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Çatalca Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü'ne bağlı

ekiplerin gerçekleştirdiği hizmetleri
değerlendiren Belediye Başkanı
Cem Kara, “Ekiplerimiz, vatandaş-
larımızın günlük yaşamlarını kolay-
laştırmak için ilçenin dört bir
yanında çalışıyor. Teknik sorunları
ve giderilmesi gereken aksaklıkları
hızlıca düzeltiyor. Vatandaşlarımı-
zın rahatı olsun diye çalışmayı sür-
düreceğiz” dedi. I SAYFA 5

ç

Vatandaşımız 
rahat olsun

Cuma namazı sonrası
Fatih Sultan Mehmet Ca-

mi'nde lokma dağıtan AK Parti
Beylikdüzü Belediye Başkan adayı
Mustafa Necati Işık, “Vatandaşları-
mızın, hemşehrilerimizin dualarıyla
çıktığım bu yolda Beylikdüzü'ne
değer katacak, yaşam kalitemizi
arttıracak yatırımlara imza ataca-
ğım. Beylikdüzülü vatandaşlarımı-
zın yüzünü güldürecek ve onlara
karşı hiçbir zaman mahcup olma-
yacağım” diye konuştu. 

ç

Beylikdüzü’ne
değer katacağız

DSP Silivri Belediye Baş-
kan Adayı Selami Değir-

menci, Silivri Megasaray’da
düzenlenen toplantıyla meclis üyesi
aday listesini tanıttı. Değirmenci,
“Biz herkesi kucaklayan bir yöne-
tim anlayışında olacağız. Sorun
üreten değil, dinleyen, araştıran, so-
runları çözen bir yönetim anlayışı
içinde olacağız” dedi. I SAYFA 6
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Sorun üretmez
sorun çözeriz

Eyüpsultan'da kanaat
önderleri ile bir araya

gelen CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu, yerel seçimlerde her
kesimin oyuna talip olduklarını
söyleyerek, “25 yıllık süre gelen
yönetim anlayışı miadını doldur-
muştur. Artık İstanbul'da deği-
şim zamanıdır. İstanbullu
vatandaşlar bu kötü gidişe dur
demek için yenilik için değişim
istemektedir” dedi. I SAYFA 8

İstanbul Siber 
Suçlarla mücadele

Şube müdürlüğü 
ekipleri geçtiğimiz

hafta yaptığı 2 farklı 
operasyonda banka
kartı kopyalayan ve 

oltalama yöntemiyle
toplam 85 kişinin

hesabından yaklaşık
550 bin lira çaldığı 

belirlenen 4'ü
moldova uyruklu 6

kişiyi yakaladı

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı

Mevlüt Uysal “Büyükçekmece en
eski ilçelerimizden birisi. Çok eski
binalar var. Vatandaşlarımızın bu
duruma, binamı nasıl yenileyebi-
lirim, nasıl güvenli hale getirebili-
rim gözüyle bakması gerekiyor.
Ben Büyükçekmecelilere şimdi
buradan söz veriyorum. Kentsel
dönüşüm konusunda emrinizde-
yim” diye konuştu. I SAYFA 4
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Kentsel dönüşüm
için emrinizdeyim

CHP Avcılar Belediye
Başkan adayı Turan Han-

çerli, ilçedeki gençlerle bir araya
geldi. Hançerli, “Zengini daha
zengin etmek için değil; Avcı-
lar’da emeklinin, gençlerin, ka-
dınların ve çocukların kazanması
için çalışacağım. Yardıma muh-
taç vatandaşlarımızın, ihtiyaç sa-
hibi hemşehrilerimizin yaralarını
sarmak ve onlara çare olmak için
çalışacağım” dedi.
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Zengini zengin 
etmeye gelmiyoruz

ak Parti’den 31 mart yerel Seçimleri için
yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı
Temel karadeniz, ilçede 5 yılda yapılan 
projeleri anlattı. karadeniz, “10 mart’tan
itibaren kanarya mahallesi ve
küçükçekmece’miz özlediği
trenine kavuşuyor” dedi
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KUCUKCEKMECE
TRENE KAVUSUYOR

Kanarya Mahallesi'nde ya-
şayan vatandaşlarla bir

araya gelen Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Temel Karadeniz, 5
yıllık sürede hayata geçirdikleri
projeleri anlattı. Semt pazarları-
nın kapalı pazar yerlerine dönüş-
türüldüğü ilçede, otopark ve

pazar yeri komplekslerinin sayısı-
nın artırılacağının müjdesini
veren Karadeniz, “Fevziçakmak,
Halkalı ve Sultanmurat Pazar Yer-
leri hizmet vermeye başladı. Tev-
fikbey Pazar Kompleksi’nin ise 13
Mart’ta açılışını gerçekleştirece-
ğiz” diye konuştu.

ç Temel Karadeniz, bölgedeki
ulaşım projelerine de dik-

kat çekerek, Kanarya sakinlerinin
çok yakında yeniden tren ile bu-
luşacağını müjdeledi. Karadeniz,
“10 Mart’tan itibaren Kanarya
Mahallesi ve Küçükçekmecemiz
özlediği trenine kavuşuyor. Daha

modern bir şekilde tren hattımız
hizmet vermeye başlayacak” diye
konuştu. Yeni dönemde hayata
geçirilecek olan Millet Bahçesi
projesine de değinen Karadeniz,
“Millet Bahçesi, yaz aylarında il-
çemizde hayat bulmuş olacak”
dedi. I SAYFA 4
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ÖZlEm 10 marT'Ta BİTİyOrpaZar yErlErİ çOĞalaCak

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı
önünde halkı selamlayan Bi-

nali Yıldırım, 31 Mart'ta yeni bir
destan yazacaklarını belirtti. Yıldı-
rım, "Bugün olduğu gibi Şişli ile İs-
tanbul ile beraber olacağız. Şişli'yi,

İstanbul'u konuşacağız. Bol bol
dertleşeceğiz. İnşallah daha güzel
günlere hep birlikte emin adımlarla
yürüyeceğiz. Bu kutlu yürüyüşü sür-
düreceğiz. Ne diyoruz? Durmak
yok, yola devam" diye konuştu. 

ç

ç

Bol bol dertleşeceğiz

Binaları yıkar
meydan yaparız

Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi’ne ka-
zandırılan modern kent meydanı,

mahalle sakinlerinin yoğun ka-
tılım gösterdiği törenle
açıldı. Törende konu-
şan Silivri Belediye Baş-
kanı Özcan Işıklar,
“Meydan kültürünü ya-
ratmaya çalışıyoruz, ge-
rekirse etrafındaki
binaları satın alı-
yoruz, yıkıyo-
ruz, meydan
yapıyoruz”
dedi. 
I SAYFA 5
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ATM soyguncuları yakalandı

Moldova uyruklu şüphelile-
rin yaklaşık 6 ay öncede ben-

zer yöntemler kullanarak,
dolandırıcılık yaptıkları daha sonra
yurtdışına çıkarak yakalanamadık-

ları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu za-
mana kadar toplam 215 kişinin bil-
gilerine ulaştıkları, 43 kişinin
kartlarının kopyalarından 350 bin
lira para çektiği tespit edildi. I SAYFA 3
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Vurgun yapıp kaçmışlardı

Malatya İşadamları Derneği
Başkanı Mehmet Çoban ve yö-

netim kurulu üyeleri, Beylikdüzü Em-
niyet Müdürü Ercan Özmen’e plaket
takdim ederek, ilçeye verdiği hizmet-
lerden dolayı kendisine teşekkür etti.

ç

Prof. Dr. Nes-
liar Eser Kut-

sal, Kolon Kanseri
Kolon Kanseri
Farkındalık
Günü kapsa-
mında yaptığı
açıklamada, kolon kanserinden korun-
manın 6 yolunu anlattı, önemli uyarı-
lar ve önerilerde bulundu. I SAYFA 2
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kolon kanserinden korunun

Özcan Işıklar

Mevlüt Uysal
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Kuvayı Milliye adı ölümsüzleşti

‘Şİmdİ yEnİlİk
zamanı’
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Emniyete teşekkür plaketi

Kuvayı Milliye Camii ile Emre Akkuş
ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye

Evi’nin resmi açılış töreni yapıldı. Yakuplu
Mahallesi’ne kazandırılan camii ve taziye
evi, dualarla ibadete açıldı. Açılışta konu-
şan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan
adayı Mehmet Murat Çalık, “Adıyla Kuvayı
Milliye ruhunu ölümsüzleştiren Kuvayı
Milliye Cami ilçemize hayırlı olsun” dedi.
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Y asak elma diye başladım ama Adem
ve Havva’dan bahsetmeyeceğim. Ya-
zacaklarım, televizyon ekranlarında

gösterilen”Yasak Elma”dizisi hakkında.
Basında sıkça gündeme gelen, birçok ha-
bere konu olan bu dizi hakkında çok şey
konuşulunca bende bir bakayım dedim. 

***
Son yıllarda bizim televizyon dizileri

ortadoğu, balkan ve arap ülkelerinde çok
rağbet görüyor biliyorsunuz. Hatta bu ül-
kelerde yaşayanların çoğu; Türkiye’yi zi-
yaret etme imkanını henüz bulamamış
olanlar, bizim yalılarda, havuzlu villa-
larda ve boğaz manzaralı evlerde oturdu-
ğumuzu zannediyorlar. Ve erkeklerimizin
hepsini artis gibi yakışıklı, kaslı, her türlü

sporu yapan insanlar olarak... Ne düşün-
sünler ki başka, o dizileri izledikten
sonra? Maaşallah bazı dizilerde bir bakı-
yorsun, adam süper yakışıklı, akıllı işa-
damı, zengin, romantik, üstüne üstlük her
sporu yapabiliyor, birkaç yabancı dil bili-
yor, daha daha enstrüman bile çalabili-
yor! 

***
Şimdi, bu yasak elma dizisine geleyim.

Şaşkınlıkla izledim! Adamın 3 karısı var.
İkisi eski tabi, boşanmışlar. Son eşi kızla-
rından küçük. Çocukların hepsi babaları
ile yaşıyor. Eski eşlerinin bakımını üstlen-
miş, kiralarını, harcamalarını karşılıyor
ama boşadığı kadınların evlenmesi hatta
flört etmesi bile yasak! Kadınlar zaman

zaman evde yemekte, davette bir arada
olabiliyorlar. Her birinin de adamı yeni-
den kendilerine döndürme çabası var ki,
öyle böyle değil. Ne entrikalar var aman
aman... Bu nasıl bir şeyse! Seni isteme-
yen adamın etrafında neden dolanıp
durur ki insan? Dönse ne olacaksa?

***
Dizi de, paranın getirdiği güç ve bu

güce bağlı olarak son derece görgüsüzlük
ve şımarıklık içinde herkes. Mesela;
“kahve yap”,”çantamı getir”,”paltomu

ver”...Rica ile kimse birşey istemiyor.
Bütün arkadaşlıklar, ilişkiler sahte ve
yapmacık. Yani yüze gülen, arkadan kuyu
kazanlardan...Kimse birbirini sevmiyor.
Kadınların hepsinin evinde hizmetli var
ve hiçbiri yemek ve evişi yapmıyor. Par-
don, sadece masaya hangi bardaklar kon-
muş onlara bakıyorlar. Bütün gün
alışveriş yapıyorlar. Özel tasarım takılar
kullanıyorlar. Sporlarını bile özel hocalar
eşliğinde yapıyorlar. Çocuklar okula gi-
derken mutlaka özel şoför ile gidiyor. Ço-
cuğun arkadaşları parasız ve kötü! Ya
hırsızlık yapıyorlar, ya
dolandıcılık...(paran yoksa sen busun
gibi!)

