
Trabzon'da, 7 yıl önce ken-
dini savunma amacıyla ka-

rate sporuna başlayan liseli Keyda
Nur Çolak, Avrupa şampiyonu
oldu. Sporu çok sevdiğini dile geti-
ren 17 yaşındaki Çolak, son 3
yılda bir Balkan, 2 Avrupa
şampiyonluğu elde etti.
Çolak, gelecekte
dünya ve olimpi-
yat şampiyonu
olmayı hedefli-
yor. I SAYFA 7

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Olay sabah saatlerinde Ambarlı
Mahallesi'nde bulunan 4 katlı

binada meydana geldi. İddiaya göre,
uzaklaştırma kararı bulunan Sezer
T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının ya-
şadığı apartmana geldi. Aralarında
sorunlar olan ve boşanma süre-
cinde olan çift bir süre sonra tartış-
maya başladı. Olayı gören çiftin 
9 yaşındaki çocuğunun, polis 
ekiplerine babasıyla annesinin 
tartıştığını sonrasında ise babasının
annesini balkondan attığını söyle-
diği öğrenildi. I SAYFA 3
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9 YAŞINDAKİ ÇOCUK 
POLİSE SÖYLEDİ
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CHP Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı Dr. Hasan

Akgün, Ak Parti adayı Uysal’ı eleştire-
rek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın de-
diği gibi yapay şehirleşmeden asla
ödün verip, sizin gibi betonculara tes-
lim olmadık. Kat yüksekliği iki katta
tutuldu, her türlü yetkim vardı. Ne be-
tonculara ne de müteahhitlere teslim
olduk” dedi. I SAYFA 4

Tokat Onbeşli Torunları Der-
neği Başkanı Saffet Gümüş,

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl-
dönümü nedeniyle Esenyurt'tan
başlattığı "Torundan Dedeye
Vefa" adlı yürüyüşte Silivri'de
mola verdi. Çanakkale Savaşı
gazisi Abdullah Gümüş torunu
olan Saffet Gümüş, “Nesilleri-
miz atalarını unutmamalı”
dedi. 18 gün sonunda Çanak-
kale'de olmayı hedeflediğini
aktaran Gümüş, “Bu vefa
yürüyüşüne gençlerin dikka-
tini çekmek istiyorum. Bir
farkındalık oluşturduysak,
onlara örnek olduysak ne
mutlu bizlere” şeklinde
konuştu. I SAYFA 4

ç

torUndan dedeYe

vefa YürüYüşü
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK

Parti Pendik İlçe Başkanlığı ve MHP Pendik
İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi'nde 
esnafı ziyaret etti. Yıldırım, kestaneciden
satın aldığı kestaneleri, vatandaşlara ve gaze-
tecilere ikram etti. Yıldırım yanına gelen bir
kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, bu soru-
nun ne zaman çözüleceğini sorması üzerine,
“Sabır, biraz daha sabır” diye cevap verdi.
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SAYFA 2Ayşe Dilek GÖNEN

Özgür ama bir
yanın tutsak!

SAYFA 4M. Remzi TANIŞ

Kavram 
kargaşası 

SAYFA 5Ali İbrahim ÖNSOY

değişmeyen 
nedir?

Yıldırım
keStane
daGıttı

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü

Şirin Sanayi Sitesi’nin yönetim kurulunu ve
fabrikaları ziyaret etti. “Kentimiz; vizyoner
projelerimizle İstanbul'un Avrupa'ya 
açılan kapısı olacak” diyen Işık, “Esnafı-
mız kazanacak, ekonomimiz kazanacak.
Sanayicimizin önünde ki bütün engeller

kaldırılacak” diye konuştu. 
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Müteahhitlere
teslim olmadık

Dr. Hasan Akgün

CHP Esenyurt Belediye 
Başkan Adayı Kemal Deniz

Bozkurt, Sultaniye ve Yenikent seçim
ofislerinin açılışına katıldı. “İlçemiz
için hayırlı olsun. Güzel günler 
hepimiz için çok yakın” diyen 
Bozkurt, “Söz veriyorum: Esenyurt,
31 Mart’tan sonra hak ettiği huzur ve
kardeşlik ortamına mutlaka kavuşa-
cak” açıklamasını yaptı. 
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Güzel günler 
çok yakın

Sancaktepe'de sobadan 
sızan gazdan zehirlenen 

2 çocuk ölürken anneleri hastaneye 
kaldırıldı. Anne Gülay Boyraz'ın 
durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Baba Adem Boyraz'ın memleketleri
Tokat'ta olduğu öğrenilirken acı haber
üzerine eve gelen yakınları sinir krizi
geçirdi. I SAYFA 3
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İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Büyük-

çekmece Belediye Başkan Adayı
Mevlüt Uysal, “Biz anketi vatandaş-
larımızla bir araya gelerek yapıyoruz.
Siyasetten anlayanlar bu şekilde yani
vatandaşla yüz yüze gelerek doğal
anket yapmış olur. Bizim doğal an-
kette de problem görünmüyor” 
diye konuştu. I SAYFA 5

Bizim anketimizde
sorun gözükmüyor

ANKET HALKLA YÜZ YÜZE YAPILIR
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YeSilde BeSinci
HUZUrda Birinci
Projelerini tanıtan 
CHP Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mehmet 
Murat Çalık, Yaşam Vadisi’nin
yeni etaplarıyla denizle
buluşturulacağını ve 
1 milyon 200 bin 
metrekare alanla 
dünyada yeşilde 
5. sırada, huzurda ise 
1. sırada olmayı 
hedeflediklerini söyledi

VADİNİN İKİ YAKASI BİRBİRİNE BAĞLANACAK
CHP Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mehmet Murat

Çalık, WorldPoint Yaşam Merkezi'nde
gerçekleşen “Proje Tanıtım Toplan-
tısı”nda konuştu. Programa CHP İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da
katıldı. “Beylikdüzü Hedef Büyütü-
yor” sloganıyla yola çıktıklarını vur-

gulayan Çalık, yeni dönemde Beylik-
düzü Yaşam Vadisi'nin iki yakasının
birbirine bağlanacağını belirtti.
Çalık, Yaşam Vadisi'nin yeni
etaplarıyla denizle buluşturula-
cağını ve 1 milyon 200 bin met-
rekare alanla dünyada yeşilde 5.
sırada, huzurda ise 1. sırada ol-
mayı hedeflediklerini ifade etti. 
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İSTANBUL’UN PARASI ÇARÇUR OLMAYACAK
Çalık'ın projelerinin tanıtıldığı
törende konuşan CHP İstan-

bul Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Ekrem İmamoğlu ise adil
bir belediye başkanı olacağını
belirterek, İstanbul'un bütçesini
çarçur etmeyeceğini belirtti. Sos-
yal yardım bütçesini arttıracağını
söyledikten sonra, ‘Kimin para-

sıyla ne yapıyorsun?’ eleştirisi 
geldiğini ifade eden İmamoğlu, 
“Diyorum ki; İstanbullunun parasıyla
yapıyorum. İstanbullunun bütçesiyle
yapıyorum. İstanbul'un bütçesini 
bilinmeyen anlamsız kurumlara da-
ğıtmayacağım. Ama bebeklerine ve
annelerine dağıtacağım. Kimse buna
engel olamaz” diye konuştu. I SAYFA 5
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BArIŞ KIŞ
HABEr

BİRLİKTELİK
MESAJI

CHP Beylikdüzü 
Belediye Başkan Adayı
Mehmet Murat Çalık'ın
projelerini açıkladığı
törene katılan Ekrem
İmamoğlu, birliktelik

mesajı verdi. 
İmamoğlu ve Çalık 

el ele vererek 
davetlileri selamladı. 

Başakşehir Belediye Başkanı
ve 31 Mart Yerel Seçimle-

ri’nde AK Parti’nin Başakşehir Bele-
diye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu,
Başakşehir’de kişi başına düşen yeşil
alanda Avrupa ortalamasının iki ka-
tına ulaştıkla-
rını belirtti.
Kartoğlu,
“Yeşil alanı-
mızın çok ol-
ması bizim
övünç kayna-
ğımız. Hede-
fimiz 30
metrekareye
çıkmak” dedi.

Avrupa ortalamasının 
iki katına ulaştık

HEDEF 30 METREKARE YEŞİL ALAN
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Avcılar’da, uzaklaştırma 
kararı olan kişinin, eşini

balkondan aşağıya attığı öne
sürüldü. Olayı gören çiftin 

9 yaşındaki çocuğunun,
babasının annesini balkondan

attığını söylediği öğrenildi

babam 
annemıBağcılar

Belediyesi 
tarafından kurulan 
üç psikolog ve bir 
sekreterden oluşan
YBB (Yeni Bir Ben)
sayesinde sekiz yıllık
bağımlılıktan kurtu-
lan D.Ü, “İnsan 
olduğumu burada
anladım. Bana arka-
daş gibi davrandılar.
Büyük şefkat göster-
diler” dedi. I SAYFA 4
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İnsan olduğumu

burada
anladım!

KIŞ BiTiYOR GRiP BiTMiYOR
Bu yılki virüsün adı da, kendisi gibi
korkunçtu: Gergedan... Avrupa’da

yüzlerce kişi hayatını kaybetti, Tür-
kiye’de binlerce kişinin hastanele-

rin kapısını çalmasına, uzun
süre toparlayamamasına

neden oldu. I SAYFA 2
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Yasin Kartoğlu
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Binali 
Yıldırım

Saffet Gümüş
18 gün sürecek

bir yolculuğa
başladı.
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Keyda Nur
Çolak



G ribe yol açan virüsler sürekli de-
ğişkenlik gösteriyor. Hatta her
üç dört yılda bir yapısını değişti-

rerek bağışıklık sisteminin tanıyamaya-
cağı yeni bir forma bürünüyor. Bu kış
döneminde de yapısını yenileyen H1N1
virüsü yine geniş çaplı salgınlara neden
oldu. Gribin bu yılki etki gücü ve salgı-
nın son dönemeci hakkında soruları-
mıza yanıt veren Maltepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Fatih Öner
Kaya, grip salgının yoğunlaşacağı bir
döneme girdiğimizi söyledi. Dr. Kaya,
“Eğer iş ya da günlük yaşam gereği sık-
lıkla el sıkışmanız gerekiyorsa dezenfek-
tan olarak kullacağınız kolonyanız

yanınızda olmalı. Haftada en az iki kez
ayak parça çorbası içmeyi ihmal etme-
yin. Bu çorbanın içindeki kollajen doku-
nun varlığı gribe karşı koruyucu
olabiliyor” diyor.

1 katrilyona yakın bakteri var

38 dereceyi geçen yüksek ateş, halsizlik,
yorgunluk ve genel vücut ağrıları ile ken-
dini gösteren grip hastalığının en çok
aralık ayı ortası ile ocak ortasına kadar
olan sürede görüldüğünü anlatan Dr.
Kaya, ancak mart ayında daha önceden
hastalığa yakalanmayanlara yönelik bir
salgın tehdidi olduğuna dikkat çekiyor.
Bu nedenle de şu ana kadar hastalığa
yakalanmayanların daha dikkatli olması

gerektiğini anlatan Dr. Kaya, “H1N1,
öncelikli olarak vücutta hızlı bir yıkıma
yol açıyor. Grip hastalığının ardından
‘sekonder bakteriyel enfeksiyonlar’ dedi-
ğimiz ikincil hastalıklar ortaya çıkıyor.
Vücudumuzda yaklaşık 1 katrilyona
yakın bakteri var. Gribin dördüncü-be-
şinci gününden sonra zatürre ya da
başka hastalıklar ortaya çıkabiliyor.
Ölümler de bu ikincil enfeksiyona bağlı
hastalıklar nedeniyle görülüyor" açıkla-
masını yaptı. 

Griple son round!

Bebeklerin, 65 yaş üzerindeki yaşlıların,
romatizma ve diyabet hastalarının
yoğun risk altında olduğunu vurgulayan

Dr. Kaya, salgının ülkemizi terk etme-
sine bu kadar az bir süre kalmışken
gribe yakalanmamak için yapılması ge-
rekenleri ise şöyle sıralıyor:
* Kimsenin elini sıkmayın. El sıkışma ve
öpüşmeden uzak durun. Özellikle de
doktor, hemşire gibi sağlık personeli ile
tokalaşmayın.
* Eğer iş yaşamınız ya da sosyal hayatı-
nız nedeniyle el sıkışmanız gerekiyorsa
yanınızda dezenfektan ya da kolonya
bulundurun. Eskiden evimize gelen ko-
nuklarımıza kolonya ikram ediyorduk.
Kolonyada bulunan alkol, virüsü stabil
hale getiriyor ve bulaşıcılığını azaltıyor.
* Beslenme çok kritik. Haftada en az iki
gün ayak paça çorbası için. Paça çorba-
sından alınacak kollajen doku çok 
değerli.
* Günde bir gram C vitamini alın. Bunu
yaş meyve sebzeden ya da dışarıdan
takviye olarak alabilirsiniz.
* Hijyene dikkat edin ve gerektiğinde
mutlaka maske kullanın
* Uyku düzeninize de dikkat edin.

