 17 kulübün desteğini alarak başkanlık
koltuğuna oturdu. Başkan Orman'ın yardımcılık-
larını ise Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil
Gevrek ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir
yapacak.

kAdınlAr sAhAyA çıktı

Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, fi-
nalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79
yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Mar-
din'de düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa
ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi 2. kez Türkiye
Kupası'nın sahibi oldu.

eskrimde rekOr kırdık

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve
Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda milli
sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kadınlar kılıç
kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Deniz
Selin, Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbra-
him Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kate-
gorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu
olarak tarihe geçti. Deniz Selin Ünlüdağ'ın yanı

sıra Nisanur Erbil ve Aylin Ça-
kır'ın yer aldığı Türkiye Yıl-

dız Kadın Kılıç Milli
Takımı, İtalya'ya 45-

36 üstünlük kura-
rak bronz
madalyaya
uzandı. Türkiye,
böylece yıldız
yaş grubunda

takım halinde Av-
rupa şampiyonala-

rındaki ilk
madalyasını elde etti.

Eskrimde gelen tarihi başa-
rılar bununla da sınırlı kalmadı. Deniz Selin Ünlü-
dağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki
şampiyonluğu ve Yıldız Kadın Kılıç Milli Takı-
mı'nın üçüncülüğünün ardından bir ilk de genç
kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı. Şampiyo-
nada Aylin Çakır, genç kadınlar kılıç kategori-
sinde bronz madalya kazandı. Milli eskrimci,
elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim
tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türki-
ye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.

beşiktAş üzdü

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 tu-
runda veda etti. Bayern Münih'e Almanya'da ya-
pılan ilk maçta 5-0 yenilen Beşiktaş, güçlü
rakibine Vodafone Park'ta da 3-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçların ardından Av-
rupa defterini kapattı.

kOmşu gerildi

Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ve AEK futbol
takımları arasındaki maçta çıkan olaylar uzun
süre uluslararası spor gündemini meşgul etti. Ev
sahibi PAOK oyuncularının hakeme itirazlarının

yanı sıra Toumba Stadı'ndaki taraftarın yoğun
tepkisi sonrası sahada olaylar çıktı. PAOK Kulübü
Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki tabancayla sa-
haya girmesinin ardından maç hakem tarafından
ertelendi. Yunanistan hükümeti, ülkedeki en üst
futbol organizasyonu Yunanistan Süper Ligi'ne
bir süre ara verdi. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA)
de kulüp başkanı Savvidis'in belinde silahla sa-
haya girmesi nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya
aldı.

erzurum'dAn AdAylık bAşvurusu

Erzurum, 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik
Oyunları'nı düzenlemek için aday olmak isteyen
kentlerin değerlendirileceği diyalog sürecine
resmi başvurusunu yaptı. Fenerbahçe ile Beşik-
taş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı
final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar ne-
deniyle tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Yönetim Kurulu, tatil edilen Fenerbahçe-
Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oy-
nanmasına karar verdi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye
Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden
oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çık-
mayacağını açıkladı.

eczAcıbAşı
sevindi

Eczacıbaşı VitrA
Voleybol Ta-
kımı, Kadınlar
CEV Kupası fi-
nali rövanş
maçında Bela-
rus temsilcisi
Minchanka'yı 3-
0 yenerek, şampi-
yonluğa ulaştı.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanarak önemli
bir avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip,
evinde de rakibini 3-0 mağlup etti ve CEV Kupa-
sı'nda şampiyon oldu.

şAmpiyOn gAlAtAsArAy

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son hafta-
sında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yenen Galata-
saray, 21. şampiyonluğuna ulaştı. Ziraat Türkiye
Kupası'nda ise Teleset Mo-
bilya Akhisarspor, fi-
nalde
Fenerbahçe'yi
3-2 yenerek
tarihinde
ilk kez bu
kupayı
müzesine
götürdü.
Futbolda
İngiltere
ekibi Liverpo-
ol'u 3-1 yenen
İspanyol temsilcisi
Real Madrid, UEFA Şampi-
yonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez şampiyon

olurken, Fransa'nın Olympique Marsilya ta-
kımını 3-0 mağlup eden İspanyol kulübü

Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi ku-
pasını kazandı.

dünyAnın en iyisi
frAnsA

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018
FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatis-

tan'ı 4-2 yenen Fransa, şampiyonluğa
ulaştı. Fransa, tarihinde ikinci kez Dünya

Kupası'nı kazanmayı başardı. Başkent

Moskova'daki
Luzhniki Sta-
dı'nda oyna-
nan final
maçında
Fransa'ya
şampi-
yonluğu
getiren

golleri,
18. da-
kikada
Mandzukic
(kendi kalesine),
38. dakikada penaltıdan Griezmann, 59.
dakikada Pogba ve 65. dakikada Mbappe

kaydetti. Hırvatistan'ın golleri 28. dakikada
Perisic ve 69 dakikada Mandzukic'ten geldi.