***
Şimdi şu örneği iyi okuyun. İzleyenler

zaten kriterini yapmıştır. Bu adamın ço-
cuğu, o serseri arkadaşlarına uyup baba-

sının arabasını gezmek için kaçırıyor.
Kaza yapıyor ve bir kadını yaralıyor. Ka-
rakola baba geliyor ve onu kurtaracağını
söylüyor. Nasıl mı? Tabi ki özel soförü
suçu üstlenecek...Hem de tereddütsüz!
Ancak, yaralanan kadının ailesine para
teklifi yapılıyor, onlarda kabul ediyorlar.
Çocukta kurtuluyor, soförde... Ama daha
sonra kazazede aile bakıyor ki adam zen-
gin, daha ne kadar koparsak kardır diye
daha fazla para için şantaja başlıyorlar.
Zengin de kötü, fakir de.

***
Nasıl dizi ama, size de bir şeyler çağ-

rıştırdı mı? Senaristler böyle uygun gör-
müşler yazmışlar ama ben bu diziyi
dışardan satın alıp televizyonlarında gös-
terenlerin bizimle ilgili ne düşündüğünü
çok merak ediyorum. 

Sevgiyle kalın  

Yasak elma

YAŞAM
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K olon kanseri dünyada ve ülke-
mizde en sık görülen 3. kanser
türü. Üstelik tüm dünyada genç

yaşta kolon kanseri görülme sıklığı da ar-
tıyor. Yapılan istatistiklerde, 1992-2014
yılları arasında, 20-49 yaş arasındaki yaş
grubunda kanser olgularının her yıl
yüzde 1-2 oranında artış gösterdiği sap-
tanmış. Günümüzde genç yaşta daha sık
görülmesinde yüzde 35 oranla genetik
faktörler rol oynuyor. Ayrıca beslenme
alışkanlıkları, yaşam tarzı ve diğer çevre-
sel faktörlerin de bu artışta etkili olduğu
belirtilirken, başka olasılıklar da halen
araştırılıyor. Kolon kanserinin en önemli
özelliği ise sinsi bir hastalık olması. Kan-
serin başlangıç evresinde veya kanser ön-
cesi lezyonlar olan poliplerin varlığında
genellikle hiçbir belirti vermiyor. Bu ne-
denle de hastaların en az dörtte birinde
ancak ileri aşamada tanı konulabiliyor.
Aslında kalın bağırsak kanseri önlenebilir
bir kanser türü. Bunun için yaşam alış-
kanlıklarımıza dikkat etmek ve kolonos-
kopi yaptırmak yeterli geliyor. Acıbadem
Altunizade Hastanesi Gastroenteroloji
Uzmanı Prof. Dr. Nesliar Eser Kutsal, 1-
31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkında-
lık Ayı ve 3 Mart Dünya Kolon Kanseri
Farkındalık Günü kapsamında yaptığı
açıklamada, kolon kanserinden korun-
manın 6 yolunu anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.

Bu taramaları mutlaka yaptırın

Kolon kanserinin en önemli özelliği
büyük oranda önlenebilir bir kanser türü
olması. Bu amaçla, dışkıda gizli kan testi
ve kolonoskopi yaptırmayı asla ihmal et-
meyin. Gastroenteroloji Uzmanı Prof.
Dr. Nesliar Eser Kutsal hiçbir yakınması
olmasa bile 50 yaşından itibaren her bire-
yin bu taramaları mutlaka yaptırması ge-
rektiğine dikkat çekerek şu bilgileri
veriyor: “Risk faktörüne sahip kişilerin ise

daha erken yaptırmaları gerekiyor. Örne-
ğin ailede kolon kanseri varsa, aile birey-
leri hastanın kanser tanısı alma yaşından
10 sene öncesinde taranmaya başlan-
malı. Dışkıda gizli kan taraması her yıl,
kolonoskopi ise bir öncekinin sonucuna
göre değişen sürelerde yapılıyor. Her iki
yöntemin yapılmasındaki amaç kanser
gelişmeden, riskli poliplerin saptanarak
çıkarılması veya gelişmekte olan kanseri
erken saptayabilmek. Üstelik hastalığın
önlenmesinde çok önemli bir yöntem
olan kolonoskopi sanıldığı gibi zor ve ağ-
rılı bir işlem değil. Ancak işlemden bekle-
nen başarıyı elde etmek için ön hazırlığın
iyi yapılması ve bu konuda uzman kişi-
lerce uygulanması önem taşıyor.”

Daha az kırmızı et

Sağlıksız beslenme kolon kanserine yol
açan en önemli faktörlerden biri. Yapılan
çalışmalara göre; liften fakir, hayvansal
yağdan zengin beslenmek bağırsak kan-
seri riskini artırıyor. Özellikle kırmızı et
riski artıran önemli bir faktör. Günde 100
gramın üzerinde kırmızı et tüketen veya
her gün 50 gr işlenmiş sosis, salam,
sucuk gibi et ürünlerini tüketenlerde
kolon kanseri riski yüzde 12-18 oranında
artıyor. Benzer şekilde vejeteryan veya
vegan beslenenlerde risk diğerlerine
oranla düşük bulunmuş. Son yıllarda ya-
pılan çalışmalarda Akdeniz diyeti ile bes-
lenenlerde kolon kanseri ve kolon
polipleri gelişme riskinin yüzde 30-43
oranlarında azaldığı görülmüş. Akdeniz
diyetinde sebze, meyve, tahıllar, kuruye-
miş ve omega 3’ten zengin balık tüketimi
daha fazla, kırmızı et ve alkol tüketiminin
kısıtlı olması, ayrıca obeziteyi önlemesi
kanser riskini azaltıyor. Bu nedenle Akde-
niz diyetinde olduğu gibi kolonda yararlı
bakterileri artıran liften zengin gıdaları,
sebze ile meyveyi yeterli tükettiğinizden
emin olun. Bu arada kabızlığı önleyen,
bağırsaktaki toksinleri etkisini azaltan
suyu da günde en az 2 lt tüketmeye özen

gösterin.

Sigarayı bırakın, alkolü kısıtlayın

Birçok kanserojen madde içeren sigara
alışkanlığı olanlarda hem kolon polibi
hem de kolon kanseri riski artıyor. Ayrıca
yapılan çalışmalarda alkolün metabolize
edilmesi sonucu ortaya çıkan asetaldehit
molekülünün DNA hasarına yol açarak
kanserojen etki gösterdiği saptanmış.
Öyle ki orta düzeyde alkol alan, örneğin
günde 1-4 kadeh alkol tüketen kişilerde
kolon kanserine yakalanma riski yüzde 20
gibi yüksek bir oranda artıyor.

İdeal kilonuza ulaşın

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması
verilerine göre; ülkemizde her 100 kişiden
30’u obez ve yaklaşık 35’i de fazla kilolu.
Obezite sorunu olan kişilerin sağlıksız
beslenmeleri, bağırsak bakterilerinin deği-
şime uğramaları ve kilo ile
gelişen hafif iltihap nedeniyle
fazla kilolu olmak kolon kan-
seri için de bir risk faktörü.
Bu nedenle sağlıklı beslenerek
ideal kilonuza ulaşmanız çok
önemli.

Tempolu ve düzenli
yürüyün

Düzenli egzersiz yaparak
obeziteyi önleyebilir, bağırsak
çalışmasını düzenleyebilir ve
bağışıklık sisteminizi güçlen-
direbilirsiniz. Her gün en az
30-40 dakika veya haftada 3
gün, 1 saat tempolu yürüyüş 
yapmanız kolon kanseri ris-
kini azaltmada yarar sağlaya-
caktır.

Kalsiyum ve D vitamine
dikkat edin

Yapılan çalışmalara göre; kal-
siyum bağırsağa toksik olan 

safra
asitleri

ve serbest
yağ asitlerine bağlanarak onların zararlı
etkisini azaltıyor. Dolayısıyla süt, yoğurt
ve peynir gibi kalsiyum açısından zengin
gıdaları düzenli olarak tüketmeye özen
gösterin. D vitamini yüksek olan kişilerde
de kolon kanseri riskinin düşük olduğu
17 farklı çalışma ile gösterilmiş. D vita-
mini tedavisinin kanseri önlemedeki rolü
bilinmemekle birlikte, bağışıklık sistemini
güçlendirerek etkili olduğu düşünülüyor.
Bunların yanı sıra stresten uzak durmak
ve yeterli uyumak bağışıklık sistemimizi
güçlendiren diğer faktörleri oluşturuyor.
Kanıta dayalı olmasa da, kanser riskini
azaltmaya yardımcı oldukları belirtiliyor.

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com
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Acıbadem Altunizade Hastanesi Gastroen-
teroloji Uzmanı Prof. Dr. Nesliar Eser 

Kutsal, 1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri
Farkındalık Ayı ve 3 Mart Dünya Kolon
Kanseri Farkındalık Günü kapsamında

yaptığı açıklamada, kolon kanserinden
korunmanın 6 yolunu anlattı, önemli

uyarılar ve önerilerde bulundu

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

eT Ve sarKÜTerİ

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

Çarşı Migros Karşısı 
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Bağırsak alışkanlığında kabızlık veya 
ishal şeklinde değişiklik,
Makattan kan gelmesi,

Karın ağrısı,
Kansızlık

Açıklanamayan kilo kaybı

Bu belirtilere 
dikkat!
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Kulaklarınızı
ihmal etmeyin
Kulak ve işitme sağlığı için kulak
kepçesinden iç kulağa, işitme sinir-
lerinden beyin sapına ve beynin işitme
korteksine kadar bütün yapıların
fonksiyonlarının korunması gerekiyor

KAFA travmaları, baş boyun bölgesinde rad-
yasyona maruz kalmak, kan dolaşımı bozuk-
lukları, kan hastalıkları, sistemik veya kulak

tutulumu yapan enfeksiyonlar ve tümörler kulak sağlını
olumsuz etkileyebiliyor. Memorial Hastanesi Kulak Burun
Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr.
Mustafa Asım Şafak, “3 Mart Dünya Kulak ve İşitme
Günü” nedeniyle, kulak ve işitme sağlığı hakkında bilgi
verdi.

Kulağı temizlerken dikkat!

Kulak kepçeleri sesin hangi yönden geldiğinin algılanması
açısından önemlidir. Kulak kepçesine gelen herhangi bir
darbe, sert travmalar, donma veya yanmalar, kepçenin kı-
kırdak bölümüne küpe takılması “perikondrit” adı verilen
iltihaplara neden olabilir. Enfeksiyon tedavi edilmediğinde,
kepçede şekil bozukluğu
veya kulak yolunun
tıkanması sonu-
cunda işitme
kaybı mey-
dana gelebi-
lir. Kulak
yolu iltihap-
lanmasının
bir diğer ne-
deni de kulak
temizliğinde
belirli kurallara
dikkat edilmeme-
sidir. “Kulak kiri”
denilen dış kulak yolu
salgılarının, pamuklu çubuklar veya sert cisimlerle temiz-
lenmeye çalışılması kulak yolu enfeksiyonlarına yol açar.
Yaz aylarında uzun süre suda kalmak ve özellikle bakım-
ları iyi yapılmamış kirli havuzlarda yüzmek de kulak iltiha-
bına yol açan risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Orta kulak iltihabı takip gerektirir

Çocukluk çağında sık görülen geniz eti sorunlarında, üst
solunum yolunda tıkanıklıkları sonucu gelişen orta kulakta
sıvı birikmesi gibi durumlar, ağrılı kulak iltihaplarına dönü-
şerek kulak zarında yırtılmalara neden olabilir. Tedavi edil-
meyen bu durum sonrası orta kulak sıvaları yoğunlaşır ve
buna bağlı enfeksiyonlar tekrarlar ya da kulak zarının delik
kalmasıyla da orta kulak kemikçiklerinde erimeler veya ki-
reçlenmeler oluşabilir.

Sağlıklı gebelik için öneriler
KADINLARIN yaşamla-
rındaki en önemli evrele-
rinden biri olan gebelik;

bu süreçte görülen bulantı, halsiz-
lik, mide yanması ve baş ağrısı gibi
şikayetler nedeniyle anne adayları
için sıkıntılı olabiliyor. Bu sorunla-
rın tam olarak ortadan kaldırılması
mümkün olmasa da alınacak bazı
önlemlerle konforlu bir gebelik dö-
nemi sağlanabiliyor.Memorial
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve

Doğum Bölümü’nden Op. Dr.
Yunus Çavuş, gebelikte yaşanabile-
cek sorunları azaltmak için öneri-
lerde bulundu.