Yaşlılara dikkat!

Gribin 65 yaş üzerindekiler için ölümcül
olabileceğinin altını çizen Dr. Kaya, yaş-
lıların hastalık durumunda zaman kay-
betmeden bir sağlık kurumuna
götürülmesi gerektiğini vurguluyor.
“Yaşlılarımıza da bebek gibi davranma-
mız gerekiyor. Gribe yakalanan yaşlıla-
rın ikinci günde doktora götürülmesi
önemli. Aksi takdirde vücut hasarı çok
oluyor ve iyileşmeleri zaman alıyor”
diyen Kaya, ilerleyen gribin zatürre ve
çoklu organ yetmezliği nedeniyle ölüme
kadar gittiğini söylüyor.
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B azı zamanlarda seçim için dolaşan
dostlar ile belki bir nebze  yangına su
taşımak üzere dolaşıyorum. 

Vatan millet için bir parça yorulan 
olmak güzel...

Tanimadigim yeni bir yapı oluşmuş top-
lumda bölgesel ayrımcılıgin bizim milletin en
zayıf yanı olduğunu bilenler günü gelince bu-
radan yürümenin faydasını bulmuş.

Gerçekten yapı taşı çeşitli kültürlerden
gelen bu şanlı milletin geçmişini alobora eden
katlamalı bölünme sağlanmış.

Artık kabul etmediği her anlayışta bölünü-
yor insanlarımız.

Zaten senden olmayanı ileri geri yazanı
kabul etmiyoruz.

Üstelik eleştiren olursa kafadan 
götürüyoruz.

Yani ikiye net, üçe, dörde giden bölünmüş
bir toplum olduk hep beraber.

Bu dolaşma turlarında kaprisli seçmen, öf-
keli, biatçı seçmen kim? bunlara tanık oldum.

Çarpıcı ve inanılmaz insanları görünce in-

sanlarımızın tanımının değişmiş ve yeni bir
toplum oluşması başlamış olduğunu üzülerek
gördüm.

Zira daha önce değerlerimizden yola çıka-
rak herkes değerlerini korur sanıyordum.

Dürüst olmak o kadar güzel bir duygudur
ki her bir insanın karşısında duru olursun.

Ali cambaz oyunları oynayan insan bile
utanır senden.

Eskiden boyle idi.
Eskiden.
Kapı çalındı.
Selam sabah sohbet derken,herseyimiz git-

sin umurumda degil, başımızdan gitmesin ye-
terki diyen hanima şaka yapıyorsunuz dedim.

Herşeyimiz neden gitsin.
Başımızda olan insan bizim herseyimizi ko-

rumak, çoğaltmak için orada desemde nafile
konuşmadan öte olmayacaktı.

Bu sözlerin alt yapısını bilmeyi çok ister-
dim. Çözülmeyen bu anlayışta ki insanların al-
tında yatan sahiplenme ihtiyacımıydı

Sorgusuz teslim ediyor, herşeyimiz

gidebilir diyordu.
Sessiz sedasız seçmenler vardı.
Onlar işinde gücünde gidip bir oy verecek

sadece.
Bunların işi çok zor. Özgür ama bir yanın

tutsak. Rengini gizleyen seçmen, iki tarafa da
verebilirim mesajını taşıyor genelde.Hem net
hemde iki başlı seçmenin tek sahibi mualefet.

Mualefet olduğu için sanırım açık yürekli
ve kaprisli seçmenlere sahip.

Efendim nedenini bilmediği çözülmemiş
veya çözülmüş eksik kalmış bir konuya ilişkin
olarak yürüyor üstümüze

Oy zamanı tabi seçmen konuşacak.
Ne çok fikri var konuşurken.
Seçim zamanı gelmiştir ve herkes

kılıçlarını kuşanır.
Bir köy seçmeni ahırda giydiği 500 tl olan

botunu göstererek bak bunu giyiyorum. Mua-

lefet gelse bunu giydirmez bana dedi. Bütün
flim koptu ülkemle aramda. 

Bencilce yaşadığı bu lüks bütün satılmış
milli servete tercih edişibirkaç gün beni sarstı.

Zamanı bekleyen kişisel düşünen secmen-
lere söz bulamıyorum.

Benim dükkana iş vermedi, oy vermem.
Benim kıza iş bulmadi, oy vermem.
Bana selam vermedi, oy vermem. 
Düğünume cenazeme gelmedi, oy vermem..
Kaprisi bol seçmen mualefetin şansına
Özgüveni yüksek, bilgisi, düşüncesi yüksek

toplum bunların üzerinden oy vermez.
Yıllardır aynı senaryo ile bugünü

yaşıyorsun.
Ve o derece ileri gidiyor ki olay onca  yıldır

yaşanan tüm olayların bugünün şartlarını sağ-
ladığını görüyorsun.

Hala ilk suçlun mualefet oluyor.
Nazlı zorlu küskün seçmene sahip 

mualefet.
Yapıyormuş gibi yapmak algısı bizim in-

sanlara etki eden siyaset hareketi.
Bunu görebiliyoruz seçmende. Yapılmayan

dilde dolaşan utopik vaatlere nasil inanmış
demek zorunda kalıyorum.

Üstelik başarılı ve aikıcı yonetimle yaşa-
maya layık milletimizin, nefes alırken vergi
verir hale gelmesi yoksul, avuç açan hale in-
mesi onur kırıcı.

Yoksul yaşamı varlıklı göstermesine inanan
seçmenlerin geri gelmeyecek yok olan ömurle-
rine üzülüyorum.

Kaç yılınız elinizden gitti bakınız.
Bu secmenlere sahip siyasiler için toplu-

mun değerleri gitmiş yoksul olmuş eğitimsiz
kalmış, kalitesiz yaşam koşulları, sağlıksız
beslendiği önemli değildir.

Bir tek vereceği OY değerlidir.
Biat geniş bir anlam taşır.
Herşeyin gitsede inanarak boyun eğecek ve

ben ne dersem kabul edeceksin denir.
Siyasileri biat besler.
Siyasetin günümüzde merkezi 

enerjisi budur.
Bu siyaset günlerinde en cok özgür düşünen

kendime şükür ettim.
Kimsenin yanlışını savunacak halde olma-

mak büyük özgürlük.
Ve hiçbir makam yalanı dolani savunacak

kadar büyük değildir.
Özgürlüğünuz kadar varsınız.

Özgür ama bir yanın tutsak!

YAŞAM

Bu yılki virüsün 
adı da, kendisi 
gibi korkunçtu:
Gergedan... 
Avrupa’da yüzlerce
kişi hayatını 
kaybetti, Türkiye’de 
binlerce kişinin 
hastanelerin
kapısını çalmasına,
uzun süre
toparlayamamasına
neden oldu

Peki salgın ne
zaman sona erecek?
Son etapta 
yakalanmamak
için ne yapılmalı?
Dr. Fatih Öner Kaya,
“Gribe hala
yakalanmayanlar
için en tehlikeli
dönem başladı.
Ayak paça çorbası
ve kolonyayı eksik
etmeyin” 
uyarısını yaptı

Ayşen Dilek Gönen 

Hakİkat

dilekgonen67@gmail.com
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BİlİnEn en iyi bir dezenfektanlardan
biri… Bu işlevini yerine getirebil-
mesi için alkol oranı önem taşıyor.
Yapılan çalışmalar yüzde 80 oranında
etil alkolden üretilen limon kolonya-
sının mikropların bulaşıcılığını önle-
diğini gösteriyor.

NEDEN KOLONYA?

Dr. Kaya’nın önerdiği ayak paça çorbası-
nın etkilerine gelince... Kuzu, koyun ve
keçi gibi küçükbaş hayvanların ayakları-
nın özel işlemlerden geçirilmesi, saat-
lerce kaynatılarak terbiye edilmesiyle
yapılan bu çorba, kollajen doku açısın-
dan çok zengin bir içeriği sahip. Vücu-
dun ihtiyacı olan doğal protein
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir
yeri var ve böylece bağışıklık sisteminin
korunmasına yardımcı oluyor.

NEDEN AYAK PAÇA?

Dünyayı sarsan ilk ve en büyük grip sal-
gınının üzerinden 100 yıl geçti.
1918 yılına damgasını vuran ve 1.
Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler-
den daha fazla kişinin ölümüne yol açan
İspanyol gribi, Alaska’daki Eskimo nüfu-
sunun yüzde 60 oranında azalmasına
neden oldu. Bu salgında ölen kişilerin
sayısı 40 milyonu geçti. Sonraki salgın
ise 1957’deki Asya gribiydi... Uzak
Doğu’da görülen ve aşı üretimi çalışma-
larına başlanmasına neden olan bu 
salgın, ABD’de yaklaşık 70 bin kişinin
ölümüne neden oldu. Bundan on yıl
sonra, 1968’de ortaya çıkan Hong Kong
gribi ise daha az ölümle atlatılabildi.
Bunda en büyük nedenin ise öncesi sal-
gında kullanılan aşılar olduğu belirtili-
yor. Günümüze en yakın tehditlerden biri
1997’deki Kuş Gribi... Virüsün yayılması-
nın önlenmesi için milyonlarca tavuk öl-
dürüldü. Zaman içinde bir kaç kez
yeniden ortaya çıkan kuş gribi binlerce
kişinin hayatını kaybetmesine neden
oldu. 2009’daki Domuz Gribi ise kümes
hayvanları ve domuzlar ile yakın te-
masta çalışan kişilerden yayıldı ve ölüm-
ler olunca tüm dünyada en çok korkulan
salgınlar arasına girdi.

GRİBİN 100 YILLIK TARİHİ

GRİPTE
MART
ALARMI

TUZ YERiNE BAHARAT
Birçoğumuzun düşünmeden yemeklere bol bol serptiği tuz aslında vücudun baş düşmanı. 
Uzmanlar tuzla mesafeli bir ilişkiyi öneriyor. Yemeklerimize tuz yerine baharat, limon suyu,
nar ekşisi ya da sirke kullanarak tat katmak tuz tüketimini azaltmayı sağlıyor

Nefroloji Uzmanı Prof.
Dr. Tekin Akpolat, hiper-
tansiyon, kalp, böbrek has-

talıkları başta olmak üzere obezite,
diyabet ve bazı kanser türlerinden ko-
runmak amacıyla günlük tuz tüketi-
mini 5 gram ile sınırlamak gerektiğine
dikkat çekiyor. Prof. Dr. Tekin Akpolat
tuzu azaltarak hayatımıza neler kata-
bileceğimizi anlattı. 

Tuzdan uzak durun

Ülkemizde en önemli tuz kaynakları-
nın başında yemek pişirilirken eklenen
tuz ve ekmek geliyor. Sofrada kullanı-
lan tuzluk günlük tuz alımının yakla-
şık yüzde 15’ini oluşturuyor. Bu
nedenle tuzluk kullanmayarak, ye-
meğe ilave tuz atmayarak yapılan tuz
kısıtlaması yetersiz kalıyor. Dünya
Sağlık Örgütü; hipertansiyon, kalp
hastalıkları, böbrek hastalıkları başta
olmak üzere obezite, diyabet ve bazı
kanser türlerinden korunmak ama-
cıyla günlük tuz tüketimini 5
gram’dan az olarak öneriyor. Bu da
günlük tükettiğimiz tuz miktarını üçte
birine indirmemiz gerektiği anlamına
geliyor.

Tuz katılmasına izin vermeyin

Günlük tuz tüketiminin günde 5

grama indirilmesi ile her yıl dünyada
kalp krizi ve inmeye bağlı 2.5 milyon
ölüm önlenebilir. Küçük bir
çay kaşığının yaklaşık 2.5
gram tuz aldığını dü-
şünürsek biz günde
yaklaşık 6 çay ka-
şığı tuz alıyoruz.
Halbuki hedefi-
miz günde 2
çay kaşığını
geçmemek ol-
malıdır. 6 çay
kaşığını birden 2
çay kaşığına in-
dirmek hemen
mümkün olmayabilir
ama günlük tüketimimizi
bir çay kaşığı azaltsak bile ya-
rarı çoktur. Günde bir çay kaşığı daha
az tuz alırsak yıllık kalp krizi riskimizi
yüzde 5, felç riskimizi yüzde 3 ve
ölüm riskimizi yüzde 4 azaltmış olu-
ruz. Üstelik yıllar içinde sağlayacağı-
mız yarar da katlanarak artar. Tuzun
azaltılmasının pek çok hastalığın te-
davisi için gerekli.

