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Çatalca AK Parti Belediye
Başkan adayı Mesut Üner,

Çatalca’da değişimin şart oldu-
ğunu, her kesime özel projeler ile
geldiklerini ifade etti. Yatırıma, kal-
kınmaya, gelir artırmaya ve istih-
dama özellikle odaklandıklarını
söyleyen Üner, "Çalışan da mutlu
olacak, emekli de. Onların gördük-
leri eksikliklerle yarınlarımızı inşa
edeceğiz" diye konuştu. 
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Her kesime 
özel proje 

Eski Başbakanlardan Nec-
mettin Erbakan, ölümü-

nün 8'inci yıl dönümünde
Zeytinburnu Merkezefendi Me-
zarlığı'nda bulunan kabri başında
anıldı. Anma programına katılan
Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, "Erbakan
hocamız mükmin bir insandı. Ha-
yatını bu davaya adamış bir insan
olduğuna şahidiz" dedi. 
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Erbakan 
unutulmadı

Bakırköy Adliyesi'ne bal-
tayla girmeye çalışan bir kişi

gözaltına alındı. Öğle saatlerinde
adliyeye gelen Serdar G. (28) "Ada-
letimle geldim" diye bağırdı. Güven-
lik görevlileri baltayı fark edince
durumu polise bildirdi. Polis, şüp-
heliyi gözaltına alarak Polis Merke-
zi'ne götürdü. Serdar G, polis
merkezinden çıkarken, “Top tüfekle
gelmemden daha iyiydi” dedi.
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Adliyeye
baltayla geldi
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Esenyurt’ta spor 

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Büyük-

çekmece Belediye Başkan Adayı
Mevlüt Uysal, Karaağaç Mahalle-
si’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Uysal, “Burayı Osmanlı köyü
şeklinde yeniden yapalım. İstan-
bul’daki örnek yapılaşmayı buradan
başlatalım. Türkiye’nin her yerinden
gelip ziyaret edilen bir yer olsun bu-
rası” dedi. I SAYFA 4
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Silivri Bulgaristan Göçmen-
leri Kültür ve Dayanışma

Derneği'ni ziyaret eden DSP Belediye
Başkan Adayı Selami Değirmenci,
"Üniversitelerle ilgili bir çok girişim
oldu ama nihayete eremedi. Silivri’ye
devlet üniversitesi kazandırmak en
büyük hayalimiz. Üniversite ilçemize
büyük katkı sağlar" dedi. I SAYFA 5

En büyük hayalimiz
devlet üniversitesi
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AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı Binali

Yıldırım, "Acil işlerden bir tanesi, tramva-
yın yerin altına alınması. Bunu liste başına

yazdık. Çırpıcı ve Kazlıçeşme’ye aktarma
merkezi kuracağız" dedi. Yıldırım, "Ortaya
koyacağımız projelerle binlerce istihdam
sağlayacağız" diye konuştu. I SAYFA 5

Çevreci Başkan

Mustafa HOLOĞLU Bahadır SÜGÜR Fakir YILMAZUtku KIZILTAN

CHP İBB BAŞKAN ADAYI İMAMOĞLU, TÜRKİYE’NİN GERÇEK GÜNDEMİNİN EKONOMİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

CHP’nİn İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul proje-
lerini tanıttı. Halkın üç önemli so-
runu olduğunu söyleyen
İmamoğlu, bu sorunları, "Eko-
nomi, ekonomi, ekonomi" şek-
linde sıraladı. "Çarşıda pazarda
insanlarla konuşun, ekonomik

çöküşün derinliğini, insafsızlığını
siz de anlayacaksınız" diyen İma-
moğlu, "İstanbullu burnundan so-
luyor. İstanbullunun mutfağını
ateş almış. Beka sorunu diye İs-
tanbulluyu boş yere uyutmaya
çalışmayın. Şapka düştü, kel gö-
ründü! Mızrak çuvala sığmıyor"
açıklamasını yaptı. 

ç
İSTANBULLU BURNUNDAN SOLUYOR

Açıkladığı projelerin İstan-
bullunun hayatını iyileştire-

ceğini dile getiren İmamoğlu,
sosyal yardım bütçesinin 3 katına
çıkarılacağını, vatandaşın cebin-
den çıkan parayı azaltacaklarını
söyledi. Gençlere ucuz ulaşım
sağlayacaklarını, öğrencilerin
üniforma masrafını karşılayacak-

larını, suda indim yapacaklarını
dile getiren İmamoğlu, "25 bin ki-
şiye doğrudan istihdam oluştura-
cağız. Üretim ekonomisini
canlandıracağız" dedi. İmamoğlu,
kadınlara pozitif ayrımcılık yapı-
lacağını, yönetici kadrolarına
kadın kotası getireceğini ifade
etti. I SAYFA 5
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SUDA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPILACAK

yUva yıkıcı
Bır krıZ var

Halkın en büyük sıkıntısının ekonomi olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Çarşı, pazarı gezdiğinizde bu gerçeği görüyorsunuz” diye konuştu.
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İstanbul’daki
Kars, Ardahan,

Iğdırlı sivil toplum ör-
gütleri, CHP Esenyurt
Belediye Başkan Adayı
Kemal Deniz Bozkurt’a
destek toplantısı düzen-

ledi. Burada konuşan
Bozkurt, "Bugüne kadar
verdiğiniz destek için te-
şekkür ediyorum, min-
nettarım. Bunu hiçbir
zaman unutmayaca-
ğım" dedi. I SAYFA 6
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Bozkurt’a  tam destek

Tramvay yerİn
alTına alınacak
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Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF), A

Milli Futbol Takımı'nın teknik
direktörlük görevine Şenol
Güneş'in getirildiğini açıkladı.
Tecrübeli teknik adam ile ya-
pılan 4 yıllık anlaşma, 1 Hazi-
ran 2019 tarihinden itibaren
geçerli olacak. I SAYFA 7
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Karaağaç’ı Osmanlı
köyü yapalım

Yıldırım Demirören,
Türkiye Futbol Fede-

rasyonu başkanlığı görevin-
den istifa etti. Demirören
istifa nedeni olarak ise 
İddiaa ihalesini kazanma-
sını gösterdi. I SAYFA 7
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CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker, 9
ilçe yöneticisinin istifa ettiği ve ilçe yönetimi-

nin düştüğü yönündeki iddiaları yalandı. Gazete
Damga'ya konuşan Şeker, “Bana ulaşan bir istifa
yok. Görevimizin başındayız” diye konuştu.
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Şeker iddialarını yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Beylikdüzü'nde 
seçmenlerle bir araya
geldi. Siyasal istikrara

vurgu yapan Soylu, "Bizim
50 gramlık oy pusulasına

ihtiyacımız var" dedi

Oy pusulasına 
ihtiyacımız var

AK Parti Beylikdüzü İlçe
Başkanlığı'nın önünde

vatandaşlara seslenen Süley-
man Soylu, terörle mücadele
hakkında açıklamada bu-
lundu. Terörün Avrupa ve

ABD tarafından desteklendi-
ğini belirten Soylu, "Eğer güç-
süz olursak, tepemize binerler,
anamızdan emdiğimiz sütü
burnumuzdan getirirler. Der-
dimiz o" ifadelerini kullandı. 

GÜÇSÜZ OLURSAK TEPEMİZE BİNERLER
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“İç güvenliğin sağlanması
için, milletin huzur içinde

olabilmesi için olması gereken
bir şey var” diyen Soylu, “O da
siyasal istikrar ve siyasal güçtür.

Bizim o 50 gramlık oy pusula-
sına ihtiyacımız var. Hadi terö-
ristler yürüsün bakalım,
yürüyorlar mı dağlarda hep bir-
likte görelim” diye konuştu.

SİYASAL İSTİKRAR VE GÜÇ ÖNEMLİ
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İnsan Hakları 
kurulu toplandı

Büyükçekmece İlçe İnsan Hakları
Kurulu aylık toplantısını gerçekleş-

tirdi. Kaymakam Dr. Mehmet Özel'in
başkanlığında yapılan toplantıda komis-
yonların görev dağılımı yapıldı. Toplan-
tıda Araştırma, İnceleme ve
Değerlendirme Komisyonu'nun Emniyet
Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı
bünyesinde bulunan nezarethaneleri de-
netlediği ve herhangi olumsuz bir bulguya
rastlanmadığı belirtildi ve gözlemlerin
hassasiyetle sürdürüleceği açıklandı. 
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Soylu, Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık’la birlikte halkı selamladı.
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Selami Değirmenci

İddiaa istifa
ettİrdİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu, İstanbul için çözüm projelerini açıkladı.
"Kriz var hanımlar, beyler. Derin kriz. Can yakıcı,
yuva yıkıcı kriz" diyen İmamoğlu, "Şapka düştü, kel
göründü. Mızrak çuvala sığmıyor" diye konuştu
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S evgili Okuyucular, 1994 yılı başında
İTÜ'den emekli olup Büyükçekmece'ye
geldik. İlçeleri sık sık gezer belediyeler

ile tanışır, görüşürüm. 1994'ten bu güne en
iyi gelişme yaratan ilçe Büyükçekmece. Ana-
yasamızın 56. Maddesi "Herkes, sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak
ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve va-
tandaşların ödevidir" diyor. 

Önünde güzel bir koyu, arkasında yakının-
daki ilçelerinde su ihtiyacını karşılayan gölü
ve kişi başına düşen yeşil alan konusunda da
en önde gelen ilçelerden biridir Büyükçek-
mece. Herkesin hayatını sağlıklı sürdürebil-
mesi, gençlerin eğitimi, spor ile gelişmesi,

büyüklerin doğa hasretini giderebildiği park-
ları bahçeleri, yeni yeşil alan projeleriyle, eği-
tim ve kültürel etkinlikleri ile yaşanabilir bir
kenttir Büyükçekmece. 1998 yılında kimse-
den bir kuruş maddi destek almadan, o ta-
rihte adı Beko olan firmada görevli dost
insan Hüseyin Hamaratın eleman desteğiyle
deve bağırtan yokuşunda 4000 fidanla baş-
lattığım ağaçlandırma çalışmalarına, Beledi-
yemizin tahsis ettiği göl havzasındaki alana
Makine Mühendisleri Odası 3. Bölge Temsil-
ciliğinin ağaçlandırmaları ile devam 
ediyoruz. 

Her yıl o alanda yaptığımız dikim, bakım
ve "Uçurtma Şenliği" ile mutluluk yaşıyoruz.
5215 no'lu Belediye Kanunu mezarlıklar,

ağaçlandırma, park ve yeşil
alanların geliştirilmesi görevlerini
belediyelere vermiştir. Sağlıklı çevreye ulaş-
manın yol, yöntem ve kuralları da imar mev-
zuatında tanımlanmıştır. Planlarda, yeşil
alanlar yönetmelikler çerçevesinde tanımla-
nan nüfus-donatı-standart ilişkileri ve ilkeleri
bağlamında şekillenmekte, kamulaştırma,
hazine arazilerinin bu amaçla kullanımı ile
gerçekleşebilmektedir. Ancak ülkemizde,
ortak gereksinimleri yaratacak uygulama
araçlarının yetersizliği, mevcut araçları kul-
lanmada teknik kapasite yetersizlikleri, plan

kararlarının siyasi popülist politikalara alet
edilmesi, rant düşünceleri, toplumun yaşam
kalitesi konusundaki bilinçsizliği ve talepsiz-
liği, denetleme sorunları gibi nedenlerle yeşil
alanlar yeteri düzeyde sağlanamamaktadır. 

İmar Yönetmeliği'nde mahalle ölçeğinden
kent ölçeğine kadar kişi başına düşen değerin
aynı olması da (10 m2), yeşil alan sisteminin
kurulmasının önünde engel teşkil etmiş,
orman alanları, kentsel bölgesel ölçekteki her
türlü yeşil doku bu standardın içine sokul-
maya çalışılmıştır. 1980'de İmar Affı Ka-
nunu ile yürürlüğe giren Islah İmar Planları
bu yeşil alan yetersizliğinin temel nedenlerin-
den biridir. Yine 1980'lerde merkezi yöne-
time turizm alanları ilan etme yetkisini
tanıyan Turizm Kanunu ile İstanbul'da pek
çok park alanı veya yeşil alanlar üzerinde
AVM'ler, oteller yapılmıştır. Yine 1987 tari-

hinde Orman Kanunu'na eklenen hususi
orman alanlarında %6'lık yapılaşma imkânı
ile kapalı siteler furyası başlamış, İstanbul'un
kuzey ormanlarının erimesinin yolu açılmış-
tır. Biz okumayan, araştırmayan insanlar ve
bizden sonra gelecek nesiller İstanbul'da, sı-
kıntılar ile yaşayacaklar. Bize bırakılan ema-
neti iyi koruyamadık. Okullarda filmler,
seminerlerle, bilinçlendirme çalışmalarımız
için kurduğumuz DEÇED (Doğa Emanetçi-
leri Çevre Eğitim Derneği) ile de Okullarda
Çevre Eğitimi ve 2002 Yılında Joıhannesbo-
urg'da "Dünyanın en büyük Katılımlı Çevre
Etkinliği" ödülü aldığımız Türk Boğazları Et-
kinliğini de artık yapamıyoruz. Şansımız Bü-
yükçekmece'de yaşamak. Bu şansı
kaybetmemek için hepimiz üstümüze düşen
görevi yerine getirmeliyiz. Sağlıklı bir çev-
rede sağlıklı yaşamanız dileğimle. 