Dünya Kupası'nda üçüncülüğü ise İngiltere'yi
2-0 yenen Belçika elde etti.

rOnAldO Juve'ye gitti

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ro-
naldo, İspanya'nın Real Madrid ekibinden İtal-
ya'nın Juventus takımına transfer oldu.
Juventus'un, Portekizli yıldız Ronaldo için Real
Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon avro bon-
servis bedeli ve FIFA kuralları çerçevesinde
12 milyon avro ek ödeme yapacağı belirtildi.
İtalya temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan
33 yaşındaki Ronaldo, 2009'dan bu yana
forma giydiği Real Madrid'de 438 karşılaş-
mada 450 gol ve 131 asistlik performans 
sergiledi.

Dörtlü Final organizasyonunun fi-
nalinde Romanya temsilcisi CSM
Volei Alba'yı 3-0 yenen sarı-siyahlı
ekip, şampiyonluk kupasını havaya
kaldırdı. Basketbol THY Avrupa Ligi
Dörtlü Final organizasyonunda ise
Fenerbahçe Doğuş, finalde İspanya
temsilcisi Real Madrid'e 85-80 kay-
betti. Bilyoner.com Kadınlar Bas-
ketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
şampiyonluğunu ilan etti. Play-off
finalinin dördüncü maçında konuk
ettiği Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-
53 yenen sarı-lacivertli ekip, seride
durumu 3-1'e getirdi ve 2017-2018
sezonunu şampiyon tamamladı.

Ali Koç 
dönemi
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan
Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin
736 geçerli oyun 16 bin 92'sini ala-
rak başkanlığa seçildi. Eski başkan
Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda
kaldı. Koç, Fenerbahçe'nin 37. baş-
kanı oldu. Sarı-lacivertliler bu ayda
ayrıca sportif direktörlük görevi için
Damien Comolli ve Hollandalı tek-
nik direktör Phillip Cocu ile 3'er yıl-
lık sözleşme imzaladı.

en iyisi
Salah
İngiltere Profesyonel Futbolcular
Birliği (PFA) tarafından verilen Pre-
mier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü,
Liverpool'da forma giyen Muham-
med Salah kazandı. 26 yaşındaki
Salah, Manchester City'den Kevin
De Bruyne, Leroy Sane, David
Silva, Tottenham'dan Harry Kane ve
Manchester United'dan David de
Gea'nın arasından sıyrılarak ödüle
layık görüldü.

2018 dolu 
dolu geCti

Sporda 2018 yılı, 
dünyada ve Türkiye'de

önemli başarılar ve 
gelişmelere sahne oldu.

Peki en çok akıllarda
neler kaldı? Cevabı 

haberimizde

Vakıfbank
tarih yazdı
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) GastroArt Kulübü
öğrencileri haftanın üç günü Hayata Sarıl Lokantası’nı 
ziyaret ederek evsiz insanlara yemek pişirip servis ediyor
iGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastro-
nomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Gastro-
Art Kulübü öğrencileri haftanın üç günü
Hayata Sarıl Lokantası’nı ziyaret ederek
evsiz insanlara yemek pişirip servis ediyor.
Hayatı boyunca zorluklar yaşadığını, zor-
lukların üstesinden gönüllüğe dayanan
projelerle gelinebileceğini vurgulayan Ha-
yata Sarıl Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Tükrükçü, “Evsiz insanların hayat-
larına olabildiğince dokunmaya çalışarak
bir tabak yemek aracılığıyla da olsa kay-
bedilen güven ve aile ortamının tekrar
oluşturulması için çalışıyoruz” dedi.

Onları düşünen birileri var

Sokakta yaşayanlara destek vermek ama-
cıyla 2017 yılında, Hayata Sarıl Derneği
çatısı altında kurulan Hayata Sarıl Lo-
kantası, gündüz normal müşterilere,
akşam ise yaşamını sokakta idame ettir-

mek zorunda olan evsizlere hizmet edi-
yor. Gönüllüğün ve yardımseverliğin top-
lum için önemine değinen Ayşe
Tükrükçü, “Evsiz, ötekileştirilen ve top-
lumda yok sayılan insanların topluma
geri kazandırılması amacıyla kurulduk.
Onları düşünen birilerinin olduğunu his-
settirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Farklarını ortaya koydular