Çocuklar ailelerini örnek alıyor

Tuzun azaltılması kan basıncını kont-
rol altına almanın yanı sıra hipertan-
siyon gelişimini de önleyebilir.

Hipertansiyon sorunu ile karşılaşma-
mak için yapılacak işlerden birisi de

tuzun azaltılmasıdır. Birço-
ğumuzun eli yemeğin

tadına bile bakma-
dan tuzluğa gidi-

yor, eskiden bol
tuzlu yiyenler
yaşlanınca,
hipertansiyon
hastası
olunca tuzun
tadını unut-

mak zorunda
kalıyor. Aileleri-

nin bol tuzlu yedi-
ğini gören çocuklar

da aşırı tuz tüketimine
yöneliyor. Tuz tüketimini kont-

rol altına alarak sadece yaşlılıkta değil
daha erken yaşlarda hipertansiyonun
ortaya çıkmasını da önlenebilir. Hi-
pertansiyonu olan hastalar daha az
tuzlu yiyerek yüksek kan basınçlarının
kontrol altına alınmasını da kolaylaş-
tırırlar. Yüksek tansiyon için önemli
olan sofra tuzu olarak bilinen
NaCl’dür. Batı tarzı beslenmede 
kişiler günde ortalama 8-9 gram tuz
alırlar. Bu tuzun günde 5 grama 
düşürülmesi kan basıncının kontrol
altına alınmasını kolaylaştırır.
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O lay sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde
bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İd-
diaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer

T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana
geldi. Aralarında sorunlar olan ve boşanma sürecinde
olan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre
Sezer T., eşi Gülizar T.'yi 2. katta bulunan dairenin bal-
konundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dai-
rede bırakarak kaçtı.

Çocuğu şahit oldu

2. kattan aşağı atılan kadının yardım seslerini duyan
komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay ye-
rinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık
ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı gören çiftin 9 yaşındaki çocuğunun, polis ekiple-
rine babasıyla annesinin tartıştığını sonrasında ise ba-
basının annesini balkondan attığını söylediği öğrenildi.

'Yardım edin' diye bağırdı

Olayı anlatan Gülizar T.'nin komşusu, "Sabah bir ses
duydum. İlk başta kedi sandım. Pencereden baktım
kadın yerdeydi. 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Eşime
haber verdim" diye konuştu. Yaralı kadının ise polise
verdiği ifadesinde balkondan kendi atladığını söylediği
öğrenildi. Sezer T.,'yi arayan polisin olayla ilgili incele-
mesi sürüyor. DHA

3

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

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

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

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Pearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Avcılar'da uzaklaştırma kararı olan
kişinin, eşini balkondan aşağıya attığı
öne sürüldü. Olayı gören çiftin 9
yaşındaki çocuğunun, polis ekiplerine
babasıyla annesinin tartıştığını
sonrasında ise babasının annesini
balkondan attığını söylediği öğrenildi

Sancaktepe Fatih Ma-
hallesi Yakamoz so-
kaktaki evde oturan

ailenin komşuları, Gülay Boyraz
ve çocuklarından haber alama-
yınca pencereden içeriye girdi.
Gülay Boyraz (38) ve çocukları
Salih (10) ve Hayrünnisa (7)'yı
hareketsiz yerde yatan komşuları
durumu polis ve sağlık ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri iki kardeşin öldüğünü be-

lirledi.  Anne Gülay Boyraz ise
ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Sinir krizi geçirdiler
Anne Gülay Boyraz'ın durumunun
ağır olduğu öğrenildi. Baba Adem
Boyraz'ın memleketleri Tokat'ta ol-
duğu öğrenilirken acı haber üze-
rine eve gelen yakınları sinir krizi
geçirdi. Çocukların cesetleri ince-
lemenin ardından Adli Tıp Ku-
rumu Morguna kaldırıldı. DHA

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Sancaktepe'de
sobadan sızan 

gazdan zehirlenen 
2 çocuk ölürken 

anneleri hastaneye
kaldırıldı. Acı haber

üzerine eve gelen
yakınları uzun süre

sinir krizi geçirdi

ANNEMı AsAgıyA
BABAM ATTı
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KORKUNÇ

İDDİA

Sağlık ocağında 
doktora Saldırı
Esenyurt'ta bir sağlık ocağına gelen kişi, rapor yazmayan doktora saldırdı.
Doktorun boğazını sıkan saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçtı

Olay Esenyurt'taki bir sağlık
ocağında 28 Şubat'ta mey-
dana geldi. Adli kontrol uygu-

laması olan bir kişi, karakola imza
atmaya gitmeyince rapor için sağlık oca-
ğına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil,
muayene ettiği kişinin herhangi bir soru-
nunun olmadığını gördü. Bu kişi, adli
kontrol uygulaması nedeniyle polis mer-
kezine gidemediğini söyleyerek kendisine
rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nu-
rullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt
verdi.

Doktorun boğazını sıktı

Tartışmaya başlayan saldırgan, doktor
Araskil'in boğazını sıktı. Sağlık ocağın-
dan korku dolu anlar yaşandı. Hemşire
ve hasta yakınları tarafından güçlükle
doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan,
daha sonra aracına gitti. Aldığı bir ci-
simle tekrar sağlık ocağına gelen kişinin
amacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak
doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı
açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan
polis gelmeden kaçtı. Güvenlik kamera-
larına saniye saniye yansıyan olayla son-
rası polis saldırganı yakalamak için
çalışma başlattı. 

Turistlere 
kaza şoku
TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde 
Kuveytli turistlerin bulunduğu taksi kaza
yaptı. Yaralı iki turist hastaneye kaldırıldı

Kaza TEM Otoyolu Ümraniye mevkii
Edirne istikametinde meydana geldi.
Taksi sürücüsü Baki Türkyılmaz, Sabiha

Gökçen Havalimanı'ndan aldığı biri kadın iki Ku-
veytli turist ile yola çıktı. Sürücü şerit değiştirmek
istediği sırada arkadan gelen bir araçtan kaçmak
için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Taksi bariyerlerin arasında su kanalına
düştü. Kazada araçta bulunan iki turist yaralandı. 

İlk müdahale olay yerinde

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekip-
leri, güvenlik önlemi alarak sağlık ekiplerinin gel-
mesi beklendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri
yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan
sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğun-
luğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardın-
dan kazaya karışan araç çekici yardımıyla düştüğü
yerden çıkarılarak kaldırıldı. DHA

Korsesinden 
kokain çıktı
Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen
bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 
5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Müca-
dele şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdı-
şından Türkiye'ye uyuşturucu madde

sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis,
21 Şubat'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden
Atatürk Havalimanı'na gelen, yürüyüş şekli ve
davranışlarından şüphelendiği Almanya'da yaşa-
yan Türk vatandaşı B.A.'yı takibe aldı. Polis,
B.A.'nın üst aramasında beline ve bacaklarındaki
korselerde 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.
Kokainin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirti-
lirken B.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.

Operasyon polis kamerasında

Operasyon, Atatürk Havalimanı'nda bulunan
güvenlik kameraları ve polis kameralarına yan-
sıdı. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli B.A.'nın
üst aramalarının yapılması ve bu sırada uyuştu-
rucu maddeleri taşıdığı korselerin bulunması gö-
rüntülendi. DHA

EsEnyurt D-100 Karayolu'nda meydana
gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Saadetdere mevki-

inde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana
geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki 06 DD
4656 plakalı aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir
nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil
önünde seyreden Ali Göbüç'ün kullandığı 34 KF
8702 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etki-
siyle savrulan otomobil yan yola geçerek önce bir iş
yerinin reklam tabelasına ve duvarına sonra da 50
metre sürüklenerek durdu. 

Sağlık durumları iyi 

Kazada araçta bulunan Oğuz Şahin, Mustafa Enver
Erkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile diğer aracın
sürücüsü Ali Göbüç hafif şekilde yaralandı. İhbar
üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada
yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırı-
lan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğre-
nildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak yan
yolu ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri ise kazalı araç-
larda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomo-
billerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol
yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. DHA

Metrelerce
sürüklendi

2. kattan aşağı atılan kadının
yardım seslerini duyan
komşuları durumu polis
ekiplerine haber
verdi. Yaralı kadın,
sağlık ekipleri
tarafından
hastaneye
kaldı-
rıldı. 



Çağın vebası olarak görülen
uyuşturucuyla mücadele kapsa-
mında 1 Ekim 2015’te Bağcılar

Belediyesi tarafından hizmete sunulan
YBB (Yeni Bir Ben Mücadele Koordinas-
yon Merkezi) çalışmalarını artırarak
devam ediyor. Üç psikolog ve bir sekreter-
den oluşan YBB takımı, bağımlılara sıcak
bir aile ortamı sunuyor. 

Başvuranların çoğu erkek

Kayıt işlemlerinin ardından Bağcılar Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’ndeki merkeze
gönderilen bağımlılara burada üç uzman

psikolog tarafından psikolojik destek veri-
liyor. Yeni Bir Ben’in toplumdan dışlanmış
ve iteklenmiş insanlar için güvenli bir
liman olduğunu söyleyen Klinik Psikolog
Şengül Yarımoğlu, “Buraya gelenlerle ilgili
başlangıçta gözlem yapıyoruz. Sonra ön
görüşme yapıp bilgilerini alıyoruz. Ne kul-
landığını sorguluyoruz. Önce bilgilerini
alıyoruz, analiz ve değerlendirmesini yap-
tıktan sonra bir plan oluşturup tedaviye
başlıyoruz. Psikiyatrik bir durum varsa
AMATEM’e yönlendiriyoruz. Başvuranla-
rın yüzde 96’sı erkek yüzde 4’ü ise kadın.
Kadınlar utandığı için çok başvurmuyor-

lar. Maddeye bağlı gelişmiş psikolojik ra-
hatsızlıkları oluyor o yüzden agresif ve öf-
keli olabiliyorlar. Onların durumuna göre
yaklaşıyoruz. Zaten toplumdan dışlanmış
ve iteklenmiş insanlar oldukları için bizi
güvenli liman olarak görüyorlar onlara ar-
kadaş gibi yaklaşıyoruz. Bir psikolog değil
de arkadaş olduğumuzu göstermek için
önlük bile giymiyoruz" dedi.

Birçok kez ölmek istedim

YBB takımı, bugüne kadar kendilerine
başvuran 317 uyuşturucu bağımlısının
elinden tutup hayata bağladı. Bataklıktan
kurtulanlardan biri olan 28 yaşındaki
D.Ü, hayatını değiştiren Yeni Bir Ben’den
öncesini ve sonrasını şu şekilde anlattı:
“2010 yılında kız arkadaşımdan ayrılınca
bir boşluğa düştüm. Çevremde tutacağım
bir dal yoktu o sırada uyuşturucuyla tanış-
tım. Bonzai kullanmaya başladım. Depo
elemanı olarak çalışıyordum bütün maa-
şımı uyuşturucuya harcıyordum. Ailemle
aram bozuldu. Sokaklarda yatmaya başla-
dım. Bir süre sonra işten çıkarıldım.
Madde satan kişiye müşteri götürüp karşı-
lığında uyuşturucu temin ediyordum.
Kimi hırsızlık yaparak kimi ahlaksız şeyler
yaparak uyuşturucu parasını çıkarıyordu.
8 yıl boyunca bonzai kullandım. Uyuştu-
rucu yüzünden gençliğimi kaybettim. Ba-
ğımlılara dışarıda herkes kötü gözle
bakıyor. Aşağılayan da oluyor küfredip
geçen de. Ama onların topluma kazandı-
rılması gerekiyor. Herkes bana dokunma-
yan yılan bin yaşasın düşüncesinde. Zaten
o genç hayattan bıkmış hiçbir şeyden keyif
almıyor. Birçok kez ölmek istedim. Allah

canımı alsın diye çok yal-
vardım. Sonra bir sonuç
olmadığını görünce ken-
dime çeki düzen vermeye
karar verdim."

Beni hiç dışlamadılar!