Büyükçekmece'de yaşamanın keyfi 
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Veteriner Psikolog Prof. Dr. Tamer Dodurka, özellikle doğal ortamlarından
koparılan hayvanların büyük bir çoğunun psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi

EVCIL HAYVANLARIN 
PSIKOLOJISI BOZUK!

Hayvan sahiplerine uyarılarda bulunan Veteriner Psikolog Prof.
Dr. Tamer Dodurka, "Eve hayvan alınacağı zaman o hayvanın eve
ve sahibine uygun olması gibi bazı önemli kurallar var. Örneğin,
çok koşma ihtiyacında olan enerjik
bir hayvanı yaşlı bir insanın al-
ması uygun değildir çünkü
enerjisini harcatamaz.
Sakin bir hayvanı da
spor amaçlı alamazsı-
nız. Bu nedenle hayvan
seçimi yaparken mut-
laka bilinçli şekilde
yapılmalı. 3-12 yaşam
haftaları sosyalleşme
bakımından çok önemli
olduğu için bu dönem
mutlaka iyi şekilde değer-
lendirilmeli" diye konuştu.

Hayvanlar sahiplerine
uygun olmalı 

Prof. Dr. Dodurka, bazı hay-
van sahiplerinin hayvanı kısır-
laştırarak doğasını bozduklarını
düşündüklerini ancak kısırlaştır-
manın doğru bir uygulama olduğunu
söyledi. Prof. Dr. bu sözlerine şöyle açıklık ge-
tirdi: "Zaten bu hayvanları doğadan alarak kendi yaşam biçimimize
zorunlu hale getiriyoruz. Bir de hayvanların çiftleşme isteklerini kar-
şılayamıyoruz çünkü hayvanların her şeyini biz belirliyoruz. Hayvan
zaten doğal ortamında olmadığı için çiftleşme dönemlerinde bir
ıstırap yaşıyor. İlişki arayışını sağlayamadığımıza göre doğal yol-
dan bu ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak daha çok mantıklı. Aynı za-
manda kısırlaştırmayla bazı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların
da önüne geçilebilmektedir. Bu yolla köpeklerin aşırı çoğalması
mutlaka önlenmelidir. Sokaklarda sahipsiz hayvanların olmasının

en önemli nedenlerinden bir tanesi köpeklerin kontrolsüz şekilde
üremeleridir. Keşke bütün hayvanları sahiplenerek problemi orta-
dan kaldırabilsek, kısırlaştırmaya gerek duymasak."
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F arklı ülkelerden ithal edilerek farklı
çevre koşullarında yaşamaya mecbur
edilen, doğal ortamlarından koparılarak

hayvanat bahçelerinde yer alan, pet shop-
larda satılan, hatta evlerde beslenen hayvan-
larda sıklıkla psikolojik rahatsızlıklarının
oluştuğuna dikkat çeken İstanbul Rumeli Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka,
hayvan sahiplerine, besledikleri hayvanların
psikolojilerini anlamaları gerektiği konusunda
uyarılarda bulundu. Dodurka, "Hayvanları alış-
kın olmadıkları ortamlara birden bire getirir-
seniz ve bu ortamlara alışması için yeterince
çaba göstermezseniz bu hayvan öncelikle fi-
ziksel daha sonra psikolojik sorunlar yaşar"
dedi.

HATAlAr dePreSyonU TeTikliyor

Hayvanların doğal yaşamlarından koparılarak,
farklı koşullarda beslenmesinin hayvanlarda
stres yarattığına dikkat çeken Prof. Dr. Do-
durka, "Bütün hayvanlar için genel bir tanım
yapmak doğru değildir ama depresyona gir-
mek için her türlü şart maalesef var. Bazen bu
hayvanlar getirilirken taşıma koşulları nede-
niyle ilk darbeyi yiyorlar. Getirildikleri bazı
petshop dediğimiz satış yerlerinde zor şart-
larda yaşadıklarıiçin ikinci bir darbeyi de
orada yiyorlar. Gittiği evde de yapılan mua-
mele de buna katkı sağlıyor çünkü insanları-
mızda da hayvan alırken çok bilinçli
olduklarını söylemek mümkün değil. Sahibinin
hatalı tutumları olunca da hayvanlarda dep-
resyon kaçınılmaz oluyor" dedi.

HAyvAn bUnAlıMA giriyor

"Hayvanların psikolojik rahatsızlıkları fiziksel
rahatsızlıklarından daha fazla karşımıza çıkı-
yor" diyen Veteriner PsikologDodurka, "Ner-
deyse her ev hayvanında birden fazla
psikolojik sorun olduğu tespit edildi. Bunların

bazıları fazla, bazıları düşük boyutlarda ama
bunun şiddeti artıkça hayvanın çevre ve sa-
hibiyle iletişimi aksıyor. Sorunlar ortaya çık-
maya başlıyor. Hayvan ya kendisine ya da
çevresine zarar vermeye başlıyor ,bunalıma
giriyor ve çevresiyle iletişimi kopuyor" diye
konuştu.

SoSyAlleşMe bozUklUğU vAr

Evde yaşayan hayvanların çoğunda sosyal-
leşme bozukluklarının yaşandığına dikkat
çeken Dodurka, bu durumun çeşitli korkular
şeklinde ortaya çıktığını belirtti. Dodurka,
"Hayvan sosyalleşme döneminde kafasına
oturtamadığı için başka hayvanlardan, in-
sanlardan, yıkanmaktan, arabadan, asansör-
den, gök gürültüsünden vb.çeşitli
uyaranlardan korkar hale geliyor. O korku
yerleştikten sonra bunu düzeltmek zor hale
geliyor. Çoğu hayvan sahibi bu konuda bi-
linçsiz davranıyor. Oysa hayvan daha alın-
madan önce mutlaka onun bakımı,
psikolojisi hakkında bilgi sahibi olunmalı,
mutlaka bir hayvan psikoloji kitabı okunmalı-
dır. İlk günden itibaren sahiplerin neler yap-
maları gerektiği bu kitaplarda yazılıdır.
Hayvanları erken dönemde bu uyaranlarla
karşılaştırmaları gerekiyor ki ilerde bu korku
problemi oluşmasın. Hayvanların diğer hay-
vanlara alıştırmak için kontrollü olarak te-
maslarını sağlamak gerekir. Örneğin gürültü
korkusunu önlemek, hayvanı bu seslere alış-
tırmak istiyorsak önce o gürültüyü hafiften
dinletmeliyiz, sonradan yavaş yavaş şidde-
tini artırmalıyız. Hayvan için yaşamının en
önemli dönemi olan sosyalleşme dönemini
kaçırdığımız için hayvanda da bu bozukluklar
kalıcı oluyor. O yüzden ya kapı dışarı ediyo-
ruz ya da bakım evine bırakıyoruz. Bu da dı-
şarıdaki hayvan sayısının artmasında önemli
nedenlerden biri" ifadelerini kullandı. DHA

Sporu bilinçli yapın
Kimi kilo vermek için başlıyor spora; kimi sağlığı, kimi de özel merakı dolayısıyla. Ancak faydası
olduğu kadar, bilinçsiz yapıldığında yaralanmaların da işten bile olmadığı bir uğraş spor

OrtOpedi ve Travmatoloji,
Spor Yaralanmaları, Ayak
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Metin Uzun, “Son yıllarda insanların
spor ve egzersiz yapmaya karşı ilgisi
artmıştır. Ülkemizde; futbol, basketbol,
tenis, yüzme, bisiklet ve koşu en sık ya-
pılan sporlar olarak karşımıza çıkmakla
beraber bazen yapılan hatalar yüzün-
den çeşitli yaralanmalarla karşı karşıya
kalınmaktadır. Bu nedenle spora başla-
yacakların mutlaka dikkat etmeleri gere-
ken kurallar bulunuyor.” diyor. Doç. Dr.
Metin Uzun, yaralanmalara maruz kal-
mamak için uyulması gereken kuralları
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde
bulundu.

Mutlaka muayene olun

Spor yapmaya başlamadan önce, sağlık
kontrollerinin yapılması şart. Kontroller
yapılmadan, aşırı zorlayıcı sporların ya-
pılması sonucunda, sıklıkla kalp rahat-
sızları ortaya çıkıyor.

Önce ısının

Spora başlamadan önce iyice ısınmak,
kas boyunu gererek uzatmak şart. Aksi
halde çok sık olarak lif atması denilen
kas yırtıkları ile karşılaşabilirsiniz.

Uygun ekipman kullanın

Her spor branşına uygun ekipmanlar
kullanın ve gerektiği takdirde bunların

ayarlarını yapmayı ihmal etmeyin. Bi-
siklete biniyorsanız sele-boy ayarını, ko-
şuyorsanız veya tenis oynuyorsanız
uygun ayakkabı ve raket seçimini, kayak
yapıyorsanız kask kullanımını, kişiye
uygun board veya kayak takımının boy
oranının seçimini yapın.

Aç karnına spor yapmayın!

Spor öncesi kompleks karbonhidrat de-
nilen, şekerin kana yavaş karışmasını

sağlayan besinler tüketin. Aksi halde
spor sırasında kan şekeri düşüyor bu da
yaralanma riskini artırıyor.

Spor esnasında mutlaka su için

Doç. Dr. Metin Uzun “Spor yapan-
larda genellikle, spor esnasında alınan
sıvının mide şişkinliğine yol açtığı,
bunun da sportif kapasiteyi azalttığı dü-
şüncesi oluyor. Ancak bilimsel çalışma-
lar tam tersini gösteriyor. Yeterli sıvı
tüketimi olmazsa, hem yaralanma riski
artıyor, hem de sportif kapasite düşü-
yor” diyor.

Protein tüketin

Spor sonrası beslenme için protein içe-
rikli besinler tüketin. Aksi halde vücu-
dun ihtiyacı olan protein ihtiyacı,
protein deposu olan kaslarımızdan sağ-
lanıyor. Bu da kas gücünü artırmak için
spor yaparken, kas kaybına yol açıyor.

Temponuzu yavaş yavaş artırın

Spor yaptıkça vücutta salgılanan çeşitli
hormonlar sayesinde daha fazla spor
yapma isteği ortaya çıkıyor. Bazen de
çeşitli müsabakalara hazırlanma aşa-
masında, hazırlık süresi kısa olduğu
zaman hızlı yüklenmeler yapılabiliyor.
Oysa bu tarz antrenman yüklenmeleri
‘stres kırığı’ denilen yüklenme kırıklarına
yol açıyor. Bu nedenle temponuzu
yavaş yavaş artırın.

Kısırlaştırma 
doğru değil
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İ stanbul Kadıköy'de çöp konteyne-
rinde bacakları bulunan Rıfat Rıza
Öztürk cinayetiyle ilgili yürütülen so-

ruşturma kapsamında cinayeti işleyen Fah-
rettin Öztürk ve 3 arkadaşı gözaltına
alındı. Şüphelinin amcası Rıfat Rıza Öz-
türk Başakşehir’de öldürdükten sonra par-
çaladığı cesedi çuvala koyarak çeşitleri
yerlere attığı belirlenirken, polis bacakların
sarılı olduğu çuvaldan yola çıkarak olayı
aydınlattığı öğrenildi. İşlediği vahşi cina-
yeti tüm detayları ile anlattığı öğrenilen
Fahrettin Ö.'nün cesedin kafasını bir ku-
tuya, ellerini bir poşete koyarak Acıbadem
ve Hasanpaşa'da gördükleri çöp kontey-
nerlerine attığını söylediği belirtildi. Asayiş
Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına
alınan Fahrettin Öztürk ve 3 arkadaşı için
savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

Önce gövdeyi atmışlar

Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu yapılan
şüphelinin işlediği vahşi cinayetin detayla-
rını büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı
öğrenildi. Fahrettin Öztürk'ün cinayeti işle-
dikten sonra yanına çağırdığı arkadaşı Fer-
hat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki
ayrı bavula koyduğunu anlattığı kayde-
dildi. İki şüphelinin Hasanpaşa'da bulu-
nan kafeteryaya giderken Yavuz Sultan
Selim köprüsü yolunu kullandıkları, köp-
rünün girişine yakın Uskumruköy civa-
rında aracı durdurarak gövde kısmını yol
kenarına attıkları öğrenildi. Polisin bu bilgi
üzerine yaptığı araştırmada gövdeyi şüp-
helilerin söylediği yerde bulduğu belirtildi.

