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Atatürk Mahallesi’nde ikamet
eden Hakan Özcan hayalindeki

bisiklete Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün sayesinde ka-
vuştu. Akçansa Ortaokulu 5. sınıf
öğrencisi Hakan Özcan’a bisiklet 
sözü veren Başkan Akgün, “İnsanlara,
canlılara yardım etmek benim ibade-
timdir. Hakan’la karşılaştığımızda ken-
disine bisiklet sözü vermiştim” dedi. 
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Hakan Özcan’ın
hayali gerçekleşti

SAYFA 2Taylan DAŞDÖĞEN

Newton’un 
özel hayatı

SAYFA 4M. Remzi TANIŞ

Lafonten’den
masallar

SAYFA 5Sevim GÜNEY

Böyle erkek 
modası mı olur!

AK Parti
Beylikdüzü

Belediye Başkan
adayı Mustafa Ne-
cati Işık, devam eden
seçim çalışmalarına
ilişkin konuştu. Bey-
likdüzü'nde kalıcı
projeler hayata geçi-
receklerini anlatan
Işık, “Beylikdüzü’nde
gelip geçer projeler değil, kalıcı projeleri
hayata geçirmek için çalışıyorum. 
Beylikdüzü’nde sürekli büyüyen 
trafik çilesini azaltmak ve metroyu 
kentimize kazandırmak için 
buradayım” diye konuştu.

Beylikdüzü’ne kalıcı 
eserler kazandıracağız

IŞIK: TRAFİK ÇİLESİ BİTECEK
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ÖZ OĞULLARINI VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ
İstanbul'da bir gecede
aynı kişi tarafından 

5 cinayet işlendi. Bir yıl önce 
cezaevinden çıkan Şinasi Gür-
kan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak
üzere 4 kişiyi öldürüp bir kişiye
ağır yaralayarak kayıplara karıştı.
Ağır yaralı şahıs da yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarıla-

madı ve ölü sayısı 5'e yükseldi.
İlk olarak Esenyurt, Süleymaniye
Mahallesi’nde öz oğulları Göksel
Gürkan (22) ve Gökmen Gür-
kan'ı (16) öldüren katil babanın
ikinci adresi kardeşi oldu. Gür-
kan, Avcılar, Tahtakale Mahalle-
si’nde oturan kardeşini de 
silahla öldürdü. 
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ŞİŞLİ’DE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Avcılar'dan Başakşehir'e
geçen zanlı, bir otomobile

düzenlediği silahlı saldırıda 
Alihan Tiz ve Erdal Tiz isimli 
şahısları vurdu. Erdal Tiz’in olay
yerinde hayatını kaybederken 
Alihan Tiz, kaldırıldığı hastanede
vefat etti. Hayatını kaybeden 
Alihan Tiz’in Şinasi Gürkan’ın

bacanağı, Erdal Tiz’inde onun
oğlu olduğu ortaya çıktı. Cinayet
Büro Amirliği Gürkan'ın, 
cinayetlerin ardından kaçarak
Şişli’de bir adreste saklandığını
tespit etti. Şüpheli düzenlenen
operasyon sonucunda saklandığı
adreste yakalanarak gözaltına
alındı. I SAYFA 3
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İKİSİ OĞLU 

BEŞ KİŞİYİ

KATLETTİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim ça-

lışmaları kapsamında Küçükçekmece'de Tokat
dernekleri üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu,
“Ne olur sandıklara sahip çıkalım. Sandıklarda
yürekli insanlarımız olursa, kazanmamız kolay-
laşır. Bir gün bu görevi yapacaksınız. Bu seçimi
biz kazanacağız. Siz, 1 gün sandığa sahip çıkın,
ben size 5 sene hizmet edeyim” dedi. I SAYFA 5
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Ataşehir'de seçim çalışmalarını sürdü-
ren AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım,

İstanbul'un önemine değinerek, “Lütfen bu
seçimde genel siyaseti bir kenara bırakın,
İstanbul'un geleceğine odaklanın. Çünkü
biz İstanbul'suz Türkiye'nin olmayaca-
ğına inanıyoruz. İstanbul Türkiye'yi sır-
tında taşıyan şehirdir. Bunu ben değil
rakamlar söylüyor. İstanbul'un milli
gelire katkısı yüzde 31” diye konuştu.

SAHIP 
CIKIN!

1 GÜN SANDIĞA 

İmamoğlu, vatandaşlara
“Sandıklara sahip çıkın” 
çağrısında bulundu.

Genel siyaseti
kenara bırakın
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YILDIRIM: İSTANBUL’A ODAKLANIN

Bir süre önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 farklı adreste 2’si öz 
oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan
Gürkan, kan dondurucu cinayetleri miras yüzünden işlediğini belirtti

isTanBUl’da 
dEHsET GECEsi

Büyükçekmece'de konuşan
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan
Akgün’ün, '5 bin polisi
Büyükçekmece’de oy
kullandırıp seçimi kazanacak-
lar' iddiasına ilişkin, "Bunlar
tarihi geçmiş kurnazlıklardır"
cevabını verdi

Büyükçekmece Merkez
Camisi önünde vatan-

daşlara seslenen İçişleri Bakanı
Soylu'ya, AK Parti Büyükçek-
mece Belediye Başkan Adayı
Uysal da eşlik etti. "Bugün CHP,

PKK'ya taşıyıcı annelik yapmak-
tadır" diyen Bakan Soylu, "Şimdi
bizim sayabildiğimiz 299 HDP
ve PKK iltisaklı adamı CHP, İYİ
Parti, SP listelerinden koyuyor-
lar" ifadelerini kullandı. 
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CHP, TAŞIYICI ANNELİK YAPIYOR

Daha sonra Büyükçek-
meceli iş adamlarıyla

buuşan Soylu, CHP Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan
Akgün’ün, '5 bin
polisi Büyük-
çekmece’de
oy kullandı-
rıp seçimi
kazanacaklar'

iddiasına yanıt verdi.
Soylu, "Bunlar tarihi
geçmiş kurnazlık-
lardır. Sanki pol-
islerin oyu bizim
cebimizde böyle
bir mantık böyle
bir anlayış var
mı?" diye sordu. 
I SAYFA 5
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SANKİ POLİSLERİN OYU CEBİMİZDE

TARiHi GECMiS
KURNAZLIKLAR

Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı ve AK Parti Küçükçekmece

Belediye Başkan Adayı Temel Karade-
niz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ön-

cesi kadınlarla ‘Söz
Sizde’ programında
buluştu. Karadeniz,
“Daha güzel bir şe-
hirde yaşayabilmek
için gayretlerimiz
sürecek. Küçükçek-
mece halkı daima
rahat bir nefes
alacak” dedi.
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Küçükçekmeceliler
rahat nefes alacak

Türkiye Komünist Partisi
(TKP) 31 Mart yerel seçimle-

rinde Kartal’da miting yapmaya hazır-
lanıyor. TKP’nin 10
Mart'ta yapacağı
İstanbul mitingine
Tunceli Belediye
Başkan adayı Fatih
Mehmet Maçoğlu
da katılacak. Mi-
tinge Nejat Yavaşo-
ğulları ve Yapıcılar
da sahne alacak. 
I SAYFA 6
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Büyükçekmece'de, 16 yaşındaki K.O., ba-
basının otomobiliyle 3 gün önce ortaokul

öğrencisi 13 yaşındaki kız öğrenci T.U.'yu da ya-
nına alarak kaçtı. Bu sürede otomobilin içinde
yatıp kalkan ikili, polisle yaşadıkları kovalamaca
sırasında 4 araca çarpıp hasar verdikten sonra
yakalandı. K.O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan
2 bin 18 lira, K.O.'nun aracın sahibi olan baba-
sına 2 bin 18 lira, araçta ruhsat bulundurma-
maktan 108 lira, trafiği tehlikeye düşürmek
suçundan 235 lira para cezası uygulandı.
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Komünist başkan 
mitinge katılacak

Mustafa 
Necati Işık

Avcılar Çevre Kültürünü 
Geliştirme ve Afet Yardımı

Derneği’ni ziyaret eden CHP Avcılar
Belediye Başkan adayı Turan Hançerli,
“Yeşiline sahip çıkan, çevreye duyarlı bir
belediyecilik anlayışı izleyeceğiz. Doğal
afeti kader olarak görmüyoruz gerekli
önlemleri alacağız. Çevreye olan duyar-
lılığımızla rol model olacağız. Avcılar'ı
betona esir etmeyecek, vatandaşları-
mıza güzel bir ilçede yaşamak imkanı
sunacağız” dedi.

Avcılar yeşile
sahip çıkacak

HANÇERLİ, BETONA SAVAŞ AÇTI
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Temel 
Karadeniz

Fatih Mehmet
Maçoğlu

MİRAS YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ!
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin 
suçunu kabul ettiği belirtildi. İfadesi alınan Şinasi
Gürkan’ın, "Miras davası vardı aramızda. Bu 
sebeple problemler yaşıyorduk. Bunun üzerine
cinayetleri işledim" dediği öğrenildi.