Beslenmenizi düzenleyin

Gebelik bulantıları genellikle sabah
saatlerinde başlar. Özellikle ilk ve
çoğul gebeliklerde bulantı önemli
bir sorundur. Ortalama 4-8 hafta
arası görülen bulantı, 14-16’ıncı
haftaya kadar azalarak devam eder

ve bazen tüm gebelik süresince
kendini gösterebilir. Bulantıların,
alınacak bazı önlemlerle azaltıl-
ması mümkündür. Gün içinde az
ve sık yemek, öğünler arasında az
sıvı tüketmek, katı, kuru, yağsız ve
tuzlu gıdaları tercih etmek şikayet-
leri azaltır. Eğer tatlı ve meyveler
bulantı yapmıyorsa, tüketilmesinde
her hangi bir sakınca yoktur. Tuzlu
kraker, galeta ve simit gibi besinler
de bulantıyı bastırabilir. 
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K adıköy'de kağıt toplayıcıları tara-
fından bir çuval içinde iki bacak
bulunarak polise ihbar edilmişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri başlattık-
ları soruşturmada olayın faillerini aynı
gün içinde yakalamıştı. Cesedin bacakla-
rının konduğu çuvaldaki kargo etiketin-
deki bilgiler kullanılarak tespit edilip
yakalanan amcasını öldürüp parçalara
ayıran Fahrettin Öztürk'ün traktör par-
çası alacaklarını söyleyen ve kendilerini iş
adamı olarak tanıtan polisler tarafından
yakalandı. Polisin o sırada iş yerinde ol-
mayan Fahrettin Öztürk'ü "çok miktarda
traktör parçası alacağız" diyerek işyerine
çağırdığı, soğukkanlılıkla onlara parça
satmaya çalışan şüpheliyi bir süre sonra
gözaltına aldıkları öğrenildi.

Sırtından vurmuş

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruş-
turma sonucu 2015 yılında babası beyin
kanaması geçirerek felç olmasının ardın-
dan onun yerine amcası Rıfat Rıza Öz-
türk'le çalışmaya başlayan Fahrettin
Öztürk'ün uzun süredir amcasıyla moto-
sikletle ilgili yaptığı harcamalar yüzünden
tartıştığı öğrenildi. Olay günü saat 19.20
sıralarında yine aynı sebeple tartıştıkla-
rını söyleyen Fahrettin Öztürk'ün,
"Amcam bana sürekli çok para harcadı-
ğımı söylüyordu. Bu nedenle ona kin 

besliyordum. Olay günü bana 'Babanda
senin gibi yattığı yerden para kazanı-
yordu diye bağırdı" dediği kaydedildi.
Amcasının bu bağırmanın ardından ab-
dest almaya gittiğini anlatan Fahrettin
Öztürk'ün, "Onun arkasından giderek
abdest alırken ona doğru ateş ettim. Vu-
rularak yere düştü" dediği öğrenildi.

Tüzük nedeniyle yardım ettiler

Fahrettin Öztürk'ün ifadesinde "Motosik-
let dünyasında aramızda yazılmayan bir
tüzük vardır. Her durumda sorgusuz su-
alsiz birbirimize yardım ederiz. Bu tüzük-
ten bahsederek arkadaşım Ferhat Y.
aradım. Bana yardım etmesini istedim. O
da yanıma geldi. O gelene kadar cesedi
büyük ölçüde satır ve bıçak yardımıyla
parçalamıştım. O da gelince yardım etti.
Ceset parçalarını naylon torbalara koya-
rak bavula yerleştirdik" dediği kaydedildi.

Parçaları çöpe attık

Daha sonra cesedin gövde bölümünü
Sarıyer, Uskumruköy mevkiinde attıkla-
rını anlatan Fahrettin Öztürk'ün "Daha
sonra kafeteryaya geldik. Burada Fer-
hat'ın yanında bulunan ahçı ve garsonla
birlikte parçaları kutuya, poşete ve çuvala
koyduk. Ferhat kafede kaldı. Biz garson
ve aşçıyla birlikte ceset parçalarını çöpe
attık" dediği öğrenildi.
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Kadıköy'de çöp konteynerinda 
bulunan iki bacakla ortaya çıkan

vahşi cinayetin ardından yakalanan
Fahrettin Öztürk ile ona yardım
eden 3 arkadaşı adliyeye sevk

edildi. Şüpheli Fahrettin Öztürk'ün
poliste verdiği ifadesinde amcasının

“Baban yattığı yerden para
kazanıyordu” sözü üzerine cinayeti

işlediğini söylediği öğrenildi

Pendik'te bir gecekonduda
çıkan yangında dumandan et-
kilenen 4 kişiden 3'ü hasta-

neye kaldırıldı. Pendik Ertuğrul Gazi
Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan gece-
konduda elektrikli sobadan kaynaklan-
dığı belirtilen yangın çıktı. Yangın
sırasında evde bulunan 4 kişi dumandan
etkilendi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve

polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etki-
lenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken,
sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambu-
lansta müdahale etti. Yangın itfaiyenin
yarım saatlik çalışmasının ardından sön-
dürülürken, alevlerin yandaki evlere sıçra-
masını da önlendi. Yangın sebebiyle
gecekondu kullanılamaz hale geldi. 
DHA
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4 kişi adliyeye sevk edildi
Poliste işlemleri tamamlanan Fahrettin Öztürk, Ferhat Y. Ahçı Turgut K. ile garson
Fatih D. geniş güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

SiBer Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri ilk
operasyonu 20 Şubat'ta

yaptı. Yaklaşık 5 aydır takip altında
olan Moldova uyruklu 4 kişinin banka
ATM cihazlarına yerleştirdiği kopya-
lama aparatı, kamera düzenekleriyle
banka müşterilerinin kart bilgilerini ele
geçirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Den-
nis M. liderliğindeki M.B., N.S. ve E.C.
isimli şüphelilerin elde etikleri bilgelerle
kopya kartlar üreterek bankamatik-
lerden para çektiği görüntülere
ulaştı. Bunun üzerine operasyon
yapan polis, 4 kişiyi gözaltına
aldı.

Vurgun yapıp kaçmışlardı

Moldova uyruklu şüphelilerin
yaklaşık 6 ay öncede benzer yön-
temler kullanarak, dolandırıcılık
yaptıkları daha sonra yurtdışına çıka-
rak yakalanamadıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin bu zamana kadar toplam
215 kişinin bilgilerine ulaştıkları, 43 ki-
şinin kartlarının kopyalarından 350 bin
lira para çektiği tespit edildi. Şüphelile-

rin ev ve
araçlarında
yapılan ara-

malarda çok
sayıda kart kop-

yalama aparatı,
manyetik şeritler ve

20 bin lira para ele geçirdi.

Kişilerin kartından alışveriş yaptılar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri aynı gün yaptığı ikinci ope-

rasyonda, sosyal medya sitelerine banka
reklamlarına benzer reklamlar vererek, bu
reklamlara tıklayan kişileri oltalama yapı-
lan (Phishing) sitelere yönlendirip vatan-
daşların hesap ve banka bilgilerini elde
ederek alışveriş sitelerinden cep telefonu,
bilgisayar gibi
malzemeler ala-
rak dolandırıcılık
yapıldığını tespit
etti. Polis ekipleri
E.B. ve B.Y.

isimli şüphelileri belirleyerek yakalan-
ması için operasyon düzenledi.

Polis gözaltına aldı

Şüphelilerin adreslerine internetten
alışveriş geleceğini belirleyen polis
ekipleri kuryeyle birlikte şüphelilerin
kapısına gelerek şüphelileri gözal-
tına aldı. Şüpheli E.B. ve B.Y.'nin
yapılan sorgulamasında 42 kişinin
hesaplarından yaklaşık 200 bin lira
alışveriş yaptıkları belirlendi.

4 kişi tutuklandı

Çağlayan'da bulunan İstanbul
Adalet Sarayına sevk edilen şüp-
helilerden Moldova uyruklu D.M.
ile M.B. tutuklanırken diğer 2
Moldovalı ise sınırdışı edildi.
Diğer operasyonda gözaltına alı-
nan 2 kişi de tutuklandı.

Moldovalı soyguncular yakalandı

OlmAz OlSun
BOyle yeGen!

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

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Bayburtlu İnşaat / Pearl of Silivri
Adres: Yeni Mahalle Varnalı Cad. No: 34 Silivri / İstanbul
İrtibat No: 0212 852 05 33 - 0535 015 40 41 – 0535 015 80 42 

Mail adresi: www.bayburtluinsaat.net – www.bayburtluinsaat.com.tr – info@bayburtluinsaat.net 

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

KUŞ SESİYLE VE 
EŞSİZ DENİZ 

MANZARASIYLA 
UYANIN

Allah kurtardı
Beyoğlu'nda sü-
rücüsünün direksi-
yon hâkimiyetini

kaybettiği otomobil, ağaca
çarparak takla attı. Otomo-
bilde bulunan 3 kişi kaza
yapan araçtan burunları bile
kanamadan kurtuldu. Kaza,
Meclis-i Mebusan Cadde-
si'nde saat 05.30 sıralarında
yaşandı. Karaköy'den Beşik-
taş istikametine ilerleyen Halil
C.'nin kullandığı 34 BMK
598 plakalı otomobil, sürücü-

sünün direksiyon
hâkimiyetini kay-
betmesiyle önce
refüjde bulunan
ağaca çarptı.
Otomobil çarp-
manın etkisiyle
takla atarak tram-
vay yoluna girmek üzereyken
durdu. 

Yara almadılar

Otomobilde bulunan 3 kişi,
kazayı şans eseri burunları

bile kanamadan atlattı. İhbar
üzerine kaza yerine polis ve
itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun tek şe-
ridi bir süre trafiğe kapandı.
Otomobilin kaldırılmasıyla
yol yeniden ulaşıma açıldı.

Fatih’te inşaat 
iskelesi çöktü

Alevler 1 can aldı

Fatih'te sabah saatlerinde 4 katlı
yıkımı devam eden bir binadaki iskele
henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sonrası herhangi bir can kaybı
yaşanmazken, park halinde duran bir otomobil
ile kamyonette maddi hasar meydana geldi. Olay
Fatih, Emin Sinan Mahallesi'nde sabah saat
07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Pertevpaşa Sokak'ta 4 katlı binanın yıkımı
sırasında çevreye tehlike oluşturmaması için kuru-
lan iskele ve tahta paneller henüz bilinmeyen bir
nedenle park halindeki bir otomobil, bir kamyonet
ve tek katlı evin üzerine çöktü. 

Vatandaşlar haber verdi

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekip-
lerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen
polis ekipleri sokakta önlem aldı. Olay sırasında
sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı ön-
lerken, park halinde duran otomobil ve kamyonette
maddi hasar meydana geldi. Çöken iskelenin
kaldırma çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. DHA

Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın
bodrum katında bulunan dairede yangın
çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında

dairede yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir adam du-
mandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yedikule Ma-
hallesi Merhaba Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı
binanın bodrum katında bulunan dairede saat 04.30
sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın
çıktı. Bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören
apartman sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra
da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
daireye müdahale ederek
yangını söndürdü. Bu
sırada sağlık ekipleri
dairede yalnız
yaşadığı
öğrenilen ve
yangında du-
mandan etkile-
nen Mehmet
Celal Öztaşkın'a
ilk müdahaleyi ya-
parak hastaneye
kaldırdı. Yaşlı adamın
hastane yolunda
hayatını kaybettiği öğrenildi. 

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı 2 farklı operasyonda banka kartı kopyalayan ve
oltalama yöntemiyle toplam 85 kişinin hesabından yaklaşık 550 bin lira çaldığı belirlenen 4'ü Moldova uyruklu 6 kişiyi yakaladı

Öztürk, amcasının parçalarını atarken arkadaşlarının kendine yardım ettiğini söyledi.
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Y erel seçimlere bir ay kala tüm siyasi
partiler adaylarını belirledi.