Başını kutuya eller poşete

Poliste yapılan sorgusunda Hasanpa

şa'daki kafeterya ya geldiklerinde cesedin
ayaklarını bir çuvala, başını bir kutuya elle-
rini de bir poşete koyduğunu anlattığı öğ-
renildi. Şüphelilerin bu ceset parçalarını
Acıbadem ve Hasanpaşa bölgesinde rast-
ladıkları çöp konteynerlerine sırayla attık-
ları belirlendi. Cinayet Büro Amirliğinde
oldukça soğukkanlı olduğu gözlenen şüp-
helinin cesedi yok etmek için arkadaşlarına
para verip vermediği yönündeki bir soruya
ise "Biz böyle dostuz" diyerek cevaplandır-
dığı öğrenildi. Yetkililer diğer ceset parçala-
rının aranmasına devam edildiğini ancak
şu ana kadar bulunamadığını söyledi.
Çöplerin toplandığı Şile Kömürcüoda'da
bulunan Entegre Mekanik Biyolojik İşlem
ve Geri Kazanım Tesisinde kadavra 
köpekleri kullanılarak arama yapılacağı
öğrenildi. DHA
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Kadıköy'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi
bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi
de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulundu

Silivri merkezi ve mükemmel bir lokasyona sahip Pearl of
Silivri projesi, 8.500 m2 alan üzerine 4 blok olarak kurulmuştur.
5000 m2 yeşil ve sosyal alan içine yerleştirilmiş 100 daire ve
ticari dükkân siz değerli dostlarımızın beğenisine sunulmuştur. 

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ekipleri çeşitli illerden getirilen
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanununa
Muhalefet suçunu işleyerek ta-
rihi eserlerin satacağı bilgisi üze-
rine çalışma başlattı.

Polisler Arapça eğitimi aldı

Ekipler bunun üzerine şüphelile-
rin Bağcılar’da bulunan bir işye-
rini kullandıklarını belirledi.
Yaklaşık 2 ay boyunca şüphelile-
rin her anını izleyen polis ekipleri
tarihi eserlerin yabancı uyruklu
kişilere satılacağı tespiti üzerine
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele
Şube Müdürlüğü’nde görevli iki
polis, tarihi eser kaçakçılarıyla
iletişim kurabilmek için Arapça
dil eğitimi aldı.Polis ekibi, satıcı-
larla tarihi eserleri görmek üzere
26 Şubat’ta Bağcılar’da bir işye-

rinde buluşmak için anlaştı.
Daha sonra işyerine düzenle-
nen operasyonda 2 bin yıllık
ölü kültünü yansıtan cenaze
kompozisyonlu mermer mezar
taşı, 2 bin 200 yıllık Helenistik
dönem tanrıça heykel başı,
Roma dönemi aslan figürü,
Bizans dönemi mermer adak
taşı, Uzakdoğu’da sağlık
simgesi olarak bilinen kur-
bağa heykeli, Helenistik,
Roma ve Bizans dönemlerine ait
sikkelerinde içinde olduğu bin
239 parça tarihi eser ile av tüfeği
ele geçirİldi. Operasyon kapsa-
mında Emre U. ve Gökhan A.
yakalanarak gözaltına alındı.

Adli kontrolle serbest kaldılar

Şüpheli Emre U. ve Gökhan A.
sorgulanmak üzere Vatan Cadde-
si’nde bulunan Kaçakçılık Suçla-
rıyla Mücadele Şube
Müdürlüğüne getirildi. Emniyet-

teki işlemleri tamamlanan 2 şüp-
heli Bakırköy Adliyesine sevk
edildi. Emre U. ve Gökhan A.
hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kanununa Muha-
lefet’ suçundan işlem başlatılarak
adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. Bağcılar’da polis ekiplerinin
düzenlediği operasyon polis ka-
meralarına yansıdı. Polis ekipleri-
nin işyerine girmesi üzerine,
yerlerde bulunan tarihi eserleri in-
celemeleri kameralar tarafından
kaydedildi. DHA

coPe atmıslar!
Parca Parca edıP
Yeğeni tarafından öldürülen Rıfat Rıza Öztürk’ün cesedine ait parçalar farklı farklı yerlerde bulundu.

Satıcı kaçakçı
alıcı polis!
Satıcı kaçakçı
alıcı polis!
Satıcı kaçakçı
alıcı polis!
Satıcı kaçakçı
alıcı polis!
Satıcı kaçakçı
alıcı polis!
Satıcı kaçakçı
alıcı polis!
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yapılan 
operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine
ait bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi 
eserleri polise satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Çağlayan'dan
çaldıkları otomo-
bille, Zeytinbur-

nu'nda bir büfeden para ve
sigara çalan 2 kişi, polis tara-
fından yakalandı. Güvenlik
kameralarına yansıyan olay
öncesi şüphelilerin hırsızlık için
uygun bir anı bulmak için 7
kere büfenin önüne geldikleri
görüldü. Öte yandan aynı gö-
rüntülerde şüphelilerin kaçar-
ken düşürdükleri sigara ve
paraların bir bölümünün yol-
dan geçenler tarafından alın-
dığı belirlendi. Zeytinburnu
Veli Efendi Mahallesi, Ahmet
Yesefi Sokak'ta 11 Şubat'ta
meydana gelen olayda bir büfe
kimliği belirsiz kişiler tarafın-
dan soyuldu. Büfenin kepenk-
lerini zorlayarak açan
şüphelilerin kasada bulunan
para ile onlarca paket sigarayı
çaldığı belirlendi.

Polis bile şaşırdı

Asayiş Şube Müdürlüğü tara-
fından olayla ilgili başlatılan
soruşturmada polis güvenlik
kameralarını incelediğinde hır-
sızlığın saniye saniye görüntü-
lendiğini gördü. Ancak
görüntüdeki bazı detaylar po-
lisi bile şaşırttı. Hırsızlık anı gö-
rüntülerinde hırsızların soygun
yapacakları büfenin önüne de-

falarca geldikleri görüldü. Her
seferinde birinin gelmesi üze-
rine uzaklaşan şüphelilerin 7.
kez geldiklerinde hırsızlık yap-
maya başladıkları görüldü.

Hırsızlar yakalandı

Şüphelilerin 50 metre gittikten
sonra geri döndükleri ve dü-
şenleri toplamaya çalıştıkları
ancak yine hepsini alamadan
kaçtıkları belirlendi. Görüntü-
lerde hırsızların kaçtıktan
sonra olay yerine gelen vatan-
daşların da yerde kalan sigara
ve paraların bir bölümünü ala-
rak uzaklaştıkları görüldü. Oto

hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
tarafından olayla ilgili başlatı-
lan soruşturmada polis şüphe-
liler Çetin D.(21) ile
M.K.(17)'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerden Çetin D.'nin
daha önceden 3 kez, M.K.'nın
ise 26 kez polis tarafından göz-
altına alındığı öğrenildi. Poliste
işlemleri tamamlanan şüpheli-
ler çıkarıldıkları mahkeme ta-
rafından tutuklandı. Öte
yandan polis hırsızların düşür-
düğü sigara ve paranın bir bö-
lümünü çalan kişileri
yakalamak için çalışmasını
sürdürüyor. DHA

İki arada kaldı
MaltEpE'dE sol şeride geçmeye çalışan
otobüse yol veren otomobil sürücüsü
yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen moto-

siklet duramayarak otomobile çarparak otomobil ile
otobüs arasında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü
yara almadan kurtulurken, arkada oturan kadın
yaralandı.

Bacağından yaralandı

Kaza saat 12.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi
Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddialara göre cadde üzerinde uygunsuz park eden
bir kamyonet nedeniyle özel halk otobüsü sürücüsü
sinyal vererek şerit değiştirmek istedi. Bu sırada Ali
Akça'nın kullandığı 34 BN 5532 plakalı otomobil
yavaşlayarak otobüsü yol verdi. Bu sırada arkadan
gelen 34 JF 8800 plakalı motosiklet sürücüsü Eren
Yıldız duramayarak önce otomobile çarptı. Sonra
otobüs ve otomobilin arasında kaldı. Motosikletin
arkasında bulunan Begüm B. yere düştü.
Bacağından hafif şekilde yaralanan Begüm B. ihbar
üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ali Akça, "Otobüs
sinyal verdi yavaşlayarak yol verdim. Arkadan gelen
motosiklet duramayarak çarptı. Otomobil ile otobüs
arasında sıkıştı" diye konuştu. DHA

Raylara düştü
seferler aksadı

yEnikapı-Hacıosman
Metro hattı Darüşşa-
faka istasyonunda bir

kişinin raylara düşmesi nedeniyle,
seferlerde aksama yaşandı. 
Raylara düşen kişi kurtarılarak
hastaneye götürülürken hayati
tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi.

Hayati tehlikesi yok

Yenikapı-Hacıosman Metro hattı
Darüşşafaka istasyonunda saat
12.00 sıralarında Yenikapı yö-
nünde bekleyen bir kişi metronun
istasyona geldiği sırada henüz bi-
linmeyen bir nedenle raylara düşe-
rek, metronun altında kaldı.
Metrodaki görevliler durumu
polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine
bildirdi. Olayın ardından Yeni-
kapı-Hacıosman Metro seferle-
rinde bir süre aksama yaşandı.
İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü
yerden çıkarılan kişi ambulansla
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi al-
tına alınan kişinin hayati tehlikesi-
nin bulunmadığı öğrenildi. DHA

EsEnyurt''ta iş ma-
kinesinin üzerine yıkı-
mını yaptığı 3 katlı bir

bina çöktü. İş makinesinin opera-
törü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Sultaniye Mahallesi, 834 sokak-
taki bulunan ve yenisinin yapımı

için müteahhit tarafından yıkım
çalışmaları devam eden 3 katlı bir
bina,  Hamdi Yalçın'ın kullandığı
iş makinasının üzerine çöktü. En-
kazın altında kalan iş makinası-
nın operatörü Yalçın kazayı hafif
sıyrıklarla atlattı. 

Esenyurt’ta 3 katlı bina çöktü
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POLİSİ BİLE

ŞAŞIRTTILAR!



İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
ve AK Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart

Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor. Başkan Uysal sabah saatle-
rinde bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle
bir araya geldi. Büyükçekmece için projele-
rinden bahseden Uysal, "İnşallah 31
Mart’tan sonra yaşamaktan gurur duya-
cağınız Büyükçekmece için kolları sıvadık"
dedi.  Başkan Uysal buradaki programının
ardından Karaağaç Mahallesi’ne geçti.
Gazetecilere simit ikram ettiSoğuk hava
şartlarına rağmen Karaağaç Mahalle-
si’nde vatandaşlar tarafından coşkuyla
karşılanan Uysal, mahalle esnafını ziyaret
ederek sorunlarını dinledi. Mahalle fırınına
uğrayarak ikram edilen simit ve ekmekten
tadan Başkan Uysal, fırıncıların sorunla-
rını dinledi. Başkan Uysal ayrıca Karaağaç
Mahallesi seçim çalışmalarında kendisine
eşlik eden MHP Büyükçekmece İlçe Baş-
kanı Erdem Aydın’a ve kendisini takip
eden basın mensuplarına simit ikram etti.

CHP seçim bürosuna ziyaret etti

Başkan Uysal Karaağaç Mahallesi ziyareti

sırasında CHP Seçim Bürosunu da ziyaret
etti. Başkan Uysal, CHP bürosundaki çalı-
şanlara karanfil ve bir de duvar saati he-
diye ederek 31 Mart Yerel Seçimleri için
başarılar diledi. Başkan Uysal Karaağaç
Mahallesi gezisinde Romanlar Derneği’ni
de ziyaret etti. Roman vatandaşların so-
runlarını dinleyen Uysal daha sonra da
mahalle meydanındaki kıraathaneye uğra-
yarak “Söz Sizde” programına katıldı.
“Villaların yoğun olduğu bir bölgede Ka-
raağaç’ın mağdur olmasının bir mantığı
yok” diyen Başkan Uysal, “Buradaki köyü-
müzde de şehirli hayatını yaşatmamız
lazım. Bunun için de hizmet şart ve bizler
de hizmete talibiz” ifadelerini kullandı.