Bir arkadaşının önerisiyle
Yeni Bir Ben’e başvurdu-
ğunu ifade eden D.Ü. "Bu-
rada beni çok sıcak
karşıladılar. İnsan olduğumu
burada anladım. Benimle çok
yakından ilgilendiler. Arkadaş
gibi davrandılar, bir anne-
baba şefkati gösterdiler. Beni
hiç eleştirmediler ve dışlamadı-
lar. Ne kadar saçma sapan şey
anlattımsa sabırla dinlediler.
Ama ben de onların samimiye-
tine güvenerek hiç yalan söyle-
medim. Hastanede Psikiyatri
Polikliniği’nde yattım. 
Ve sonunda çok şükür kurtul-
dum. Bir zamanlar danışan ola-
rak gittiğim Yeni Bir Ben’e şimdi
arkadaşları olarak gidiyorum. Fır-
sat buldukça çaylarını içmek için
ziyaret ediyorum. Burası benim için
ikinci yuvam oldu. Bağımlı arkadaş-
larıma da burayı anlatıyor ve tavsiye
ediyorum. İstiyorum ki onlar da
benim gibi kurtulsunlar. Şimdi ken-
dime yeni bir yol çizdim. Ayakkabı
imalathanesinde çalışıyorum. Ailemle
de aramı düzelttim. Bu süreçte onları
çok yıpratmıştım ama artık birlikteyiz”
açıklamasını yaptı. 

C HP tarafından tekrar aday gös-
terilen Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, Mi-

maroba Mahallesi Corner Life seçim
bürosunda partililere seslendi. “Cumhu-
riyetimizin 100. Yılına 100 Proje” başlığı
altında açıkladığımız projelerin yüzde
65’i yeşil alanları arttırıcı ve İstanbul’un
en yeşil yaşam merkezlerinin oluşturula-
cağı projeler” diyen Akgün, yatay yapı-
laşmanın en güzel örneğinin
Büyükçekmece olduğunu belirtti. Akgün,
“Sevgili Büyükçekmece Ailem, özellikle
son 15 yılda İstanbul’daki dönüşümü
görüyorsunuz. Bu muhteşem kent beton
ormanlarına dönüştürüldü. Hemen yanı
başımızdaki komşu ilçeler Esenyurt ve
Başakşehir’i görüyorsunuz. Dere yatak-
ları bile imara açıldı. İstanbul’un nasıl
perişan edildiğini, betona teslim edildi-
ğini görüyorsunuz. Ama biz sizlerle bir-

likte geçmişte olduğu gibi gelecekte de
beton rantiyecilerine direneceğiz ve 
Büyükçekmece’yi beton kent 
yaptırmayacağız” dedi.

Yeşil alanlar betonla donatılmış

“Belediye başkanı direnirse Esenyurt,
Başakşehir gibi beton şehir olmaz” ifa-
delerini kullanan Akgün, “Deprem ha-
zırlığı yerine bütün dere yatakları, yeşil
alanlar betonla donatılmış. Depreme
karşı hiçbir hazırlık yok. Sadece lüks bi-
nalar satılmış ve bu devam etmektedir.
Bunun net ve doğru olduğunu anlamak
için Sayın Cumhurbaşkanı’mızın İstan-
bul’u mahvettiniz, betona teslim ettiniz
sözleri yeter de artar bile” eleştirisinde
bulundu. 

Açıklamaları çelişkili 

Ak Parti Büyükçekmece adayı Mevlüt

Uysal’ın açıklamalarının çelişkilerle
dolu olduğunu savunan Hasan Akgün,
“Seçimden seçime Büyükçekmece’ye
Silivri’ye kadar metro, metrobüs getiri-
yoruz diyorlar. Sayın Uysal da çıkmış,
Büyükçekmece’ye metro ve metrobüs
getireceğim diyor. Bir, 25 yıldan beri
sizin elinizi ayağınızı bağlayan mı
vardı, neden getirmediniz? İki, ben
unutmam hiçbir şeyi sayın Uysal siz 28
Mart 2018 de şu demeci verdiniz mi:
Silivri’ye kadar bu metrobüs hattı git-
mez, olmaz bunu oraya götürmek yol-
culara kötülük olur, bu iş olmaz
demediniz mi? Şimdi seçime bir ay
kaldı diye mi olur diyorsunuz?” ifade-
sini kullandı.

Hesabı vatandaş görecektir

Konuşmasında Mevlüt Uysal'ı eleştir-
meye devam eden Hasan Akgün,

“Şimdi diyorsunuz ki 25 yılı Büyükçek-
mece’nin heba olmuş, sahiller kapalı,
yürüyecek yer yok. Sevgili Uysal, 25 yıl
boşa gidiyor diyorsunuz ya o 25 yıla
bakın bu Büyükçekmece ailem neleri
sığdırdı. Avrupa’nın 12 Yıldız Avrupa
Kenti Ödülü’nü 7 kez aldı bu şehir.
Dünyanın En İyi Festival Ödülü’nü 6
kez aldı bu şehir. Guinness Rekorlar
Kitabı’na bu şehir girdi. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın dediği gibi yapay
şehirleşmeden asla ödün verip sizin
gibi betonculara teslim olmadı. Kat
yüksekliği iki katta tutuldu, her türlü
yetkim vardı. Ne betonculara ne de
müteahhitlere teslim olduk. Siz Bah-
çeşehir’i betonculara teslim ettiniz
aradaki fark budur. Hesabını vatan-
daş görecektir. 31 Mart akşamı sizi
güzelce evinize uğurlayacaktır” diye
konuştu. 
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“ Geçen zamana nispetle, daha çok ça-
lışacağız. Daha az zamanda, daha
büyük işler başaracağız. Bunda da

muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.
Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir.
Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle
güçlükleri yenmesini bilmiştir.” Demiş 10.yıl
nutku’nda Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK.

Kolay değildi İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı,
Yunan’ı, Rum’u, Ermeni’si ve içerdeki müz-
min hainlerle savaşıyordu Gazi paşanın em-
rindeki Türk Milleti. İmkansızı başarmış,
sömürgeci, kan emicileri işgal kuvvetlerine

tarihlerinin en acı mağlubiyetlerini tattırarak
kurmuştu Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni.

“Türk milleti çalışkandır. Türk milleti ze-
kidir” Gazi paşanın gözünde. Türk milletinin
zora düşünce neler yapabileceğini en iyi o
görmüş ve inandığı halkıyla birlikte girdiği
savaşlardan, devrimlerden ve yokluklarla
mücadeleden zaferlerle ayrılmıştır.

Bu güne gelelim..
Ne değişti?
Millet mi  boşladı? 
Lider kıtlığı mı yaşıyoruz? 
Alabildiğine kavram kargaşası, 

alabildiğine ucuz siyaset ve alabildiğini boş

lakırdıdan öte bir şey gören
var mı? 

Ucuz laflar, karalamalar, yalanlamalar,
Boş vaadler, Koltuk sevdası uğruna verilen
tavizler, yozlaşmış siyasi fikirler, rant 
kavgaları... ve bu karmaşada itilip kakılan
bir millet. 

“Türk milleti çalışkandır. Türk milleti 
zekidir” ... Büyük söz söylemiş ulu önder
ATATÜRK.

Ne oldu bizim zekamıza, çalışkanlığımıza

bilen varmı?
Her tatlı söze inanan bir millet olduk.

Çevrilen dolaplara, bile bile atılan yalanlara,
rant sevdalarına göz yumar olduk. Kısa yol-
dan, çalışmadan, emek sarf etmeden köşeyi
nasıl döneriz, parayı nasıl buluruz sevdasıyla
kaybedilen kişilikler, hiçe sayılan onurlar ve
göz yumulan omurgasız siyaset. 

Biz bu muyuz?
Yapanın yanına kar kaldığı bir ortamda

adalete sarsılan güven midir bizi bu karma-
şaya mahkum eden?

Yozlaşmışlıklardan uzak, söyledikleri kat-
i, yalandan, iftiradan, boş lakırdıladan ken-
dini kurtarmış, etrafındaki yalakalara
meydanı bırakmayan, Millete ve vatana olan
hizmet aşkıyla kendisini ve himayesindekileri

hazırlamış zeki, çalışkan siyasetçileri bulup
seçmek, 7 düvelle yokluklar içinde savaşarak
kazanan bir ırkın evlatları için pekte zor bir
şey olmasa gerek.

Osmanlı devletini kurunca ne güzel öğüt
vermiş şeyh edbali Osman gazi’ye:

Açık sözlü ol! Her sözü üstüne
alınma! Gördüğünü söyleme bildiğini
bilme! Sözünü unutma! Sözü söz olsun diye
söyleme! Ananı, atanı say, bereket büyüklerle
beraberdir! 

Şimdiki şeçilmişler, seçilecekler veya atan-
mış yöneticiler bu öğütleri umursarmı bil-
mem ama bir şeyi asla unutmamalılar. “Türk
milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir” ve
mutlaka hesap sorar.

Vesselam

Kavram kargaşası 
Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

MUTEAHHITLERE
TESLIM OLMADIK
CHP Büyükçekmece 
Belediye Başkan Adayı Dr. 
Hasan Akgün, AK Parti adayı 
Uysal’ı eleştirerek, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dediği 
gibi yapay şehirleşmeden 
asla ödün verip, sizin gibi 
betonculara teslim olmadık. 
Kat yüksekliği iki katta 
tutuldu, her türlü yetkim 
vardı. Ne betonculara ne de 
müteahhitlere teslim olduk” dedi

Mimaroba Mahallesi Corner Life seçim
bürosunun açılışında konuşan Hasan
Akgün, rakibi Mevlüt Uysal’ı eleştirdi. 

İnsan olduğumu burada anladım!
Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan üç psikolog ve bir sekreterden oluşan YBB (Yeni Bir Ben) sayesinde sekiz
yıllık bağımlılıktan kurtulan D.Ü, “İnsan olduğumu burada anladım. Bana arkadaş gibi davrandılar” diye konuştu

Bir arkadaşının önerisiyle Yeni Bir Ben’e başvurduğunu ifade eden D.Ü. “Burada beni
çok sıcak karşıladılar. Arkadaş gibi davrandılar, anne-baba şefkati gösterdiler” dedi.  

Beykoz artık yazılım 
üssü haline gelecek

Herkesin oyunu istiyoruz

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın,
Cumhuriyet Mahallesi’nde gençlerle buluştu, “Beykoz,

e-spor ve yazılımın üssü haline gelecek” dedi
31 Mart seçim-
lerine bir ay kala
AK Parti Beykoz

Belediye Başkan Adayı Murat
Aydın seçim çalışmalarına
devam ediyor. Murat Aydın bu
kez Cumhuriyet Mahallesi'nde
gençlerle bir araya geldi, onla-
rın sorunlarını dinledi. Genç-
lerden gelen soruları dikkatle
dinleyen ve not alan Aydın, bir
gencin “E-spor ile ilgili ne gibi
çalışmalarınız olacak?” sorusu
üzerine, “Beykoz’da E-Spor ve
yazılım ile ilgili çalışmalarımız
olacak, Beykoz’u E-Spor ve ya-
zılımın üssü haline getireceğiz”
dedi.

Vakit buldukça oynuyorum

Aydın, “E-Spor’un varlığından
son birkaç senedir haberdarım.

Bende de bir ilgi oluştu. Hatta
telefonuma ‘Pubg’ oyununu in-
dirdim, test ettim, vakit bul-
dukça oynuyorum. E-spor yeni
bir alan haline geldi. Spor yazı-
lımı konusunda Türkiye’ye
büyük paralar kazandıran
gençler de var. Gençler çeşitli
yazılımlar geliştiriyor. O gençler
yazılım yapıyor, fikir üretiyor.
Her ne kadar o fikirler büyük
firmalara satılıyor olsa da
bunun çok ciddi bir izleyici kit-
lesi var. Sadece gençler değil,
yetişkinler de E-Spor'la ilgililer.
Elimizin altında heyecan, geri-
lim, her şey var. Akıllı telefonla
ya da bilgisayarlarla rahatlıkla
oynayabiliyoruz. İşte bu, dün-
yanın gerçeğidir. Allah nasip
ederse biz de bu alanda çalış-
malar yapacağız” dedi.

CHP Şişli Belediye
Başkan Adayı
Muammer Keskin

Fulya Mahallesi’ni gezdi,
esnaf ve vatandaşın nabzını
tuttu. Keskin Millet İttifa-
kı’nda yer alan İyi Parti’nin
Şişli İlçe Örgütüne de ziya-
rette bulundu. Burada ko-
nuşan Keskin, "Herkesin
oyunu istiyoruz" dedi.

Çocuklara park sözü

Cumhuriyet Halk Partisi
Şişli Belediye Başkan
Adayı Muammer Keskin,
bugün Fulya Mahalle-
si’ndeydi. Mahalle giri-
şinde kalabalık bir grup
tarafından karşılanan
Keskin, vatandaşların
sorunlarını dinledi.
Küçük bir Şişlili Kes-
kin’e Türk bayraklı ve
Atatürk desenli bir
kravat hediye etti.
Hediyeyle duygula-
nan Keskin, çocuk-
lar için park ve
oyun alanı sözü
verdi. Daha
sonra sokakta

gördüğü bir boyacının ya-
nına giderek ayakkabısını bo-
yatan Keskin; “Yağmur
çamur demeden sokakta çalı-
şıyorsunuz. Sizlere daha ya-
şanılası alanlarda çalışma
imkânı sağlayacağım” dedi.
Fulya Mahallesi Muhtarlığını
da ziyaret eden Keskin;
“Muhtarlıklar bizim için çok
önemli. Ortak paydadayız”
diye konuştu. 