Kaçak
çocuklar
Kaçak
çocuklar
Kaçak
çocuklar
Kaçak
çocuklar
Kaçak
çocuklar
Kaçak
çocuklar
Kaçak
çocuklar
Kaçak
çocuklar

yakalandi

Maltepeliler

işsiz
kalmayacak

Maltepe
Belediye

Başkanı Ali Kılıç,
“İşsizliğe az da
olsa çözüm bula-
bilmek adına
yeni dönemde
birtakım atölye
ve çalışmalar
yapmayı planlı-
yoruz. Bizlere
gelen 10 bine
yakın iş başvu-
rusu var. Malte-
peliler işsiz
kalmasın istiyo-
ruz. O yüzden
projeler geliştiri-
yoruz” dedi. 
I SAYFA 5
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Çalık: Gülerek kazanacağız

Tüm Bel-Sen İstan-
bul 1 nolu şube

Beylikdüzü Belediyesi iş
yeri temsilcilik
odası açılışına
katılan CHP
Beylikdüzü Bele-
diye Başkan
adayı Mehmet

Murat Çalık, “Biz kötü bir
dil kullanmadan, gülerek
Büyükşehir’i alacağız ve 1
Nisan’dan sonra bu mem-
lekete bahar gelecek. Hiç
kimseye de Beylikdüzü’nü
emanet etmek gibi bir ni-
yetimiz yok. Kendimizden
eminiz” diye konuştu.
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Süleyman
Soylu

Mevlüt
Uysal

Kaçak
çocuklar

Binali Yıldırım



Ç ağımızın hayati riske neden olan en önemli has-
talığı olarak kabul edilen kanserin tedavisinde
önemli gelişmeler yaşanıyor. Kadınlarda görülen

meme, rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserleri ile
mücadele, modern tıbbın önemli hedeflerinden biri ha-
line geldi. Ancak ne yazık ki tüm bu olumlu gelişmeler
kanserin görülme sıklığında ciddi bir azalma sağlamıyor.
Ülkemizde her gün yaklaşık 100 kadına meme, 45 ka-
dına genital, 45 kadına tiroit, 30 kadına kalın bağırsak, 20
kadına ise akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Memorial-
Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr.
Teoman Yanmaz, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dola-
yısıyla kadınlarda görülen kanserlerin nedenleri ve kan-
serden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Anne olmayı geciktirmeyin

Modern çağın en önemli hastalıklarından biri olan kan-
serin sebepleri arasında her iki cinsiyet için de sigara,
alkol, obezite, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme
bulunmaktadır. Ancak modern hayatın içinde yer alan
kadınların özel bedensel yapılarının sekteye uğraması
kansere yakalanma riski artırmaktadır. Ülkemizde her
gün 100 kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır.
Doğum yapmamak veya geç yaşta çocuk sahibi olmak
kadınlarda görülen meme kanserinin en önemli nedenle-
rini oluşturmaktadır. İş hayatında olan kadınların fazla
çalışma saatleri de kansere yakalanma riskini artırmakta-
dır. Çalışan kadınların çocuğunu emzirme süresi, çalış-
mayan kadınlara göre daha az olmaktadır. Az ve kısa
süren emzirme kadınlarda meme kanseri riskini yükselt-
mektedir. Ayrıca uzun çalışma sürelerinin neden olduğu
kronik yorgunluk, uykusuzluk ve stres kadınların melato-
nin salgısını azalmasına neden olmaktadır. Bu durumla
karşı karşıya kalan kadınların bağışıklık sistemi baskıla-
narak tüm kanser çeşitlerine zemin hazırlamaktadır.

Evinizi havalandırın

Yeni nesil inşaat teknolojisiyle birlikte hayatımıza giren
aşırı yalıtılmış binalar, sadece kadınların değil erkeklerin
de kanser riskini artırmaktadır. Günümüzde evde geçiri-
len zaman genel olarak daha fazla olmaktadır. Aşırı yalı-

tılmış binalarda radon gazı birikimi olmaktadır. Radon
gazı da akciğer kanserinin sigaradan sonra en güçlü ne-
denlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu gaz ayrıca si-
gara içenlerde sinerjistik etki yaparak kanser riskini daha
fazla artırmaktadır.

Bol bol egzersiz yapın

Modern çağ hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bazı yaşam
alışkanlıklarımızı da değiştirerek birçok rahatsızlığa
zemin hazırlamaktadır. Değişen yaşam alışkanlıklarının
başında ise yemek saatlerimizin düzensizleşmesi ve bo-
zulması gelmektedir. Yoğun iş hayatı yemek tercihlerini
fast food tarzı yiyeceklerden yana kullanmamıza neden

olmaktadır. Bu beslenme tarzı özellikle kalın barsak kan-
serlerinin tetikleyicisidir. Ayrıca ofis çalışma sisteminde
hareketsiz masa başı işler, egzersiz ve spordan uzaklaş-
mamıza neden olmaktadır. Egzersizden uzak bir hayat
tüm kanserlere zemin hazırlamaktadır. Bakımlı görüne-
bilmek için kullanılan ekstra kozmetik ürünler de modern
çağın getirdiği diğer olumsuzluklardır. Kozmetik ürünler-
deki karsinojenler cilt kanserinden akciğer, mide ve me-
sane kanserine kadar birçok kanserin oluşmasında rol
almaktadır. Son olarak metropol kentlerde yaşamak;
çevre kirliliği, stresli, yorucu ve karmaşık yaşam tarzı da
kanserin en önemli nedenleri arasında bulunmaktadır.
AYDIN DEMİR
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T arihin gördüğü en önemli bilim
adamlarından birisi olan Isaac New-
ton, 4 Ocak 1643’te İngiltere’de

doğdu. O soğuk kış günü hasta ve erken
doğan bebeğin öleceği tahmin ediliyordu.
Ancak Newton herkesi şaşırtıp hayata tu-
tundu.

İç Savaş ortamında hem çocuklara bak-
mak hem de çiftçilikle uğraşmak New-
ton’un annesi Hannah Ayscough’u çok zor
durumda bıraktı. Bunun sonucunda Newton
daha üç yaşındayken, North Witham’da din
adamı olan Barnabas Smith ile evlendi.
Fakat Newton, Woolsthorpe’ta büyükanne-
sinin yanında kaldı. Annesinden uzakta bü-
yüyen Newton, günlüklerinden anladığımız
kadarı ile üvey babasına ve onunla evlen-

diği için annesine kin duyuyordu.
Newton bir kez nişanlansa da hiçbir

zaman evlenmedi, tüm hayatını çalışmala-
rına adadı. Çocukluğu boyunca oyun oyna-
mamış, bunun yerine çeşitli yel değirmeni
ve araba modelleri yapmış, üvey babasının
kütüphanesindeki kitapları okumuştur.
Özellikle derin İncil bilgisi ile tüm arkadaş-
ları ve öğretmenlerini şaşırtmıştır. 14 ya-
şına geldiğinde annesi tekrar dul kaldığı
için onun yanına geri dönmek zorunda
kalan Newton, o dönemde 3 küçük kardeşi
ve annesine bakmak için okuldan ayrılıp
çiftlikte çalışmak zorunda kaldı. Ancak öğ-
retmenleri müdahale edip annesini ikna etti
ve Newton’a burs sağlayıp okula geri aldı-
lar. Bu olay Newton’u derinden etkilemiş ve

kısa sürede onun en başarılı öğ-
renci olmasını sağlamıştı.

Newton daha sonra üniversite eğitimi
için Cambridge Trinity College’a devam
etti. Maddi olarak tutunabilmek için her
gün saatlerce çeşitli işlerde çalıştı, hocala-
rına yardım etti, yemek dağıttı. Okulda öğ-
retilen Aristo’ya ilgi duymayıp, Descartes,
Galileo, Kepler gibi yeni düşünürleri oku-
duğu için Cambridge’deki hocalarının dik-
katini çekmedi, sıradan bir öğrenci
görüntüsü çizdi. Ancak evde kendi başına
yaptığı çalışmalar bilimi tamamen değişti-
recekti. Not defterlerinden anladığımız ka-

darı ile bu dönemlerde ilahiyata da ilgi
duydu.

Newton, 1665 yılında mezun olduğunda
veba salgını başlamıştı. Veba nedeniyle
okul eğitime ara verince, yüksek eğitim
planları yapan Newton evine geri dönmek
zorunda kaldı. Evinde kaldığı sürece mate-
matikteki çalışmalarına devam etti, meşhur
binom açılımını (matematikte iki sayının
toplamının üslü ifadesinin açılımıdır) çok-
tan geliştirmişti bile. Yine bu dönemde yer-
çekimi fikrini bulmuş, yerçekimi kuramı
üstünde çalışmaya başlamıştı.

Newton adı, başına elma düşünce yer çe-
kimini bulan bilim adamını akla getirir. As-
lında elma başına düşmedi, onu
karikatürcüler uydurdu. O, ağaçtan düşen
elmaları izlerken çekim teorisini oluşturdu.
Bu dönemler Newton’un ilahiyata ilgisinin
de arttığı dönemlerdir. O yıllarda İncil’in

tahribata uğrayıp uğramadığını anlamak
için antik metinleri incelemeye girişmiştir.

“Tanrı, eserleri aracılığıyla bilinir” diyen
Newton’un çok az bilinen yönlerinden biri
de, bir ilahiyatçı, din felsefecisi ve din tarih-
çisidir. Newton simya ve bilim alanlarından
çok, ilahiyat alanında yazmıştır. Yakın za-
manda toplanan Newton’un el yazmalarının
büyük bir çoğunluğu dini yazılardır.

1696’da Newton’a Kraliyet Darpha-
nesi’nin Müdürlüğü teklif edildi ve Newton
kabul ederek Londra’ya yerleşti. Özellikle
sahte paralara karşı büyük bir mücadele
başlattı. Newton Londra’daki yaşamı sev-
mişti ve artık akademik çalışmalar ile çok
ilgilenmek istemiyordu. 1703’te Royal So-
ciety’nin başına getirildi ve ölümüne kadar
bu görevde kaldı. 1705’te şövalyelik ünvanı
aldı. 31 Mart 1727’de hayatını kaybetti ve
Westminister Manastırı’na gömüldü.

Newton'un özel hayatı

YAŞAM

Ülkemizde her gün yaklaşık 100 kadına meme, 45 kadına genital, 45 kadına
tiroit, 30 kadına kalın bağırsak, 20 kadına ise akciğer kanseri teşhisi konuluyor
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Büyükçekmece’de

önce sağlık
Büyükçekmece Sağlıklı Hayat
Merkezi, Sağlık Bakanlığı'na

bağlı Büyükçekmece İlçe Sağlık
Müdürlüğü Binası'nda ücretsiz

sağlık hizmeti vermeye başladı

Vatandaşların sağlık taleplerini
ve ihtiyaçlarını karşılamak nokta-
sında Büyükçekmece'de yaşayan-

lar için müjdeli haber geldi. Büyükçekmece
Sağlıklı Hayat Merkezi, Büyükçekmece İlçe Sağlık
Müdürlüğü Binası'nda, ilçe sakinlerine ücretsiz
sağlık hizmeti vereceğini açıkladı. Gerçekleştiri-
lecek ücretsiz sağlık hizmetlerinin amacına dair
de bilgi verilirken şu ifadelere yer verildi; “amaç

hastalanmadan sağlığın korunması. Hastanın
yükünü azaltmak için koruyucu sağlık hizmetle-
rini güçlendirmek, basamak sağlık hizmetlerinin
daha etkin ve yaygın kullanılması ve yığılmaları
önlemektir.”

Hangi birimler var?