Aday belirlemede hiçbir siyasi parti kendi
tabanına danışma, onların fikrini alma ge-
reği duymadığı gibi, görülen o ki; kendileri
de adaylarla ilgili ciddi bir araştırma yapma-
mışlar.

Mersin de İyi Parti adayı Burhanettin
Kocamaz’ın süresi içerisinde adaylık başvu-
rusunun yapılmamış olmasına, siz” ister il
başkanı ihanet etti” deyin, isterseniz” bizim
yetkilerini iptal ettiğimiz kişiler tarafından
yapılmış başvuru, DP den adaylığına engel
teşkil etmez, “deyin, sonuçta bu bir ciddi-
yetsizliktir ve hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Öte yandan Muğla Büyükşehir için Meh-
met Kocadon’un DP den adaylığında yaşa-
nan tartışmalar bitmeden Bodrum CHP
adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim
Kurulu tarafından düşürüldü.

Yalıkavak belediye başkanlığı yaptığı dö-
nemde 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 hu-
kukçular tarafından yanıltıldı.

Neresinden bakarsanız bakın, bu durum
siyaseten ciddiyetsizliktir.

Bu karar kesinleşince CHP 2 Marta
kadar yerine bir başka belediye başkanı
adayını İlçe Seçim Kuruluna bildirebilir.
Ancak bu tür ciddiyetten yoksun uygulama-
lar toplumda CHP nin kurumsal kimliğine
yönelik bir güven bunalımı oluşturmayacak
mıdır?

Yerine atanacak aday, sahaya geç inme-
nin verdiği dezavantajı kapatmaya uğraş-
mak bir yana, bir de bu durumu vatandaşa
anlatma zorluğunu yaşayacaktır.

Belediye Meclis üyelerinin belirlenme-
sinde ilçe yönetiminin gösterdiği ilkesiz
tavır, partililerin iradesini yok sayan anti de-
mokratik tutumu nedeniyle zaten yıpranan

imajına bir de bu beceriksizlik
eklenince CHP nin Bodrum da işi gerçekten
zor.

CHP belediye başkanı olarak görev yap-
tığı 5 yılda Mehmet Kocadon’un şahsında
biriken öfke ve tepkiye, Saruhan’ın adaylık
sürecinde yaşanan hukuk hataları da ekle-
nince tüm bu yanlış ve beceriksizliklerin fa-
turası yine CHP ye gönül vermiş
vatandaşlara çıkarılacağa benziyor.

Sıradan bir dernek ya da oda seçimlerine
aday olacakların bile kılı kırk yardığı bir or-
tamda, kıyasıya bir yarışın hüküm süreceği
belli iken belediye başkanlığı adaylığında
yaşanan bu sorumsuzluk nasıl telafi edile-
cek?

Benzer sorunlar Türkiye’nin her yerinde
yaşanıyor.

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

Siyaset, hiçbir dönemde bu kadar kirlen-
memişti. 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 beklemek pek mümkün görünmü-
yor.

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

Özellikle de CHP Genel merkezi seçim
sürecini hiç de iyi yönetmediği gibi, bu
durum taşra örgütlerine de yansıyor. Hangi
aşamada olursa olsun iktidarı eline geçiren,
o koltuğu bırakmak istemediği gibi, elindeki
bu gücü paylaşmak yerine müthiş derecede
bir güç zehirlenmesi söz konusu oluyor.

Kendi zehirlenen yöneticiler, topluma da
bu zehiri şırınga ediyorlar.

Soran, sorgulayan, yaşadığı kentin ve ül-
kenin daha iyi yönetilmesi için doğru tercih
belirleyen seçmen yerine, futbol takımı fa-

natiği gibi, her koşulda kendi takımını des-
tekleme kolaylığına alışmış, yukarıdan aşa-
ğıya uyuşturulmuş bir seçmen kitlesiyle
karşı karşıyayız.

İktidar tarafından yapılan tüm baskılara,
muhalefetin birlikte anılmaktan bile korkan
mahcup, edilgen ve faydacı tavrına rağmen
kendi doğrularından şaşmayan HDP seçim-
lerde anahtar parti durumunda gibi.

Daha da önemlisi, seçim alamayacakları
kesin olan seçim bölgelerinde bile diğer mu-
halefet partilerinden çok daha ciddiyetle ça-
lışmalarını sürdürüyorlar.

Siyasette ciddiyet, bir siyasi parti için,
kendi seçmenine göstereceği saygının da bir
gereğidir. Kendi seçmen kitlesini bile ciddi-
yeti, iktidar hedefi konusunda inandırama-
yan bir muhalefet partisinin başarılı
olabilmesi nasıl mümkün olacaktır.

Bu tür ciddiyetsizlikler yalnızca bu duru-
mun yaşandığı kenti ilgilendirmiyor. İletişim
kaynaklarının bu denli gelişmiş olduğu gü-
nümüzde, bir noktada yaptığınız hata
anında ülkenin dört bir yanında yankı bul-
duğu gibi çarpan etkisiyle daha yıkıcı sonuç-
lara neden olabiliyor.

Sözün özü, siyaset ciddiyet ister.

Siyaset ciddiyet ister

Pazar yerlerinin
sayısı artacak

Ak pArti’den 31 Mart Yerel Seçim-
leri için yeniden aday gösterilen Baş-
kan Temel Karadeniz, ilçede 5 yılda

yapılan projeleri anlattı. Semt pazarlarının kapalı
pazar yerlerine dönüştürüldüğü ilçede, otopark
ve pazar yeri komplekslerinin sayısının artırılaca-
ğının müjdesini veren Karadeniz, “ Fevziçakmak,
Halkalı ve Sultanmurat Pazar Yerleri hizmet ver-
meye başladı. Tevfikbey Pazar Kompleksi’nin ise
13 Mart’ta açılışını gerçekleştireceğiz. Cennet
Mahallesi’nde yapımı devam eden pazar yerimiz
2 ay sonra tamamlanmış ve hizmetinize sunul-
muş olacak. Yeni dönemde ise her mahallede bir
pazar kompleksi hayata geçirmeyi planlıyoruz”
dedi.

Trene kavuşuyoruz

Temel Karadeniz, bölgedeki ulaşım projelerine
de dikkat çekerek, Kanarya sakinlerinin çok ya-
kında yeniden tren ile buluşacağını müjdeledi.
Karadeniz, “10 Mart’tan itibaren Kanarya Ma-
hallesi ve Küçükçekmecemiz özlediği trenine ka-
vuşuyor. Daha modern bir şekilde tren hattımız
hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

Millet Bahçesi hizmete açılacak

Yeni dönemde hayata geçirilecek olan Millet
Bahçesi projesine de değinen Başkan Karadeniz,
“ Kanarya Mezarlığı’nın karşısından Marmara
Üniversitesi Çamlığı’na kadar olan arazide Millet
Bahçesi yapıyoruz. 100 dönümlük alanda yapımı
devam eden projemiz Haziran ayında tamamla-
nacak. Yaz aylarında ilçemizde hayat bulmuş
olacak” dedi. DHA

Ak pArti Çatalca Belediye Baş-
kan adayı Üner, Çatalca Başak-
köy Mahallesi’nde vatandaşlar

ile buluştu. Projelerini anlatan Üner, köy sa-
kinlerinin sorularını da yanıtladı. AK Parti
Çatalca Belediye Başkan adayı Üner, şunları
söyledi: “Çatalca’nın 40 yıldır uhdesi olan
bir projemiz var, üniversite projesi. Mutlaka
Çatalca’ya bir üniversite getirmek istiyoruz.
İstanbul’un dışında kaldığımızdan dolayı in-
sanlar senelerdir buradan giderken, ‘nereye
gidiyorsun’ diye sorduklarında ‘Çatalca'dan
İstanbul’a gidiyorum’ diyorlardı. Çatalca'ya
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Bi-
nali Yıldırım bir müjde verdi. Çatalca-Hal-
kalı arasına tren hattı attı. Aynı zamanda da
hızlı treni buraya getirecekler. Biz Çatalca’yı
hızlı trenle İstanbul'a entegre edeceğiz.”

Kültür merkezi müjdesi

Vatandaşların Çatalca’da sosyal aktivite
olarak gidecekleri bir yer olmadığını söyle-

yen Başkan Adayı Üner, “Bu kadar büyük
bir coğrafyada insanların sosyal aktivite
olarak yemek yiyecek, düğün yapacak yer-
leri yok. Çocuklarımızın ve ailelerimizin
bir meydanda oturacakları bir alanı yok.

Biz Çatalca’ya çok güzel büyük bir Cum-
huriyet Meydanı kazandırmak istiyoruz.
Çatalca’ya Florya tesislerimizin benzeri
bir tane sosyal tesis yapmak istiyoruz.
Aynı zamanda bir Kültür Merkezi yapmak

istiyoruz. Çatalca’nın nüfusu 70 bin, en-
gelli vatandaşımız için rehabilitasyon mer-
kezi yok. Dolayısıyla engellilerimizi
yapacağımız kültür merkezinde rehabilite
edeceğiz. Hiç sinemamız yok. Tiyatro sa-
lonumuz yok. Kültür merkezi içinde bun-
ları sağlayacağız. Kadınlarımız için kurs
yerleri açacağız. Ve en önemlisi de biz
bunları vatandaşlarımızın talepleri olduğu
için yapacağız.Buna benzer 39 tane proje-
miz var” dedi.

Gıda üssü olacak

Her köyün kendine özgü bir karakteristik
özelliği olduğunu söyleyen Üner sözlerini
şöyle tamamladı: “Karadeniz'e sahil dü-
zenlememizi yaparak Çatalca’yı turizmde
de yükselteceğiz. Mutlaka ama mutlaka
Çatalca'yı İstanbul'un gıda üssü noktasına
getireceğiz. En büyük projemiz bu. Üre-
timi tekrardan hareketlendireceğiz.”
DHA

Çatalca İstanbul’a
entegre olacak

AK Parti Çatalca
Belediye Başkan

adayı Mesut
Üner, “Çatalca’yı
İstanbul'a ente-

gre etmeye
çalışıyoruz” dedi

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 
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İstanbul’un 
en güzeli olacağız
Büyükçekmece’de eksik
olan ne varsa o eksiklikle-
rin giderileceğini belirten
Uysal, “İyi olan her ne
varsa sahip çıkacağız. Fes-
tival güzel bir şeydir. Festi-
vali daha da geliştirerek
devam ettireceğiz. Eğer
Büyükçekmece’de bir fes-
tival varsa ve bu değerine
değer katıyorsa, halkın be-

nimseyip desteklediği bir
şey ise tabi ki biz de buna
destek çıkarız. Ben önü-
müzdeki 10 yıl içerisinde
Büyükçekmece’nin İstan-
bul’un en güzel ilçelerin-
den biri olacağına
inanıyorum. Vatandaşları-
mız görev verdiği takdirde
bunu yapacağım” ifadele-
rini kullandı.

Ö zel bir televizyon kanalında gün-
deme ilişkin sorularını yanıtlayan
Mevlüt Uysal Büyükçekmece için,

“İstanbul’un çoğrafi olarak en güzel ilçesi,
hizmette, şehirleşmede ve vatandaşa hiz-
mette de en güzel ilçesi olması gerektiğini
düşünüyoruz” diye konuştu. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı dönemini de-

ğerlendiren Başkan Uysal ardından Büyük-
çekmece’ye dair projelerini anlattı.

Bütçenin yüzde 10'unu ayıracağım

Kentsel dönüşüme dikkat çeken Mevlüt
Uysal, şunları söyledi, “Biz siyasetçilerin
kentsel dönüşümden nasıl oy devşiririz diye
bakmamamız gerekiyor. Büyükçekmece en

eski ilçelerimizden birisi. Çok eski binalar var.
Vatandaşlarımıza, ‘Canlı canlı bir tabutun
içinde duruyor konumdaysanız, binalarınız
bu kadar çürükse, bu kadar sıkıntılı ise, nasıl
kentsel dönüşümden daha çok kazanırım
düşüncesinde olmayınız’ diyoruz. Vatandaş-
larımızın bu duruma, binamı nasıl yenileye-
bilirim, nasıl güvenli hale getirebilirim

gözüyle bakması gerekiyor. Ben Büyükçek-
mecelilere, ‘Kentsel dönüşüm konusunda
emrinizdeyim’ dedim. Büyükçekmece’de
bütçemizin yüzde 10’unu kentsel dönüşüm
için ayıracağım. Kim kentsel dönüşüm yap-
mak istiyorsa yardımcı olacağım. Vatandaş-
larımıza, ‘Seçimden sonra gelin omuz
omuza verip bu sorunu çözelim’ dedim.”