İYİ Parti'yi ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi Şişli
Belediye Başkan Adayı Mu-
ammer Keskin, seçim gezisi
kapsamında İyi Parti Şişli İlçe
Başkanlığını ziyaret etti. Kes-
kin’i burada İyi Parti Şişli İlçe
Başkanı Ahmet Ünal ve bera-
berindeki partililer karşıladı.
Genel olarak seçim çalışma-
ları hakkında bilgiler veren
Keskin, son dönemdeki
seçim kampanyaları hak-
kında da bilgi verdi. Herkesin
oyuna talip olduğunu belir-
ten Keskin; “Başkan olarak
seçildiğim zaman vatandaşın
beni aramasına gerek kalma-
yacak” dedi.

Beykoz’un Türkiye ekonomisine, Beykoz’un istihdamına
ve gelişmesine katkı sağlayacak birçok projenin hayata
geçirilmesi için önemli bir yer olacağını söyleyen Aydın,

daha sonra gençlerle vedalaşarak oradan ayrıldı.

Murat
Aydın

Muammer
Keskin

Ahmet 
Ünal



2 014 yılının ilham verici bir başarı
hikayesinin başlangıcı olduğuna
işaret eden CHP Beylikdüzü Bele-

diye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık,
WorldPoint Yaşam Merkezi'nde gerçekle-
şen "Proje Tanıtım Toplantısı"nda ko-
nuştu. "Beylikdüzü Hedef Büyütüyor"
sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan
Çalık, "Şimdi yükselişe geçme zamanı"
dedi. Programa CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, İBB Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu, CHP İlçe Başkanı Av. Turan
Taşkın Özer, İYİ Parti İlçe Başkanı İsken-
der Duriç, belediye başkanları, ilçe baş-
kanları, muhtarlar, meclis üyeleri, STK
temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. 

Yeni hizmet binası yapılacak

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık,
Beylikdüzü Belediyesi yeni hizmet binası-
nın yaya aksı olarak düşünülen Cumhuri-
yet Caddesi ile Yaşam Vadisi’nin
kesişiminde yapılacağını belirtti. Çalık,
hizmet binası ile birlikte planlanan Beylik-
düzü Evlendirme Dairesi’nin yanı sıra
boşaltılan belediyeye ait alanların ise eği-
tim, kültür ve sağlık alanında projelerle

değerlendirileceğinin altını çizdi. Atatürk
Bulvarı’nda yaratılan kent meydanı ile
merkez anlayışını kuvvetlendirirken bu
meydanın altında yer alacak otoparkla da
kronik bir soruna çözüm getireceklerini
belirten Çalık, ulaşım alanında birçok
projesiyi hayata geçireceklerini söyledi. 

Ulaşım projelerini açıkladı

Çalık, toplu taşıma hatları, Havaray, bi-
siklet yolları, açık ve kapalı otoparklar,
cadde düzenlemelerine yönelik projelerin-
den bilgiler aktardı. Açık ve kapalı pazar
alanı projelerine de değinen Çalık, Adnan
Kahveci, Gürpınar, Barış ve Yakuplu ma-
hallelerine kazandırılacak kapalı pazar
alanlarının müjdesini verirken Sahil Ma-
hallesi'nde yapılacak Yel Değirmeni Pro-
jesi ve Yakuplu Mahallesi Kentsel
Dönüşüm Projesine de değindi.  

Kadınlara özel proje

Yaşam Köyü projesiyle farklı kullanım
alanları, farklı mekânsal ve fiziksel çö-
zümleriyle her yaştan ve her guruptan bi-
reye ulaşmayı hedeflediklerini belirten
Çalık, bu projenin içerisinde engelli 
rehabilitasyon binası, kreş, kadın ve genç-
lik merkezlerinin yer alacağını belirtti.

Çalık, kadınların sosyal hayatlarını daha
da güçlendirmek, sorunlarına çözüm üre-
tip, mesleki eğitimlerle kendilerine olan
inançlarını geliştirmek için yeni kadın
yaşam merkezleri planladıklarını, her ma-
halleye bir kreş ve anne-çocuk merkezi ka-
zandıracaklarını vurguladı. Gençlik
merkezleri projesiyle Beylikdüzü’nün
genç, yaratıcı, dinamik yurttaşlarının, ken-
tle ve birbirleriyle olan bağlarını güçlen-
dirmeyi amaç edindiklerini belirten Çalık,
çocuklar, gençler ve yetişkinler arasındaki
ilişkiyi pekiştirecek Nesiller Arası Öğ-
renme Modelini dünya ölçeğinden alıp 
ilçeye kazandıracaklarını ifade etti. 

Sürekli üretme yolunu seçtik

“Biz gönülden bağlı olduğumuz bu kente
yeni nesil öğrenim ve gelişim merkezleri
kazandırmak adına sürekli üretme yolunu
seçtik” diyen Çalık, eğitim alanındaki pro-
jelerini de açıkladı. İstanbul Kent Akade-
misi ve İnovasyon Merkezi, Aziz Sancar
Bilim ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Kent
Enstitüsü, atletizm pisti, çok amaçlı spor
salonu, okul öncesi eğitim merkezi, Gür-
pınar stadı, Kavaklı kütüphanesi, Beylik-
düzü öğrenci yurdu projeleriyle eğitime de
yatırım yapacaklarını vurguladı. 
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ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

D ünden bugüne toplumsal yaşam 
değişmekte;
Yaşamı idame ettirirken 

kullandığımız aletler değişmekte;
İş yaparken yardımlaştığımız, iş bölümü yaptı-

ğımız, ürettiğimizin bize fazla geleni pazara gö-
türüp sattığımız malın ilişkileri değişmekte;

Kavga ederken kullandığımız silahlar ve sözler
değişmekte;

Ulaşım ve iletişim biçimleri aletleri 
değişmekte;

Yazın sıcağından, 
Kışın soğuğundan, 
Gecenin karanlığından, 
Düşmanın saldırısından kaçıp barındığımız

yerler değişmekte;
Beli silahlı, başı külahlı, 
Bir eli yağda bir eli balda olanlar değişmekte;
İktidarın nimetlerini bilen, bundan faydalanan

ar damarı çatlamışlar değişmekte;
Kendilerini dünyayı yaratanın yakını olduğunu

söyleyen yöneticiler değişip çoğalmakta; 
İktidar koltuğunu kaybetmemek için vatandaş-

larını ve ülkesini satanlar çoğalmakta;
Secde edip, dizlerinin üstünde durduğu, yüz

sürdüğü “yüce” makamlar değişip çoğalmakta;
Politika politikacıların işi derken, devleti yö-

netmek aczine düşenler çoğalıp değişmekte;
Vatandaşlarına, siz düşünmeyin çalışın, biz

sizin yerinize düşüneceğiz diyenler nasıl yalan uy-
durup kandıracaklarını düşünüp biçim
değişmekte;

Savaşın getirdikleri belli olmakla birlikte, ba-
hanesi dünden bugüne değişmekte;

Dün her aile veya kabilenin bir ulu kişisi var-
ken bugün milyonlarca ailenin tek ulu kişisi var;

Dün toplayıcı ve avcılıkla geçim yapılırken,
sonraları zincirli ve bukağılı kölelik, toprak işle-
meye bağlı kölelik, sonraları zincirsiz ama ekono-
mik köleliğe dönüşülmekte;

Kutsal kitap ve anayasalarda herkes eşit ama
yaşamda birileri daha da eşit;

Toplumsal yaşamın ekonomik ilişkileri günü-
müze kadar hızla biçim değiştirmekte;

Hatta içinde bulunduğumuz kapitalist emper-
yalist ilişkilerin bunalımları çözümsüzlüğü kendi-
liğinden çözülür hale gelmekte savaşlarla;

Bu sistemin bunalımları içinden çıkılmaz du-
rumları bazen büyük savaşlarla bazen de bölgesel
savaşlarla çözmeye çalışmakta;

İki büyük savaş sonunda bunalımlar daha da
artı, özellikle son bunalım döneminde büyük
savaş çıkmasa da bölgesel çatışmalarla, soğuk
savaşlarla, politik ve ekonomik baskılarla gün-
demi belirledi;

Özellikle 1990 lı yılların başında yaşanan bu-
nalımla, karşısında başka rakip görmeyen sistem
ve onun baş jandarması ABD kendisine göre tari-
hin sonunun geldiği kanısına vardı;

Oysa kendi beslediği ve büyüttüğü katil çeteleri
11 Eylül 2001’ de onları şaşkına çevirdi;

Yeni dönemde önem kazanan biçim ise arkaik
milliyetçilik, din ve mezhepler olmakta;

Evet, dün olduğu gibi bugünde tek değişmeyen
iktidarda kalmak için her şeyi mubah sayan ben-
cillik, ukalalık, vurdumduymazlık ile “emek ve
sermaye” çelişkisi hala devam etmekte.
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Değişen koşullarda 
değişmeyen ne?

Projelerini tanıtan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, “Gerekli 
değişimi tamamlayan, ilerleme döneminde hız kazanan Beylikdüzü için şimdi yükselişe
geçme zamanı” diyerek 5 yılda kazanılan ivmeyi daha da yukarıya taşıyacağını vurguladı

SIMDI YUKSELISE

BARIŞ KIŞ

Adil bir belediye 
başkanı olacağım

GECME ZAMANI

İlçeye yeni kültür merkezlerinin de kazandırılacağını ve bu yönde önemli
projeler geliştirdiklerini belirten Çalık, Yakuplu Kültür Merkezi ve Mar-
mara Mahallesi'nde yer alacak; Çocuk, Eğitim, Kültür ve Sosyal tesisi pro-
jesiyle çocuklara daha mutlu bir kent olma hedefine bir adım daha
atacaklarının altını çizdi. Müzecilikte de çeşitliliğe önem ver-
diklerinin altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı
Çalık, Yakın Tarih Müzesi, Arkeo Park ve Su Altı Müze-
si’ni de Beylikdüzü’ne kazandıracaklarını belirtti. 

Vadini iki yakası birbirine bağlanacak
Daha yeşil ve huzurlu bir Beylikdüzü için ilk adım-
ların Yaşam Vadisi ile atıldığını belirten Çalık, bu
hedefi daha da büyüterek yeni dönemde, yaşam
vadisini yeni etaplarıyla denizle buluşturacağını

ve 1 milyon 200 bin metrekare alanla dün-
yada yeşilde 5. sırada, mutlulukta
ise 1. sırada olmayı hedefledikle-
rini ifade etti. Yaşam vadisi köprü-

leriyle vadinin iki yakasını da sosyal ve kültürel
alanda birbirine bağlayacaklarını belirten Çalık,
“Yaşam vadisi köprüleriyle vadinin iki yakasını sos-
yal ve kültürel alanda birbirine bağlarken çimlerde
yuvarlanan çocuk sayısını da artırıyor. Daha yeşil
Beylikdüzü hedefimizi Sosyal tesisler, Parklar, Pik-
nik alanları ile büyütüyor; Yeşili; kültürle, sporla, 
sanatla, kahkaha ve neşeyle çoğaltıyoruz” dedi. 

Yeni bir kültür merkezi yapılacak

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP
Beylikdüzü Belediye Başkan adayı
Mehmet Murat Çalık'ın Proje Tanıtım
Toplantısı'na katıldı. Tanıtım toplantı-
sında konuşan İmamoğlu, "Yönettiğini
düşünen kişilerin yönettiği İstanbul'u
geziyorum. Yoksulluğu sizlere anlata-
mam. İçim yanıyor. Dolayısı ile ken-
dimce bir şey söyledim. Benim için
'Mega proje' kafası bitmiştir. Yok öyle
bir şey. O 18'inci yüzyıl kafası. Bu mil-
letin artık bunu satın alacağını da dü-
şünmüyorum. En büyük projem bu
şehrin insanlarına adil bir yönetim
sunmak olacak. Ben adil bir belediye
başkanı olacağım. Herkese eşit mesa-
fede" dedi.