ÜÜcretsiz sağlık hizmetleri kapsamında yer
alan birimler ise şöyle;

ÜBeslenme ve diyet danışmanlığı.
ÜPsikolojik danışmanlık Birimi.
ÜFiziksel aktivite danışmanlığı.
ÜÜreme Sağlığı ve aile Planlaması Hizmet ve
danışmanlık.
ÜMamografi.
ÜSosyal Hizmetler Uzmanı danışmanlığı.
ÜKanser Erken teşhis ve danışmanlığı.
HaBEr MErKEZİ

lÇocuk sahibi olmak için uzun süre vakit kaybetmeyin
lSedanter hayat tarzından kurtulmak için düzenli egzersiz yapın
lMümkün olduğu kadar fast foodla aranıza mesafe koyun
lSigara kullanmayın, alkol almayın ya da miktarını azaltın
lKozmetik ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durun,
seçim yaparken kanserojen maddeler açısından değerlendirin

lUyku düzeninize dikkat ederek günde 7-8 saat uyuyun.
Gece uykusuna özellikle önem verin ve karanlık
bir odada uyuyun
lEvlerinizi ve ofislerinizi mümkün olduğu kadar havalandırın
lİş dışında cep telefonu ve kablosuz bağlantılardan 
uzak durmaya çalışın

Her gun 250 kadın
kanser oluyor

Kanserden korumak için bu önerilere kulak verin

Fazla
kilo 

dizlere
zarar

Hayat kalitesini oldukça düşüren diz ağrılarına sebep olan
etkenlerin başında ise fazla kilolar geliyor. Dr. Metin Mutlu,

diz ağrılarının nedenleri ve manuel terapi ile tedavisi
hakkında bilgi vererek, “Ağrıya çare çok” dedi

Dizlerimiz hayatı-
mız boyunca tüm
vücudumuzu taşı-

yan bir kaide görevi görüyor
ancak diz sağlığına dikkat et-
meyen pek çok insan mutlaka
ağrı problemi yaşıyor. Bağ ya-
ralanmaları, menisküs ve ki-
reçlenme yani osteoartrit en sık
görülen diz problemleri ara-
sında yer alıyor. Hayat kalite-
sini oldukça düşüren diz
ağrılarına sebep olan etkenle-
rin başında ise fazla kilolar ge-
liyor. Diz ağrıları manuel
terapi yöntemiyle tedavi edile-
biliyor. Memorial Wellness
Manuel Tıp Bölümü’nden Dr.
Metin Mutlu, diz ağrılarının
nedenleri ve manuel terapi ile
tedavisi hakkında bilgi verdi.

Hareketsizlik 
diz ağrısı sebebi

Diz eklemi hayat boyunca en
çok kullanılan eklemlerden bi-
ridir.35- 45 yaş arası diz ağrıla-
rının sık görüldüğü
zamanlardır. Diz ağrıları 
genellikle;

-Büyüme çağındaki
çocuklarda,
-Fazla kilosu olanlarda,
-Profesyonel spor yapanlarda,
-Sürekli oturarak çalışanlarda,
-Yanlış ayakkabı seçimlerinde,
-Kireçlenmeye bağlı eklem ha-
sarlarında,
-Kas ve iskelet yapısı zayıf,
postürü bozuk ve bel düzleş-
mesi olanlarda sık 
görülmektedir.
-Büyüme çağındaki çocuk-
larda diz ağrıları 
görülmektedir.
11- 12 yaşında dizleri ağrıyan
bir çocuğa ilk önce ne kadar
anne sütü aldığı sorgulanmalı-
dır. Beslenme yetersizliğinden
kaynaklanan durumlar varsa
bir pediatri uzmanıyla görüşü-
lüp gerekli besin destekleri veri-
lerek çocuğun ağrıları
geçirilebilir. Kireçlenme, yaşla
birlikte görülme sıklığı artan,
eklem kıkırdağıyla birlikte
eklem kenarlarında meydana
gelen değişiklikleridir. Kireçlen-
mede çok ciddi eklem hareket
kısıtlılığı yaşanmaktadır. 
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GÜNCEL

E dinilen bilgilere göre olay Esenyurt, Süley-
maniye Mahallesi’nde dün akşam 21.30 sı-
ralarında meydana geldi. Sokak üzerinde

bulunan bir apartmana giden Şinasi Gürkan, Gök-
sel Gürkan (22) ve Gökmen Gürkan (16) yaşındaki
öz oğullarını silahla öldürdü. Apartmandan yükse-
len silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşlar Şi-
nasi Gürkan’ın kaçtığını gördü. Bunun üzerine
durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Oğulla-
rını öldürerek kaçan katil babanın ikinci adresi kar-
deşi oldu.

Kardeşini de öldürdü

Avcılar, Tahtakale Mahallesi’nde oturan kardeşi
Mühendis Gürkan’ı da silahla öldüren zanlı, olay
yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Arka arkaya ya-
şanan silahlı saldırıların ardından polis ekipleri
alarma geçti. Şüphelinin eşkal bilgileri ekiplerle
paylaşılarak harekete geçildi. Çalışmalar sırasında
Başakşehir’de bir otomobile silahlı saldırının dü-
zenlendiği ihbarını alan ekipler adrese doğru yola
çıktı. Olay yerine giden ekipler Alihan Tiz ve Erdal
Tiz isimli şahıslar kanlar içinde otomobilde oldu-
ğunu gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan
kontrollerde Erdal Tiz’in olay yerinde hayatını kay-
bettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Alihan Tiz
ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-

madı. Hayatını kaybeden Alihan Tiz’in Şi-
nasi Gürkan’ın bacanağı, Erdal Tiz’inde
onun oğlu olduğu ortaya çıktı. Kanlı saldı-
rıyı Şinasi Gürkan’ın gerçekleştirdiği ortaya
çıktı.

Şişli'de yakalandı

İstanbul’un üç farklı ilçesinde 5 kişiyi öl-
dürerek kayıplara karışan Şinasi Gür-
kan’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma
başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ve ilçe
ekipleri şüphelinin işlediği cinayetlerin
ardından kaçarak Şişli’de bir adreste
saklandığını tespit etti. Bu bilgi üze-
rine ekipler operasyon için düğmeye
bastı. Şüpheli düzenlenen operas-
yon sonucunda saklandığı adreste
yakalanarak gözaltına alındı.

3

ÖMER ERÇİN
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

HAKAN GÖL
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

YASİN HALİT
AKSOY
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

LOKMAN
NAROĞLU
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

SÜHEYLA TOPÇU
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

TUBA UZUN
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

HÜSEYİN AYDIN
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

OLCAY GÜVENCİ
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

HÜSEYİN
KARAMAHMUT
AK Parti Çatalca Meclis Üyesi Adayı

MESUT ÜNER
AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

Bir süre önce cezaevinden çıkan Şinasi
Gürkan, 3 farkı adreste 2'si öz oğlu
olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. Polis
tarafından kısa sürede yakalanan
Gürkan'ın kan dondurucu cinayetleri
miras yüzünden işlediği öğrenildi

oldurdu!

AsAyiş şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin su-
çunu kabul ettiği belirtildi. ifadesi alınan şinasi Gür-
kan’ın, “Miras davası vardı aramızda. Bu sebeple
problemler yaşıyorduk. 6 ay önce cezaevinden çıktım.
Problemler devam ediyordu. Ayrıca 15 sene önce öl-

dürülen kardeşimin sorumluluğunu bana yüklüyor-
lardı. Bunun üzerine cinayetleri işledim’’ dediği öğre-
nildi. şüphelinin kaçışına ve saklanmasına yardım
ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alınarak Cinayet
Büro Amirliğine getirildiği öğrenildi.

Cinayetleri
KABUL ETTi

ÜÇ kuruŞ
İÇİn kaTlİaM

YaPTI

MIras ICIn CoCuklarInI

Sıla: Dinlene
dinlene dövdü

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı
"hakaret, tehdit ve kasten yaralama"

suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanan
sanık Ahmet Kural, ilk duruşmada

yaptığı savunmada, masum olduğunu
söyledi. Sıla ise Kural'ın kendisini dinlene

dinlene dövdüğünü iddia etti
istAnBuL 60. Asliye Ceza
Mahkemesindeki ilk duruş-
mada savunması alınan

sanık Kural, Gençoğlu ile yaşadıkları
bazı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı
aldığını, ayrıldıktan bir hafta sonraki
süreçte Gençoğlu'nun Okan Can
Yantır ile birlikte olmaya başladığını
ve görüntülerin basında yer aldığını
anlattı. Kural, şunları söyledi: "Evde
3-5 saat daha içtikten sonra içimde
olan şüpheden dolayı aynı soruyu
sormakta ısrar ettim. Bana, 'Evet
senin canını yakmak istedim' diyerek
o kişiyle birlikte olduğunu söyledi. O
anda hayal kırıklığına uğradım ve der-
hal evden gitmesini istedim. Şofö-
rümü aradım. Elimden tuttu,
bileklerimi kavradı. Bileklerimi kurtar-
mak için kendimi çektim. O esnada
ben yalvarıyorum, 'git diye' bağırıyo-
rum. Kendisi de 'Yapma Ahmet ne
olur konuşalım' diye bağırdı. Bu süre

içerisinde iddianamedeki sözleri söy-
lemedim, kendisine vurmadım. Son-
rasında da Sıla şoförünü aradı, gelip
gelmedi mi bilmiyorum. 15 dakika
süren tartışmanın sonunda kendisi dı-
şarı çıktı. 'Seni bitireceğim Ahmet şek-
linde sözler söyledi. Suçlamaları
kabul etmiyorum, beraatimi istiyo-
rum."

Aileme küfür etti

Duruşmada beyanı sorulan davanın
müştekisi Sıla Gençoğlu ise dava ko-
nusu olayın 29 Ekim 2018 günü ger-
çekleştiğini ve Ahmet Kural'ın
ailesinin evinde çok iyi bir akşam ge-
çirdiklerini belirterek, şunları anlattı:
"Ardından Ahmet'in evine geçtik.
Mutfakta oturup sohbet etmeye
devam ettik. Kurtulamadığım Okan
Can Yaltır sorusu geldi tekrardan.
Ahmet Kural, bir anda bir kıskançlık
krizine girdi. Önce bağırıp çağırıp

sonra da benim üstüme saldırdı. Tak-
ribi bir saate yakın kendimi evden kur-
tarmaya çalıştığım kötü bir hatıraydı.
'Seni gebertirim, öldürürüm' diyerek
kül tablasını kaldırdı. 4-5 kere söyledi
bunu. Ardından mutfaktan salona
savrulduk, kafamı duvarlara vurdu
koridorda. Yere düştüğüm yerde ku-
laklarıma vurdu, böbreklerimi tekme-
ledi”

1 saate yakın şiddet gördüm

Kendi avukatının, kavganın ne kadar
sürdüğüne ilişkin sorusunu yanıtla-
yan Gençoğlu, "Bir saate yakın sürdü.
Düzenli bir dayak değil, dinlenip bir
dayak olmuştur. Ara ara oldu; evden
çıkmama müsaade etmeyip tekrar
saldırıp... Dinlenip dinlenip derken,
ara ara durup sonra tekrar saldırdı.
Zaten 45 dakika, bir saat dayak
yesem herhalde burada olmazdım”
dedi. 