Zabıtalar
eğitimden geçti

“kışın sürekli açık yazın ise sürekli ka-
palı pencere uyuşturucu imalathanesi-
nin işareti”

İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar Belediyesi’nin
sokaklarda görev yapan temizlik ve zabıta perso-
neline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.
Konuşmacı polisler, gün boyu sahada çalışan
görevlilere “Kışın binanın çok havalandırılması,
yazın pencerelerin sürekli kapalı olması orada
uyuşturucu imalatı yapıldığı konusunda size fikir
verebilir. Sokak satıcıları eskisi gibi amatör döv-
meli veya eşofmanlı değil. Artık ciple satış yapı-
yor ve yanlarında köpek gezdiriyorlar” şeklinde
tüyolar da verdi.

Vatandaşla temas halindesiniz

Seminerde katılımcılara yönelik bir konuşma
yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğünde görevli üç polis, narkotik maddelerin
tanımı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda
sunum yaptı. Uyuşturucunun çağın en büyük
sorunu olduğuna dikkat çeken konuşmacılar,
"Zabıtalar ve temizlik işçileri gibi sokakta vatan-
daşlarla birebir teması olan insanlarsınız. Uyuş-
turucu ile mücadelede sizin katkılarınız bizler
için oldukça önemli. Hep birlikte hareket etmeli-
yiz. Sizin de bize destek vermenizi ve bize ihbar-
larınızla yardımcı olmanızı istiyoruz” dedi.

AltınbAş Üniver-
sitesi bünyesinde
çalışmalarını sür-

düren Çocuk Üniversitesi
kapsamında, ilköğretim çağı
çocuklarına iletişimin temelle-

rini anlatmak ve medyayı ta-
nıtmak amacıyla İletişim Atöl-
yesi gerçekleştirildi.
Çocukların habercilik konu-
sunda fikir sahibi olmalarını
sağlama ve medya okuryazar-

lıklarına katkıda bulunmayı
amaçlayan İletişim Atölye-
si’nde medya ve işleyişine dair
uygulamalı bilgiler veriliyor.
İletişim Atölyesi hakkında
bilgi veren Altınbaş Üniversi-
tesi Ar. Gör. Rüya Yüksel,
atölyede çocuklara medya ve
özellikle gazete üzerine temel

bilgileri aktardıklarını belirtti. 

Gazete hazırladılar

Verdikleri temel bilgilerin ar-
dından çocuklarla birlikte bir
gazete hazırladıklarını da an-
latan Yüksel, “Çocuklar çok
verimli bir çalışma gerçekleş-
tirdiler” diye konuştu.

Çocuktan al haberi

Mesut
Üner

Mevlüt
Uysal



S ilivri Belediye Başkanı Özcan Işık-
lar’ın ilçe genelinde sosyal ve ekono-
mik canlılık kazandırmak amacıyla

tüm mahallelerde olduğu gibi Büyükkılıçlı
Mahallesi’nde de hayata geçirdiği meydan
düzenlemeleri tamamlandı. Mahallede bu-
lunan eski köy kahvehanesi ve muhtarlık bi-
nasının yıkılarak yenilendiği yeni meydanın
açılış töreni Büyükkılıçlı sakinlerinin yoğun
katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine;
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, CHP
Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil, BBP Si-
livri Belediye Başkan Adayı Ramiz Aksu,
Silivri Ziraat Odası Başkanı Metin Gürsu,
Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer
Ercan, Silivri Sanayi Sitesi Kooperatif Baş-
kanı Ercan Çalışkan, Silivri Birleşik Esnaf
ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer,
Büyükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Ahmet
Mutlu, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan
Yardımcıları ve muhtarlar katılım gösterdi.

Muhtar teşekkür etti

Büyükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Ahmet
Mutlu açılış programında bir konuşma ya-
parak; “Mahallemize böyle bir meydan ka-
zandırdığı için öncelikle Silivri Belediye
Başkanımız Özcan Işıklar’a, Silivri Beledi-
yesi ekiplerine, burada bulunarak destekle-
rini hissettiren muhtar arkadaşlarıma ve
mahallelilerimize teşekkür ederim. Meyda-
nımız hayırlı olsun” dedi.

Meydanlar demokrasinin simgesidir

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ise
konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Yerel yönetimlerin şöyle biz görevi var
yapar veya yaptırır. Hem yaptıran hayırse-
vere hem muhtarımıza, cami dernek baş

kanımıza eski muhtarlarımıza hepsine te-
şekkür ederim. Camiyi yaptıktan sonra
ben muhtarımıza şunu söylemiştim, bu ilk
meydanımız değil, meydanlar buluşma
yeridir, meydanlar kolektif yaşamın, bera-
ber yaşamanın, bir arada olacağımız, bir-
birimizi göreceğimiz, bir buluşma
noktasıdır, çok önemli bir işlevi var mey-
danların. Bir merkezidir meydan, top-
lanma yeridir. Demokrasilerde
meydanlarda toplanır insanlar meydanlar
bir simgedir. İyi günde kötü günde bir
araya gelebileceğiniz, eski zamanlarda
bizim kültürümüzde olan yerlerdir. Ya-
nında caminin olduğu meydanın da şöyle
bir anlamı var; bizim o güzelim Anadolu-
muzda yaşattığımız Müslümanlığımızda,

camilerin etrafı kapanmaz. Duvar yoktur,
İslamiyet’te ruhban sınırı yoktur. Eskiden
camilerde vergi toplanır, nikâh kıyılır,
mahkeme yapılırmış. İslamiyet en kolay,
en son dindir, en kutsal olanı, en insani
olanıdır. Bakara süresinin 4. Ayetinde ön-
cekilere de inanacaksın ama Allah’ın son
dinine de bu sonuncu da cennet vaad edi-
liyor der. Biz de camileri duvarlarla çevir-
meyip, meydanlarla birleştireceğiz. Herkes
gelip geçsin, herkes hocalarımız ile buluş-
sun, aydın din insanları ile tanışsınlar ve
mübarek dinimizin ne kadar kolaylık dini
olduğunu görsünler. Biz meydanımızı ya-
parken de cami ile beraber düşündük
bunu. Etrafındaki birkaç binayı da kamu-
laştırıp daha da büyüteceğiz.

CUMARTESİ 2 MART 2019

İSTANBUL

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Y SK'ya verilen listelerin resmileşmesi ile 
resmen start alacak olan Mahalli İdareler
Seçimleri ile yeni Belediye Başkanları, 

Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis 
Üyeleri seçilmek için yarışı hızlandıracaklar.

Kiminin sabıka sorunu, kiminin siyasi ayak
oyunlar ile aday olmadığı edilmediği bir süreci de
geride bırakacak olan partiler YSK'nın onayına
sunduğu adayları ile devam edecekleri seçim 
yolunda seçmeni ikna etmek için tüm imkanlarını
seferber edecekler.

Başta, devletin imkanlarını elinde tutan
ve havuz medyasının da katkıları ile gündemde
kendisini sıcak tutan hükumetin partisi AK Parti
olmak üzere onun en büyük rakibi CHP olmak
üzere bir çok partinin kazanmak için tüm imkan-
larını seferber edeceği yeni bir seçimi daha 
izlerken normal bir mahalli idareler seçimini 
getirip, beka sorunu yapan MHP'nin ondan kopan
İYİ Partinin yanında tüm baskı ve dışlanmalara
karşın dim dik ayaya kalan ve oylarını arttıran
HDP'nin yarışacağı bir seçim izleyeceğimiz bir
süreçte asıl konu ve sorun olan ekonomide seçim-
ler sonrasına ötelenmeye devam edecek gibi.

Seçmenin hala kararsız olduğu ve 17 yıla 
aşkındır iktidar olan ama hala 'Oy verirseniz 
yapacağım' diyen bir parti ile var olan sorunlara
ciddi alternatifler getiremeyen bir muhalefet 
arasında sıkışıp, kaldığı bir sürecide izlediğimiz
şu günlerde asıl diğer bir sorun da 31 Marta 
yapılacak olan seçimler de başkan, belediye 
meclis üyesi, il genel meclis üyesi, muhtar olmak
isteyenlerin de hükumet ve muhalefet gibi oy iste-
dikleri seçmene ciddi bir proje sunamamalarıdır.

Adete, 'İşte bir seçim' dedirten ama hükumet
ve ortağına baktığınız da ülke elden gidecek hala
getirilen bir seçim muhalefet göre iste sanki
kendisini iktidara taşıyacak olan genel bir seçim
havasına konula 31 Mart Yerel veya Mahalli 
Seçimlere kitlendiğimiz şu günlerde 'Düşman 
kardeşler' denen ABD ile Kore başkanlarının bir
araya geldiği, Hindistan ile Pakistan'ın savaşın
eşiğine geldiği, Güneş ve gezegenlerin aynı sıraya
girdiklerinden dolayı büyük bir depremin yaşana-
cağı, bunun duyan hükumetin atanmış bakanının,
'önümüze gelen her binayı yıkacağız' dediğini de
normal birer haber bülteni misali göz ucuyla 
okuyup, seyredip geçiştiriyoruz.çünkü 'Ve seçim
başlıyor' filimini izlemekten ne ülke içinde ki 
gerçek gündemi ve sorunları nede dünya da 
yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeleri 
göremiyor, görmezden gelip, es geçiştiriyoruz..

Başta gerçek anlamda bir demokrasinin 
gerçekleşeceğini ve sanki tüm sorunlardan 
kurtuluşun 31 Martta yapılacak olan yerel seçim-
lerdeymiş gibi bir atmosferin içinde yoğrulurken
dananın asıl kuyruğunu da bu seçimlerden sonra
kopacağını da anlamamazlıktan gelmekteyiz.İyi
ne diyelim, 'Haydi yeni filim başlıyor' pardon 'Ve
seçim başlıyor' demekten öte..
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Ve seçim başlıyor

Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi’ne kazandırılan modern kent meydanı, mahalle
sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği törenle açıldı. Törende konuşan Silivri 
Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Meydan kültürünü yaratmaya çalışıyoruz, gere-
kirse etrafındaki binaları satın alıyoruz, yıkıyoruz, meydan yapıyoruz” dedi

BaYraMlarIMIzI da 23 Nisanlar, 19
Mayıslarımızda kutlayalım. ramazan
Bayramı da bizim, cumhuriyet Bay-
ramı da bizim. Hepsini bu meydan-
larda coşku ile kutlayalım.
Birbirimizi görelim, sen de buradasın
burada beraberiz, bir aradayız diye
moral bulalım. Bu dönemlerde işte
buna çok ihtiyacımız var. Birlik bera-
berlik içinde birbirimizden moral ala-
cağımız, bizi ayakta tutan
değerlerimizin yaşadığını, ayakta
durduğunu, güçlü olduğumuzu gös-
tereceğiz. Verilecek en güzel cevap
biz buradayız, bir aradayız hem dini-
mize, hem bayrağımıza, milli değer-
lerimize meydanlara çıkarak cevap
vereceğiz. Biz o terör örgütlerine,
meydanlara çıkarak en güçlü cevap-
ları vereceğiz. Bizim yaptığımız Se-
limpaşa’da Ortaköy’de
Değirmenköy’de Gümüşyaka’da tüm
beldelerimizde önce meydana dikkat
ediyoruz. Meydan kültürünü yarat-
maya çalışıyoruz, gerekirse etrafın-
daki binaları satın alıyoruz,
yıkıyoruz, meydan yapıyoruz. Çok
bariz bir örneği Ortaköy Mahallesi…
Selimpaşa Mahallesi’nde ilk caminin
duvarların açtığım da hoca bizi biraz
yanlış anlayıp kırılmıştı. açıldıktan
sonra anladı ki çok daha doğruymuş.
Büyükkılıçlı Meydanımızın diğer ma-
hallelerimizdeki meydanlar gibi daha
da büyüterek, demokrasimizin,
inançlarımızın, değerlerimizin yaşa-
dığı bir alan haline getireceğiz. Sem-
bolikte olsa meydan kültürünün
yaşaması anlamında önemli bir giri-
şim. Hayırlı olmasını, anlamına göre
yaşamasını, demokrasi, birlik bütün-
lük içerisinde, aydınlık bir parçayı
temsil etmesini gönülden diliyorum.
Hayırlı olmasını diliyorum. allah yeri-
nizi dar etsin derlemiş yeni işyeri
açıldığı zaman Osmanlı’da, bizim de
yerimiz dar gelsin daha da büyük
meydanlara vesile olsun. Katkıları
için herkese teşekkür ediyorum.”