Para çarçur edilmeyecek

İstanbul'un bütçesini çarçur etmeye-
ceğini ifade eden İmamoğlu, "Suyu in-
sanlara ucuz vereceğiz dedik. Aynı
zamanda İstanbul'un bütçesinin yüzde
1'ini sosyal yardıma ayıran İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin bu bütçesini
üç katına çıkaracağız dedik. Biz sosyal
yardımı arttırmak zorunda olan bir be-
lediye olmak istemezdik. Biz başka
şeyleri konuşmak isterdik. Ama bir
şehri, bir ülkeyi yoksullaştırmışsanız,
insanların cebinde para yoksa, 4
gençten biri işsizse, gelecekte ne ya-
pacağını bilmeyen 350 bin genç bu
kentte varsa, mecbursunuz sosyal ha-
yatı güçlendirmeye. Sosyal yardım
bütçesini arttırmaya mecbursunuz.
Dediler ki kimin parasıyla ne yapıyor-
sun? Diyorum ki; İstanbullunun para-
sıyla yapıyorum. İstanbullunun
bütçesiyle yapıyorum. İstanbullunun
bütçesini çarçur etmeyeceğim. İstan-
bul'un bütçesini bilinmeyen anlamsız
kurumlara dağıtmayacağım. Ama be-
beklerine ve annelerine dağıtacağım.
Kimse buna engel olamaz" diye 
konuştu.

Doğal ankette problem yok
İstanbul

Büyükşehir
Belediye Başkanı

ve AK Parti
Büyükçekmece

Belediye Başkan
Adayı Mevlüt

Uysal, “Biz anketi
vatandaşlarımızla
bir araya gelerek
yapıyoruz. Bizim
doğal ankette de

hiçbir problem 
görünmüyor”
diye konuştu

istAnbul Büyükşehir
Belediye Başkanı ve AK
Parti Büyükçekmece Be-

lediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal,
Fatih Mahallesi’nde esnaf zizyareti
yaptı. Ziyareti sonrası basın men-
suplarına açıklama yapan Uysal,
“Seçim maratonunda son bir aya
girdik. Aday olarak Büyükçek-
mece’de tespit ettiğimiz problem-
lerden daha önemlisi
vatandaşlarımızın burada gördüğü
problemleri dinlemek" dedi.

Hizmet çok eksik

Vatandaşların problem olarak ne-
leri gördüklerini ve bu problemlere
sundukları çözüm önerilerini de
dinlediğini aktaran Uysal, "Ziyaret-
lerimizde gördüğüm belediye hiz-
metlerinden herksin çok şikâyetçi
olduğu. Her şeyden şikâyetçiler.
Çünkü burada hizmet çok eksik.
Vatandaşlarımız şayet bize görev
verirse buranın tüm hizmet eksik-
liklerini tamamlayacağız. Hedefi-

miz 25 yıllık hizmet eksikliğini 5
yılda tamamlamak. Vatandaşın
beklentisi bu şekilde" ifadelerini
kullandı.

Vatandaş imar diyor

İmar sorununun çözümü konu-
sunda da çok soru ile karşılaştığını
belirten Başkan Uysal, “Beş belde
belediyesi 2008 yılında kapatılarak
ilçe belediyesine bağlandı. O dö-
nemde yapılan imar planları bir-
biri ile uyuşmuyor.
Vatandaşlarımız ilçe merkezine
gitmek istese gidemiyor, hasta-
neye ulaşamıyor. Haliyle
başka ilçeye gitmek daha
kolay oluyor. Belde belediye-
lerinin kapatılmasının sebebi
imar planlarının ve altyapı
hizmetlerinin daha iyi yapı-
lacak olmasıydı. Ama
2009’dan beri hiç biri ya-
pılmadı. Vatandaşlarımız
önce imar diyor, önce
ulaşım diyor. Böyle

olunca biz altyapı, imar planı so-
runu ve ulaşım problemlerini hızlı
bir şekilde çözeceğiz” diye ko-
nuştu. Başka bir gazetecinin,
“Anket yaptırıyor musunuz?” soru-
suna Uysal, “Biz anketi vatandaş-

larımızla bir araya gelerek yapıyo-
ruz. Siyasetten anlayanlar bu şe-
kilde yani vatandaşla yüz yüze
gelerek doğal anket yapmış olur.
Bizim doğal ankette de problem
görünmüyor” diye cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun yalnız bırakmadığı Beylikdüzü Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, çalışma ekibi ile objektiflere poz verdi. 

‘AK Kadınlar’dan 
SANCAKTEPE
ÇIKARMASI

AK PArti Sancaktepe Belediye
Başkan Adayı Şeyma Döğücü, AK
Parti’nin her zaman kadınların ya-

nında olduğunu belirtti. Ev ziyareti gerçekleşti-
ren Döğücü'ye Genel Başkan Yardımcısı ve
milletvekillerinden tam destek geldi. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan
Kaya, milletvekilleri Canan Kalsın, Ravza Ka-
vakçı Kan, İffet Polat, Rümeysa Kadak, Mü-
şerref Pervin Tuba Durgut, Halide İncekara,
Alev Dedegil, Serap Yaşar, Tülay Kaynarca,
M. Belma Satır ve AK Parti İstanbul Kadın
Kolları Başkanı Rabia İlhan da destek verdi. 

Açık ara öndeyiz

Tevazu, samimiyet, gayretle çıktıkları yolda
milletvekillerinin desteğinden çok memnun ol-
duğunu belirten Döğücü, “Bütün kadın vekil-
lerimiz, MKYK üyelerimiz, İl Kadın Kolları
üyelerimiz çoğunlukla burada. Sancaktepe’ye
kadınlar çıkartma yaptı. Ben çok teşekkür edi-
yorum çok gurur duydum kendimi çok güçlü
hissettim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür
ediyorum, çünkü diğer partilerde kadınlara bu
kadar değer verilmiyor. Biz diğer partilere göre
açık öndeyiz” dedi.  DHA

Mehmet
Murat Çalık

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı 
Mevlüt Uysal, Fatih Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı.



30 Temmuz 1863'de Dearborn/Michigan'da İr-
landa kökenli bir çiftçinin altı çocuğunun en
büyüğü olarak dünyaya geldi. Oniki yaşınday-
ken annesini kaybeden Henry, boş zamanla-
rını kendisine kurduğu bir mekanik
atölyesinde geçiriyordu. Burada 15 yaşında ilk
buharlı makinesini yaptı. Detroit'te bir şirketin
atölyesinde çıraklığa başladı ve önceleri cep
saatleri onarımı konusunda uzmanlaştı. Cep
saatlerini büyük çapta uygun fiyata üretme
planından kısa bir süre sonra vazgeçti.
1882'de Michigan'ın güneyinde buharlı ma-
kine montörü olarak ilk kez sürekli bir işe gir-
miş oldu. Boş zamanlarında otomobil üretimi
üzerinde çalışıyordu. İlk tek silindirli benzin
motorunu 1893'te kendi evinin mutfağında
üretti. Üç yıl sonra ilk otomobilini yaptı. 33 ya-
şındaki Ford, bisiklet tekerlekleri monte ettiği
bir şasiye bir motor taktı. İlk şirketi olan Detroit
Automobile Company, kuruluşundan birbuçuk
yıl sonra, 1890'da iflas edince, Ford 16 Hazi-
ran 1903'te hisselerine % 25,5 oranında ortak
olduğu Ford Motor Company'yi kurdu. Aynı yıl
içinde ürettikleri ilk otomobil ABD'de satıldı.
1904'ten sonra otomobillerini başka kıtalara
da ihraç etti. 

12 kişinin 28.000 dolar yatırım yaparak kur-
duğu Ford günümüzde en fazla otomobil
satan marka konumuna geldi. Henry Ford'un
şirket ve fabrika çalışanlarının da otomobil
sahibi olabilme olanağı sunarak geliştirdiği
Ford Model T 1908 yılında piyasaya sunuldu.
Henry Ford'un seri üretim metodunu bulması
üretim hızının artmasına ve maliyetleri düşür-
mesiyle beraber 1913 yılında 12.5 saat olan
şasi üretimi, 2 saat 40 dakikaya düşmüştür.
Bunun yanı sıra, aynı dönem içerisinde çalı-
şanlarının maaşlarını 2 katına çıkararak gün-
lük 9 saatlik çalışma sürelerini de 8 saate
düşürmüştür. Rakip şirketler bunu kapita-
lizme uygun görmese de yıl sonunda Ford
Amerika'daki tüm arabaların %50'sini üreti-
yordu. 1918 yılında ise, ülkedeki arabaların
yarısı Model T olmuştu. Bunun yanı sıra, bu
modelin fabrika çıkış renginin siyah olması-
nın sebebi de siyah boyanın en hızlı kuruyan
boya olmasıydı. 1927 yılında Model T yerini
Ford Model A'ya bıraktı. Ford'un merkezi gü-
nümüzde Dearborn, Michigan, A.B.D.'de bu-
lunmaktadır. Bünyesinde Mercury, Lincoln,
Jaguar, Volvo ve Land Rover'ı da bulunduran
Ford ayrıca Mazda'ya da ortaktır. Bunun yanı
sıra Amerika'nın en büyük araba kiralama şir-
ketlerinden biri olan Hertz'in de sahibidir. 

Tarihler 1936'yı gösterdiğinde otomobil dünya-
sında küçük mafya dünyaya geldi. Küçük olsa
da güçlü motoruyla büyüklere kafa tutan bu
araç 1936 Ford Coupe'den başkası değildi. Bu
yakışıklıyı incelemeden önce isterseniz Ford
markasının tarihçesine ve kurucusu Henry
Ford'un kim olduğuna bir bakalım. Ford oto-
mobil şirketi, Henry Ford tarafından Highland
Park, Michigan, A.B.D.'de 16 Haziran 1903 tari-
hinde kuruldu. Michigan’da iş dünyasına adım
atan, otomotiv sektörü lideri Ford Motor Com-
pany 6 kıtada, 200 pazarda araç üretimi ve da-
ğıtımı yapmıyor. Dünya genelinde yaklaşık 325
bin çalışanı ve 110 fabrikasıyla Ford Motor
Company’nin ana ve bağlı otomotiv markaları;
Aston Martin, Ford, Jaguar, Land Rover, Lin-
coln, Mazda, Mercury ve Volvo’dur. Otomotivle
ilgili hizmet kuruluşları Ford Motor Credit Com-
pany ve Hertz’i de kapsamaktadır.

Ford, Belçika (1922), İtalya (1923) ve Alman-
ya'da (1925) fabrikalar kurduktan sonra Avru-
pa'daki Ford işleri 1928'den sonra İngiltere'de
kurulan yeni bir fabrikadan merkezi olarak yö-
netildi. 1932'de piyasaya sürdüğü Y Modeli
özellikle Avrupa pazarı için tasarlanmıştı. Bu
model 1933'te geliştirilen V8 motoruyla birlikte,
işletmenin izleyen yıllardaki gelişimi üzerinde,
belirleyici bir rol oynadı. Ford, İkinci Dünya Sa-
vaşı'nda, tıpkı daha önce Birinci Dünya Sava-
şı'nda yaptığı gibi, işletmesini tamamen savaş
üretimine göre uyarladı. Ford Motor Company
savaş malzemesi teslimatında en büyük şirket-
lerden biri oldu ve çok da iyi para kazandı.
Buna rağmen Ford, her iki dünya savaşından
önce barışın korunması için çaba harcamış ve
1936'da barışın güvence altına alınmasını he-
defleyen bir vakıf olan Ford Foundation'ı kur-
muştu. Ford, 7 Nisan 1947'de, 83 yaşında,
Dearborn/Michigan'daki evinde bir beyin sek-
tesinden öldü.
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Peki bakalım bu yakışıklının
motor kaputunun altında ne
var? İkiye katlayıp açtığımız
bu yakışıklının kalbinde V8
sıralı 3 bin 622 CC'lik bir
motor görev yapıyor. Bu V8'i
günümüzün 600-900 beygir-
lik araçlarıyla kıyaslamamak
lazım sonuçta yıl 1935 ve o
dönemin V8'i 85 beygir güç
190 NM tork üretiyordu. 85
beygir güç o şartlar altında
hiç de fena bir rakam sayıl-
mazdı. Bu yakışıklının şanzı-
manda ise 3 ileri manuel
vites bulunuyor. 

KAPUTUN ALTINDA

NE VAR? Yazımızın başında da söyle-
diğimiz gibi Ford'un tasarım-
cıları, tarihler 1936'yı
gösterdiğinde kendi yaratıc-
lıklarının bile farkında de-
ğildi. Taa ki ortaya bu
yakışıklı çıkana kadar. Ford
Coupe liftten indiğinde, ta-
sarımcılar, fabrika çalışanları
ve Henr Ford'un kendisi
dahil herkesin nutku tutul-
muştu. O yavaş yavaş liftten
süzülürken herkes hayran-
lıkla onu izliyordu. Ve emi-
nim ki Blues'un kralı
rahmetli John Lee Hooker o
yıllarda yaşasaydı 1961'de
bestelediği Boom Boom
Boom adlı şarkısını bu araç
için besteleyebilirdi. Ford
Coupes 3 değişik görünüme
sahip olarak üretildi. Deluxe
2 yolcu 3 camlı Coupé'nin fi-
yatı 2 bin 647 dolardı. Stan-
dard ve Deluxe gövde
stillerinde yapılan 5 pence-
reli 2 yolcu Coupe da 2 bin
620 Amerikan doları fiyatla
satışa sunuldu.

