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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Ekrem İmamoğlu, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'ne 

dair verdiği mesajda, “Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilirsem kadınlar
8 Mart'ta çalışmayacak, keyif yapa-
cak. Erkekler, kadınlardan daha fazla
çalışacak. Belediyesi çalışanlarına da
seslenmek istiyorum, tek bir çalışanı-
mızın ekmeğine dokunmayacağız”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Kadınlar 8 Mart’ta
keyif yapacaklar

SAYFA 2Fakir YILMAZ

Flaş TV de 
kapandı

SAYFA 4Münit AKTOLGA

Kendini feda
etme duygusu

SAYFA 5Ali İbrahim ÖNSOY

Hayatımızda
zorla yer alanlar

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla kadın-erkek

eşitliği için Borsa İstanbul'da düzenle-
nen gong töreninde konuşan Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
“Şüphesiz ki, her bir kadının hikayesi
bu yolculuğa çok değerli katkılar
sundu. Biz kadınlarımıza güveniyoruz,
Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne
vazgeçilmez katkılar sunacaklarına
kadar inanıyoruz” dedi. 

Değişime büyük
katkı sunacaklar
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YÜKSEK ÖLÇEKLİ PROJELERE KAPALIYIZ
Bu yöndeki plan tadilatla-
rını öncelikli konuları 

arasına almayacaklarını belirten
Binali Yıldırım, “Buradan Binali
Yıldırım sözü veriyorum. Aksi
halde bunun önüne geçemeyiz.
Kişilere özel imar tadilatı şehre
ihanettir. Şahsa özel sipariş üze-
rine imar planı benden geçmez.

Yeşil alanları koruyacağız. Yeşil
alanları, yapılaşma dengesini, 
koruyacak her türlü projeye varız.
Park, okul veya Millet Bahçesi 
yapılacaksa bunun için bütün 
imkânları seferber ederiz. Ama
yüksek ölçekli projelere kapalı 
olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum” diye konuştu.
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AK Parti Avcılar Belediye Baş-
kan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy,

1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle
Yeşilkent Mahallesi’nde vatandaşlarla
buluştu. Uyuşturucuyla mücadelede
caydırıcı ve keskin önlemler alacağını
söyleyen Ulusoy, Yeşilkent’e büyük bir
Bağımlılıkla Mücadele Merkezi 
açacakları sözünü verdi.
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Avcılar’da madde 
bağımlılığına son

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
İstanbul Büyükşehir Belediye

Başkan Adayı Selim Kotil, Bakırköy
Meydanında halka seslendi. Kotil, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
Kartal'da çöken binanın molozlarını
üç günde kaldıramadığını belirterek
“İstanbul depreme hazır değil. 
İstanbul'da şu an bir deprem olsa
Allah korusun İstanbul açık hava 
mezarlığı olur” diye konuştu.
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Depremde İstanbul 
büyük mezarlık olur

AK Parti İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım,
seçim çalışmaları ve 
projelerine yönelik
açıklamalar yaptı. Yıldırım,
“Kişilere özel imar tadilatı
şehre ihanettir. Şahsa özel
sipariş üzerine imar planı
benden geçmez. Yeşil alanları
koruyacağız” diye konuştu
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İYİ Parti Fatih Belediye Baş-
kan Adayı İlay Aksoy, ilçenin

en büyük sorununun deprem ve
Suriyeli göçmenler olduğunu belir-
terek, “Eğitimde sorun ortaya çıkı-
yor. Dil problemi oluyor. Türk

çocukları sağlıklı eğitim
alamıyor” dedi.
Aksoy, ayrıca gü-

venlik tehdidi nedeniyle Fatih'te
yaşlıların evlerinden çıkamadığını
savundu. Aksoy, “Belediye hiçbir
şekilde eve gelip de 'Nasılsınız?'
demiyor. Yaşlılar giderek yal-
nızlaştı. Ya tanzim kuyru-
ğunda ya da tek başına
başının çaresine bakmaya
çalışıyor” dedi. 
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MEHMET MERT’İN SÖYLEŞİSİ SAYFA 8’DE
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disari cikaMiyor
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İlay Aksoy