MEYDAN KULTURUNU
ONEMSIYORUZ Hep birlikteyiz 

hep beraberiz

BARIŞ KIŞ

Çatalca’da yaşam

Kolaylasıyor
Çatalca Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri gerçekleştirdik-

leri çalışmalar kapsamında son
olarak; Çakıl Mahallesi Nazlıhan
Sokak’ta, Elbasan Mahallesi Gül-
gün Sokak’ta, Gökçeali Mahallesi
Soğuksu Sokak’ta, Hallaçlı Mahal-
lesi Metin Sokak’ta greyderle reg-
laj çalışması gerçekleştirdi.
Muratbey Mahallesi Yeşiltepe
caddesi’nde ve Şehit Er Mehmet
ali Gümüş Sokak’ta parkelerin ta-
mirini tamamlayan ekipler yine
Ferhatpaşa Mahallesi Çetince
Sokak, Evrenpaşa ve İhsaniye So-
kak’ta parkelerin onarımlarını
yaptılar.

Yağmur suyu kanalları çözüm

Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
konuşan Belediye Başkanı cem

Kara, “Ferhatpaşa Mahallesi
Yusuf Hoca Sokak'ta da parke taş-
ların tamirini gerçekleştiren ekip-
lerimiz Yusuf Hoca Sokak ile
Yalıköy Mahallesi Şebboy Sokak’ta
ve Kaleiçi Mahallesi Muhtar Enver
Çağlayan Sokak’ta, birlikte biriken
yağmur suları için yağmur suyu
kanalını da yaparak vatandaşları
su birikintilerinden ve çamurdan
kurtardı. Yeni imar yolları açarak
vatandaşın ulaşım sorununa
çözüm bulan ekipler Erçetin So-
kak’ta imar yolu açarak malzeme
serimini gerçekleştirdi. Gökçeali
Mahallesi asma Sokak ve Balkan
Sokak’ta stabilize serimi ve yol
bakım çalışması yapan ekipler
Hallaçlı Mahallesi Karadeniz So-
kak’ta yol çalışması ve malzeme
serimi çalışmalarında bulundular”
diye konuştu. aNIl BODUÇ

Çatalca'da gerçekleştirilen hizmetleri değerlendiren Belediye Başkanı
Cem Kara, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını
kolaylaştırmak için ilçenin dört bir yanında yapıyor” dedi

Köprülerde ihlal rekoru kırıldı!
FAtiH Sultan Mehmet
Köprüsü ve 15 Tem-
muz Şehitler

Köprüsü'nden 2 yılda 5 milyon
881 bin 456 geçiş ihlali yapıldı. İki
köprüden, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Ulaşım Koor-
dinasyon Merkezi (UKOME)
kararına aykırı olarak, 2017
yılında 2 milyon 92 bin 785, 2018
yılında ise 3 milyon 788 bin 671
geçiş ihlali yapıldı. 2017 ve 2018

yıllarında yapılan toplam 5 mi-
lyon 881 bin 456 geçiş ihlalinin 4
milyon 316 bin 11 adedi 2.sınıf
araçlar, 143 bin 725'i ise 3-4-5
sınıf araçlar tarafından yapıldı.
Sadece 2017 yılında yapılan ihlalli
geçişler için 376 bin 836 adet
tebligat gönderildi. İki köprüde
yer alan serbest geçiş sistemleri ile
yasak geçiş yapan araçların tespiti
yapılıyor. Her köprüden günde or-
talama 200 bin taşıt geçiyor. 

İlgezdi: 
Üzerimizde
haciz yok

CHP Ataşehir Bele-
diye Başkan Adayı
Battal İlgezdi 31 Mart

Yerel Seçim öncesi konuştu.
“Benim üzerimde haciz yok,
milleti kandırmayın” diyen İl-
gezdi, AK Parti’nin 1 günde çı-
kardığı imar planlarıyla ilgili “O
planları ben ve arkadaşlarım çı-
kardı. 6 ay büyükşehirde bek-
ledi. Önce iptal edildi, daha
sonra seçim yatırımı olarak ken-
dileri 1 günde çıkardılar” dedi.
Ataşehir'de düzenlenen proje
tanıtım lansmanında konuşan
İlgezdi, “Siyaset ciddi iştir. Söy-
lediğin her şey karşına çıkar.
Ben 2009’da adayken bir gaf
yaptım. ‘Yeni Çamlıca’da tapu
vereceğim’ dedim ama vereme-
dim. Hala o mahalleye giderken
mahcubum” dedi.

1 buçuk yıl geçti ses yok

İlgezdi, o planların gidişatını ise
şu sözlerle anlattı: “Mustafa
Kemal, Aşık Veysel, Yenisahra,
Barbaros, Ferhatpaşa, Yeni
Çamlıca Mahallelerimiz kom-
ple plansız ve imarsız. ‘Planı çö-
zelim’ dedim. ‘Tamam’ dediler.
O zamanki İBB Başkanı Kadir
Topbaş çağırdı. ‘Çalışmayı siz
yapın, bana getirin, ben de so-
runu çözüp planlamayı yapa-
yım’ dedi. Ben de  6 aylık bir
çalışma yaptık. 180 klasör dos-
yayı Topbaş ve ekibine teslim
ettik. 5 ay geçti, 6 ay geçti, 1-1,5
sene geçti maalesef hala bir ses
yok.”

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, ilçede devam
eden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kent meydanının açılışını yapan Özcan Işıklar’a mahalle sakinleri de eşlik etti.

ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. MUHAMMED HER HALABİYE 99528002252

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
HANAN ELSAİD 99503558576

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
MUHAMMED TAHA ELSAİD

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
FATMA TAHA ELSAİD

Sıkıntılara çare aradık
AK PArti Ataşehir Belediye Başkan
adayı İsmail Erdem Atatürk Mahalle-
si'nde esnafı ziyaret etti. Sancaktepe Be-

lediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye
Başkan adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarına
ara vermeden devam ediyor. Atatürk Mahalle-
si'nde esnaf ve vatandaşı ziyaret eden Başkan
adayı Erdem, Ataşehirlilerle birebir temas kurarak
halkın sıkıntılarına ve dertlerine çözüm arıyor.
Atatürk Mahallesi'nde 3 saat boyunca sokak
sokak, cadde cadde gezerek ziyaretlerde bulunan
Başkan adayı
Erdem, "Tüm
çalışan emekçi
kardeşlerimize,
esnaflarımıza,
hayırlı işler, be-
reketli kazançlar
dilerim" dedi.

Özcan
Işıklar

Battal
İlgezdi



B iz çabuk ve zamansız  büyüdük ga-
liba. 

Zamanın adımızı,  bayramlarda  bay-
ramlığı alınmayacak  çoçuklar listesine ya-
zıldığını  ve bedava peynirin sadece fare
kapanında olduğunu bize öğretmesi çok ta
zor olmadı.

Yorulduk, yıprandık, hayallerimiz soldu,
savaştık, yenildik, kazandık, güldük, ağla-
dık neler neler yaşadık.  Koca ömrü anlat-
maya kalksak kısa bir film şeridi gibi başlar
ve biter tek kazanç yaşanmışlıklar kalır.
Ötesi .. ötesi  yok ki…

Küçük hediyelerle büyük mutluluklar su-

nuyordu hayat bize. Saf mutlulukların ço-
cukluğumuzda kalması ondandır galiba.

Hep mutluyduk, yoksul da olsak, yokluk
tada yaşasak mutluyduk..

Ölümler uzaktı bizden, yemek anneleri-
mizin mübarek ellerinde, paraysa babaları-
mızın bize verdiği harçlıktan başka bir şey
değildi. 

Mutluyduk…
Okul bahçesinde kavga ettiğimiz arka-

daşlarımızla 5 dakika sonra kardeşten öte
sarmaş dolaş oynayışılarımızdaydı  mutlu-
luğumuz. Isırarak kolun saat yapmanın gü-
lüşünü unutan var mıdır?

Nerden bilebilirdik ki oyundan sonra ,

kir pas, kan ter içinde attığımız bir kahka-
hanın dünyadaki en içten gülüşümüz  ola-
cağını, içtiğimiz bir gazozun hayatımızdaki
en lezzetli tad olarak damaklarımız da ka-
lacağını. Mutluyduk….

Komşu teyzemizin verdiği bir lokmanın
ömrümüzdeki en büyük minnetlerden ola-
cağını düşünemezdik bile.

Öpünce geçen yaralarımız olurdu he-
mencecik iyileşen.   Şımarırdık..

Sevgi dilenmezdik kimseden, sevilirdik

hep sevileceğiz sandık.  Şaşırdık… 
Oynadığımız saklambaçın sonunda ha-

yatın bizi sobeleyip, ondan asla saklana-
mayacağımız aklımıza bile gelmezdi.
Öğrendik…

Bitsin diye yırtındığımız okul yıllarımı-
zın hayatımızdaki en güzel, en masum ve
en dürüst yıllarımız olduğu aklımıza bile
gelmezdi. Ders çalışmanın dünyadaki en
zor ve en gereksiz şey olduğunu inanırdık.
Yanıldık…

Hiçbir şeyde, her şeyi bulduğumuz ço-
cukluğumuz çokçabuk geçerken,  her şey
de hiçbir şey bulamadığımız yıllara taham-
mülü kaybettiğimiz masumiyetimizde arar
olduk. Masumduk…

Neden hep çocukluğumuza gitmek iste-
riz, neden hep eski günler, eski mutluluklar,

eski coşkular daha kocaman, daha değer-
liymiş gibi gelir ve hep o dönemlere geri
gitmek isteriz bileniniz var mı? 

Acaba yeni keşiflerin, buluşların, farkın-
dalıkların en masum, en heyecanlı ve en
sevgi dolu şekilde yaşandığı dönem çocuk-
luk evresi olduğundan mı?

Kaç yaşında olduğumuzun ne önemi
var? 

Yaşanmayı bekleyen, çocuksu mutluluk-
lar var hala. Onları bulduğumuz an ıskala-
mamak gerek. Zira neye sahip olduğumuz
değil, neyin keyfine varabildiğimizdir mut-
luluk…

Son sözü bana bırakmamış Can Yücel “
Bana eski günler lazım, bir de şimdiki
aklım” diyerek. Vesselam….

Şımardık, şaşırdık, yanıldık!
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Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

D SP İstanbul İl Başkanı Çiğdem
Mercan, DSP Silivri İlçe Başkanı
Hüseyin Dertop, parti meclis

üyesi adayları ve çok sayıda STK temsilcisi
ile binlerce yurttaşın katıldığı toplantıda
konuşan DSP Silivri Belediye Başkan
Adayı Selami Değirmenci, Silivri Belediye
Başkanı Özcan Işıklar'a çok sert eleştiri-
lerde bulundu. Değirmenci, "CHP'li arka-
daşlarıma sesleniyorum. Siz beni
bölücülükle suçlamayın. Kişisel ikbal pe-
şinde değiliz. Uğradığımız haksızlıkları
saydık ama bu bizim mağduriyetimiz
oldu. Biz bu mağduriyeti kurtaralım der-
dinde değiliz. Silivri elden gidiyor. Buna
dur deme zamanı" dedi. 