Talihsiz kadın
toprağa verildi

ÜmRAniye'de oğlu tarafından öldürülen
Arzu Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
Ümraniye'de yaşayan Arzu Özkan dün 17

yaşındaki oğlu tarafından başına beyzbol sopasıyla
vurularak öldürülmüştü. Otopsi
işlemleri tamamlanan Özkan için
bugün cenaze töreni düzenlendi.
Özkan'ın cenazesi öğle saatle-
rinde Kartal'da bulunan Soğanlık
Safa Camii'ne getirildi. Cenaze
törenine Özkan'ın akrabaları ve
komşuları katıldı. Arzu Özkan'ın
cenazesi öğle vakti kılınan cenaze
namazının ardından Tuzla,Tepeören Mezarlığı'na
defnedildi. Öte yandan cenazeye katılmayan Öz-
kan'ın eşi Serdar Özkan'ın adliyede oğlunun yanında
olduğu öğrenildi.

Tekstil acı acı
atölyesi yandı

BAĞCILAR'dA bulunan tekstil atölyesinin
deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin
müdahalesiyle söndürülen yangın nede-

niyle atölyenin deposunda maddi hasar meydana
geldi. Bağcılar, 2610 so-
kakta bulunan 3 katlı bir
tekstil atölyesinin kartonla-
rın depolandığı alanında
saat 13.00 sıralarında
henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Çalışan-
ların fark etmesi üzerine
itfaiye, sağlık ve polis ekip-
lerine haber verildi. Kısa
sürede olay yerine gelen it-
faiye ekipleri depoda çıkan
yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yan-
gın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı ya-
şanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şinasi Gürkan
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Ç ok güzel günler yaşıyoruz, çok!
Önemseniyoruz.
Bilgilendiriliyoruz.

Seviliyoruz.
Davet ediliyoruz.
Siyasetin önemli aktörlerini görme bazen

tanışma şansına bile sahip olabiliyoruz daha
ne olsun?

Çok güzel günler yaşıyoruz,  çok!…
Vaadler dinliyoruz ,  Umutlanıyoruz,

yarım ağız gülümsüyor,  heyecanlanıyoruz ve
yalan da olsa bu yaşadıklarımız hoşumuza
gidiyor…

Bir an olsun unutuyoruz.
Geleceği, İşsizliği, yokluğu, karanlığı, aç-

lığı, hayat pahallığını kısa bir süreliğine
mutluyuz ya da öyle sanıyoruz…

Çok vaadler, Hoş vaadler,  Boş vaadler
dinledi Cumhuriyet Türkiye’sinde bu Millet.

Oyumuzu alan aldığıyla kaldı.
Ne hesap soranı oldu, ne de yalan vaddle-

rin yaptırımı, cezası…
İnternette gezinince geçmişte bize vaaad

edilenlere gülmeden edemedim. İşte bazıları:

Cem Uzan 3 Kasım 2002 seçimleri önce-
sinde konser eşliğinde döner-ayranlı mitingler
düzenleyen Uzan'ın akılda kalan belli başlı
vaatleri şöyleydi: Her işsize 350 TL maaş ve-
rilecek. Mazot 1 TL olacak.Fındık 8 TL ola-
cak.Üniversite sınavı kalkacak.Üniversite
sayısı 4 katına çıkarılacak ve daha niceleri...

Bülent Ecevit'in hayali Köykent kırsal kal-
kınma projesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1969 yılı seçim bildirgesinde yer almıştı.

Proje ,1978-1979'da Ecevit başkanlı-
ğında,CHP iktidarı döneminde Van ve Bo-
lu'da birer köyde uygulanmaya başlamış
ancak istenilen başarı elde edilememiş birkaç
köyle sınırlı kalmıştır...

Demirel'in "kim ne veriyorsa beş lira fazla-
sını vereceğim" sözü siyasi literatürde yerini
aldı.Yüzde 27 oyla iktidar oldu ancak sözle-
rini yerine getirmeden Özal'ın vefatının ardın-
dan Çankaya Köşkü'ne çıktı. 

DYP-SHP hükümetinde ekonomiden so-
rumlu devlet bakanı olan Çiller herkese biri
ev biri araba olmak üzere iki anahtar vaat
etti.''Her mahallede yüz trilyoner olacak'' dedi
bunu ''her köylüye traktör'' sözü takip etti.De-
mirel sonrası Başbakanlık koltuğuna oturdu

ama verdiği sözleri yerine getirmedi... 
Necmettin Erbakan ise vaad yarışında

rakiplerinin hiçbirisinden geri kalmadı.
Taksim Meydanı'na Cami yapma sözü veren
Erbakan seçmene 5 bin tank üreteceğiz
deyip her İle bir havaalanı ve hızlı tren vaat
etti.

REFAHYOL iktidarında Başbakan olan
Erbakan, işçi memur ve emekli maaşlarına
süper zamlar yaptı. Ancak 28 Şubatta ger-
çekleştirilen darbe sebebiyle vaadlerini ye-
rine getiremeden iktidardan indirildi...

Mesut Yılmaz o günlerdeki en büyük ra-
kibi olan Çiller'den geri durmadı ve en
büyük vaadini 1999 seçimlerinde "Susur-
luk'u çözeceğiz" diyerek verdi. 

Ancak Susurluk'u çözmek kimseye nasip
olmadı... 

MHP lideri Devlet Bahçeli ise 1999 se-
çimlerinde "Apo'yu idam edeceğiz" vaadinde
bulundu.

Sandıktan ikinci parti olarak çıkan
MHP hükümet ortağı olmasına rağmen bu
sözünü yerine getiremedi... 

CHP, 2002 seçimlerine üniversiteye giriş
sınavlarını kaldırma ve 1 milyon işsize iş
sözü ile girmişti. İktidar olamayınca doğal
olarak hiçbirini yerine getiremedi. Kemal
Kılıçdaroğlu ise vaad yarışında Deniz Bay-
kal'ı da geçti.

Yoksul ailelere 600 lira maaş bağlayaca-
ğını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun "parayı ner-
den bulacaksın?" sorusuna verdiği "benim
adım Kemal ben bulurum" cevabı ise kim-
seyi tatmin etmeye yetmedi. Parası olma-
yana bedelsiz askerlik ve askerlik süresini 6
aya indirme vaatleri de halk tarafından şaş-
kınlıkla karşılandı.. 

Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldik-
leri takdirde vaatlerini şu şekilde sırala-
mıştı: "Dokunulmazlıkları kesinlikle
kaldıracağız. Trafik sorununa özellikle
büyük şehirlerdeki ve en öncelikli İstan-
bul'da ki trafik sorununa kesin çözüm bula-
cağız. Çalışanı ihya edeceğiz, yaşam
standartlarını yükselteceğiz. 12 eylül dar-
becileri yargılanacak.Kürt meselesini öz-
gürlükler zemininde ele alacağız. AK Parti
iktidar olunca fakir fukara olmayacak.
Adamın altında mercedes var ama cebinde

yeşil kart var. Zavallı vatandaşlarımız peri-
şan. Yeşil kart yerine Türkiye Cumhuriye-
ti'nin nüfus cüzdanı her yerde geçerli
olacak" ifadelerini kullanmıştı. 

Ne güzel demiş Ahmet kaya:

Gece yarısı vardiyada işçiler tedirgin
üşümekteİş’ten değil, güç’ten değil, içten
üşümekteZaman geçmekte, zaman gecik-
mekte, zaman üşümekteYalan da olsa birle-
şiyorlarAma, bu da yetmiyor  

Karanlıkla, sömürüyle, zulümle, bizi biz-
den etmek isteyenlere, birliğimizi beraberli-
ğimizi bozmak isteyenlere  karşı verdiğimiz
savaşta  elimizde avucumuz da var olan tek
silahımızı yani oyumuzu almak için boş va-
adlerle, güzel sözlerle, yalan gülümseme-
lerle sırtımızın sıvazlanması, bize yetmiyor. 

Daha gerçekçi, daha bağlayıcı, daha ga-
ranti ve daha güven veren  projeler ve söy-
lemlerle geleceği görmek, doğruluğunu
sorgulamak her yurttaşın en demokratik
hakkıdır.

Bütün bu doğrulara  saygı gösterip 
millete olmayacak duaya amin dedirtme-
mekte ahlak ve kişilik sahibi siyasetçileri-
mize kalıyor. 

Gerisi Lefonten’den Masallar.
Vesselam… 

Lafonten'den 
masallar Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

İ stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı ve AK Parti Büyük-
çekmece Belediye Başkan

Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Mehmet
Doğan Kubat, Büyükçekmece
İlçe Başkanı Murat Çelik’in de
katıldığı programda Kumbur-
gaz’da yaşayan gençlerle bir
araya geldi. "Büyükçekmece’yi
sizin coşkunuzla kazanacağız"
diyen Uysal, "Artık 1 aydan daha
az bir süre kaldı. 31 Mart’a kadar
bu coşkunuz devam etsin. Siz
gençsiniz. Burada bize göre daha
uzun yaşayacaksınız. Buranın
gelişmesi güzelleşmesi sizin için
daha önemli. Omuz omuza
verip Kumburgaz’ı Büyükçekme-
ce’yi güzelleştirelim" dedi.

Siyasi görüşüne bakmadık

Eğitimde pozitif ayrımcılığı sa-
dece üniversiteli gençler için yap-

madıklarının altını çizen Uysal
şöyle devam etti: "Başakşehir’de,
‘ben üniversite kazandım, ekono-
mik sebeplerden dolayı okuyamı-
yorum’ diyen hiç kimse yoktur.
Bunu yaparken de hiçbir siyasi
görüş gözetmedik. Büyükçekme-
ce’de de, ‘üniversiteye kazandım
ama ekonomik olarak sıkıntı çe-
kiyorum’ diyen kimse olmaya-
cak. Bunun sözünü veriyorum.
Ortaokul ve lise öğrencilerimiz
için her mahalleye Bilgi Evleri
açtık. O Bilgi Evlerinde gençleri-
miz okuldaki dersler yeterli ol-
madığında takviye dersleri alıyor.
Özel yeteneği varsa resim, müzik
tiyatro vb. bunların kurslarına gi-
debiliyor. Dolayısıyla eğitime
dair ne varsa bu bilgi evlerinde
gençlerimize sunduk."