tek hedef
boş araziler

AK Parti Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mustafa Necati

Işık, Kadınlar Günü’nde dü-
zenlenen etkinlikte ka-

dınlara balık dağıttı.
Işık, “Kadınlarımızın
nereye eli değmiş
ve onlar nerede
bir şey yapmışsa
orası hep kalkın-
mıştır. İstan-
bul’un en genç
Belediye Başkanı

adayı olan bu kar-
deşiniz de sizinle

çalışacak, koşacak
ve Beylikdüzü’ne değer

katacak” dedi. I SAYFA 5

balık 
pişirip
kadınlara
dağıttı 

BENDEN GEcMEZ

YEŞİL ALANA YÜKSEK BİNALAR YAPILIYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı
İstanbul Büyükşehir Bele-

diye Başkan adayı Binali Yıldırım,
seçildiği takdirde imar tadilatı gibi
konuların öncelikli gündem madde-
leri arasında yer almayacağını be-
lirtti. “Başkan olduğumda imar
planına ilişkin tadilat dosyaları,
plan revizyonları önceliklerimiz ara-

sında yer alamayacak” diyen Yıldı-
rım, “Bir yerde değerli bir arsa tespit
ediliyor ve buraya yüksek emsalli 
binalar yapılmak isteniyor. Bu
amaçla plan tadilatı hazırlanıyor.
Ancak o bölge yeşil alan, sağlık
alanı veya eğitim alanı olabiliyor.
Ardından büyük ölçekli binalar inşa
ediliyor” tespitinde bulundu. 
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GONG TÖRENİNDE KONUŞTU

Silivri Belediyesi 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü’nde kadın personeline yarım
gün idare izni verdi. Kadın personeli-
nin gününü kutlayan Işıklar, 
“Bugün dinlenmek ve kendilerine
vakit ayırmak onların da hakkı. 
İyi ki varsınız, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Gününüzü 
gönülden kutluyorum” dedi.

Işıklar: Dinlenmek 
onların da hakkı
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PERSONELE YARIM GÜN İZİN

CHP Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mehmet 

Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla
bir araya geldi. Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi’nde düzenlenen 
“Beylikdüzülü Kadınlar Buluşuyor”
adlı etkinlikte konuşan Çalık, “Biz bir
gün değil her gün sizin hizmetinizde-
yiz. Kadınların emeğine, gücüne 
inanan bir kardeşinizim” dedi. 

Çalık: Her gün sizin 
hizmetinizdeyiz
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KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

Maltepe ilk 
10’a girdi

Maltepe Belediyesi, 214 belediye
arasından 'Kadın Dostu İlçe' 

olarak ilk 10 belediye arasına girdi. 
Raporda, Maltepe Belediyesi'nin 80 kez
kadın kelimesinin geçtiği 2015-2019
Stratejik Planı’ndan "Planda
kadına yönelik şiddetin ön-
lenmesinin temel hedefler
arasında olduğu belirtil-
miş ve bu kapsamda 
faaliyet alanlarına yer
verilmiştir" şeklinde
söz edildi. Maltepe
Belediye Başkanı
Ali Kılıç, “Malte-
pe’mizde kadın-
lar, hak ettikleri
yeri daha çok
alacaklar. Bu
onur, Maltepeli
kadınların eseridir”
dedi. I SAYFA 5
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BU ONUR KADINLARIN ESERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı TEPAV
tarafından yapılan 'kadın dostu ilçe' araştırmasında
Maltepe Belediyesi, ilk 10 belediye arasına girdi

10 milyon kadın eğitim görmedi
Altınbaş Üniversitesi Top-
lumsal Cinsiyet ve Kadın

Çalışmaları Merkezi Başkanı Zey-
nep Banu Dalaman, Mono Elek-
trik'te çalışan kadınları ziyaret etti.
Mono Elektrik'in Genel Müdürü
Enver Katran-
cı'nın karşıladığı
Dalaman, top-
lumsal cinsiyet
eşitliği, kadın
istihdamı, ka-
dına şiddet ve
eğitim sorunla-

rına dikkat çekti. Türkiye’de halen
2 milyon 17 bin kadının okuma
yazma bilmediğini, 10 milyona
yakın kadının hiç eğitim görmedi-
ğini belirten Dalaman, “Türkiye,
Dünya Ekonomik Forumu araştır-

masına göre
Toplumsal Cin-
siyet Eşitsizliği
sıralamasında
144 ülke ara-
sında 131. 
sırada yer 
alıyor” dedi.
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Sanki kıyamet koptu
Namık Kemal Mahallesi
8. Sokak'ta iddialara göre

bir iş yerinde gaz sıkışması nede-
niyle patlama meydana geldi.
Olayda ölen ve yaralanan olmaz-

ken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve
çevredeki binalarda hasar meydana
geldi. Patlamanın ardından hava-
dan çekilen görüntüler patlamanın
boyutunu gözler önüne serdi.
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Mevzuatdan 
haberleri yok!