Yardıma ihtiyacı olanlara, kimsesizlere,
öğrencilerle sıcak yemek sunduklarını dile
getiren GastroArt Kulübü Danışmanı
İGÜ Öğretim Görevlisi Elif Zeynep Özer
ise şöyle konuştu: “Ünlü şeflerin de
yemek pişirerek iyilik halkasına katkıda
bulunduğu Hayata Sarıl Lokantası’nda
İGÜ GastroArt Kulübü öğrencileri belli
dönemlerde gönüllü olarak çalışıyor. Sos-
yal sorumluluklarını yerine getirerek, fark-
lılıklarını ve farkındalıklarını ortaya
koyuyor. Ayşe Tükrükçü’nün hayatında

yaşamış olduğu zorluklara rağmen dim-
dik ayakta durması ve hayata sımsıkı sa-
rılması hepimize örnek olacak bir
davranış biçimi. Bu bizim de hayata sım-
sıkı sarılmamızı sağlayacak bir proje. Öğ-

rencilerin evsizlere yemek dağıtırken göz-
lerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessüm
beni çok etkiliyor. Herkesi bu projeye des-
tek vermeye davet ediyorum” diye ko-
nuştu. DHA

Aferin size cocuklar

Üniversite öğrencileri örnek bir davranışa imza atarak taktir topladı.

Bahçeşehir Okyanus Koleji Güzel
Sanatlar Lisesi öğrencileri el emeğiyle
yaptıkları 140 farklı ürünün yer aldığı
sergi açtı. Sergiden elde edilecek gelir,
Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Bah-
çeşehir Okyanus Koleji Güzel Sanatlar
Lisesi öğrencileri sanatla sosyal sorum-
luluk projesini birleştirmek amacıyla 2
ay süren bir çalışmaya imza attı. Kara-
kalem, kutular üzerinde ebru boyama-
ları, tişört üzerine baskı çalışmaları gibi
birbirinden farklı 140 ürünün ortaya
çıktığı çalışmalar sonucunda öğrenciler
sergi düzenleyerek ürünlerini satışa
sundu. Lisenin müzik bölümü öğrenci-
lerinin de yan flüt ve kemanlarıyla eşlik
ettiği sergiden elde edilecek gelir Meh-
metçik Vakfı’na bağışlanacak.

Sanat artı sorumluluk

Okyanus Kolejleri Görsel Sanatlar Ana
Bölüm Başkanı Zerrin Şen, sanat eğiti-

minin iyiye ve güzele götürdüğünü vur-
gulayarak, sergiyi açma amaçlarının
sanat ve sosyal sorumluluğu birleştir-
mek olduğunu söyledi. Öğrencilere sos-
yal sorumluluk bilinci kazandırmak
istediklerini dile getiren Şen, “Öğren-
cilerimiz, 2 ay boyunca
bu çalışmaları
yaptılar ve
basında
gör-

dükleri şehit ailelerine bir nebze de olsa
yardımcı olmak istediler. Böylece ortaya
yaklaşık 140 eser çıkardılar" dedi. Öğret-
menlerin de öğrencilere büyük destek
verdiğinin altını çizen Şen, “Karakalem,

tişört üzerine çalışmalar, kutular
üzerine ebru çalışma-

ları var”  diye
konuştu.

Mehmetçik için sergi

2 018 Ocak Ayından beri pilot uygu-
lama olarak başlatılan “Evden
Okula Güvenli Yolculuk” projesi yıl-

sonuna kadar 4 okulda başarıyla uygulandı.
Yaklaşık 120 öğrenci bu eğitimlerden yara-
landı. Eğitimler bu kez Beyoğlu İmam Hatip
Ortaokulu’nda devam etti. Öğrenciler önce
sınıflarında teorik eğitimi aldı. Daha sonra
İETT Eğitim Aracında aldıkları pratik eği-
tim ile bilgilerini pekiştirdi.

Diğer yolcuları rahatsız etmeyelim

Toplu taşıma araçlarında sırt çantası taşır-

ken nasıl davranmamız gerektiğini bir ör-
nekle canlandırdıktan sonra konuşan Be-
yoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi
Ahmet Yasin Kurt, “Çantalarımızla başka-
larını rahatsız etmememiz gerektiğini öğ-
rendik. Çantalarımızı düzenli olarak
taşımalıyız ve İstanbulkartımızı otobüse
binmeden önce hazırlamalıyız” ifadelerini
kullandı. Diğer yolcuların haklarına saygı
gösterilmesi gerektiğini belirten 10 yaşın-
daki öğrenci Recep Yavuz, “Otururken ya-
nımızdaki kişinin koltuğuna da
oturmamalıyız. Çantamızı da koltuğa koy-

mamalıyız” şeklinde konuştu.