Osmanlı köyleri kurulacak

Büyükçekmece’de İstanbul’a örnek olacak
yapılaşmayı başlatmak istediklerini kayde-
den Başkan Uysal, “Büyükçekmece’de
önemli bir iş yapmak istiyoruz. Çakmaklı,
Karaağaç ve Ahmediye Mahallelerini yeni
bir model ile yapalım. Bunu yaparken de
Türkiye’nin her tarafını dolaşıp, sizin
göçüp geldiğiniz Bulgaristan’dan, Batı
Trakya’dan bizim kültürümüze uygun o
köylere mimarlarımızı göndererek o köy-
leri inceletsek. 200 hanelik bu mahallemize 

köy
mey-
danı, köy
camisi, köy
kasabı ve köy fırı-
nını yaparak o eski Os-
manlı kültürünün yaşadığı
ortamı oluşturalım” diye konuştu. 

Her şeyi yenilemiş olacağız

Başkan Uysal, Osmanlı mimarisinin en
güzel örneklerinden biri olan Bursa Cu-
malıkazık Köyü’ne Türkiye’nin her yerin-
den ziyaretçi akını olduğuna vurgu
yaparak şöyle devam etti: “Öyle bir köy 

yapa-
lım ki

etraftan in-
sanların gelip

ziyaret ettiği, köy-
lülerin de o eski Os-

manlı kültürüyle yaşadığı
ortam olsun. Eğer bunu yaparsak köyde
her şeyi yenilemiş olacağız. Köy ama şehir
hayatı olan bir köy. Köy ama bizim eski
kültürümüzü yansıtan köy. Köy ama eviyle
izolasyonuyla en modern yaşam kalitesi
sunacak bir köy. Köy ama köyün gençleri-
nin bilgi evinden kütüphanesine, spor sa-
lonuna kadar her şeyin olduğu bir köy.”
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V efa İstanbul’umuzda semt ismi.
Hani içeriz ya Vefa bozası.
Lisesi de var.

Ama, sevgiyi kesintisiz sürdüren, yaşamda
özlenen, beklenen duygunun ifadesidir vefa.

Vefalı arkadaş, dost olmak, bu çağda bu
düzende çok zor.

Ama vefalı dosttan söz açalım.
VEFA KÜÇÜKALİ'den...
Vefalı olanlara selam olsun.

Hepimiz biliriz ki büyük eserler, ekiple
gerçekleşir.

Ekip, deneyim, birikim ve tecrübenin diğer
adıdır.

Yerel yönetimlerde de Hükümetlerde de iş-
lerin tümünde de deneyimli kadrolar işin ba-
şında olur.

Beylikdüzü İstanbulumuzun yeni bir yüzü...
İşte bu yeni dokuya güç veren irade için de

ekip ruhu var.

Yeşil vadilerle övünmek hakları.
Yeşil alanları çoğaltmayı bilmek görevleri.
Ama bunları öngörmek tecrübe, deneyim

ister.
Onu da bulmuş Beylikdüzü.
Y. Orman Müh.VEFA KÜÇÜKALİ.
Beylikdüzünü de, daha önce görev yaptığı

Fatih ilçemizdeki gibi yeşil bantlarla kuşatıyor.
Yedikule sahilleri Yenikapı'ya kadar Eyüp'e

kadar O'nun eseri..
Bahçelievler'de de Yenibosna'da sanayiye

can veren yeşil doku onun eseri.
Tavukçuderesi yatağını da hazırlamıştı.
Daha saymayayım...
Nice parklar da meydanlarda imzası var..
Ve şimdi de 5 yıldır nefes aldırıyor Beylik-

düzü'ne.
Başkan yardımcısı olarak Vefa Küçükali.
Ama yaşamını yeşile, çevreye adamış Başkan.
Beylikdüzü'nden, Büyükşehir'e aday olan

Başkanın arkasında da dağ gibi durdu.

Çalışmanın ama çok çalışmanın karşılığı,
başarılı olmaktır.

Bunu gerçekleştirdi.
Mesleğine tutkunluğunu, işine düşkünlü-

ğünü bilenler bilir elbet.
Ama arkadaşlarını arayıp sorması da 

ismiyle özdeş.
Ne diyelim ki.
Beylikdüzü de yeşille buluşuyor, soluk alıyor

hizmetleriyle...
Sağlıkla.
Nice başarılara
VEFA Başkan...
ÇEVRECİ BAŞKAN...

Çevreci Başkan

Millet kütüphanesi 
için tarih verdi

Özcanlar Düğün Salonu’nda İnönü
Mahallesi sakinleriyle kahvaltıda bulu-
şan Temel Karadeniz’e Küçükçekme-

celi vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Salonu
hınca hınç dolduran kalabalığa seslenen Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, pro-
jeleriyle vatandaşlardan büyük alkış aldı.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karade-
niz’e AK Parti İlçe Başkanı Av. Mustafa Korkut,
Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları ile birim
müdürleri de eşlik etti. Küçükçekmece’yi kapı
kapı dolaşarak, yaptığı projeleri ve bundan son-
raki dönemde yapacaklarını anlatacağını belirten
Temel Karadeniz, İnönü Mahallesi’ne kendile-
rine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 

6 Mart’ta hizmete açılacak

Küçükçekmecelilere dev projelerini aktaran
Temel Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın önderliğinde hayata geçen Millet Kü-
tüphanelerinden bir tanesinin de Halkalı Çamlık’
ta 50 bin kitapla 6 Mart itibariyle açılacağı müj-
desini verdi.  Öte yandan Marmara Üniversitesi
arazisinde Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin arka
tarafından Kanarya Mezarlığı’na kadar kurulan
Millet Bahçesi’nin de Haziran ayı itibariyle hiz-
mete açılacağını söyledi.  100 dönümlük alan
üzerine kurulan Millet Bahçesi’nde ise, ekin tarla-
ları, meyve bahçeleri, oyun bahçeleri, ibadethane,
Macera Parkı, bitki gösterim alanları, uçurtma
çayırı, millet kıraathanesi, etkinlik meydanı, pa-
nayır alanı yer alıyor. Küçükçekmecelilerin soru-
larını da yanıtlayan Karadeniz, İnönü
Mahallesi’nin ulaşım sorununu da kökünden çö-
zeceklerini, “Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Mer-
kezi’nin altında, Halkalı Meydan’da ve Mehmet
Akif Ersoy Hastanesi ike 212 AVM karşısında
metro durakları açılacak. Sonra bu noktalara
otobüs seferleri koyacağız. Bu şekilde ulaşım so-
runu çözülmüş olacak. Öte yandan Sirkeci - Hal-
kalı treni ise 10 Mart’tan itibaren çalışmaya
başlayacak” diyerek müjdeledi.

BURAK ZİHNİ

türkiye’nin tarihine kara bir
leke olarak geçen 28 Şubat
Postmodern Darbesi’nin 22.

Yılı sebebiyle Bağcılar Belediyesi ve BA-
GİMDER tarafından bir panel düzen-
lendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen prog-
rama dönemin tanıkları, mağdurları ve
gençler katıldı. 

Halkımız müsaade etmedi

Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Türk si-
yasi tarihinde yönetimleri getirenlerin ve
götürenlerin bir usulü olarak yapılan bir
darbeydi. Her dönemi kendine göre plan-
layanlar, Sağcı-solcu, Türk-Kürt ve
Sünni-Alevi çatışmasıyla farklı bir nok-
taya bu işi götüreceklerdi. Rabbime ham-
dolsun ki ülkemizde buna müsaade
edilmedi. Bu ülke inşallah o dönemleri

bir daha da görmeyecek” dedi.

Fikir sahibi olmak zorundayız

Programın moderatörlüğünü yapan Ga-
zeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, “Ben de 28
Şubat mağduruyum. O dönemlerde Milli
Gazete’nin başındaydım. Özel hayatımın
yanında gazetenin sorumlusu olarak da
mağduriyet yaşadım. Biz bugün bu anlatı-
lanlardan ders çıkarmak ve bir daha Tür-
kiye’nin aynı durumlara düşmemesi için
gereken her neyse onu yapmak zorunda-
yız. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa
fikir sahibi olmak durumundayız” dedik-
ten sonra sözü panelistlere bıraktı.

Darbeye izin vermedik

“Birilerinin gezi eylemlerinde yaptığı gibi
çevreyi bahane edip kimseye zarar verme-
dik” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla

Şahin Usta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğ-
rencisiyken tanıştığı darbeyle ilgili olarak
şunları söyledi: “Beşinci sınıfta bir öğrenciy-
ken bir anda kendimi Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nde devleti bölmek ve irticacı
olmakla suçlanıp idamla yargılanan bir kişi
olarak buldum. Yaşanan acılar ve bedeller
var ama haklı olduğumuz için bu darbenin
başarılmasına izin vermedik. İzlerini temiz-
lemek için de hala uğraşıyoruz”

Bundan adım gibi eminim

Kendisi gibi başörtülü kızların okuldan

atılırken FETÖ’cü kızların başını açıp
okula gittiğini belirten Usta, “Onlar iler-
lediler, yargıda iyi yerlere getirildiler ve
önemli makamlar verildi” dedi. Usta, 28
Şubat ile 15 Temmuz arasında kurduğu
bağıi "28 Şubat davasında yargılanan pa-
şaların 15 Temmuz’la ilgili de yargılan-
ması gerekir. 15 Temmuz darbesinin
yapılabilmesi için zemini hazırlayan on-
lardı. Şehitlerimizin de hesabının sorul-
ması gerekir. Bunu bile bile yaptılar
bundan adım gibi eminim" şeklinde 
açıkladı.  

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, Halkalı’da yapımı
tamamlanan Millet Kütüphanesi’nin
6 Mart’ta açılacağının müjdesini verdi

Sadece AKP ile
uğraşmıyoruz!

seçim gezi-
lerine devam
eden Cum-

huriyet Halk Partisi
Şişli Belediye Başkan
Adayı Muammer Kes-
kin, Beyoğlu’nda mali
müşavirlerle kahvaltı
yaptı. Toplantıda mes-
lektaşlarından destek
talebinde bulunan Kes-
kin seçim döneminde
sadece AKP ile değil
uzantılarıyla da uğraştıklarını söyledi ve bu sü-
reci hep beraber atlatacaklarını vurguladı.

Katkısı olanlara teşekkür

Seçim sürecinin konuşulduğu toplantıda mali
müşavirlerin sorunlarını da dinleyen Keskin,
çözüm önerilerini aktardı. Kendisinin de mali
müşavir olduğunu anımsatan Keskin; “Şişli deki
sıkıntıyı herkes biliyordur. Sizin desteğinize ihti-
yacım var. Benim görmediğimi siz göreceksiniz.
Sadece AKP değil, uzantılarıyla da uğraşıyoruz.
Çok ciddi bir örgütçülükten gelen meslek grubu-
yuz. Birlikte başaracağımıza inanıyorum” dedi.
Bir soru üzerine konuşmasını sürdüren Keskin;
“Bizim sloganımız temiz Şişli. Bizi diğerlerinden
ayıran da bu oldu. Yakında yapacağımız lans-
manda tüm projelerimizi anlatacağım” dedi.
Meslektaşlarının sorularını yanıtlayan, sık sık
not alan Keskin, toplantının çok verimli geçtiğini
söyledi ve katkıları için dostlarına teşekkür etti.

Mustafa HOLOĞLU
RüzgaRın OĞLU

mustafa-hologlu@hotmail.com

KARAAGAC’I OSMANLI
KOYU YAPALIM

Uysal, “Büyükçekmece’de vatandaşlarımızın talepleri her zaman önceliğimiz olacak” dedi.

Projenin hayata geçirilebilmesi için mahalle
sakinlerinin yüzde 80’ninin 'Evet' demesi
gerektiğini belirten Uysal, "Biz bu proje üze-
rine çakışırken köyden iki temsilciyi de
proje ekibine ekleyeceğiz. Bu yeni yaptığı-
mız köyleri Anıtlar Kuruluna tescil ettirece-
ğiz. Burada 2-3 katlı ev yaptığımızda villalar
gibi yan yana dizdiğimizde -villalar gibi- o
zaman köy kültürü olmaz. Tek katlı ev

yapıp bunu teslim ettikten sonra da bu
evin üstüne kat çıkmak isteyen olursa

bunu yapamayacak. Çünkü yeni
yaptığımız bu evleri tescil ettirmiş

olduğumuzdan bu söz konusu
olmayacak.”

Halkın 
‘EVET’ 

demesi gerekir
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darbesinin yapılabilmesi için zemini hazırlayan onlardı" dedi

Kendisi de darbe mağduru olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Leyla Şahin Usta, “28 Şubat davasında yargılanan paşaların
15 Temmuz’la ilgili de yargılanması gerekir. 15 Temmuz
darbesinin yapılabilmesi için zemini hazırlayan onlardı" dedi

Usta, 15 Temmuz’daki kalkışmaya Türk halkının en güzel cevabı verdiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan

Adayı Mevlüt Uysal, Karaağaç 
Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya

geldi. Başkan Uysal, “Burayı Osmanlı köyü
şeklinde yeniden yapalım. İstanbul’daki
örnek yapılaşmayı buradan başlatalım.