Hedefinizi yüksek tutun

Üniversite öğrencisi olan bir gen-

cin, “Biz gençlere tecrübeleriniz
ışığında neler tavsiye edersiniz?”
sorusuna Başkan Uysal, “Ne ya-
parsanız en iyisini yapın” diyerek
bir gazetedeki haberi paylaşarak
şöyle devam etti: "Bursa’da bir
simitçi her gün takım elbisesini
giyip, kravatını takarak simit satı-
yor. Bir pastanede çalışır gibi ti-
tizlikle işini yapıyor. Nihayetinde
sizler hayatın başındaki gençler-
siniz. İlke olarak neyle başladıy-
sanız devamı öyle gelecektir.
Benim bir prensibim var. Beledi-
yede çalışma arkadaşlarıma, 'he-
definiz dünyadaki en iyisi olsun’
diyorum. Baktınız bu olmuyor
Türkiye’deki en iyisi olsun. Baktı-
nız bu da olmayacak İstanbul’un
en iyisi olsun. Eğer hedefinizi
böyle koyarsanız en azından ilk
üçte yer alırsınız. Onun için he-
definizi hep yüksek tutun, yaptı-
ğınız işin en iyisini yapın.”
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diyarbakır’da yaşayan Cihan Turan
(35) imkanların yetersiz olması nedeniyle
modelistlik hayalini gerçekleştirmek için

iki yıl önce İstanbul’a akrabalarının yanına göç etti.
Yeğenlerinin yanına yerleşen Turan, yaptığı araştırma
sonucunda ücretsiz eğitim veren Bağcılar Belediyesi
Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’yle tanıştı. Mo-
delistlik ve stilistlik kursuna kayıt yaptıran Turan, ya-
şadıklarını şöyle anlattı: “Diyarbakır’da annemden
biçki dikiş öğrenmiştim. Az da olsa bir alt yapım
vardı. Yeteneğim olduğunu fark ettim ancak bunu
gösterebilecek alan yoktu. Bulunduğumuz yerde ka-
dınların imkanları her açıdan çok kısıtlıydı. Zamanı-
mın boşuna geçtiğini fark ettim. Bunun üzerine
İstanbul’a gelmeye karar verdim. Bağcılar Beledi-
yesi’nin verdiği bu kurslarda hem yabancısı olduğum
İstanbul’da yeni arkadaşlıklar edindim hem de eğitim
aldım. Kursta tanıştığım bir arkadaşımla modaevi
açtık. Kendime özel tasarımlar yapıyorum. Kişiye
özel çalışmalar yapıyorum. Ancak hedefim burada
kalmak değil. Diyarbakır’dan İstanbul’a taşıdığım
hayalimi tüm dünyanın tanıyacağı bir marka haline
getirmek istiyorum. En büyük hayalim ise benim gibi
düşünen ve fırsat bulamayan kızlar için Diyarba-
kır’da büyük bir modaevi açmak.” 

Bilgi ve becerinizi köreltmeyin

Kadının isterse her şeyi başarabileceğini söyleyen
Cihan, “Ben hayalim için yola çıkmasaydım yerimde
sayıyor olacaktım. Kadının diğer adı gayrettir. Eve
kapanıp bilgi ve becerinizi köreltmeyin. Sosyalleşin
ve kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Hayalleriniz-
den vazgeçmeyin” dedi. Cihan’ın en büyük destekçisi
olan Gülsen Salar, “Eklem romatizması ve kalp has-
talığım var. Evde sıkılıyordum bir şeyler yapabilmek
için kursa geldim. Burada Cihan’la tanıştım. Benim
en iyi arkadaşım oldu. Onun hayalini gerçekleştirmek
için beş ay önce birlikte işyeri açtık ve adını da ‘Ci-
hani’ koyduk. Cihan memleketini bırakıp buraya
geldi ben de hasta halimle bunları başardık. Kimse
bahanelerin arkasına sığınmasın” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı Mevlüt Uysal Kumburgaz’da gençlerle bir araya geldi. Samimi
bir havada geçen buluşmada Başkan Uysal gençlere, “Burada bize göre daha
uzun yaşayacaksınız. Ne yaparsanız en iyisini yapın" tavsiyesinde bulundu

NE YAPARSANIZ 
EN IYISINI YAPIN

Ciddi iş
potansiyeli

var

Başkan Uysal, bir gencin, “Başkanım,
işsiz gençlerin iş bulabilmesi konu-
sunda bir projeniz var mı?” şeklindeki
sorusuna, "Öncelikle ‘her işi yaparım’
dememelisiniz. Bu hiçbir işi yapama-
yacağınız anlamına gelir. Başakşehir
Organize Sanayi Sitesi’nde yaklaşık
300 bin çalışan vardı. Büyükçek-
mece’ye bakıldığında da burada ciddi

iş potansiyeli var. Büyükçekmece’deki
iş yerleri işçi ihtiyacını ilçe halkından
karşılarsa burada da işsizlik sıfır olur.
Buradaki iş yerleri eleman ihtiyacını
başka yerlerden karşılıyor. Biz Başak-
şehir’de organize sanayi sitesine ar-
kadaşlarımızı gönderip ne tür vasıfta
eleman aradıklarını öğrendik. İŞ-
KUR’la bir eğitim anlaşması yapıp, bu

anlaşma ile de gençlerimizi 3 ile 6
aylık kurslara gönderdik. Bu kurslar,
yol - yemek parasıyla birlikte asgari
ücretin yarısını da veriyorlardı. Biz iş
yerlerinin ihtiyacına göre gençlerimizi
kurslara gönderip eğitim aldırarak
Başakşehir’de -gayret edip iş 
arayan- hiç kimseyi işsiz bırakmadık"
cevabını verdi. 

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Millet
Kütüphanesi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Binali Yıldırım tarafından açıldı. Vatandaşlara seslenen Yıldırım,
"Küçükçekmece'ye Yeşil Orman Koridoru yapacağız" dedi

Halkalı Çamlık’ ta bulunan
Küçükçekmece Millet Kütüp-
hanesi’nin açılışına, İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali
Yıldırım, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı
Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye
Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti İs-
tanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım, Sare
Aydın Yılmaz, Alev Dedegil, AK Parti İlçe
Başkanı Mustafa Korkut, MHP İlçe Baş-
kanı Seyfettin Tiryaki, AK Parti eski
dönem milletvekilleri, Başkan Yardımcı-
ları, ilçenin ileri gelenleri ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

Kadınlarımızla gurur duyuyoruz

Programda söz alan Binali Yıldırım,
"Gençler biz sizinle gurur duyuyoruz, siz

bizim bütünümüz, yarınımız, aydınlık ge-
leceğimizsiniz. Kadınlarımızla gurur du-
yuyoruz. Bilgi çağındayız. İnternet var,
sosyal medya var. Bilgiye ulaşmak artık
çok kolay. Bunlar kalkınan, büyüyen, çağ-
daş Türkiye'nin sahip olması gereken şey-
ler. Alın teri, üretmek çok önemli. Şimdi
bir o kadar önemli akıl teri var. Bu bilgi
demek. Bilgiye sahip olmak demek, ileri
gitmek demek. Bir adım ileri geçmek
demek. Bu nedenle şehir, ilçe kütüphane-
lerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kü-
tüphanenin kendine has özellikleri var.
Tamamen ahşaptan, Çamlık bölgesinin
yapısına uygun yapılmış. Belediye başka-
nının kendi imkanlarıyla yaptığı bir yer.
Eline sağlık iyi ki yaptın. Buradaki gençle-
rimiz bilgiye erişecekler. 16 yıldır Recep 

Tayyip Erdoğan başkanlığında yolları
böldük, gönülleri birleştirdik. Küçükcek-
mece'ye bir de Millet Bahçesi yapılacak.
Bunun haricinde bir de Yeşil Koridor
Projemiz var. 3 tane yeşil koridorla Kü-
çükçekmece'nin sahillerini Kuzey or-
manlarıyla bağlayacağız. Böylece
buralar nefes alacak. 31 Mart'ta Temel
Karadeniz diyecek miyiz? Beni de unut-
mayın tabiki" diyerek yüzleri güldürdü.
Kurdela kesiminden sonra Millet Kütüp-
hanesini de gezen Binali Yıldırım, kü-
tüphanede ders yapan gençlerle sohbet
etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Metro çok daha erken gelecek

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel
Karadeniz ise "Küçükcekmece'ye ne ya-
pıldıysa vatandaşlarımız AK Parti zama-
nında bunları yaşadı. Bilgi Evleri, Diş
Hastanesi, Gümrük yolu hepsi AK Parti
zamanında yapıldı. Şimdi ise Sosyal Te-
sisler ile Millet Kütüphanemiz ile Küçük-
çekmece'yi zenginleştiriyoruz. Çamlık'tan
mezarlığa kadar Millet Bahçemiz de ya-
pılıyor. İnşallah Haziran ayından itibaren
kullanmaya başlayacağız. Binali Yıldırım
ile inşallah Küçükçekmece'ye metro çok
daha erken gelecek" diye konuştu.
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Diyarbakır’da kısıtlı imkanlar nedeniyle modelistlik
yapamayan Cihan Turan (35), hayalinin peşinden
koşarak göç ettiği İstanbul’da önce Bağcılar
Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde
eğitim aldı ardından modaevi açtı

Çağdaş toplumların 
temel taşı kadınlardır

büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nün kadınların özgür-

lük ve eşitlik mücadelesi açısından önemli bir gün
olduğuna vurgu yaparak, "Hayatın her alanında
sevgiyi, fedakarlığı ve duyarlılığı temsil eden kadın-
larımız çağdaş toplumların da temel taşlarıdır"
dedi.

Hayatın her alanında sevgi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, "Hayatın her alanında sev-
giyi, fedakarlığı ve duyarlılığı temsil eden kadınlar
çağdaş toplumların temel taşlarıdır. Ülkemizde son
yıllarda kadına yönelik şiddetin artması, kadının
halen toplumuzda hak ettiği yerde olmaması ise
son derece düşündürücü ve üzücüdür. Kadına şid-
detin önlenmesinde en etkili yollardan biri, top-
lumsal yapı içinde kadınımızı her alanda
güçlendirmektir. Üretkenliği ve duyarlılığı temsil
eden, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel
taşı kadınlarımız bizim için önemlidir” dedi.

Mevlüt Uysal
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Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.
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Ç ok masraflı olan ayların ikincisine geçtik.
Sevgililer günü geldi geçti. Hediye pırlantala-
rını alanlar taktı parmağına. Takamayanlar

o gün bugündür eşleri ile küs. Yorganını yastığını
kapıp, öfkeyle yan odaya geçtiler. Latife yaptığımı
anlamışsınızdır. Arada gülümsemekte gerek değil
mi?