Büyüklere seslendiler

Seyahat ederken bilinçli olunması gerekti-
ğine vurgu yapan 10 yaşındaki Ömer Ali
Özyağlı, yaşlı yolculara seslendi. Onlara yer
vermek istediklerini ancak bunu isteklerin
kendilerine ricayla yapılması gerektiğini be-
lirten Özyağlı, “Yaşlılar ‘Yavrum çok yorgu-
num bana yer verebilir misin? Oturmak
istiyorum’ dedikleri zaman onlara tabii ki
yer veririz. ‘Çıksana’ diye konuşurlarsa
bundan çok rahatsız olurum” diye konuştu.
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MINIKLER ICIN 
GUVENLI YOLCULUK

Saygılı olalım
Öğrencilerin eğitimlerden olumlu
etkilendiğini aktaran İETT Eğitim
Müdürü Abdülhamit Çetin, gü-
venli yolculuk için nelere dikkat
edilmesi gerektiğini şu cümlelerle
anlattı:“Toplu taşıma araçları
özellikle günümüzde çok önemli
yer teşkil ediyor. Dışarıda bekle-
yen yolcularımızın daha fazla sı-
rada beklememeleri için
duraklarda beklerken seyahat
kartları hazır tutulmalı. Seyahat
esnasında kapı önlerinde beklen-
memeli ve yeni binen yolculara
yer açılmalı. Duraklara yakla-
şınca butona basılmalı ve büyük-
lerimize karşı saygılı olunmalı.”

Birce babaannesine özendi
Geçtiğimiz yaz uzun saçlarını kısacık kestiren oyuncu
Birce Akalay, bir dergiye verdiği röportajda babaannesine
özendiği için saçlarını kısacık kestirdiğini anlattı.Şamdan
Plus dergisine konuşan Akalay, yeni imajı hakkında şun-
ları söyledi: “Saçlarımı kestirmem sekiz aydır konuşulu-
yor. Serüvenim, saçlarımın yıpranmasından dolayıydı. Bir
de babaanneme benziyorum. Onun gençlik yılları 'Frank-
furtta geçmiş. Fotoğraflarına bakıp kısa saçlı hallerine
özenirdim. Projelerden dolayı kestiremiyordum.”

Bağcılar'da iyilik hali

Bağcılar Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü ve Ruhsat
Denetim Müdürlüğü perso-
neli, çocuk haklarına yönelik
anlamlı bir etkinlikte yer aldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çocuk Çalışmaları Birimi ve
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Göç Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi tara-
fından düzenlenen “Çocuk
İşçiliğini Önleme” projesi
kapsamında bir seminer dü-
zenlendi. Üniversitenin
Santral Kampüsü’ndeki
program, Prof. Dr. Pınar
Uyan Semerci’nin “Çocuk
Hakları ve İyilik Hali” üze-
rine yaptığı oturumla baş-
ladı. İlk oturumda çocuğa
dair algı, çocukluk, çocuk
hakları ve çocuğun refahı
üzerine konuşuldu.

Çırak yetişmesi lazım

Söz alan bazı çalışanlar

“Bizlerle yapılan çalışma-
lar yanında medya çalış-
maları da yapmak gerekli.
Bazı dizilerde cam silen
çocuk çok mutlu gösterili-
yor. Böyle olunca insanlar
da çocuk işçiliğini kabul
ediyor. Aile üzerinden bi-
linçlendirme yapmak da
önemli” derken bazıları
da “Çocuklar çalışmasın
diyoruz ama çırakların
yetişmesi lazım. 18 yaşın-
dan sonra bir çırak yetiş-
mesi çok zor” yorumunda
bulundu. Katılımcılar,
“Hafif iş nedir?”, “Ağır ve
zor iş nedir?”, “Bağcı-
lar’da en çok görülen ço-
cukların çalıştığı işler
nedir?” sorularına cevap
verdi. Bu konuşmalardan
hareketle çözüm önerile-
riyle oturum sonlandı-
rıldı. 
TÜRKAN ERVAN

Birce
Akalay,

kısa
saçları

hakkında
bilgi

verdi.

Yılbaşı alışverişleri başladı
Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı alışverişi için telaş
başladı. Avcılar'daki marka ve indirim çadırında
monttan kazağa, çantadan ayakkabıya kadar
birçok indirimli ürün satışa çıktı. Soğuk havaya
rağmen ürünlere ilgi vardı. Çadırda kadın kazak-
ları 15 liradan başlıyor. Erkekler gömleklerinde
fiyatlar 40 liradan başlıyor. 100 liraya kadar de-
ğişiyor. İndirimler sadece kıyafette değil mutfak
ürünlerinde de geçerli olunca evlilik hazırlığı ya-
panlar da indirim-
den yararlanıyor.

Eminönü 
uğrak yer

Yılbaşı hazırlıkları
kapsamında İs-
tanbulluların
uğrak noktaların-
dan birisi de Emi-
nönü oldu.
Yarımadada yıl-
başı süsü satan
esnaf memnun.