Tebrik etmeye geleceğiz

Değirmenci, salona Silivri'de gayrimenkul
sektöründe isim yapmış işadamı Abdullah
Türköz ile birlikte girdi. Değirmenci'ye

destek verenler arasında MHP’den Silivri
Belediye Başkan Aday Adayı Ümit Beyat-
lı'nın ve İyi Parti Silivri Belediye Başkan
Aday Adayı Erdinç Tabak'ın da olması dik-
kat çekti. Toplantı da selamlama konuş-
ması yapan İl Başkanı Çiğdem Mercan,
“Selami Başkanımız cumhuriyetin neferi-
dir. Atatürk'ün ilkelerini ileriye götürecek
bir liderdir. Silivri'mizi en güzel şekilde yö-
neteceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Belediyeyi aldığımızda buraya Selami baş-
kanımızı tebriğe geleceğiz" dedi. Mercan'ın
ardından konuşan İlçe Başkanı Hüseyin
Dertop’ta, "Ankara'da Genel Başkanım,
İstanbul'da İl Başkanım, Silivri'de ben dik
durduk. Hiç bir şey beklemeden yanımızda
duran arkadaşlarıma teşekkür ederim" di-
yerek seçimleri kazanacaklarını ifade etti.

10 yıldır hizmet yok

Son konuşmayı DSP Silivri Belediye Baş-
kan Adayı Selami Değirmenci yaptı. De-
ğirmenci, mevcut Belediye Başkanı ve

CHP adayı Özcan Işıklar'a eleştirilerde bu-
lundu. Adaylık süreçlerini değerlendiren
Değirmenci, "Çok mu parası var, biz
de yok diye mi biz aday olamadık.
2009’da da aynısını yaptılar.
Paramız yok diye biz aday
olamadık bu CHP’de. 10
yıldır siz Silivri’de hizmet
alabiliyor musunuz?
Belediyenin kaynakları
ya Bulgaristan da ya
Kıbrıs’ta harcanıyor.
Bugüne kadar haya-
tında hiç iş yapmamış
ama Silivri’nin zengin-
leri arasına girdi" dedi.

Herkes ulaşabilecek

Değirmenci, "Biz herkesi
kucaklayan bir yönetim anla-
yışında olacağız. Sorun üreten
değil, dinleyen, araştıran bir yöne-
tim anlayışı içinde olacağız. Belediye

makamını Silivri’de yaşayan herkesin rahat
ulaşabildiği bir makam

haline getirece-
ğiz" dedi.

Gençler Fatih’i
çok sevecek
AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün
Turan, seçim çalışmaları kapsamında okul
aile birliği üyeleriyle buluştu. Turan,
gençlere yönelik spor çalışmalarından 
bahsetti. Turan, “Fatih, Çocuklarımızın ve
gençlerimizin spora çok rahat erişebileceği
ilçelerden 1’inci veya 2’ncisi olacak” dedi

ak parti Fatih Belediye Başkan adayı
Mehmet Ergün Turan, seçim çalışmaları
kapsamında okul aile birliği başkanları ve

yönetim üyeleriyle Topkapı Sosyal Tesisleri’nde bir
araya geldi. Okul aile birliği üyelerine projelerini ak-
tardı. Turan, projelerinde gençlerin kötü alışkanlıklar-
dan uzak durmasının spor ve sportif faaliyetlerle
sağlanacağını belirtti. Projesini hazırladıkları tesislerle
çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tut-
mayı hedefleyen Turan, yüzme havuzu projesini de
hayata geçireceklerini dile getirdi.

Spora erişilen ilçe olacağız

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor-
tif faaliyetlerin önemli olduğunu dile getiren AK Parti
Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan,
“Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmamıza sebep olan en
önemli konu; Fatih’te de bu kültür var, Sportif faaliyet-
lerdir, alanlardır, kulüplerdir. Fakat Fatihimiz’de genç-
lerimiz gerçekten spora yatkın. Bunu da bir söz olarak
kabul edin. İlk yapacağımız iş ister Balat tarafında,
ister Paşa tarafında, Yedikule tarafında Fatih’in genç-
lerini önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde sporun konuşul-
duğu, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora çok rahat
erişebileceği ilçelerden 1’inci veya 2’ncisi olacak. Şu
anda çalışmalara başladık. Ben bunu bir seçim vaadi
olarak görmüyorum” diye konuştu. DHA

KUCAKLAYACAGIZ
HERKESI 

TÜRKAN ERVAN

"Belediyede işler yolunda gitmiyor. İnsanlara baskı ve
zulüm uygulanıyor" diyen Değirmenci, "Bir haftada yapıl-
ması gereken işlemler ayları buluyor. Çünkü belli bir çark

kurulmuş, o çarkı geçemiyorsunuz. Kendine çıkar sağlaya-
cak diye halkına eziyet edemez. Bunlara dur demeniz lazım.
Ben CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz beni bölücü-
lükle suçlamayın. Kişisel ikbal peşinde değiliz. Uğradı-

ğımız haksızlıkları saydık ama bu bizim
mağduriyetimiz oldu. Biz bu mağduriyeti kurta-

ralım derdinde değiliz. Silivri elden gidi-
yor. Buna dur deme zamanı"

dedi. 

Kişisel ikbal 
peşinde değiliz

DSP Silivri Belediye Başkan Adayı Selami Değirmenci, Silivri Megasaray’da düzenlenen toplantıyla
meclis üyesi aday listesini tanıttı. Değirmenci, “Biz herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışında
olacağız. Sorun üreten değil, dinleyen, araştıran bir yönetim anlayışı içinde olacağız” dedi

15 senedir de Beylikdüzü,
metroyu bekliyor diyen
CHP’li Çalık, ‘20 senedir aynı

anlayış İstanbul’u yönetiyor. Bakış açısı-
nın artık değişmesi lazım. İstanbul’daki
yönetim bu şekilde sürdürülemez, niye
sürdürülemez bu sürdürülebilir bir
durum değil, bakın bizden onlardan an-
layışıyla bu kentleri yönetemezsiniz. İs-
tanbul’da 16 milyon insan yaşıyor. Siz
Beylikdüzü’ne sadece metroyu getirmi-
yorsunuz. Esenyurt’ta, Avcılar’a, Büyük-
çekmece’ye’de metroyu getiriyorsunuz.
Burada 2,5 milyon insan yaşıyor. Bazı
arkadaşlarımız 1 Nisan’dan sonra met-
royu getireceğiz. diyorlar bu arkadaşlar
sandıkta istedikleri neticeyi alırlarsa met-
royuda unuturlar, yatay mimariyide
unuturlar. Bugün yatay mimariyi konu-

şuyoruz. İstanbul’un silüeti değiştikten
sonra konuşuyoruz. Artık İstanbul gök-
delen silüetlerine dönüştü.

İnsanlar hasta oldu

İstanbul’da antidepresan kullanan in-
sanların arttığını belirten Çalık, ‘Bu kent
bizi hasta etmeyle çalışıyor neden çünkü
biz bu kenti hasta ettik. İstanbul’da yılda
12 milyon kutu antidepresan kullanılı-
yor. Bu kenti doğal kaynaklarıyla herşe-
yiyle hasta ettik. Bu kenti iyi
yönetemedik. Bu kent hasta oldu şimdi
insanlar hasta oluyor. Kanser vakala-
rında patlama var. Onkoloji servislerinde
adım atacak yer yok. Bu kent size strese
sokuyor. Uygunsuz koşullar sağlıyor.
Buda sizi hasta ediyor. Maalesef duru-
mun çok kötü.’ şeklinde konuştu.

Metrobüsler
Survivor gibi

btp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Selim Kotil, katıldığı bir televizyon
programında açıklamalarda bulundu. Gün-

lük hayatında metrobüsü deneyimlediğini belirten
Kotil, “Gelin hep birlikte saat 18.00’de Cevizlibağ met-
robüs durağından metrobüse binelim. Bakalım sağ
salim çıkabilecek miyiz? Asıl ‘Survivor’ orada yaşanı-
yor” ifadelerini kullandı.

15 dakikalık yol 2 saat

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bu-
lunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, siyasetçilerin
arabalarına taktıkları çakarlar ile trafikten kurtulmala-
rına dikkat çekti. Kotil, “Şimdi ‘İstanbul’da trafik prob-
lemi var mı?’ diye siyasetçilere sorsak cevapları tabi ki
de ‘Yok’ olacaktır. Çünkü bir çakar atıyorlar aracın üs-
tüne ve böylece kenardan akıp gidiyorlar. Sonuç olarak
siyasetçilere trafik yok ama benim vatandaşıma 15 da-
kikalık yol 2 saat oluyor. Seçim zamanı gelince İBB
başkan adayları metrobüse biniyor, yolculara selam ve-
riyor. Adayımız halkın arasında imajı veriyorlar. 20 da-
kika halkın arasında geri kalan 4 sene ortalıkta yok. İşte
bu tarz siyasetçiler seçimden önce elimizi sıkarlar se-
çimden sonra yüzümüze bakmazlar” dedi.

ÇALIK,
AK PARTİ’Yİ
ELEŞTİRDİ

Seçimi kazansınlar
metroyu unuturlar
CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık katıldığı bir televizyon proğramında gündemi
değerlendirdi. Beylikdüzü’nün 15 yıldır metro beklediğini belirten Çalık, “1 Nisan’dan sonra metroyu getireceğiz
diyorlar bu arkadaşlar sandıkta istedikleri neticeyi alırlarsa metroyuda unuturlar, yatay mimariyide unuturlar” dedi

Değirmenci, meclis üyesi aday tanıtım toplantısı öncesi coşkulu bir şekilde karşılandı.

Ergün
Turan

Selami
Değirmenci

Selim
Kotil

Mehmet
Murat
Çalık



1967 Toyota 2000GT sadece bir Hollywood simgesi değil; aynı zamanda inanılmaz mirası olan bir spor otomobil...

1967 Toyota 2000GT

60'lı yıllarda, dış dünya için, Japonya hala 2.
Dünya Savaşı olaylarının gölgesinde yaşıyordu
ve Japonya'da hala savaş sonrası yeniden yapı-
lanma dönemiydi. Toyota 2000GT'yi tanıttığında,
herkesin aklındaki taklitçi ve yedek parça üreti-
cisi olarak görülen Japon profilini değiştirdi. Bu
otomobil; şık, yüksek performanslı bir fastback
olarak otomobil üreticilerinin Avrupa ve
ABD'deki otomobillerle rekabet edebilecek bir
spor otomobil üretebileceğini göstermiş oldu.
1967'de ön üretim bir 2000GT'yi inceleyen Road
& Track dergisi, otomobile tam not vermişti.
Bugün 2000GT, ilk ciddi cazip Japon otomobil
ve ilk supercar olarak görülüyor. 2000GT tasarı-
mının çoğu Yamaha tarafından yapıldı; o zaman
Yamaha, Toyota'dan ziyade Nissan için ve diğer
Japon üreticileri için çok fazla otomobil işi yapı-
yordu. Nissan'ın iki kişilik Fairlady spor otomobi-
lini modernleştirmek için 1960'ların başında
Japonya'da Yamaha için çalışmaya başlamıştı. 