Türkiye’nin her yerinden gelip ziyaret
edilen bir yer olsun burası” dedi



c HP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstan-
bul projelerini tanıttı.

Sözlerine “Bugün itibariyle 31 Mart seçimle-
rine sadece 31 gün kaldı. 31 gün sonra önemli
bir karar vereceğiz. Sadece oy verenler açı-
sından değil, onların aileleri, hane ekonomi-
leri, çocukları ve hatta doğmamış çocuk ve
torunları için bile önemli bir karar. türkiye için
önemli bir karar” diye başlayan Ekrem İma-
moğlu, "Bu karar ile sadece bir yöneticiye ve o
yönetici ile işbaşı yapacak kadrolara karar
vermeyeceğiz. dünyanın en önemli kentlerin-
den biri olan İstanbul'un yakın geleceğine,
nasıl bir kentte yaşayıp, nasıl bir hayatı payla-
şacağımıza, ailelerimizin nasıl bir çevrede ya-
şayacağına karar vereceğiz. İstanbul
türkiye'nin gelişmesinin ana gücüdür. türki-
ye'nin ekonomi, inovasyon, kültür, sanat ve ya-
ratıcılık alanlarındaki küresel iddiasının,
dünyayla rekabetinin temelidir.
İstanbul'un kapasitesinin ve potansiyelinin
heba edilmesi, türkiye'nin global rekabette
sınıf düşmesi demektir. O nedenle, 31 Mart
yerel seçimi anlamlıdır" dedi. 

Halkın TEk sorunu Ekonomi

Halkın üç önemli sorunu olduğunu söyleyen
İmamoğlu, "Son zamanlarda bu seçimlerle il-
gili pek çok iddia atıldı ortaya. dendi ki, bu se-
çimler türkiye için ‘Beka seçimleridir.’
Haftalardır sokakta, pazarda, iş yerlerinde,
kampüslerde İstanbullularla konuşuyorum.
Onlara bu seçimin anlamını soruyorum. Siz-
lere zengininden fakirine, gencinden yaşlısına,
işsizinden işverenine, sanatçısından sporcu-
suna, kadınından erkeğine İstanbullunun bu
seçimi nasıl gördüğünü söyleyim. İstanbullu
için bu seçimin üç anlamı var: Ekonomi, eko-
nomi, ekonomi. Sokağa çıkın siz de göreceksi-
niz. çarşıda pazarda insanlarla konuşun,
ekonomik çöküşün derinliğini, insafsızlığını siz
de anlayacaksınız. Ekonomi gerçekten kötü.
İstanbullu burnundan soluyor. İstanbullunun
mutfağını ateş almış. Siyasetten nemalanan
küçük bir azınlık dışında gelecek korkusu tüm
İstanbul'u sarmış. İşsizlik almış başını gidiyor.
Umutsuzluk 7 tepenin dışına taşmış" ifadele-
rini kullandı. 

aşkınız sEvdanız bu mu?

"Bu muhteşem şehirdeki hayat epeyce bir sü-
redir akıl, sağduyu ve uzlaşmayı reddeden bir
yönetim anlayışı ile tam bir kaosa çevrildi"
diyen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un nereye
gittiğini bilen var mı? Son çeyrek yüzyıldır İs-
tanbul'u yöneten herhangi bir liderden İstan-
bul'un gelecek vizyonunu, nasıl bir nüfusa
doğru gittiğimize ilişkin herhangi bir tahmini,
planlamayı, hazırlığı duydunuz mu? Son yıl-
larda şehri yönetenler, İstanbullunun gerçek
sorunlarına çözüm üretmeyi unutup, 18. yüz-
yılda kalmış 'çılgın proje'ci yaklaşımlarla pro-
paganda kampanyaları yaptılar. Ormanları, su
havzaları yok edilmiş, deprem toplanma alan-

larına rezidanslar dikilmiş. daha deprem ol-
madan insanların evlerinin 'bir gece ansızın'
başlarına yıkıldığı, trafikte saatlerin, ömürlerin
tüketildiği, insanların yüzünün gülmediği bir
şehir olmuş  Aşkınız bu mu? Sevdanız bu mu?
“Gönül işi” belediyecilik dediğiniz bu mu Allah
aşkına?" diye sordu. 

kriz var Hanımlar!

"Kriz var hanımlar, beyler! derin kriz! can ya-
kıcı, yuva yıkıcı kriz" ifadelerini kullanan İma-
moğlu, "Beka sorunu diye İstanbulluyu boş
yere uyutmaya çalışmayın. Şapka düştü, kel
göründü! Mızrak çuvala sığmıyor. İstanbullu
her şeyin çok, ama, çok farkında. Bu büyük
ekonomik çöküntüye, bu büyük alt üst oluşa
rağmen, ben sokaklarda başka bir şey daha
görüyorum. çocukların, kadınların, gençlerin
gözlerinde; eli öpülesi her yaştan annenin
dualarında bir büyük umut ışığı görüyorum.
Her gün binlerce İstanbullu büyük bir umutla,
büyük bir heyecanla bize geliyor. İstanbul İtti-
fakı her gün daha da büyüyor. derin bir dalga
yayılıyor. İstanbul “Yeni Bir Başlangıca” hazır-
lanıyor. Ben her gün yeni yol arkadaşlarımla
tanışıyorum. Her gün İstanbul Gönüllüsü yeni
insanlarla yolumuz kesişiyor. ne yapacaksak
onlarla, büyük İstanbul İttifakında etrafımızda
toplanan bu şehrin asli gücüyle, İstanbullu-
larla birlikte yapacağız. Evet, kriz var. Evet,
inanılmaz bir iş bilmezlik var. Evet, yoksulluk,
yolsuzluk, israf var. Evet umut kırıcı bir işsizlik
var. Evet trafik var, kaos var. Evet, ihanet var.
Ama İstanbullu anladı ki, çözümü var. Onların
hayatını kolaylaştıracak, İstanbul'u yeniden

ayağa kaldıracak çözümlerimiz var" dedi. 

isTanbul adil bir kEnT olacak

Açıkladığı projelerin İstanbullunun hayatını iyi-
leştireceğini dile getiren İmamoğlu, "İstanbul;
Adil bir kent olacak. Yeşil bir kent olacak Yara-
tıcı bir kent olacak. Ama aynı zamanda kadın
dostu bir kent olacak. Girişimci dostu bir kent
olacak Engelli ve çocuk dostu bir kent olacak.
Şimdi bunları tek tek açayım sizlere. Adil bir
kentle ne demek istiyoruz? Yola çıkarken söy-
lemiştim. Öncelikli işimiz, öncelikli derdimiz;
İstanbul'daki hayat pahalılığı. Bu koşullarda İs-
tanbul'da çocuk okutmak zor. Karın doyurmak
zor. Yaşlıya bakmak zor. Biz İstanbullunun ce-
binden çıkan parayı mümkün olduğunca azal-
tacağız. İstanbullulara verilen sosyal
yardımları mümkün olduğunca artıracağız.
Bizim İstanbul’daki hayat pahalılığıyla müca-
delede formülümüz: 4 artı 1’dir" didye 
konuştu. 

sosyal yardım arTırılacak

"çok önemli 4 harcama kaleminde İstanbullu-
nun cebinden çıkan parayı azaltacağız. 4 artı 1
formülüyle İstanbul’da pahalılığı gerileteceğiz"
diyen İmamoğlu, "Vatandaşın cebinden çıkan
parayı azaltacağımız 4 kalem şunlar olacak:
İstanbullunun gıdaya harcadığı parayı azalta-
cağız. İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı
azaltacağız. İstanbullunun eğitime harcadığı
parayı azaltacağız. İstanbullunun suya harca-
dığı parayı azaltacağız. Bunlar, İstanbulluya
rahat nefes aldıracak. Bunlara ek olarak +1
diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız
ve bu kaynağı vatandaşa sunacağız" ifadele-
rini kullandı. 

CUMA 1 MART 2019

İSTANBUL

Y erel seçimlere bir ay kala tüm siyasi parti-
ler adaylarını belirledi.
Aday belirlemede hiçbir siyasi parti kendi

tabanına danışma, onların fikrini alma gereği
duymadığı gibi, görülen o ki; kendileri de aday-
larla ilgili ciddi bir araştırma yapmamışlar.

Mersin de İyi Parti adayı Burhanettin Koca-
maz’ın süresi içerisinde adaylık başvurusunun ya-
pılmamış olmasına, siz “ister il başkanı ihanet
etti” deyin, isterseniz “bizim yetkilerini iptal etti-
ğimiz kişiler tarafından yapılmış başvuru, DP den
adaylığına engel teşkil etmez,” deyin, sonuçta bu
bir ciddiyetsizliktir ve hiçbir haklı gerekçesi 
olamaz.

Öte yandan Muğla Büyükşehir için Mehmet
Kocadon’un DP den adaylığında yaşanan tartış-
malar bitmeden Bodrum CHP adayı Mustafa Sa-
ruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından
düşürüldü.

Yalıkavak belediye başkanlığı yaptığı dönemde
aldığı cezalar nedeniyle düşürülen adaylıkla ilgili
şimdi kim suçlu ya da hatalı?

Varsayalım ki Genel merkezin gözünden kaçtı,
bu durumu en iyi bilecek kişi Mustafa Saruhan’ın
kendisidir. Ya o da mahkeme kararlarını doğru
yorumlayamadı ya da hukukçular tarafından 
yanıltıldı.

Neresinden bakarsanız bakın, bu durum siya-
seten ciddiyetsizliktir.

Bu karar kesinleşince CHP 2 Marta kadar ye-
rine bir başka belediye başkanı adayını İlçe
Seçim Kuruluna bildirebilir. Ancak bu tür ciddi-
yetten yoksun uygulamalar toplumda CHP nin
kurumsal kimliğine yönelik bir güven bunalımı
oluşturmayacak mıdır?

Yerine atanacak aday, sahaya geç inmenin ver-
diği dezavantajı kapatmaya uğraşmak bir yana,
bir de bu durumu vatandaşa anlatma zorluğunu
yaşayacaktır.

Belediye Meclis üyelerinin belirlenmesinde ilçe
yönetiminin gösterdiği ilkesiz tavır, partililerin
iradesini yok sayan anti demokratik tutumu 
nedeniyle zaten yıpranan imajına bir de bu
beceriksizlik eklenince CHP nin Bodrum da işi
gerçekten zor.

CHP belediye başkanı olarak görev yaptığı 5
yılda Mehmet Kocadon’un şahsında biriken öfke
ve tepkiye, Saruhan’ın adaylık sürecinde yaşanan
hukuk hataları da eklenince tüm bu yanlış ve be-
ceriksizliklerin faturası yine CHP ye gönül vermiş
vatandaşlara çıkarılacağa benziyor.

Sıradan bir dernek ya da oda seçimlerine aday
olacakların bile kılı kırk yardığı bir ortamda, kı-
yasıya bir yarışın hüküm süreceği belli iken bele-
diye başkanlığı adaylığında yaşanan bu
sorumsuzluk nasıl telafi edilecek?

Benzer sorunlar Türkiye’nin her yerinde
yaşanıyor.

Halk dilinde yaygın bir deyiş vardır. “Kimin
eli, kimin cebinde belli değil”

Siyaset, hiçbir dönemde bu kadar kirlenme-
mişti. İlke, ideoloji, politik tavır, siyasi etik; tüm
bu değerler yerle bir oldu. 

Liderine kızanın parti değiştirdiği, kendi aday
olamayınca rakibini ispiyon edenlerin siyasette
öne çıktığı bu ortamda demokratik bir yarış bek-
lemek pek mümkün görünmüyor.

İktidar partisi ve ortağının bu yerel seçimleri
bir beka sorunu haline getirmeye çalıştığı, var
olan ekonomik ve sosyal sorunların üzerinin 
örtülmeye çalışıldığı şu günlerde muhalefetin 
çok daha ilkeli ve ciddi siyaset yapması beklenir-
ken, ne yazık ki onlarda iktidarın işini 
kolaylaştırıyorlar.

Özellikle de CHP Genel merkezi seçim sürecini
hiç de iyi yönetmediği gibi, bu durum taşra örgüt-
lerine de yansıyor. 

Hangi aşamada olursa olsun iktidarı eline ge-
çiren, o koltuğu bırakmak istemediği gibi, elin-
deki bu gücü paylaşmak yerine müthiş derecede
bir güç zehirlenmesi söz konusu oluyor.

Kendi zehirlenen yöneticiler, topluma da bu ze-
hiri şırınga ediyorlar.