KÜÇÜK AMA GÜÇLÜ

Küçük Mafya'nın dışarı
doğru çıkık ve hafif bombeli
çamurlukları, kapı altındaki
basamağı ilk dikkat çeken
özellikleriydi. Dikkatli ba-
kınca ise Gangster duru-
şunu sağlayan basık tavanı,
kısa tavan rayları ile birleşen
küçük ön ve arka cam göza
çarpıyordu. Ancak esas
göze çarpan şey upuzun bir
motor bölümü, motor kapağı
ve onunla birleşen dikey
pancurdu. Ön çamurluklar
ile motor kaputu arasındaki
defüzörler ise motorun daha
hızlı soğuması için kusur-
suzca tasarlanmıştı. Güçlü
motoru soğutmak için ön
pancur ızgarasından giren
soğuk hava sıcak havayı ite-
rek yan defüzörlerden dışarı
doğru atıyordu. Böylelikle
motor hep soğuk hep dina-
mik kalıyordu. Küçük dikiz
aynaları ise bu Küçük Maf-
ya'ya biraz sevimlilik katı-
yordu. 

KARAKTERİSTİK 

ÖZELLİKLERİ

1936 model bu Ford’un karakteristik özellikleri onu küçük bir mafya haline getirdi...

FOTO: hotrod.com

1936 FORD COUPE
BiYOGRAFi

BİR EFSANE DOĞUYOR MARKANIN ÜRÜN GAMI HENRY FORD KİMDİR? AVRUPA FATİHİ

KUCUK MAFYA



AileSini desteğiyle sosyalleşmesi
için 2014'te yüzme kurusuna baş-
latılan mental retardasyon tanısı
koyulan Görkem (17), karaciğer
yağlanması gibi bazı rahatsızlık-
larının ortaya çıkmasıyla bu

spora düzenli devam etti.
Gelişimini olumlu et-

kilenmesi ve çok
sevmesiyle 

yüzmeye sıkı sıkı sarılan Görkem,
azmederek bölgesel yarışlarda bi-
rinci, 2017'de Özel Sporcular
Şampiyonası'nda da Türkiye
üçüncüsü oldu. Elde ettiği başa-
rılarla ailesinin gurur kaynağı
olan Görkem, gelecek aylarda
düzenlenecek Türkiye Şampiyo-
nasında altın madalya kazanmak
için çalışıyor. Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulunda okuyarak
yüzme öğretmen olmak isteyen
mentalretardasyon hastası Gör-
kem'in en büyük hayali ise milli
formayı giyerek Türkiye'yi Ulus-

lararası yarışlarda temsil
etmek. Yüzmeyi 5'inci sı-

nıfta öğrendiğini belirten
Görkem, "Hedefim

Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekoku-

luna gitmek.
Yüzme öğret-

meni olmak istiyorum. Esas he-
defim, milli yüzücü olarak, ül-
kemi temsil etmek istiyorum"
dedi.

Güzel antrenmanlar yapıyoruz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve
Görkem Kütük'ün antrenörü
Duygu Keskin de Görkem ile
2014'ten beri çalıştığını söyledi.
Haftanın 4 günü 2'şer saat an-
trenman yaptıklarını belirten
Keskin, "Görkem'in derecesi
mental olduğu için yeri geliyor
çok rahat oluyoruz, yeri geliyor
biraz inatlaşıyoruz. Ama güzel
antrenmanlar yapıyoruz. Gör-
kem, 2017'de Özel Sporcular
Şampiyonasında Türkiye üçün-
cüsü oldu. Görkem, Mart ayında
düzenlenecek bölgesel şampiyo-
nada derece elde ederek Türkiye
şampiyonasına hazırlanacak.

Antrenmanlarımız devam ediyor.
Bu sene hedefimiz Türkiye şam-
piyonluğu. Bunun için uğraşıyo-
ruz. Tabii ki bu çocuklarımızla
özel ilgilenmek gerekiyor. Özel
antrenmanlar yapıyoruz. Yeri ge-
liyor antrenmandan ziyade onu
gaza getirmeye çalışıyoruz. Özel
oldukları için özel ilgiliye ihtiyaç-
ları var."

Yüzmeyi çok seviyor

Anne Hediye Kütük de Gör-
kem'in hiç bir spor dalına yüzme
kadar sarılmadığını anlattı. An-
trenörü sa-
yesinde
yüz-

meyi çok sevdiğini ifade eden
anne Kütük, şunları kaydetti:
"Görkem, yüzmeye yakalaşık 5-6
yıldır severek devam ediyor. Gör-
kem, sosyalleşmesi amacıyla yüz-
meye başladı. Bazı rahatsızlıkları
olunca yüzmeye daha disiplinli
devam ettik. Hedefimiz milli
olmak. Böyle çocuklarımızın işe
yaradığını herkese göstermek.
Benim gurur kaynağım. Gör-
kem'in başarıları aile olarak bizi
de motive ediyor, kendisi de çok
mutlu oluyor. 'Ben de bir bireyim
benim de başarabildiğim şeyler
var' diyerek kendine güveni gün

geçtikçe artıyor. Gelişiminde
de çok faydası var. Yüz-

meye başlamasıyla hare-
ketleri netleşti. Denge
sıkıntısı vardı. Bu sayede
birçok sıkıntıyı aştı."   

DHA
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KENDİNİ KORUMAK İÇİN KARATEYE BAŞLADI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

NEYE NIYET
NEYE KISMET
Trabzon'da, 7 yıl önce kendini savunma amacıyla karate sporuna başlayan liseli
Keyda Nur Çolak, Avrupa şampiyonu oldu. 17 yaşındaki Çolak, son 3 yılda bir
Balkan, 2 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Sporun çok güzel bir uğraş olduğunu 
belirten Çolak, gelecekte dünya ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor

T rabzon'da İMKB Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi son sınıfta 'yi-
yecek içecek hizmetleri' alanında

eğitim gören Keyda Nur Çolak, 10 ya-
şında annesinin yönlendirmesiyle ken-
disini savunmak amacıyla karate
sporuna başladı. Genç kız, Trabzon Bü-
yükşehir Belediye Spor Kulübü çatısı al-
tında başladığı antrenmanlarda, son 3
yılda biri balkan olmak üzere üst üste 2
kez 21 Yaş Altı Genç Bayanlar Ferdi
Kata Avrupa Şampiyonu oldu. Gele-
cekte karatede dünya ve olimpiyat
şampiyonluğu hedefleyen Keyda Nur,
eğitimiyle de iyi bir kariyere ulaşmayı
arzuluyor.

Hedeflerim var

Karateye annesinin yönlendirmesiyle
savunma amaçlı başladığını belirten
Çolak, “Kendimi savunmam amaçlı
annem beni spora başlattı. Daha sonra
bunu bir hayat felsefesi olarak devam
ettirdim. Son 3 yıldır başarılarım üst

üste katlanıyor. Daha önce Türkiye’de
derecelerim vardı ama Avrupa Şampi-
yonası’na gidemiyordum. Geçen yıl ilk
kez Avrupa Şampiyonası’na gittim ve
birincilik elde ettim. Sonra tekrar Türki-
ye’de seçme oldu. Seçmeleri kazandık-
tan sonra Balkan Şampiyonası’na
gittim, orada da birincilik elde ettim,
daha sonra Danimarka’da düzenlenen
Avrupa Şampiyonası’na gittim. Orada
2'inci Avrupa Şampiyonluğumu elde
ettim. Şimdi Salzburg’da olimpiyatlar
için kota alma maçına gideceğim" dedi.

Sonuna kadar gideceğim

Karate sporunu hayatının sonuna kadar
sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan
Çolak, "Gelecekte dünya şampiyonluğu
ve en sonunda da olimpiyat şampiyon-
luğu istiyorum. Her yıl boş geçmeden
ilerlemeyi hedefliyorum. Olimpiyattan
sonra yemek dalında da iyi bir yere gel-
meyi isterim. Karatede ‘tamam’ dedi-
ğim bir nokta olmaz çünkü ben bu

sporu hayatımın sonuna kadar ilerlet-
meyi düşünüyorum. Ama artık maçları
bitirdiğimde yemek üzerinde ilerleyece-
ğim. Yurtdışına giderek oranın da mut-
faklarını görmeyi istiyorum” diye
konuştu.

Spor çok güzel bir şeydir

Keyda Nur’un Annesi Zübeyde Çolak
ise sporun güzel bir şey olduğunu ve
bu konuda çocuklara destek olunması
gerektiğini dile getirerek şöyle dedi:
“Bir gün misafirliğe giderken arkada-
şımızın çocuğu karateye gidiyordu.
Ben de çocuğumu yazdırmak istedim.
Önce küçük oğlumu sonra kızımı yaz-
dırdım. Oğlum gitmek istemedi ama
kızım devam etti. Babası biraz karşı
çıkmıştı. Kızıma ‘seviyorsan devam
ettir, arkana bakma’ dedim. Spor çok
güzel bir şeydir. Çocuklarımıza biraz
destek çıksak çok iyi olur. Çocuklarım
başarılı oldukça ben daha çok 
mutlu oluyorum” DHA

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Mü-
dürü Lütfiye Kul da, Keyda Nur’un başarısının
diğer öğrenciler için de bir örnek olduğunu söyle-
yerek, “Okulumuzda sportif, sanatsal ve kültürel
çalışmaları çok ön planda tutuyoruz. Keyda Nur da
bu başarısıyla meslek lisesi öğrencilerinin nasıl ön
plana çıkacağını, ülkesini nasıl temsil edeceğini
göstermiş oldu. Bu açıdan çok gururluyuz" ifade-

sinde bulundu. Keyda Nur’un hem eğitim, hem de
karatede kendilerini gururlandırdığını kaydeden
öğretmeni İbrahim Demirses ise “Yiyecek içecek
hizmetleri alanı olarak spor anlamında da çok öğ-
renci yetiştirdik ancak Keyda tabii ki çok büyük ba-
şarıya imza attı. Hem Avrupa Şampiyonu olması
hem de mesleğinde iyi bir yere gelecek olması 
nedeniyle bizi gururlandırıyor” dedi.

DİĞER ÖĞRENCİLERE DE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

tek hayali milli olmak
Yüzmede Türkiye üçüncülüğü derecesi

elde eden mental retardasyon tanısı
koyulan Görkem Kütük, milli 

sporcu ve yüzme öğretmeni olma
hayali kuruyor

Beşiktaş’ta
mutluyum
Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji 
Kagawa, "Bu kadar köklü tarihi olan
bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak, 
kesinlikle çok mutluluk verici bir his.
Umuyorum ki bundan sonraki süreçte
daha fazla Japon futbolcu buraya
gelir” açıklamasını yaptı
Kulüp dergisine konuşan Kagawa, "Ja-
ponya’daki tüm çocuklar gibi ben de
Tsubasa’dan çok etkilendim. Benim fut-
bola başladığım zamanlarda Japon pro-
fesyonel ligi, J Lig yeni başlamıştı. Onun
etkisi çok fazla oldu. Bu bir Japon özel-
liği olarak yaptığınız işe kendinizi tama-
men vermeniz gerekiyor. Bu zaten
herhangi bir işte öğretilen bir olgudur.
Sanırım benim ruhumda da aldığım bu
özellik var, bunu futbola uyguluyorum
diye düşünüyorum. Beşiktaş’tan gelen
teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir tek-
lifti. Maçları izlediğim zaman buradaki
atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili
olduğunu söyleyebilirim" dedi. 