Neyse, yıllardır üzücü bir öyküsü olan, fakat hala
amacından farklı kutlanılan“dünya kadınlar
günü”küslerin barışması için bir fırsat olabilir.
Günün kutlanmasına sebep, onca tekstil işçisi kadı-
nın ölümünü nasılsa hiç kimse konuşmayacak. Bir
kaç kişi çıkıp haktan, hukuktan bahsedecek sonra bir
sonraki yıla kadar tek kelime edilmeyecek.

Pırlanta ve çiçek reklamları çoktan başladı bile.
Tane ile domates alımına geçtik ama söz konusu 
kadınlar olunca mecburen enflasyonla mücadeye ara
vereceksiniz artık! Taksit, maksit yüklenin kredi kar-
tına beyler.Yoksa koca sene valla o trip çekilmez...

***
Kadınlar hep bekliyor bekliyor da, erkekler için de

şunu alın diye hiç reklam yok. Geçenlerde garibim
adamlara baktım. Yıllardır”bu erkekler bizi anlamı-
yor”da, vıdı-vıdı çemkiriyorsunuz hani? Nerden 
anlasınlar? Bakın bir sebep daha çıktı. Onlar nasıl
alışveriş yapıyor onu anlatayım size. 

Sokakta tezgahta erkek montu satıyordu adam.
Baktım ilgilenen çok. Aynı montun, grisi, siyahı, ye-
şili var. Alıcılar geliyor ve aynı modelmiş, renkmiş
diye umursamadan seçip alıyorlar. Bazıları da diğeri
denerken onun üzerinde bakıyor,”ben de o renkten
alayım”diyor. Yani öyle,“onda var, ben başka 
alayım, pişti olmayalım”dertleri yok. Ucuz olsun,
amaca hizmet etsin onlara yetiyor.

Kadınların bir davette, toplulukta başka bir ka-
dınla aynı kıyafeti giymesi skandal olur biliyorsunuz.
Hep farklı şeyler aranır ki”pişti”olmasınlar. Çünkü
bu, o an için olabilecek en kötü şeydir.

***
Bu arada erkeklerden söz etmişken şu moda akı-

mına da bir ilişeyim istiyorum. Bu erkek modasını
hangi modacılar yaratıyor bilmem ama bu iş giderek
saçma sapan bir hal almaya başladı. Bundan yakla-
şık 20 yıl kadar önce metroseksüel diye bir tabir
çıktı. Yani erkeğin bakımlısı anlamına gelen kelime.
Bakımlı, özenli, şık ve temiz olmak elbette çok güzel.
Hatta epilasyon merkezlerinden, kadınların yarısı
kadar erkek çıkıyor. Manikür, pedikür, ağda gibi, 
kadınların yaptığı ne varsa erkeklerde yaptırıyor
artık. Onu da ilk önceleri yadırgamıştık ama alıştık.
Alışamadığım başka şeyler var, onlardan bahsedeyim
biraz.

***
Geçmiş yıllarda ispanyol paça pantolon modası

vardı. Sağa sola savrulurdu paçalar. Hala eski film-
leri izlerken, fotoğraflara bakarken bakıp gülüyoruz
hepimiz. Şimdi de tam tersi acayip, garip garip pan-
tolonlar görmeye başladık. Hele geçenlerde birinin
üzerinde bir pantolon gördüm ki, içimden umarım
bu da moda olmaz dedim. Şalvar gibi bol, üstüne
üstlük bol pileli, sağa sola sallanıyor. Kafada da bir
takke gibi birşey! Yeni bir tarzmıdır nedir ben 
anlamadım.

***
Erkekler, paça ölçüsü alınırken arkadan topuk hi-

zasından alınırdı ki, paçalar ayakkabının üstünde
kalsın, çoraplar görünmesin...Şimdi bakıyorum da,
bazı pantolonlar dar, düdük gibi ve paçalar bilek 
hizasında. Bir de kısa çoraplar giyiliyor, ayak bilek-
leri görünüyor, sanki çorapsız ayakkabı giyilmiş gibi!
Benden söylemesi, hiç hoş durmuyor beyler... 

***
Yırtık kotlar için de bir çift lafım var. Kadınların

fiziği düzgün olanlarında çok hoş duruyor. Zaten ka-
dınlar tenlerini prüzsüz tuttuğu için, teninin az birşey
görünmesinde bir sakınca yok. Bazen pantolon altına
giyilen desenli taytlar ve çoraplarla da gayet güzel
yakıştırabiliyorlar. Ama erkeklere ne oldu ki bu yırtık
kotlara özenip giymeye başladılar? Yazın şort giydik-
lerinde bu görüntü iğreti gelmiyor ama o blue jean
içinden bacaklarının görünmesi hiç güzel değil bana
göre...

Bir değişik model de, ağı düşük pantolonlar. 
Korkunç kötü bence. Bütün vücudu kusurlu gösteri-
yor. Yürüyüşlerini bile farklı yapıyor. Dahasını hiç
söylemeyeyim!

Bitti mi! Hayır bitmedi. O kısa yelekleri de 
dolabınızdan çıkarın bir zahmet...

***
Yaz geliyor ya şimdi. Ciddi ciddi korkuyorum. Ya

erkeklerde göbeği açık t-shirtler giymeye kalkarsa!
Sevgiyle kalın

5

Böyle erkek 
modası mı olur!

Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu,
seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de Tokat dernekleri
üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, "Bu seçimi biz kazanacağız.
Siz, 1 gün sandığa sahip çıkın, ben size 5 sene hizmet edeyim" dedi

K üçükçekmece İkitelli Mahalle-
si'ndeki bir düğün salonunda
Tokat dernekleri üyelerine ses-

lenen Ekrem İmamoğlu İstanbul'un
yaşam kalitesi en kötü ilçelerinin, ikti-
dar partili belediyelerce yönetildiğini
belirterek, Güngören'i örnek gösterdi.
İmamoğlu, "Tam 27 senedir Güngö-
ren'i aynı anlayış yönetiyor. Utanır
insan. Yaşanacak alan bırakmamışlar.
Yeşil alan yok neredeyse. Aşağıda bir

kızımız, ağlayarak yanıma geldi.
Meğer yeşil alan istiyormuş. Sana
kurban olsun yeşil alan. En güzelini,
en büyüklerini yapacağız" diye ko-
nuştu. 

Seçimin kaybedeni olmayacak

"Biz, bu seçimi kazanacağız" diyen
İmamoğlu, vatandaşlara sandığa
sahip çıkma çağrısı yaptı. İma-
moğlu, "İlk defa Türkiye'de, İstan-

bul'da bir seçimin kaybedeni olma-
yacak. Birileri hariç. Ben, bu şehri
kucaklamaya geliyorum. Ne olur
sandıklara sahip çıkalım. Sandık-
larda yürekli insanlarımız olursa,
kazanmamız kolaylaşır. Bir gün bu
görevi yapacaksınız. Siz, 1 gün san-
dığa sahip çıkın, ben size 5 sene
hizmet edeyim. Bu şehre ve insa-
nına ihanet etmeyecek bir belediye
başkanı geliyor" dedi. DHA İmamoğlu, seçim güvenliği için tavsiyelerde bulundu.

TARIHI GECMIS
KURNAZLIKLAR
Büyükçekmece'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün’ün, '5 bin polisi Büyükçekmece’de oy kullandırıp seçimi
kazanacaklar' iddiasına ilişkin, "Bunlar tarihi geçmiş kurnazlıklardır" cevabını verdi

büyükçekmece Merkez Ca-
misi önünde vatandaşlara
seslenen İçişleri Bakanı Soylu,

terör sorununa değinerek, bu coğrafyada
kimsenin oyun kurmasına müsaade et-
meyeceklerini vurguladı. Soylu'ya, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK
Parti Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Uysal da eşlik etti. CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'un gü-
vensiz bir şehir olduğu" yönündeki sözle-
rine tepki gösteren Soylu, "İstanbul'un
güvenli şehirler arasında 73. olduğunu
söylemiş. Herkes bildiği işe karışsın. İs-
tanbul'da 2017 yılında toplam evden hır-
sızlık 78'di. 2018 yılının sonunda 57'ye
düşürdük. 2019'un ilk 2 ayında ise şu
anda 45. Yüzde 50'lerin üzerinde bir
azalma ortaya koyduk. İstanbul'da 2014
yılında 650, 2015 ve 2016'da 600'ün üze-
rinde terör olayı oldu. 2018'de sadece 33
tane oldu. İstanbul şu anda Türkiye'nin
en güvenli şehirlerinden birisi haline
geldi. Asayiş olaylarında 29. sırada. Tür-
kiye'nin en kalabalık şehri. Bir taraftan 5
bin bekçi verdik. Şu ana kadar 14 bin
polis takviyesi yaptık, jandarma takviyesi
yaptık. Trafikte 2017 yılında 544 kişi ha-
yatını kaybetti, 2018 yılında 443 kişi.
Daha da azaltacağız." Ekrem İmamoğ-
lu'nun bilmediği işlere karışmaması ge-
rektiğini ifade eden Soylu, "Sadece
İstanbul'da değil, Diyarbakır'da, Şır-
nak'ta, Mardin'de kuş uçurtmuyoruz. 24
saat ülkemin her tarafında huzur var"
açıklamasını yaptı. 

CHP taşıyıcı annelik yapıyor

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi,
PKK'ya taşıyıcı annelik yapmaktadır"

diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Amerika ekonomik olarak saldıracak,
alttan bu zillet ittifakı bunu toplayacak.
Bizler sadece Büyükçekmece Belediye-
sini kazanmak için mi huzurunuzdayız?
Ülkenin geleceğini tehlikeye atmak isti-
yorlar. Onu engelleyebilmek için istim
üzerindeyiz. Şimdi bizim sayabildiğimiz
299 HDP ve PKK iltisaklı adamı CHP,
İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden ko-
yuyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da bizim
tasfiye ettiğimiz PKK'yı, büyükşehirlerde
yaşam tüneliyle yeniden hayata bağla-

mak istiyorlar. Buna müsaade etmeyin."
Bakan Soylu, vatandaşlardan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bi-
nali Yıldırım ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'a
oy vermelerini istedi.