Soran, sorgulayan, yaşadığı kentin ve ülkenin
daha iyi yönetilmesi için doğru tercih belirleyen
seçmen yerine, futbol takımı fanatiği gibi, her ko-
şulda kendi takımını destekleme kolaylığına alış-
mış, yukarıdan aşağıya uyuşturulmuş bir seçmen
kitlesiyle karşı karşıyayız.

İktidar tarafından yapılan tüm baskılara, mu-
halefetin birlikte anılmaktan bile korkan mahcup,
edilgen ve faydacı tavrına rağmen kendi doğrula-
rından şaşmayan HDP seçimlerde anahtar parti
durumunda gibi.

Daha da önemlisi, seçim alamayacakları kesin
olan seçim bölgelerinde bile diğer muhalefet par-
tilerinden çok daha ciddiyetle çalışmalarını 
sürdürüyorlar.

Siyasette ciddiyet, bir siyasi parti için, kendi
seçmenine göstereceği saygının da bir gereğidir.
Kendi seçmen kitlesini bile ciddiyeti, iktidar he-
defi konusunda inandıramayan bir muhalefet par-
tisinin başarılı olabilmesi nasıl mümkün
olacaktır.

Bu tür ciddiyetsizlikler yalnızca bu durumun
yaşandığı kenti ilgilendirmiyor. İletişim kaynakla-
rının bu denli gelişmiş olduğu günümüzde, bir
noktada yaptığınız hata anında ülkenin dört bir
yanında yankı bulduğu gibi çarpan etkisiyle daha
yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor.

Sözün özü, siyaset ciddiyet ister.
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Siyaset ciddiyet ister

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için çözüm 
projelerini açıkladı. "Kriz var hanımlar, beyler.
Derin kriz. Can yakıcı, yuva yıkıcı kriz. 'Beka 
sorunu' diye İstanbulluyu boş yere uyutmaya 
çalışmayın" diyen İmamoğlu, "Şapka düştü, kel
göründü. Mızrak çuvala sığmıyor" diye konuştu

SAPKA DUSTU
KEL GORUNDU

ÜrEtİcİdEn tüketiciye gıda zinciri
oluşturacaklarını belirten İmamoğlu,
"Biz üreticiyi, tüketiciyi, doğayı ve es-
nafı gözeterek çözümlerimizi hayata
geçireceğiz. Son çeyrek yüzyılda uy-
gulanan yanlış politikalarla İstan-
bul'un dünyada çok az şehirde
görülen büyük bir sorunu ortaya çıktı.
Bu devasa şehir kendi yakın çevresin-
den, kendi kırsalından beslenemiyor.
Biz bu gidişatı tersine çevireceğiz. İs-
tanbul yakın çevresi olan trakya ve
Marmara Bölgesi için Bölgesel Öl-
çekte tarımsal Koruma ve Üretim
Planı hazırlayacağız. İstanbul çevre-
sinde yapılan tarımsal üretimi verimli
hale getirip, artıracağız. tarıma elve-
rişli topraklarımızı kesinlikle koruya-
cağız. İBB'nin gücüyle bölgedeki
üretici birliklerini ve kooperatifleri
destekleyeceğiz. Böylelikle esnafı, pa-
zarı, manavı, kooperatifleri ve beledi-
yeyi kapsayan Üreticiden tüketiciye
Gıda Zinciri oluşturacağız" dedi. 

Gıda zinciri
oluşturulacak

GEnçlErE ucuz ulaşım sağlayacak-
larını, öğrencilerin üniforma masrafını
biz karşılayacaklarını, suda indim ya-
pacaklarını dile getiren İmamoğlu,
"Suda hanelere yüzde 40 indirim ya-
pacağız. 5 yılın sonunda altyapı çalış-
malarını tamamladığımızda,
İstanbullu musluktan temiz su içebile-
cek. Üzerine basa basa söylüyorum:
Bazıları çılgın fikirler peşinde koşuyor
olabilir. Ama onlara hatırlatmak iste-
rim ki, bugün bu şehirdeki her 4 genç-
ten biri işsiz. İnsanlarımız artık iş
bulma umudunu dahi kaybediyor. Biz
İstanbul'da %15'lere varan toplam iş-
sizlik oranını tek hanelere düşürece-
ğiz. ‘Bu iş yerel yönetimin işi değil'
demeden, somut ve gerçekçi çözüm
önerilerimizi ortaya koyacağız" diye
konuştu. 

Suda yüzde
40 indirim

Projelerini nasıl hayata geçireceğini
açıklayan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin tüm bu bah-
settiğim projelerle genişleyen hizmet
ağı sayesinde 25 bin kişiye doğrudan
istihdam oluşturacağız. Bölgesel İs-
tihdam Ofislerini kuracağız. İş arayan
ile yatırımcıyı, işvereni buluşturaca-
ğız. Yatırımcıyı yönlendireceğiz, iş
arayanı yalnız bırakmayacağız. İşsiz-
liği yaratan en önemli etkenlerden
olan eğitim sorununa odaklanacağız.
Üretim ekonomisini canlandıracağız"
dedi. İmamoğlu, kadınlara pozitif ay-
rımcılık yapılacağını, yönetici kadrola-
rına kadın kotası getireceğini, madde
bağımlılığıyla mücadele edileceğini
ve sanata ve sanatçıya destek sözü
verdi. 

Yönetici 
kadrosuna
kadın kotası

Tramvay 
yerin altına 
alınacak
AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı Binali
Yıldırım,  "Acil işlerden bir tanesi,
tramvayın yerin altına alınması.
Bunu liste başına yazdık. Çırpıcı ve
Kazlıçeşme’ye aktarma merkezi
kuracağız" dedi

Binali Yıldırım seçim ça-
lışmalarını Zeytinbur-
nu’nda sürdürdü..

Yıldırım, Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde
Zeytinburnu esnafı ve iş insanlarıyla
kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım,
"İstanbul için ortaya koyacağımız
projelerle binlerce istihdam sağlaya-
cağız . Ben bir konuşmamda 'beledi-
yenin işi, insanları işe almak değildir'
dedim, kıyamet koptu. Belediyenin
alacağı memur sayısı bellidir. Belki bir
detaylı inceleseniz ihtiyaçtan fazlası
bile vardır. Ama önemli olan belediye-
nin yapacağı, iş yapacak insanlara
alan hazırlamak, yol açmaktır. Biz
bunu yapacağız” şeklinde konuştu.

Toplu taşıma rahatlayacak

Yıldırım, "Acil işlerden bir tanesi,
tramvayın yerin altına alınması. Bunu
liste başına yazdık. Çırpıcı ve Kazlı-
çeşme’ye aktarma merkezi kuracağız.
Toplu taşımada rahatlığı sağlamak
için” dedi.

Hayalimiz 
devlet 
üniversitesi

Silivri Bulgaristan Göç-
menleri Kültür ve Daya-
nışma Derneğini ziyaret

eden DSP Silivri Belediye Başkan
Adayı Selami Değirmenci ve ekibi
dernek başkanı, yönetim kurulu ve
dernek üyelerine teşekkür ederek ko-
nuşmasına başladı. Özellikle sorulara
samimiyetle cevap veren Değirmenci,
Silivri’nin sorunlarını ileten dernek
üyelerine hazırladıkları projelerle Si-
livri’nin acil durumdaki temel sorun-
larının çözümü noktasında nasıl sona
erdirilebileceğini anlattı.

Ekonomiye katkı verir

Silivride iki tane özel üniversite var
ama şehrimize katkısı yok denecek
kadar az. Mevcut belediye başkanının
Üniversitelerle ilgili bir çok girişimi
oldu ama maalesef nihayete eremedi.
Silivri’ye devlet üniversitesi kazandır-
mak en büyük hayalimiz, sadece üni-
versite getirmek yetmez, okuyacak
öğrencilerimizin burada kalacağı, sos-
yal yaşam alanlarını da sağlayarak
kentimize ekonomik katkı saglamala-
rınıda hedefliyoruz dedi.
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Binali Yıldırım

Selami Değirmenci



E kmelledin'i Cumhurbaşkanı adayı et-
meyle başlayan bir süreci devam etti-
ren Abdullah'a Gül'e tekilf götüren,

Yavaş'ı başkentte belediye başkan adayı eden
ve gün geçtikçe sağa kayıp, MHP'nin diğer
bir versiyonu olan İYİ Parti ile iki seçimdir
ittifak eden CHP ile DSP arasında alevlen-
meye başlanan tartışmayı izliyoruz.

İkisinin de sol orijinli parti olduğunu iddia
edip, 17 yıldır iktidar olan sağ ve muhafaza-
kar parti ile değil, bir birleri ile uğraşan iki
sol parti karşımıza çıkıyor.

Ve bu iki parti görünümün de olan bu iki
partiye bakınca DSP'nin, CHP'den aday edil-
mediklerinden kaçanlara kapı açan yedek bir
parti, CHP'nin de, 'tek büyük sol parti benim'
deyip şımarıklığı ile karşılaşırız.

'Solun bir araya gelip, güçlü bir muhalefet
ortaya koyarak yıllardır sağcılarca idare edi-
len ülkede iktidar olabilir mi?' diye çırpınan-
ların mücadelesini boşa çıkaran bu iki
partinin çıkışlarına bakınca suçun bu ülkeyi
yıllardır idare etme imkanı yakalayan sağın
suçu olmadığı ve başta CHP ile DSP olmak
üzere HDP'nin de içinde olduğu solun bir
araya gelmemesinden dolayı sağcı iktidarla-
rın yıllarca iktidarda olmasının getirdiği
avantaj ve yönlendirme ile seçmenin yani top-
lumunda gün geçtikçe sağcılaştığını görmek
mümkün.

Bunu, son günlerde CHP ile DSP arasında
yeniden başlayan ve havuz medyasının gaz
vermesiyle iyiden iyiye alevlenen sözde solcu
iki parti arasında yaşananlara bakınca da
görmek mümkün.

Ve DSP'yi görmezden gelmeye gayret gös-
teren ama giden oyların kendisinden gittiğini
görmeyen CHP'nin bu giden oyları sağ ve
muhafazakar almaya çalışan bir tavır içinde
olduğunu da görmekteyiz.

Sağ orijinli siyasilere adaylık teklifleri gö-
türüp, sol iktidarı yakalamaya çalışan bir
CHP'nin aynı tavrı yaklaşan yerel seçimler
öncesi de ortaya koyduğunu ve camilere, ce-
maatlere giderek onların sohbetlerine katıldı-
ğını da duyup, öğrenirken bir soru ile
karşılaşıyoruz.

Ve bu soruya ben değil solcuyum diyen
CHP'lilerin ve CHP'ye oy verenlere cevap ver-
mesi gereken bir durum yaşıyoruz.

O da; 'CHP Cemaatten Oy Alır mı?' 
sorusudur..

Yani bir taraftan Cuma'ya gidip, Aleyküm-
selam deyip, diğer taraftan Kilis'ye gidip,
kadeh kaldıran bir anlayışın şaşkın bir halde
hüküm ettiği ileri sürülen bir CHP'nin böyle
davranarak sağ ve muhafazakar kesimden oy
alabilir mi?

Bana sorarsanız sağ ve muhafazakar kesi-
min hiç bir dönem sola oy vermediği ama

solun, solcuyum diyenin insan
hakları başta olmak üzere bir çok neden ile
oy verebildiği sağın CHP'ye yada sol orijinli
bir partiye hatta oy vermeyeceğidir, vermedi-
ğidir, vermezde..

Bu nedenle; kendi başına güldüren bu tür
davranışlardan vazgeçip, sol orijinli bir bakı-
şın dinin siyasallaştırmasına karşı olduğunu
ve laikliği savunan bir bakışla hareket 
etmesidir.

Böyle hareket eden bir solun ancak ikti-
dara yaklaşabileceğini unutmaması gereken-
lerin başında CHP ve CHP'lilerin geldiğini de
hatırlatırken 17 yıl ve öncesinde ki ortaya ko-
nulan tavırlar dolaysıyla solun bir türlü ikti-
dar olamadığını da hatırlamak ve buna göre
davranıp, solcuysan solculuğunu yapmalısın
denmelidir.

Yoksa cami cemaatinin sohbetlerine katıl-
makla, fetoculara umut bağlamakla, eski
sağcılara adaylık teklifleri götürmekle iktidar
değil muhalefet olmayı bile kayıp edersiniz ve
bu gidiş ile öyle de olacak gibi.

İnanmıyorsanız İran Devrimini birlikte ya-
panlara bir bakın, onların yanlışlarına da..

AK Partili Belediye Başkanı Köksoy:

Kayyum kararları ile başkanlık memur-
luk olmuştur!

İki dönemdir Ardahan Belediye Başkan-
lığı yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk
Köksoy'dan ilginç çıkış.