Toyota Motor Corporation’un tarihi de diğer bir-
çok şirketinki gibi oldukça gösterişli ve sade. To-
yota Motor Corporation 1933 yılında, Toyoda
Automatic Loom şirketi kurucusunun mühendis
oğlu Kichiro Toyoda tarafından bu şirkete bağlı
açtığı otomobil bölümünde kuruldu. ilk olarak sa-
dece üç tane aerodinamik otomobil üretti. Sonra-
sında devleti Japonya’nın da otomobil
endüstrisini desteklemesi üzerine mini kamyonlar
üretti. 1937yılında ise Toyota Motor Corporation
artık bağımsız bir şirket olarak üretimine devam
etti. Artık bağımsız bir şirket kuran Toyoda, gide-
rek daha çok otomobil üretmeye başladı. Toyota
otomobilleri, o dönemde çok talep gören ABD
malı otomobillerini geride bıraktı. Dünya Sava-
şı’nın başlaması nedeniyle Japonya’da otomobil
üretimi büyük bir tehlikeye girdi. O dönemde sa-
vaşa yönelik arazi araçları üretildi. O dönemde
Kichiro Toyoda sadece 200 özel otomobil ürete-
bildi. Savaştan sonra 1947 yıllarında Toyota oto-
mobil üretimine hız kazandırdı ve "SA" tipi binek
otomobiller üretmeye başladı. "SA" tipi otomobil-
ler çok ses getirdi ve büyük bir kazanç sağladı.
Fakat o dönemde Japonya ekonomik krize girdi
ve her şirket gibi Toyota da bu krizden etkilendi.
Tüm bu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 1950
yıllarında Toyota Motor Corporation kapanma
noktasına geldi. Tam bu olumsuzluklar Ja-
ponya’da baş göstermişken ABD Kore’ye savaş
açtı. Toyota’dan yüzlerce kamyon sipariş etti.
ABD’nin bu davranışı Toyota’yı zor durumdan
kurtardı. 1957 yılında ABD’ye gönderilen Toyota
Crown, ihraç edilen ilk Japon arabası oldu. Her
geçen yıl büyümekte olan Toyota, 2007 yılında
dünyanın en büyük ikinci otomobil firması olarak
ses getirdi. 2008’de ise dünyanın en büyük oto-
mobil üreticisi ünvanını kazandı. Günümüzde ise
etkili kalitesi ve birçok modeliyle yüksek satış ra-
kamları yakalamayı başarmıştır.

MARKANIN TARİHÇESİ

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

MUHTESEM JAPON
Tarihler 1967'yi gösterdiğinde, tüm dünyada spor otomobil çılgınlığı yaşanıyordu. Ford Mustang'lar,

Pontiac Firebird'ler ve daha niceleri asfaltı ağlatıyordu. Bu Amerikanlar Dev cüsseleri ve güçlü
motorlarıyla caka satıyorlardı. Japon kelimesi ise daha çok taklitçi ürünler ortaya koyan firmaların

toplam ismi gibiydi. Ta ki Toyota, 2000 GT modelini banttan indirene kadar... 

Onun adı Muhteşem Japon...  Toyota 2000 GT... Bu yakışıklının özelliklerine
geçmeden önce isterseniz gelin birlikte Toyota markasının kuruluşunu,

gelişimini ve bu güne nasıl geldiğini hep birlikte inceleyelim.

Toyota 2000GT, Toyota tarafından Yamaha ile bir-
likte tasarlanan sınırlı üretim, ön motor, arkadan
itişli, iki kişilik, hardtop coupé grand tourer'dı. İlk
kez 1965 yılında Tokyo Motor Show'da halka arz
edilen 2000GT, 1967 ve 1970 yılları arasında Ya-
maha tarafından sözleşmeli olarak üretildi.
2000GT'yi, eski Tonight Show sunucusu Jay Le-
no'nun koleksiyonunun bir parçası olarak sergile-
diği otomobil olarak tanıyabilirsiniz. Bond Car
zaten sınırlı sayıda "standart" versiyona göre daha
eşsizdir. İddiaya göre, Connery'nin uzun boyundan
dolayı, film yapımcıları film için iki üstü açık
model istemişti. 2000GT, yerden sadece 116 cm
yüksekliği ile gerçekten çok dikkat çekiyor. Bu-
nunla birlikte, bu araç alelade toplanmış ve tasar-
lanmış bir otomobil değil; otomotiv mühendisliği
açısından Toyota'nın en büyük başarılarından bi-
rini temsil ediyor. 2000GT sadece bir Hollywood
simgesi ve gerçekten güzel bir otomobil tasarımı
ve mühendisliği parçası değil aynı zamanda ina-
nılmaz mirası olan bir spor otomobil. 

MODELİN TARİHİ
2000GT'nin bir prototip vardı ancak Nissan red-
detti ve Yamaha daha sonra tasarımını Toyota'ya
önerdi. Toyota, Japon otomobil üreticilerinin en
muhafazakar aracı olarak algılanmış olan Toyota
için sözleşmeli iş yapıyor oldukları için imajını iyi-
leştirmek adına teklifi kabul etti. Toyota, tasarımcı
Satoru Nozaki'nin prototipinden yeniden tasarım
çalışması başlattı. 2000GT, Japonya'nın E Tipi'ydi;
yani Avrupa'nın en iyi sunduğu ve açıkçası kaza-
nabileceği en iyi otomobildi. Toyota bu otomobille
kendini kabul ettirmiş oldu. Bugün, Toyota 2000GT
"hiç duymadığınız en iyi spor otomobil" olarak ta-
nımlandı. Yamaha ve Toyota arasındaki işbirliğin-
den ortaya zarif, iki kişilik, 2000 CC'lik, V6'lık
motoru olan bir araç çıkmıştı. Bu yakışıklının ka-
putunun altında 150 beygirlik bir güç görev yapı-
yordu. 5 vitesli bu otomobil 0'dan 100'e 24
saniyede çıkıyor; 217 km hıza ulaşıyordu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kaynak: otomovi.com,  endurancewarranty.com

Foto:  i.wheelsage.org
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ISTANBUL’DA
DEGISIM ZAMANI 31 Mart'ta yapılacak olan se-

çimlere az bir süre kaldığını
hatırlatan İmamoğlu, konuş-
masının sonunda, “Enerji ise
bizde var, samimiyetse bizde
var, kadroysa var, güvencemiz
var. Güvencemiz sizlersiniz. He-
pinizden destek istiyorum. 31

Mart hepimiz
için çok güzel
bir gün olsun
istiyorum. İs-
tanbul’da
hemen herkesin
mutlu olduğu,
yaşamındaki
sorunları aştığı
bir ortam yara-
talım istiyorum.
Ekonomik dar
boğazı aşalım,
bizleri mutsuz
eden; pahalı-
lığı, işsizliği ve
gıda sorunlarını
çözelim istiyo-
rum. Bütün
bunları inanıyo-
rum ki hep bir-
likte, hep
beraber başa-
racağız” diye
konuştu.

Beylikdüzü’nde yıldızlar geçidi
MART ayında, Beylikdüzü’nde ünlüler geçidi yaşanacak. BAKSM’de
düzenlenecek tiyatro, konser ve söyleşilerle vatandaşlar keyifli, eğlenceli
ve sanat dolu günler geçirecek. ‘Devrim Nas, Genco Erkal, Haldun
Dormen, Hande Soral, Hatice Aslan, Kerem Alışık, Rutkay Aziz,
Taner Barlas, Tülay Günal, Ahmet Aslan, Bülent Ortaçgil, Sinan
Meydan, Yılmaz Gruda ve Zeynep Oral’ gibi isimlerin ön plana çık-
tığı BAKSM Mart ayı kültür sanat etkinlikleri, çeşitli konserler, ti-
yatro oyunları ve film gösterimleriyle adından sıkça söz ettirecek.

CHP İBB BAŞKAN ADAYI EKREM İMAMOĞLU, İSTANBUL HALKININ YENİLİK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Eyüpsultan'da kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde her kesimin
oyuna talip olduklarını söyleyerek, "25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur. Artık İstanbul'da değişim zamanıdır" dedi

31 Mart Seçimleri kapsamında ilçe
ziyaretlerine devam eden Ekrem
İmamoğlu, Eyüpsultan'da kanaat

önderleri, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri ile bir davet salonunda bu-
luştu. İmamoğlu'na CHP Eyüpsultan Belediye
Başkan Adayı Emel Bilenoğlu da eşlik etti.

Kötü söz sahibine aittir

Kahvaltılı toplantıda, projelerinden bahseden
İmamoğlu, kendilerinin bir kavganın içine çekil-
mek istendiğini söyleyerek, "Kafalar biraz karışık.
Çünkü hiç tahmine etmedikleri ve görmedikleri
bir sistemle süreçle karşı karşıyalar. Bir kere sa-
dece İstanbulluyu anlatan, konuşan ve başka bir
muhatap görmeyen bir belediye başkan adayı
var. Her gün bir polemik ve kavganın muhatabı
olacak ve kendine alan yaratıp prim kazanacak
ve bu süreçle başarıyı hedefleyecek. Çünkü Tür-
kiye'nin alışılmış süreç bu. O tarafta değilim siz-
lere hitap ediyorum, bizim kavgayla tek bir
anımız yok. Bizim işimiz Eyüpsultan ne olacak,
İstanbul ne olacak. Onların işi başka bir şey ola-
bilir. Ama biz onların istediği alana hiç girmeye-
ceğiz. Dün bile bir sürü polemik. O bunu dedi,

şu bunu dedi. Vallahi hiç umurumda değil.
Güzel bir laftır ya hiç ilgilenmiyorum. Bazen
bize dönük sözler söyleniyor, bizimle hiç alakası
yok. Hiç umurumda değil. Bana değdiği yok,
benimle ilgisi yok. Kötü söz sahibine aittir. Bizim
kimseyle bir kötü sözümüz yok ve olmayacak.
Hiçbir şekilde o kişilerin istediği alana girmeye-
ceğiz. Biz sizlerin arasında olacağız" dedi.

Tanzim satışı iyi biliriz

İstanbul'da güvenli ve ucuz gıdaya erişimi sağla-
yacaklarını belirten İmamoğlu, İstanbul'un 151
köyünde ve Trakya'da tarımı destekleyerek, yine
tarım ürünlerinin İstanbul'a erişimindeki engel-
leri ve maliyetleri de ucuzlatacaklarını söyledi.
Tanzim satışlarını da eleştiren İmamoğlu, "Se-
çime 40 gün kala tanzim çadırları kurmakla, in-
sanların gözüne girme adına bu adımları
atmakla ve o kuyrukta saatlerce vatandaşları
bekleterek afişe etmekle, ben bu işi çözdüm diye
çıkıp televizyonlarda konuşamazsınız. Ayıptır,
günahtır. Tanzim satışı biz iyi biliriz. Tanzim
satış 1970'lerde İzmir'de Cumhuriyet Halk Par-
tili Belediyelerin döneminde başlatılmış bir çalış-
madır. Tanzim satış milletin gözüne sokularak

yapılmaz. Tanzim satış, 'bak ben ucuza mal satı-
yorum, sana da veriyorum' diyerek lütufmuş ya-
pılmaz. Tanzim satışı esnafı pazarcıyı terörist
halinde getirdim diyerek yapılmaz" diye ko-
nuştu.Bu kente ihanet ettilerEkrem İmamoğlu,
konuşmasının devamında, "25 yıllık süre gelen
yönetim anlayışı miadını doldurmuştur. Kendi-
lerini yenileyemiyorlar, önünüze hiçbir yeni fırsat
ortaya koyamıyorlar. Size samimiyetle söylüyo-
rum, açın bakın bir aydır ne anlatırsak 10 gün
sonra çıtılar onu anlattılar. İlk defa açıklamala-
rında açıklık, şeffaflık gibi kelimeler duyuyorsu-
nuz. Hayatları boyuncu bir kişinin verdiği
kararlarla süreci yöneten insanlar katılımcılığa,
şeffaflığa yönelik sözler kullanıyorlar. Hoşu-
muza gidiyor. Kendin tarifleriyle bu kente ihanet
ettiler. Bu şehre başka bir duygu lazım. 31
Mart'a az kaldı. Elbette burada çalışma arka-
daşlarım var, yol arkadaşlarım var, ama elbette
oy verecek insanlarda var. Söylemleri, sözleri he-
yecanı, birikimi, belediye başkanlığına olan ba-
kışı, tecrübesi, sürece olan dinamizmi, herkesi
kucaklaması, bu şehri kim yönetebilir ona bakın.
Başka bir şeye bakmayın, başka söz dinlemeyin"
şeklinde konuştu. DHA

Güvencemiz
sizlersiniz

İmamoğlu, Eyüpsultan’daki vatandaşların taleplerini de dinledi.