Seçimlerde 10 bin polis görevli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mer-
kesde düzenlenen mitingin ardından Bü-
yükçekmece Belediye Başkan Adayı
Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmeceli
iş adamlarını özel bir otelin konferans
salonunda ağırladı. Yerel seçimlerin nab-
zını tutan Bakan Soylu, gündeme dair
açıklamalar yaparak muhalefetten gelen
ithamlara cevap verdi. CHP Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan Ak-
gün’ün, '5 bin polisi Büyükçekmece’de
oy kullandırıp seçimi kazanacaklar' id-
diasına Süleyman Soylu, "Bunlar tarihi
geçmiş kurnazlıklardır" diyerek cevap
verdi. Soylu, "Büyükçekmece Belediye
Başkanı 5 bin polisi yerel seçimlerde Bü-
yükçekmece’ye gönderip seçimleri bu şe-
kilde kazanacağımız yönünde bazı
iddialarda bulundu. Sanki polislerin oyu
bizim cebimizde böyle bir mantık böyle
bir anlayış var mı? Bir kere tüm Tür-
kiye’de görevlendirdiğimiz güvenlik kuv-
veti sayısı 10 bin kişiden ibaret. Bu
sayınında yüzde 95’i Doğu ve Güney
Doğu’ya gönderiyoruz. 7 Haziran se-
çimlerinde Afrin’de görev yapan jandar-
malarımızın ve subaylarımızın o bölgede
oy kullanmasını da bu zihniyetler iste-
medi. Adam hayatını tehlikeye atsın bir
oy hakkından mahrum bırakalım böyle
bir şey söz konusu bile olamaz. Dedi-
kodu ile iş yapmaz devlet adamları bir
niteliği olması lazım" dedi. DHA

Tepecik’e önemli eserler kazandırdık 
büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, mevcut
belediye meclis üyeleri ve meclis

üyesi adayları ile birlikte Tepecik Atatürk
Caddesi üzerindeki işyerlerini ziyaret etti.
Ekonomik krizden olumsuz etkilenen esna-
fın sorunlarını dinleyen Başkan Akgün,
yeni dönemde Büyükçekmece’de hayata
geçirilecek projelerin hem istihdamı arttırıcı
hem de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak
projeler olduğunu kaydetti. 

Yapılanları saydı

Başkan Akgün, Tepecik’in Büyükçekme-
ce’ye bağlanmasıyla birlikte hizmetle tanış-
tığını söyledi. Tepecik Nejat Uygur Kültür
Merkezi, Tepecik Saray Camii ve meydan
düzenlemesi, Atatürk Caddesi başta olmak
üzere pek çok cadde ve sokağın yenileme
ve çevre düzenleme çalışmasının, Seyit On-
başı Camii ve Barış Parkı ve sosyal tesisi,
elektrik kablolarının yer altına alınması gibi
pek çok önemli hizmete imza attıklarını ha-

tırlatan Başkan Akgün, yapımına başlanan
1 milyon metrekare alana kurulacak olan
Tepekent 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ve 240
bin metrekare alana kurulacak Tepekent
Doğa Parkı tamamlandığında bölge halkı-
nın sosyal, kültürel ve spor alanında her
türlü ihtiyacına karşılık vereceğini söyledi. 

Bir okul daha yapacağız

Mimarsinan Köprüsü Tepecik ve Mimarsi-
nan Ayağı Düzenleme Projesi ile tarihe
sahip çıkılacağını ve bölgede yeni bir
yaşam merkezi oluşturulacağını açıklayan
Akgün, "Ayrıca Tepecik Ulus İlkokulu bah-
çesine 29 derslikli modern bir okul daha
yapıyoruz. Yeni dönem projelerimiz 7’den
70’e herkese, her kesime hitap eden proje-
leri kapsıyor. Birileri bizim yaptığımız hiz-
metleri görmek istemese de siz bölge halkı
olarak çok iyi biliyorsunuz ki Tepecik’e
önemli eserler kazandırdık ve kazandır-
maya da devam edeceğiz" ifadesini 
kullandı. 

Akgün, Büyükçekmece için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerinin sözünü verdi.

Kılıç: İşsizlik 
sorununu çözeriz
Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, Cevizli mahallesinde 
bulunan bir tekstil atölyesinde
işçilerle bir araya geldi. İşçilerin
sorunlarını dinleyen Kılıç, “İşsizlik
sorununu çözecek projelerimiz
var. Daha güzel bir Türkiye’yi bir-
likte inşa edebiliriz” dedi

altıntepe, Küçükyalı, Çınar
mahalleleri okul aile birlikle-
riyle bir araya gelen Maltepe

Belediye Başkanı Ali Kılıç, daha sonra
Cevizli Mahallesi’ndeki esnafları ve semt
pazarını dolaşarak, vatandaşların Regaib
kandilini kutladı. Ardından mahalle muh-
tarlığına tekrar adaylığını koyan Cevizli
Mahalle Muhtarı Fikret Birdal’ı da maka-
mında ziyaret ederek başarı dileklerini ile-
ten Kılıç, mahallede yaptıkları çalışmalar
hakkında vatandaşları bilgilendirdi.Ziya-
rette atölyenin çalışmaları hakkında yetki-
lilerden bilgi alan Kılıç, işsizliğin
çözümüne az da olsa katkıda bulunmak
için belediye olarak yeni dönemde atölye
projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

10 bine yakın başvuru var

110 kişilik bir tekstil atölyesinin dokuma
ve modellik bölümlerini ziyaret edip
atölye hakkında bilgi alan ve işçilerin so-
runlarını dinleyen Kılıç, “İşsizliğe az da
olsa çözüm bulabilmek adına yeni dö-
nemde birtakım atölye ve çalışmalar yap-
mayı planlıyoruz. Bizlere gelen 10 bine
yakın iş başvurusu var. Bunların tama-
mına çözüm bulabilmemiz tek başımıza
zor. O yüzden projeler geliştiriyoruz”
dedi. DHA

Kadınların kıymetini
bilmeliyiz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversite-
si'nin (İYYÜ) düzenlediği 'Kadın
Hakları Sempozyu'munda konuşan

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat
Nazan Moroğlu, kadınların çok yönlü ayrım-
cılığa ve şiddete uğradığını söyledi. Sempoz-
yuma ev sahipliği yapan İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Celal
Erbay, “İş, ticaret ve aile
hukuk açısından kadın
haklarını ele alacağız.
Kadın, annemizdir, on-
ların toplumda daha
mutlu olmaları gerekir”
diye konuştu.

Süleyman Soylu

Hasan
Akgün
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Ümit ŞAHBAZ 
Demokratik Sol Parti 
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı

Yaşama değer katan kadınlar,

8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nüzü kutlarım.
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 TUNCAY GÖKTAŞ
GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI

ALİ GÜLA
YAYLA KASAP

BEŞİR ZENGİN 
ZENGİN ŞİRKETLER GRUBU 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MENDERES 
BALABAN
MENDERES BALABAN 
KUR DÜĞÜN BAHÇESİ

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

MART
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ KUTLU
OLSUN

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
KUTLU OLSUN ENVER DEMİR

ESENYURT BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI

Y erel seçimlerde tüm illerde
ve bazı ilçelerde aday çıka-
ran TKP, Kartal’da miting

yapacak. TKP’den yapılan açıkla-
mada, 10 Mart Pazar günü saat
14:00’da Kartal Meydanı’nda dü-
zenlenecek mitinge tüm emekçiler
davet edildi.

Konser de verilecek

Türkiye Komünist Partisi, 10 Mart
Pazar günü saat 14.00’te İstanbul
Kartal Meydanı’nda düzenleyeceği

mitingin çağrısını yayınladı. Mi-
tingde TKP Genel Sekreteri Kemal
Okuyan, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı Zehra Güner
Karaoğlu, Tunceli Belediye Başkan
Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile
şair-yazar Nihat Behram, oyuncu
Orhan Aydın ve yazar Enver Ayse-
ver söz alacak. Mitinge Nejat Yava-
şoğulları ve Yapıcılar ezgileriyle
katılacak. İstanbul’un çeşitli yerle-
rinden ve başka illerden katılacaklar
için yapılacak yolculuk hazırlıkları
ilerleyen günlerde buluşma yer ve
saatleriyle duyurulacak.

Türkiye Komünist 
Partisi (TKP) 31 Mart

yerel seçimlerinde 
Kartal’da miting yapmaya

hazırlanıyor. TKP’nin 
10 Mart'ta yapacağı 

İstanbul mitingine 
Tunceli Belediye Başkan

adayı Fatih Mehmet
Maçoğlu da katılacak

ANIL BODUÇ

KOMUNIST BASKAN KARTAL’DA

Belediye Başkan Adayı 
Maçoğlu da mitinge katılacak.

7 MART 1990'da
uğradığı silahlı sal-
dırı sonucu hayatını

kaybeden Hürriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Çetin
Emeç, ölümünün 29’uncu yılında me-
zarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezar-
lığı’nda düzenlenen anma törenine
Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Meh-
veş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç,
damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Ga-

zeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Vekili
Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, ga-
zeteci Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesi Ya-
zarı Sedat Ergin, TGC Genel Sekreteri
Sibel Güneş ve meslektaşları katıldı.
Emeç'in mezarı başında dualar okundu.

Çetin Emeç
unutulmadı



B eşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Türk
Milli Takımı ile anlaştığını hepimiz biliyoruz.
Peki bundan sonraki süreçte 2002 Dünya Kupa-

sı'nda ülkemize üçüncülük bahşeden Şenol Hoca, nasıl
bir kariyer çizgisi çekecek? 

Bu soruya cevap ararken hiç kuşkusuz Şenol Ho-
ca'nın, Beşiktaş'ta uzunca zamandır süren teknik adam-
lık kariyerine de bakmak lazım. Halihazırda 2
şampiyonluk yaşatmış, Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldır-
mış bir isim. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup bir şekilde
takımı gruptan çıkarıp bir üst tura taşıdığını da anımsa-
talım...

Peki buna rağmen ne oldu da Şenol Güneş, 'persona
non grata' yani istenmeyen adam haline geldi? Cevabı
basit. Yıllar geçiyor, günler geçiyor. Şenol Hoca da za-
mana yenildi. Beşiktaş'taki vadesi doldu. Şampiyonluk
hasreti vardı yaşadı. Avrupa'da başarı hayali vardı ya-
şadı. Ve en önemlisi Beşiktaş'taki kadro da yaşlandı. 

Atiba'nın yaşı malum. Gol umudu olarak transfer edi-
len Burak Yılmaz futbolda son demlerini yaşıyor. Yine
geçmişte giden isimlerin yarattığı eksikliği de anımsata-
lım. Talisca, Babel, Cenk Tosun, Tosic ve diğerleri... 