15 Temmuz Darbe Girişimi ardından Ola-
ğanüstü Hal Uygulaması ardından hayata
geçirilen ve HDP'li bir çok belediye başkanı-
nın görevinden alınması, Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı başta olmak üzere AK
Partili Belediye Başkanlarının görevden el
çektirilmesi ile devam eden kayyum dönemi-
nin yeniden gündeme getirildiği şu günlerde
AK Partili olan Başkan'dan önemli bir 
açıklama geldi.

15 Temmuz Darbe Girişimi ardından Ola-
ğanüstü Hal Uygulaması başlatan ve bu du-
rumdan kanun, güç alan Başkan Erdoğan'ın
seçim öncesi hayata geçirdiği, şimdi de mi-
tinglerinde yeniden gündeme getirdiği kay-
yum atama kararlarının hayata geçmesi ile
halkın seçtiği belediye başkanlarının gözü-
nün sürekli kapıda olduğunu ve adeta bir
memur gibi her an görevden alınabileceğini
düşündüğü için çalışma şevkini,n kırıldığını
ileri sürdü.

İktidar partisi Adalet ve Kalkınma Parti-
si'nde iki dönem Ardahan Belediye Başkan-
lığı yapan ve 31 Mart'ta yapılacak olan
Mahalli seçimlerde yeniden aday gösteril-
meyen Ardahan'ın mevcut Belediye Başkanı
Faruk Köksoy başkanlık yaptığı süre içinde
ortaya koyduğu çalışmalarının büyük bölü-

münü hayata geçirmenin rahatlığı içinde ol-
duğunu ancak belediyelere kayyum atama
işleminin hayata geçmesi ile kendisinin ve
bir çok belediye başkanın şevkinin kırıldığını
bununda her belediye başkanının çalışma
şevkinin kırıldığını bununda ister istemez
beklenen hizmetlerin gecikmesine neden ol-
duğunu ileri sürdü.

Umarım başladığımız 
hizmetler devam eder...

Ardahan İl Çevre ve Orman Müdür iken
siyasete atılan ve 10 yıldır  Ardahan Bele-
diye Başkanlığı yapan Ardahan Belediye
Başkanı Orman Mühendisi Faruk Köksoy
makamında yaptığı açıklama da, halk tara-
fından seçilen belediye başkanlarının çeşitli
nedenler ile görevden alınıp, yerlerine kay-
yum atamasının yada görevi bırakmaya zor-
lanmasının getirdiği şevk kırma durumun
yapılaması gereken bazı çalışmaları engel-
lese de kendisi döneminde tarihi projeler ve
işlerin hayata geçirildiğini belirtirken yeni-
den aday olmadığı 31 Mart sonrası bu çalış-
maların devam etmesini umut ettiğini de
belirtti.

Faruk Köksoy'un AK Parti Ardahan Bele-
diye Başkanı Yunus Baydar'ın çalışmalarına
katılıp, Baydar ile sık sık görülmediği şu
günlerde adeta kenara çekilip, 31 Mart'ta
seçilecek olan başkana oturduğu makamı
teslim etmeyi bekleme konuma geçmesi de
dikkatlerden kaçmıyor.

CHP cemaatten oy alır mı?
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Ç ok sayıda il, ilçe ve
köy derneği ile fede-
rasyonların da ara-

sında olduğu sivil toplum
örgütleri, ortak bir toplantı
düzenleyerek CHP’nin
Esenyurt Belediye Başkan
Adayı Kemal Deniz Boz-
kurt’u desteklediklerini
açıkladı. Elit Davet Düğün

Salonu’nda düzenlenen
toplantıya katılan Belediye
Başkan Adayı Kemal
Deniz Bozkurt, destekleri
nedeniyle hemşehrilerine
teşekkür etti.

Bunu unutmayacağım

“Esenyurt Kemal’le omuz
omuza” sloganları eşli-

ğinde konuşan Belediye
Başkan Adayı Kemal
Deniz Bozkurt, “Bugüne
kadar verdiğiniz destek
için teşekkür ediyorum,
minnettarım. Bunu hiçbir
zaman unutmayacağım.
Başınızı da bir dakika
olsun öne eğdirmeyece-
ğim” ifadelerini kullandı.  

Kars, Ardahan ve Iğdır-
lıların, insanları inancına
ve kökenine göre ayır-
mayan, tam tersine bir-
leştiren ve kucaklayan
bir yapıya sahip oldu-
ğunu belirten Bozkurt,
“Kars, Ardahan, Iğdır
aydındır, birleştiricidir.
Kimseyi ayırmaz, insan-
ları inancına, geçmişine,
kökenine göre değerlen-
dirmez. Akıllıca bakar,
uygarca bakar, insanları
sever, kolları da açıktır,

herkesi kucaklar. Biz de
Esenyurt’u kucaklayaca-
ğız, onun da bir başlangı-
cıdır bu” diye konuştu.

Birlikte yöneteceğiz

Esenyurt’un tüm renkle-
rini içinde barındıran bir
kadroyla yola çıktıklarını
ifade eden Bozkurt, seçimi
kazanmaları halinde ilçeyi
bu renkli yapı ile birlikte
yöneteceklerini söyledi.
Bozkurt, “Esenyurt’un
bütün renkleriyle beraber
yola çıktık, bundan sonra
da onlarla beraber bu yolu
tamamlayacağız, yönetir-
ken de beraber olacağız.
Bizim gönlümüz geniş,
kalbimiz herkese açık. Bir-
likte Esenyurt’u umudun,
barışın, kardeşliğin şehri
yapacağız" şeklinde 
konuştu.

2019 YILI MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almak-
tadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/95639
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 

34761 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 
c) Elektronik Posta Adresi : umraniye@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEM MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ ALIMI 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Ümraniye ilçe sınırları dahilinde
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 15 takvim günüdür. Sözleşmenin 

imzalanmasını takip eden gün içerisinde yüklenici teslimi 
gerçekleştirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan 

Mehmed Cad. No:63 K:2 34761 Ümraniye/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ümraniye Bele-
diye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye/İSTANBUL adre-
sinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kul-
lanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan Meh-
med Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-
nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-
minat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 () takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR
ÜMRANİYE BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (954766) 

Planın Özü : BAĞCILAR İlçesi, İnönü Caddesi ile Bağcılar Asfaltı Caddesi arası imar yolu ön 
projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ;: İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nca 17.12.2018 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet
Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr  web sayfasında bir ay süre
ile askıya çıkarıldığı ilan olunur. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (954775) 

Planın Özü : BAĞCILAR İlçesi, Mahmutbey
Mahallesi, 2077 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000
ölçekli plan; İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nca 17.12.2018 tarihinde onaylan-
mış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet
Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan pano-
sunda ve  www.ibb.gov.tr  web sayfasında bir
ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (954783) 

Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

BoZKURT’a 
dESTEK

HEmSEHRiLERiNdEN

İstanbul’daki Kars, Ardahan, Iğdırlı sivil toplum örgütleri, CHP Esenyurt
Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt’a destek toplantısı düzenledi.
Burada konuşan Bozkurt, "Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür 
ediyorum, minnettarım. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım" dedi

“ESENYURT’U

BİRLİKTE

YÖNETECEĞİZ”

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt, kendisine destek veren Kars, Ardahan ve Iğdırlı
sivil toplum örgütlerine teşekkür ederek, “Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız” şeklinde konuştu.

En fazla kreşe sahip belediyeyiz
CHP Kartal Belediye Başkan
adayı Gökhan Yüksel, seçim
çalışmaları kapsamında Cum-

huriyet Mahallesi'nde Mardinlilerle bu-
luştu. Burada bir konuşma yapan Yüksel,
"Kartal'da doğup büyüdüm, Kartal'ı güzel-
leştirmeye adayım. Kartal'ın 20 mahalle-
sine dair hayallerimiz ve projelerimiz var.
Bir tane kreşimiz vardı, şu anda 15 tane
kreşimiz var. Yapımı devam eden kreşlerin
tamamlanmasıyla bu sayı 17'ye çıkacak.

Türkiye'de en fazla kreşe sahip belediyeyiz.
Çocuklarımız için bir ağız ve diş sağlığı
merkezi kurduk. Okullarımızdan çocukları-
mızı alıp burada ücretsiz muayene ve teda-
vilerini yaptık. Çocuklarımız için bir sanat
akademisi ve hayal dünyalarını geliştirsin-
ler diye Masal Müzesi kurduk. Çocukları-
mız bizim için çok önemli. Belediyemize ait
boş arazileri hizmet için değerlendiriyoruz,
bizim kupon arazi diye bir derdimiz yok. Biz
insana yatırım yapıyoruz" dedi.



arzcalik@hotmail.com

Adem ÇALIK

S evgili Esenyurtlular! 'Esenyurt'ta spor' de-
yince aklınıza ne geliyor bunu hiç düşündünüz
mü? 

Esenyurt'taki gençlerin spordan nasıl yararlana-
cağı ileride maddi ve manevi beklentileri nasıl 
karşılanacağı tam bir muamma.

Düşünü ki Esenyurt'ta güzel modern bir stadyum
ve bunu uygun güzel imkanlar var ama bakıldığın
da ne bir profesyonel takım ne de çok iyi iddalı 
sporcular mevcut

Bu olay bence Esenyurt için vahim bir durum. 
Çevre ilçelerin profesyonel takımları Büyükçek-

mece Tepecik ve İstanbulspor Esenyurt'da maçlarını
yapabilirken Esenyurt kendi öz kaynaklarından
takım ve sporcuları niye yetiştirmez.

Bakıldığında Esenyurt iyi gelişmekte güçlü bir
ilçe haline geldi.

Ama bunu spor anlamında göremediğimi 
söylemem lazım.

Bunun nedenlerinin sporla ilgili olan insanların
beceriksizliği mi yoksa menfaatçiliğimi açıkcası 
bilemiyorum.

Umarım böyle değildir.
Benimde sizler gibi hayal ettiğim Esenyurt'ta

profesyonel oyuncular takımlar ve sporcuların
olması bizim de onlardan gururla bahsetmemiz 
dileğiyle...
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Esenyurt'ta spor 
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T ürkiye Futbol Federasyonu'nun
(TFF) internet sitesinden yapılan
açıklamada Beşiktaş Teknik Direk-

törü Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına
getirildiği belirtildi. Açıklamada, "TFF Yö-
netim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik
Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol
Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itiba-
ren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Fut-
bol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı
kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağla-
mıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu
anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olma-
sını dileriz" ifadeleri kullanıldı. 

Yönetim karar verecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in
1 Haziran'dan geçerli olmak üzere Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildi-
ğinin resmen açıklanmasıyla haftalardır

süren belirsizlik sona erdi. Siyah-beyazlı
takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek
olan Güneş, A Milli Futbol Takımı ile 4 yıl-
lık sözleşme karşılığında anlaşma sağla-
yınca Beşiktaş camiasında cevabı en çok
merak edilen soru da 'şimdi ne olacak'
oldu. Beşiktaşlı yöneticiler haftalardır ko-
nuşulan olayın artık resmi olarak sonuca
ulaştığını ve bundan sonraki sürece yöne-
tim kurulu olarak karar vereceklerini açık-
ladı. Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar
Beşiktaş ile sözleşmesi bulunduğunu ve
Güneş'in kendilerine 'Sözleşmeyi tamam-
layacağım' dediğini söyleyen siyah-beyazlı
yöneticiler, "Bu sonraki durumu, başkanı-
mızla beraber yönetim kurulunun alacağı
kararlar belirler" diye konuştu.

TFF'nin yetkisi var

Şu an için yapılacak bireysel açıklama-

ların fazla anlamlı olmayacağını ifade
eden Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu
Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve Genel Se-
kreter Ürkmezgil ise, "Şenol Güneş'in
sezon sonuna kadar sözleşmesi var.
Milli Takım için TFF ile sezon sonun-
dan geçerli olmak üzere anlaştığını,
diğer yandan bizimle olan sözleşmesini
de tamamlayacağını bize iletti. Ancak
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mart
ayında oynayacağı iki maç için Şenol
Güneş'i çağırma yetkisi de var ve bu yet-
kiyi de kullanabilirler. Açıkçası ne olaca-
ğını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Ama şu anda hemen almış olduğumuz
bir karar yok. Bu konu yönetim kuru-
lunda gündeme gelecek ve tartışılacak
bir konudur. Bir karar alınacaksa yöne-
tim kurulu olarak alırız" diye konuştu.
DHA

Yıldırım Demirören 
sonunda istifa etti

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı
görevinden istifa etti. Demirören istifa nedenini, "İddaa,
Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından
dolayı görevimden istifa ediyorum" şeklinde açıkladı
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, is-
tifasını yazılı açıklama ile duyurdu.
"26 Şubat 2012'den beri sürdür-
mekte olduğum Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Başkanlığı'ndan İddaa,
Misli.com'un, Demirören Holding
bünyesine katılımından ve sözleş-
melerin devri yasal olarak tamam-
landığından dolayı görevimden istifa
ediyorum" diyen Demirören, "Bu-
güne kadar şerefle ve gururla taşı-
dığım bu Milli görevi, Türkiye ve
dünya kamuoyunda tartışmalara

mahal bırakmamak ve gölge düşür-
memek gerekçesiyle bu kararı almış
bulunmaktayım" açıklamasını yaptı. 