Daha fazla gayret 

"Japonya televizyon izlenme oranı çok
yüksek bir ülke. Ekran başında Beşik-
taş’ın maçlarının izleniyor olması çok
önemli bir konu. Hem içerideki hem dı-
şarıdaki maçlar bakımından, Beşiktaş ve
Türk futbolunun tanıtımı açısından ol-
dukça önemli bir konu olduğunu düşü-
nüyorum" diyen  Kagawa, "Bu kadar
köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon
futbolcu olmak, kesinlikle çok mutluluk
verici bir his. Umuyorum ki bundan
sonraki süreçte daha fazla Japon fut-
bolcu buraya gelir. Onların öncüsü ola-
rak, daha fazla gayret etmek
durumundayım diye düşünüyorum.
Çok mutluluk verici bir andı. Böyle bir
maçta, hele ki on dukuzuncu saniyede
gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim
ama bu zaten kolay kolay olacak bir
durum değil. Ben de aynı fikirdeyim, bu
belki de evrenin, futbol tanrısının verdiği
bir hediyeydi. Bu başarının tekrarını ge-
tirmek de, çok çok önemli. Böyle küçük
şeylerle çok şımarmamak lazım” ifadele-
rini kullandı.  DHA

Kasımpaşa 
maçında oynayacak

Süper Lig
ekiplerinden Trab-

zonspor'da tedavisi tamamla-
nan Yusuf Yazıcı antrenmana
katıldı. Trabzonspor’un kupada
Ümraniyespor ile oynadığı karşı-
laşmada sakatlanan oyuncusu
Yusuf Yazıcı’nın, takımla çalışma-
lara başladığı bildirildi. Yusuf Ya-
zıcı’nın tedavisinin tamamlandığı,
Kasımpaşa maçında takımda yer ala-
bileceği öğrenildi. Trabzonspor, bugün
yapacağı antrenmanla Kasımpaşa ma-
çının hazırlıklarını tamamlayarak öğle
saatlerinde İstanbul’a gidecek.

Çok sayıda sakat var

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.
haftasında 4 Mart Pazartesi günü dep-
lasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın
hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer,
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik
direktör Ünal Karaman yönetiminde ba-
sına kapalı taktik bir çalışma gerçekleş-
tirdi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları
bulunan Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar
Cumur ve tedavi için Almanya’ya giden
Abdülkadir Ömür, antrenmana 
katılmadı.

Keyda Nur Çolak



aK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir
Taşyürek, proje ve meclis üyelerinin tanıtımı için va-
tandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun il-
gisiyle salona giriş yapan Başkan Adayı Taşyürek’in
konuşması, gelen tezahüratlarla sıkça kesildi. Coş-
kulu kalabalığa teşekkür eden ve vaatlerini vatan-
daşlara ayrıntılı bir şekilde anlatan
Taşyürek; Kartal Havaray, Doğa
Tarih Müzesi ve Engelli Çocuklar
Merkezi’nin açılış müjdesini verdi.

Özel hizmetler arz edeceğiz

"Kartalımız maalesef yerinde saydı.
Maalesef hak ettiği hizmetlerden
mahrum kaldı" diyen Taşyürek, "Bu
10 yıllık kayıplarımızı omuz omuza,
gönül gönüle vererek telafi edeceğiz.

İstikbalimizin teminatı olan yav-
rularımıza, gençlerimize, yaşlıları-
mıza, engelli kardeşlerimize,
Kartal’ın her sakinine özel hizmetler
arz edeceğiz. Mahalle kültürünü ge-
liştireceğiz. Yatay mimari ve şehirciliği

esas alacağız. Çocuklarımızı
huzur içinde büyütmek için tüm
imkanlarımızı sonuna kadar kulla-
nacağız. İstihdam ve girişimcilik de
ana gündemlerimizden biri olacak. İs-
tihdamı arttırmak, yerel ekonomiyi güç-
lendirmek kafa yoracağımız bir diğer
meseledir. Ticareti, sanayiyi yükselteceğiz.
Tasarruf ederken kaynak üretmeyi ihmal
etmeyeceğiz. Kartal’ın sosyal ve ekonomik
hayatını canlandıracağız” dedi. DHA

BüYüKÇEKMECE Belediyesi ile
“Plak ve Ben” işbirliğiyle ilki dü-
zenlenen Büyükçekmece Plak
Günleri, 1-2-3 Mart tarihlerinde
Büyükçekmece Atatürk Kültür
Merkezi’nde yapılıyor. 
Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’ün katılımıyla gerçekleşen
Büyükçekmece Plak Günleri’ne
ilgi çok yoğun oldu. Seyyal
Taner ve Kurtalan Ekspres’in
açılış konseri ile başlayan kitap
günleri kapsamında ikinci gün
Rey & Tansel Doğanay konseri,
son gün ise Melike Demirağ
imza günü gerçekleşecek.

Her yıl yapılacak

Büyükçekmece Plak Günleri’nin
açılışında konuşan Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, kültür
ve sanat şehri Büyükçekme-
ce’de bu yıl ilki düzenlenen plan
günlerinin devam ettirileceğini
açıklayarak; “Büyükçekme-
ce’nin müzik kültürünü, müziğin
ritmi içinde saklı kalan hafızasını
açığa çıkartmak, plak atmosfe-
rini yaratan tüm bileşenleri bir
araya getirmek amacıyla bu yıl
ilkini düzenlediğimiz ‘Büyükçek-
mece Plak Günleri' güzel bir or-
ganizasyon oldu. Müzik
tutkunlarını özellikle de benim
gibi müziği plaktan dinlemekten
keyif alanları Büyükçekmece’ye
bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Y eşilçam’a Gönül Verenler Der-
neği'nin organize ettiği yemekte
Yeşilçam'ın usta oyuncular bir

araya geldiler. Balıkçı Kenan tesisle-
rinde müzeyi gezen Yeşilçam’ın efsane
isimleri mumya balıkları tek tek ince-
ledi. Yeşilçam’ın çınarı olan isimleri
tesislerinde ağırlamaktan mutluluk
duygunu ifade eden İstanbul’un ünlü
balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı: ‘Sinema-
nın büyük ustalarını burada ağırladık.
Müzemizi ziyaret ettiler. Büyük emek-
ler sonucu Türkiye’ye kazandırdığımız

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni de-
ğerli ustalar görünce şaşkınlıklarını
gizleyemediler. Eğlenceli vakit 
geçirdiler. Bizlerde Türkiye’de, İstan-
bul’da yaşayan bütün vatandaşlarımızı
buraya davet ediyoruz’ ifadelerini 
kullandı.

Herkesin gelip görmesi lazım

Herkese müzeyi görmesini tavsiye
eden oyuncu Ahmet Arıman, "Bu
kadar balığı bir araya getir yap kimse
dememiştir ama içinden gelerek yap-
mış bir insan. Herkesin gelip görmesi
lazım. Çok önemli bir yer" dedi. Haya-

tında görmediği balıkları bir arada
gördüğünü vurgulayan oyuncu Hasan
Yıldız, "Yeşilçam'ın çınarları olarak he-
pimizi bir araya getirdi. Kendisine son-
suz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki
Kenan Bey var. Böyle güzel bir müzeyi
yaşatıyor. Balıklara bakıyorum da ha-
yatımda görmediğim ve tanımadığım
balıkları burada gördüm. Herkesin bu
balık müzesine gelip de görmeleri ge-
rekiyor" dedi.

Her zaman halka açık

Müzenin gelecek nesiller için önemli
bir alan olduğunu ifade eden oyuncu

Ali Güney, "Kenan ağabey gelecek
nesiller için ölümsüz bir eser bırak-
mış. Buraya severek geldik. Burası
her zaman halka açıktır. Bugün
de bize açıldı" diye konuştu.
Balık Müzesi'ni hayranlıkla gez-
diğini ifade eden oyuncu
Engin Aksu, "Balıkları gör-
dük, her şey mükemmel.
Lezzetiyle, resimleriyle ve
müzesiyle güzel bir yer. Bu-
rayı hiç böyle beklemiyor-
dum. Çeşitleri saymak için
2-3 saat lazım” ifadelerini
kullandı. 
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Aşk olmasa
birlikte 
olmAzdık

ASlı Enver ile ilişkisine 3. kez şans veren ve evlene-
cekleri yönünde haberler çıkan murat Boz, merak edi-
len soruya yanıt verdi. Boz, Günaydın’dan İlker

Gezici’ye konuştu. “Ben hiçbir zaman şöhretin bü-
yüsüne kapılmadım" diyen Boz, "Buna kapılırsan

kendini olduğundan daha farklı görüyorsun; ben
bu tuzağa düşmedim. Kendimi koruma adına

özel çaba sarf ettim. Şöhret olmadan önce
görüştüğüm arkadaşlarımla bağımı kopar-

madım. Aile değerlerini koruma-ya özen
gösterdim. Sadece işimle ilgili olmaya

çalıştım" dedi. Alı Enver ile devam
eden ilişkisi hakkında da açıklama

yapan Boz, "İlişkimizi korumak
adına bu konuda konuşmama

kararı aldık. Ama şunu söyleye-
bilirim; birbirimizi çok seviyor

olmasak, aramızda aşk ol-
masa, birlikte olmazdık"

ifadelerini kullandı. 
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Yeşilçam'ın ‘kötü adam' rolleriyle hafızalarda kalan oyuncuları ve Türk
sinemasına emek veren usta isimlerin buluştuğu yemeğe İhsan Gedik,

Çetin Başaran, Sönmez Yıkılmaz, Mehmet Yüksel, Engin Aksu, Ali Güney,
Hasan Yıldız, Muharrem Erdemir, Tuncay Akçay gibi birçok oyuncu katıldı. 
Yeşilçam'ın çınarları, eski günlerdeki karakterlerini Türkiye Deniz Canlıları 
Müzesi'nde canlandırdı. Oyuncular yemekten sonra birçok canlı türünün 

bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezdi. Balıkçı Kenan Balcı da usta
oyunculara müzede yer alan balıklar hakkında önemli bilgiler verdi.

Film karakterlerini
müzede canlandırdılar

KOTU ADAMLAR 
BALIKLARA KARSI

Yeşilçam sinemasının yaşayan efsaneleri Balıkçı Kenan’da buluştu. İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan
tesislerini ziyaret eden usta oyuncular Türkiye’de ilk ve tek olan Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdi

BARIŞ KIŞ Çanakkale’ye 
vefa yürüyüşü
Gönüllü olarak 15 yaşında Çanakkale Cephesi'ne savaşa giden

kahramanları tanımlayan Onbeşli torunları, Çanakkale zaferinin
104'üncü yıl dönümünde Esenyurt’tan Çanakkale’ye yürüyüş başlattı

UğUrlama törenine Esenyurt
Belediye Başkanı Ali Murat Ala-

tepe, AK Parti Esenyurt Belediye
Başkanı adayı Azmi Ekinci, AK Parti
Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik,
MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil
Kaval, Esenyurt Belediyesi Bisiklet
Spor Kulübü ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Yürüyüşü gerçekleştirecek Tokat
Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saf-
fet Gümüş ve ekibi de cephede savaşan
askerlerin kıyafetiyle hazır bulundu.

Dedelerimizi unutmadık

Törende bir konuşma yapan Esenyurt
Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe,
“Bugün başlayacak ve 18 günlük bir yü-
rüyüş sonucu inşallah 18 Mart'ta kendi-
lerine emanet ettiğimiz bayrağı kıymetli
Cumhurbaşkanımıza sunacaklar.
Bugün biz onbeşli torunlarımızla bera-
ber Saffet kardeşimizi yolcu etmeye gel-

dik. 280 bisikletli çocuğumuzla beraber
de o gün Saffet kardeşimizi orada karşı-
layacağız. Bisikletliler buradan pedal çe-
virerek gidecekler. Orada hem
Cumhurbaşkanımıza bayrağı sunacağız
hem de Lapseki'de yaptığımız çok kıy-
metli ecdat yadigarı olacak caminin açılı-
şını gerçekleştireceğiz. Bu önemli bir
dikkat çekme hadisesidir. Oradaki dede-
lerimizi unutmadık unutmayacağız in-
şallah” diye konuştu.

Bu bayrak inmeyecek 

Saffet Gümüş’ün o ruhu canlı tutmak
için oraya gideceğini vurgulayan AK
Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı
Azmi Ekinci, “Allah kendisinden razı
olsun, Allah yolunu açık etsin. Bütün
milletimize vatanımıza faydalı bir şeye
vesile olsun. Bize destek olan herkese te-
şekkür ediyorum. Bu bayrak inmeyecek
ezan susmayacak" dedi. DHA

Kartal hep yerinde saydı
AK Parti Kartal

Belediye Başkan
Adayı Ebubekir
Taşyürek, proje

sunumu ve Meclis
Üyesi Adaylarının

tanıtımını yaptı.
Taşyürek, “Kartalımız

maalesef yerinde
saydı. Maalesef hak
ettiği hizmetlerden

mahrum kaldı” dedi Ebubekir Taşyürek
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Yeşilçam'ın ‘kötü adam' rolleriyle hafızalarda kalan oyuncuları ve Türk sinemasına emek veren
usta isimlerin buluştuğu yemeğe İhsan Gedik, Çetin Başaran, Sönmez Yıkılmaz, Mehmet Yüksel,
Engin Aksu, Ali Güney, Hasan Yıldız, Muharrem Erdemir, Tuncay Akçay gibi birçok oyuncu katıldı. 