Beşiktaş takımında Şenol Güneş'in yarattığı omurga-
nın çoğu gitti azı kaldı. Şenol Hoca yeni bir omurga ya-

ratmak telaşı yaşarken rakipleri o'nu bir bir geçti. Önce
Galatasaray sonra Başakşehir... Hatta öyle ki tepeye oy-
nayan Beşiktaş geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi.

Hal vaziyet böyle iken Beşiktaş taraftarının Şenol
Güneş'in gitmesini talep etmesi normal. Şenol Güneş'in
de Milli Takım'ın başına geçmesi normaldir. 

Şimdi gelelim asıl soruya. Şenol Güneş milli takımda
başarılı olur mu?

Yukarıda da söyledik.
Dünya üçüncülüğü yaşatmış bir teknik adam.
Ülke futbolunu çok iyi tanıyor. Bütün oyunculara az

çok hakim. Kim ne yapabilir kim ne tür bir katkı verebi-
lir farkında. Türk milletinin milli takıma duyduğu sem-
pati ve ilginin azaldığının da farkında. Bütün bu süreçte
milli takımı yeniden izlenen, merak edilen, sevilen bir
hale getirebilecek en doğru isim de Şenol Hoca'dır.

Yani Şenol Güneş hem Beşiktaş kariyerini bitirme ka-
rarıyla hem de Milli Takım'ın dümenine geçme kararıyla
yüzde yüz doğru bir karar almıştır...

Ah Malatya vah Malatya

Hazır konu spordan, futboldan açılmış iken birkaç
satır da memleketimin takımı için yazayım. Sezon başı
lige fırtına gibi başladık. Teknik Direktör Erol Bulut, is-
tikrarlı bir görüntüyle takımı yukarı çıkardı. Bu noktada
Başkan Adil Gevrek'e de teşekkür etmek lazım. Ligi ilk
yarıda iyi bir yerde bitirdik. Hatta hatta şampiyonluk
hayali bile belirdi aklımızda...

Başakşehir'in o dönem bu hayali varken bizim olmuş
çok mu? Değil mi ama... Velhasıl kelam şimdi ligin
ikinci yarısında Mart ayındayız.

Ne hayal kaldı, ne sevinç.
Malatya adım adım geri gitmeye başladı. 
Ne oldu ne hata yapıldı detaylarına bakmak lazım.

Ah Malatya vah Malatya derken geleceğe de umutla
bakmak lazım...
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Kadıköy İlçesi 2019 Yılı Asfalt Kaplama ve Yama İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2019/108672
1-İdarenin
a) Adresi :Kurbağalıdere Cad. No:2 34722 Hasanpaşa 

KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165425000 - 2163459143
c) Elektronik Posta Adresi :fen.isleri@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Yapım İşi - 24.500 ton asfalt kaplama işiAyrıntılı bilgiye 

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

b) Yapılacağı yer :Kadıköy İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:4 A Blok Oda No:507 

Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :01.04.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şar-
tın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 adet Asfalt Plenti: Asfalt Üretim Tesisi (Plent) İsteklinin kendi malı olacaktır. Asfalt Plenti İstanbul
Anadolu yakasında kurulu ve çalışır vaziyette olacaktır. Plent kapasitesi en az 160 ton/saat olmalıdır.
İstekliler Plent kapasitesini Sanayi Odası Kapasite Raporu ile belgelendirecektir.
İstekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortis-
man defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu
veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve 30453/m Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Teb-
liğinde bulunan (A) V. Grup İşler Benzer İş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kurbağalıdere Cad.
No:2-4 Kat:3 A Blok Oda No:412 Hasanpaşa 34722 Kadıköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurbağalıdere Cad. No:2-4 Kat:4 A Blok Oda No:510 Hasanpaşa
34722 Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

KADIKÖY İLÇESİ 2019 YILI ASFALT KAPLAMA VE YAMA İŞİ
KADIKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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T ahincioğlu Bas-
ketbol Süper Li-
gi'nde bu hafta

sonu Gaziantep Büyük-
şehir Belediyespor ile
karşılaşacak olan Arel
Üniversitesi Büyükçek-
mece'de Eldridge'den

sonra Kenny Hayes gelecek sezon
da takımda mücadele edecek.
Daha önce farklı senelerde iki
dönem Büyükçekmece ekibinin
formasını giyen Hayes, gelecek
sezon da takımına katkı sağlamaya
çalışacak.

Teklifleri reddettik

Trabzonspor'daki sözleşmesini uzat-
mayan Hayes gibi sezon başında ta-
kıma geri dönen Osiris Eldridge de
Kenny Hayes ile birlikte oynamanın
kendisini mutlu ettiğini açıkladı. Tec-
rübeli oyuncu teklif aldıkları anda
diğer önerileri kabul etmediklerini ve
Büyükçekmece için savaşmak iste-
diklerini aktardı ve; 'Zorlu maçlar ve
hep birlikte daha fazla savaşarak iyi
günler yaşamak için buradayız' dedi.

Takımın omurgasını inşa ediyoruz

Eldridge ve Hayes'in imzasının yanı-
sıra son günlerdeki gelişmeler hak-
kında açıklamalarda bulunan Arel
Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
Takımı Genel Menajeri Serdar Çağ-
lan; İki karakterli Osiris ve Kenney
oyuncularımızla yeni sezonda da bir-
likte olma kararı aldık. Geçtiğimiz
hafta Türkiye liglerine kazandırdığı-
mız ve ligin en değerli oyuncuları ara-
sına soktuğumuz ve  sonunda Avrupa
Ligi takımına transfer ettiğimiz Davin
Willams'tan sonra genç yabancı oyu-
cumuz  Franck Yangue ile yolumuza
devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Türk
kaptanımız Deniz Kılıçlı ile de yeni
sezon için sözleşmemiz sürüyor. Takı-
mın omurgası hazır üstüne inşa edi-
yoruz. Amacımız genç ve yetenekli
isimleri Türk basketboluna kazandır-
mak. Bu sezonu ligde daha iyi bir sı-
ralama ile bitirip seneye daha
oturmuş kadro ile mücadele etmek is-
tiyoruz. Yeni adımlar başta kulübü-
müze ve Türk basketboluna
güzellikler getirsin" dedi.

BUYUKCEKMECE’DE
Bu sezon başında Fransa'nın Limoges ekibinden yaptığı dönüşle ikinci kez
Arel Üniversitesi Büyükçekmece forması giymeye başlayan Kenny Hayes ve
Trabzonspor'dan dönen Osiris Eldridge, kulüp ile olan sözleşmelerini uzatarak
gelecek sezon da takımı için mücadele edecek. Büyükçekmece temsilcisi
Osiris Eldridge'den sonra bir Amerikalı oyuncuyu daha kadroda tutmuş oldu

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Şenol Güneş iyi mi yaptı
kötü mü?

AMERIKALILAR

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL HABER

Ailemle 
mutluyum

Özhan Çıvgın'ın Karşıyaka'ya transferi
sonrasında göreve gelen Serhat Şehit'in
sözleşmesini uzatan Arel Üniversitesi
Büyükçekmece Osiris Eldridge'den sonra
Kenny Hayes ile de anlaşmaya vardı.
Şehit'in talepleri doğrultusunda başla-
yan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Tec-
rübeli oyuncu yaptığı açıklamada eşi ve
çocuğuyla Büyükçekmece'de çok mutlu
olduğunu belirterek hem yönetimin
hem de teknik
ekibin yakla-
şımlarının ken-
dilerini
sevindirdiğini
ifade etti.
Hayes Koç Ser-
hat Şehit ve
yönetime te-
şekkürlerini
iletti.

Beşiktaş’ı yakan
hatalar

BU sezon mücadele ettiği iki kulvarda
da taraftarlarını üzen Beşiktaş, özel-
likle son haftalardaki savunma hatala-
rıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların
bu zaafını dünyaca ünlü futbol istatis-
tik sitesi 'whoscored' açık bir şekilde or-
taya koydu. Maç başına 10.7 ortalama
ile Süper Lig'in kalesinde en az şut
gören 3. takımı olan Kartal, yediği 32
golle kendisine ancak 10. sırada yer

bulabildi. Bu istatistikte küme düşme
hattındaki Erzurumspor'la aynı perfor-
mansı paylaşan Beşiktaş, bireysel ha-
talardan yenilen gollerde ise zirvede
yer alıyor.

Skoru korumayı başaramıyorlar

Siyah-beyazlı takıma atılan gollerin 7'si
savunmadaki bireysel hatalardan kay-
naklandı. Buna kaleci Karius'un bek-

lentileri karşılayamaması eklenince ya-
şanan tablo kaçınılmaz oldu. Geride
kalan maçlar değerlendirildiğinde; Be-
şiktaş'ın ceza sahası dışından kalesine
gelen şutlarda sorun yaşadığı ve rakip-
lerin yetenekli oyuncularını savunma
konusunda yetersiz kaldığı görülüyor.
Kartal, bunlarla bağlantılı olarak skoru
koruma problemine de çözüm bula-
madı.

Rakip takımlara maç başına 10.7 şut izni vererek ligin
en iyi 3. ekibi olan siyah-beyazlılar, buna karşılık

düşme hattındaki Erzurum’la aynı sayıda gol yedi (32)
ve bu değerlendirmede 10. sırada kaldı. Kişisel hata-
lardan kalesinde gördüğü 7 gol ile de zirvede yer aldı

Acil forvet aranıyor
Fenerbahçe'de Slimani, Frey ve Sol-
dado’nun yeni sezon kadrosunda yer
almama ihtimalleri çok yüksek. Sli-
mani, Frey ve Soldado’nun yeni
sezon kadrosunda yer almama ihti-
malleri çok yüksek. Sarı-lacivertliler
bu nedenle yeni sezon için kadroya

iki golcü takviyesi yapacak. Yeni se-
zonda mutlak şampiyonluk hedefi ile
yola çıkacak olan Fenerbahçe’de
genç oyuncuların mevcut kadroda
forma ihtimali az görünüyor.  Yanal,
hazır isimlerle doğrudan hedefe gi-
decek takım oluşturmayı planlıyor. 
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FATMA DUMAN
KADGÜÇDER

(KADIN VE GÜÇ
DERNEĞİ)

Başkanı

DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ
KUTLU OLSUN

Tüm Dünya Kadınlarının,
Mağdur olmadan,
Şiddet görmeden 

Daha iyi koşullarda
yaşayabilecekleri daha

güzel bir Dünya 
olabilmesi dileğiyle 

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun.

Selami 
Değirmenci
DSP Silivri Belediye
Başkan Adayı

MART
DÜNYA KADINLAR
GÜNÜ KUTLU
OLSUN