Hüsnü Güreli vekalet edecek

İstifa açıklamasında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'a des-
teklerinden ve güveninden dolayı
teşekkür eden Demirören, "Ve bir-
likte çalıştığımız tüm spor bakanla-
rına, Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu üyelerine, kurul-
larda görev yapan tüm başkan ve

üye arkadaşlarıma, milli takım tek-
nik direktörleri ve oyuncularına, bu
yolda desteğini esirgemeyen tüm
kulüp başkanları ve yönetim kurulu
üyelerine, spor camiasına, medya-
mıza çok teşekkür ediyorum. Ka-
muoyuna en derin sevgi ve
saygılarımla arz ediyorum" ifadele-
rini kullandı. Haziran 2019'daki TFF
Genel Kurulu'na kadar; başkanvekili
ve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli
TFF Başkanlığı'na vekalet edecek.
DHA

İddaa, Misli.com'un satın alınmasının ardından istifası istenmişti

Mıllı taKıM
SenOl guneS’e 
eManet
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük
görevine Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam ile
yapılan 4 yıllık anlaşma, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak

Ben böyle bir 
sezon görmedim
antalyaspor Teknik Direktörü Bülent
Korkmaz, "Zor bir lig. Son yıllarda alt, orta
ve üst sıralarıyla böyle bir lig yaşandığını ha-
tırlamıyorum. 41 puanı hedefliyoruz. En
kısa sürede ulaşırsak daha iyi olur. Son za-
manlarda böyle bir sezon görmedim" dedi.

Takım olarak hazırız

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Kork-
maz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Demir Grup Sivasspor deplasmanında iyi
oyunla istedikleri sonucu aldıklarını söyle-
yen Bülent Korkmaz, "Ankaragücü ile
zor bir maç oynayacağız. Özellikle
agresif ve temas oyununu seven
bir takım. Buna karşılık ver-
mek zorundayız. Takım ola-
rak hafta başından beri
çalışıyoruz. Alacağımız
her maç düşündüğü-
müz hedefe daha
yakın olmamızı sağla-
yacak. İnşallah bu
maç da ondan biri
olur. Taraftar elinden
gelen her şeyi yapı-
yor. Zor, mücadelesi
üst seviyede maç ola-
cak. Takım olarak
buna hazırız. İnşallah
maç sonunda istediği-
mizi alan taraf oluruz"
diye konuştu.

Hedef 41 puan

En kısa sürede 41 puana ulaşmayı

hedeflediklerini vurgulayan Korkmaz, "İlk
hedefimiz 41 puanı yakalamak. Bunun için
odaklanıyorum. Tüm konsantre bu yönde.
Zor bir lig. Son yıllarda alt, orta ve üst sıra-
larıyla böyle bir lig yaşandığını hatırlamıyo-
rum. Sezonun ilk yarısında topladığımız
puanlar bize kredi açısından artı bir hane
oluşturdu. Kaybettiğimiz maçlarda o kredi-
den yedik. Kazandığımız her maç bizim için
hedefe bir adım yaklaşmak oldu. 41 puana
kısa sürede ulaşırsak daha iyi olur. Son za-
manlarda böyle bir sezon görmedim" ifade-

lerini kullandı.
DHA

Bülent Korkmaz,
"Ankaragücü ile

zor bir maç oyna-
yacağız. Özellikle
agresif ve temas

oyununu seven bir
takım. Buna karşı-
lık vermek zorun-

dayız. Takım
olarak hafta ba-
şından beri çalışı-

yoruz” dedi.

ZORDa OlSa KaZanDı: 2-1
İstanbul 2.Amatör Lig
11.Grupta Küçükçekmece
Sultanmuratspor ile Kâğıt-
hane Günyamaçspor ara-
sında oynanan lig maçını,
Sultanmuratspor zor da
olsa 2-1 kazanmayı başardı.
Siyah-beyazlıların golleri
Burkay ve Sahip’den geldi.

İlk gol 19. dakikada

Sefaköy Kartal sahasında
saat 15.00’da başlayan kar-
şılaşmayı Kadir Cengiz,
M.Burak Arıcan ve Görkem
Sağlam hakem üçlüsü yö-
netti. Az sayıda sporseverin
izlediği karşılaşmaya ev sa-
hibi Sultanmuratspor maça
hızlı başladı, 19. dakikada

Berkay’ın attığı golle Siyah-
Beyazlılar 1-0 öne geçti. İlk
yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarı yapılan değişik-
liklerin ardından oyuna
ortak olan 52.Dakikada mi-
safir takım Günyamaçs-
por’da Murat attığı golü ile
eşitliği sağladı. Kalan daki-
kalarda oyunun kontrolünü
tekrar eline alan Küçükçek-
mece temsilcisi Sultanmu-
ratspor 68. dakikada
Sahip’in golü ile 2-1 öne 
geçerken, karşılaşma bu
skorla sona erdi. Karşıla-
mayı zorda olsa 2-1 kaza-
nan Sultanmuratspor
üçüncü maçını da alarak
grupta liderliğini sürdürdü 

Yıldırım Demirören, 26 Şubat 2012 yılından
beri sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığı'nı; İddaa, Misli.com'un Demirören
Holding bünyesine katılımından ve sözleşme-
lerin devri yasal olarak tamamlandığından
dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

4 yıllığına
anlaştı



S ilivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Sa-
lonu’nda “Kooperatifçilik” konulu seminer
düzenlendi. Silivri Belediyesi ve Silivri

Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen bilgilen-
dirme seminerine, Namık Kemal Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Kadın Sorunları ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülen Özdemir konuş-
macı olarak katıldı. Programa; Silivri Belediye
Başkanı Özcan Işıklar, CHP Silivri İlçe Başkanı
Suna Göçengil, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Ozan
ersaraç, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı
esin Yalçıntaş, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı
Ömer ercan, Silivri Birleşik esnaf ve Sanatkârlar
Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Kadın Giri-
şimciler Derneği Üyeleri, Belediye Meclis Üye-
leri ve kadın üreticiler yoğun katılım gösterdi.

Topraklarımızı koruduk

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, kooperatif-
çiliği çok önemsediklerini blirterek, “Kooperatif

olarak bir arada bulunmanız çok önemli. Büyük
Atatürk savaş zamanında İzmir İktisat Kongre-
si’ni topluyor. Ot bitmeyecek hale gelmiş o top-
raklarda kaybolmuş bir memleket varken üç
ekonomik yol sürüyor. 1 Devlet Sektörü, 2 Özel
Sektör, 3’te tarihte ilk defa Halk Sektörü! Çok ki-
şinin katıldığı, herkesin ortak olduğu, çok kişinin
cebine katkı sunan bir anlayış; bunu da koopera-
tifçilik ile yaparsınız. Atatürk Ankara’da eğitimin,
teknolojinin yanında tohum üretip Anadolu’ya
göndermiş. Ben bunun adını 2015 yılında Hol-
landa’da öğrendim Kent ve Kent Çevresi tarım!
Biz de bu çocuğu burada büyütüp, oraya gönde-
receğiz. Köylerde kooperatif nereye kurulur, ne-
rede ekilir, nasıl satılır, katma değeri yüksek ürün
nasıl yetiştirilir, nasıl paketlenir bunları bilmek
gerekir. Biz de bunun Türkiye’de ikinci örneğini
kurduk. Depolama, ambalajlama, pazarlama bil-
miyoruz. Üretim yok, topraklar boş. Yoksulluğun
içinde, çaresizliğin içinde ne demokrasi yeşerir,
ne refah gelişir, ne insanlık gelişir. Ancak re-
fahta, zenginlikte, barış ve kardeşlik o beşikte

büyür. Biz Silivrimizde bu toprakları koruduk, siz-
ler bu topraklarda tarım yapasınız, üretim yapa-
sınız diye" dedi.

Güç birliği yapmak gerek

Güç birliği yapıldığı taktirde her şeyi başarabile-
ceklerini anlatan Işıklar, "Altı kooperatifimiz var
ama onlara tohum, fide vermemiz lazım. Koope-
ratif demek; kolektif demek, el birliğiyle demek,
güç birliği ile üretim demek. Herkesin zenginleş-
mesi, zenginliği herkese yaymak demek. Bir
köyde birinin zenginleşmesi demek etrafının fa-
kirleşmesi demek. Birinin artısı diğerinin eksisi
demek. Biz herkesin artısı olsun istiyoruz. O
zaman ahlak, adalet ve hakkaniyet yenidünya
düzenimizin ilçemizin ülkemizin ana fikri olması
lazım. Bir betonu demiri diktiğin zaman zengin-
liği o kişinin cebine koymak demektir. Tarım yap-
tırıp, kooperatiflerle binlerce kişiye iş, ekmek
sağlarsan o memleketin zenginliğini binlerce ki-
şiye dağıtmış olursun. Adalet, ahlak bu demek-
tir" diye konuştu.
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TUNELIN UCUNDA 
ISIK GORUNDU

Büyükçekmeceli vatandaşlarla bir araya gelen
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ben sizin 

ailenizin bir ferdiyim. Tek 
davamız bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da
sizlerle birlikte bu şehre çok
daha güzel hizmetler 
yapmaktır” diye konuştu

Hasan Akgün: 
Ailenizin ferdiyim

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Silivri'de düzenlenen “Kooperatifçilik” konulu seminerde konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar,
“Üretmezsek yok olacağız. Kurulacak bütün kooperatif anlayışlarını gönülden destekliyorum. Silivri
üretim alanına dönecek, herkes gıptayla buraya bakacak. Tünelin öbür ucunda ışık göründü” dedi

Her zaman üreten bir ilçe olacaklarını da kay-
deden Işıklar, "Biz üreteceğiz, üretici pazarları
kuruyoruz, alıcısı yanında, siz üretin kooperatif
kurun, onu satacak yeri de yapıyoruz, paketleme

tesisi de kuracağız, eğitimlerini sertifikasını veri-
yoruz, siz ucundan tutun biz önünü açacağız.
Üretmezsek yok olacağız. Kurulacak bütün koo-
peratif anlayışlarını gönülden destekliyorum. Si-

livri üretim alanına dönecek, herkes gıptayla bu-
raya bakacak. Tünelin öbür ucunda ışık gö-
ründü. Siz ucundan tutun çekin gelecek"
ifadelerini kullandı.

Üreten
olacağız
Üreten

olacağız
Üreten

olacağız
Üreten

olacağız
Üreten

olacağız
Üreten

olacağız
Üreten

olacağız
Üreten

olacağız
Üreten

olacağız

CHP tarafından yeniden aday gös-
terilen Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 31
Mart Yerel Seçimleri öncesinde
çalışmalarını sürdürüyor. Ziya-
retlerinde önümüzdeki dönemde
hayata geçirilecek olan projelerini
tanıtan Akgün, Büyükçekmeceli-
lerin projelere yönelik görüş ve
önerilerine de değerlendiriyor.
“Cumhuriyetin 100. Yılına 100
Proje” başlığı altında topladığı
projelerinin önemli bir bölümü-
nün ilçeye yeni yeşil alanlar ka-
zandırmak olacağını kaydeden
Başkan Akgün, “İstanbul’da
yatay yapılaşmaya örnek olarak
gösterilen Büyükçekmece bu
farkını yeni dönemde de 
koruyacaktır” dedi.

Beton ormanına
dönüştürmedik

Başkan Akgün; “Bu güzel ilçeyi
yine Büyükçekmece ailesi yönete-
cektir. Mutluluk şehri Büyükçek-
mece’de siz büyük
Büyükçekmece ailem ile birlikte
yaptıklarımız en büyük referansı-
mızdır. Büyükçekmece’ye neden
mutluluk şehri diyoruz? Çünkü
kişi başına en fazla yeşil alan
bizim ilçemizde. Büyükçekmece
ailesi olarak ilçemizin doğal gü-
zelliklerine, tarihine ve kültürüne
sahip çıktık. Bugün tüm İstan-
bul’un nefes almak için, ailesi ile
birlikte huzur bulmak için her
haftasonu tercih ettiği örnek ilçe
olduk. Birileri gibi kentimizi
beton ormanlarına dönüştürme-
dik. Dönüştürmek isteyenlere de
zaten sizler geçit vermeyeceksi-
niz” diye konuştu.

Özcan Işıklar, güç
birliği yapıldığı
taktirde başarının
geleceğini söyledi. 