HABERİN DEVAMI 
SAYFA 5

Binali 
Yıldırım

Ali Kılıç

Makyaj bir öz 
tedavi girişiMi

Makyaj bir öz 
tedavi girişiMi
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tedavi girişiMi
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Makyaj bir öz 
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Makyaj bir öz 
tedavi girişiMi

Makyaj bir öz 
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Makyaj bir öz 
tedavi girişiMi

I SAYFA 2
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oZEL ıMAR PLANı

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,

Ak Parti adayı Uysal’ın Bahçeşehir
ve Başakşehir’de geride beton yığın-
larını bırakarak Büyükçekmece’ye
geldiğini belirterek; “Büyükçekmece
çok sayıda boş tarım arazilerine
sahip. Hedef bunlar. Başakşehir’i
nasıl beton şehir yaptılarsa, Büyük-
çekmece’de de aynı hedef vardır”
dedi. I SAYFA 4
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Makyaj bir öz 
tedavi girişiMi

Berat Albayrak

Hasan Akgün

Mustafa 
Necati Işık



KADINLAR için nasıl gö-
ründüklerinin büyük bir
önem taşıdığını belirten

Faraji, “Kadınlar görünüşlerini de-
ğiştirmek ve diğer bireylerde yarattık-
ları sosyal algıyı manipüle etmek için
pek çok yola başvurabiliyorlar. Makyaj
da tarih boyunca bu yolların birisi
oldu. Makyaj yapmanın hem özgüveni
hem de sosyal algıyı etkilediğini ve
makyajın kadının hem kendisini hem de
başkaları tarafından pozitif değerlendiril-
mesiyle ilişkili olduğunu artık biliyoruz
ancak şaşırtıcı olan pozitif etki alanlarının
çokluğu ve belki de sınırsızlığı” diye ko-
nuştu.

Popüler olduğunu düşünüyor

Katılımcılarına gösterilerin fotoğrafları kişilik
özellikleri ve karakterle ilişkilendirmelerinin istendiği
çalışmalarda şaşırtıcı sonuçlar elde edildiğini anlatan
Faraji, “Katılımcılar makyaj yapmış olan yüz re-
simlerinin sahiplerini daha temiz, daha derli toplu,
daha kadınsı ve daha çekici olarak nitelen-
dirmekle birlikte aynı zamanda bu
kişilerin daha güvenilir, daha
sosyal, daha ilgili, daha
kibar, daha özgüvenli,
daha organize, daha
popüler olduklarını
düşünüyor. Yine
benzer çalışmalarda
makyaj yapmış
olan kadın fotoğ-
raflarındaki kişilerin
daha olumlu karak-
ter özellikleriyle iliş-
kilendirildikleri, daha
yüksek statülü ve hatta
bu kişilerin daha mutlu
ilişkiler ve daha tatmin
edici bir hayata sahip olarak

algıladıkları görülüyor. Sadece
değerlendiriciler değil değerlendirile-
cek olan katılımcılar da makyajlı fotoğraflarının
daha fazla beğenileceği ve daha yüksek puanlar
verileceği görüşüne sahip” dedi.

Özgüven göstergesi olmayabilir

Makyaj yapmanın özgüveni olumlu yönde etkiledi-
ğini belirten Faraji, “Ancak sanılanın aksine makyaj

her zaman yüksek özgüvenin
bir göstergesi olmayabiliyor.
Yapılan çalışmalarda düşük
özgüvenli bireylerin bir ‘öz te-

davi’ girişimi olarak kozmetik
ürünlerden yardım aldıkları gö-

rülüyor” dedi. Genel görüşün ak-
sine makyaj yapmanın ‘her zaman’

ilgi çekme isteğiyle doğrudan ilişkili
olmadığına değinen İstanbul Gelişim

Üniversitesi’nden Uzman Klinik Psikolog
Haydeh Faraji, “Kişilik özellikleri ve makyaj yapma
davranışını inceleyen çalışmalar içe dönük kişilik
özelliklerine sahip olanların daha çok makyaj yapan
grupta olabildiğini gösteriyor.
Bu kişiler dikkat çekmekten çok bir çeşit savunma
mekanizmasıyla dikkati yönetmek için makyaj yapı-
yor ve makyajı günlük hayatta kabul gören bir
‘maske’ olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı. DHA

R adyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof.
Dr. Banu Atalar, kanser tedavisinde
devrim yaratacak MR Linac yöntemi-

nin, daha önce tedavi edilemeyen tümörleri te-
davi edebilme imkanı sağladığını belirterek “Bu
çok heyecan verici bir gelişme ancak henüz
tüm bunlar çok yeni teknolojiler. Şu ana kadar
gösterilen en önemli klinik etkisi pankreas kan-
serinde oldu literatürde lokal kontrol başarı
oranının yüzde 10’dan, yüzde 90’a çıktığı belir-
tiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu diğer tümör-
lerde de etkisini gösterecek ve özellikle cerrahi
tedavi olamayan, çıkartılması zor olan tümör-
lerde bir devrim yaratacak” diyor. Prof. Dr.
Banu Atalar, MR Linac yöntemini anlattı, has-
talara sağladığı 5 faydayı açıkladı, önemli uya-
rılar ve önerilerde bulundu.

Tümör 12’den vuruluyor

Hareket eden bir hedef düşünün ve siz ona ok-
larla atış yapıyorsunuz. Oklar normalde hedef
tahtasının her yerine düşebilir, en azından
geniş bir alanın içerinde her yeri vurabilirsiniz.
Halbuki MR Linac cihazında tümörü görüp
etrafına çok dar bir hedef alanı belirleniyor ve
hasta ile beraber bir çalışma söz konusu oldu-
ğundan solunum kontrolü ile tümör hedef sı-
nırlarında tutulabiliyor. Hem hareket
kısıtlandığından hem de MR ile tertemiz bir
görüntü elde edildiğinden hedef tam 12 den
vuruluyor; çevre dokulara zarar verilmiyor.

Hasta tedaviye aktif katılıyor

MR Linac cihazı ile tedaviye giren hastalara te-
davi sırasında takılan bir prizmatik gözlük sa-
yesinde tedavi ekranı izletilebiliyor. Bu sayede
hasta tedavi edilen bölgesini görebildiği için so-

lunumunu ayarlayabiliyor ve tedaviye yardımcı
oluyor. Hem hastalar tedaviye katkıda bulun-
manın memnuniyetini yaşıyor hem de hekim-
ler –hasta, solunumunu ayarlayarak yardımcı
olduğu için- tedaviyi daha kısa sürede bitiriyor.

Kalp atışının etkileri bile bertaraf ediliyor

MR Linac yönteminin sağladığı en önemli ge-
lişmelerden birisi, tedavi sırasında görüntü
avantajı. Geleneksel yöntemlerde tedavi sıra-
sında gerçek zamanlı tümör görüntülemesi ya-
pılamıyor. Oysa MR Linac, tedavi sırasında
olan her şeyi, örneğin kalp atışının, solunumun
ya da bağırsaktan bir gaz geçişinin etkilerini
bile göstererek tümörün o anki yerini net tespit
edebiliyor.

Tümörlere yüksek doz verilebiliyor

Bu en yeni yöntem sayesinde, yüksek doz ile
daha iyi tümör kontrolü sağlanabiliyor. Hedef
tam 12'den vurulabildiği için artık tümörlere
daha yüksek doz, daha güvenle verilebiliyor.
Bu sayede tümör kontrolünün artırılması ve
normal doku hasarının yani yan etkilerin azal-
tılması hedefleniyor.

Girişimsel işlemlerden kaçınılıyor

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Banu
Atalar, "Geleneksel yöntemlerde özellikle yu-
muşak dokuda yer alan tümörlerde tedavi ede-
bileceğimiz kitlenin yerini belirlemek amacıyla,
organlar arasına bazı maddeler, metaller ko-
nulması gibi hastaya acı verebilen girişimler
yapılması gerekiyordu. Ayrıca bu işlemlerin
maliyeti de oldukça yüksekti. MR Linac ciha-
zındaki üstün görüntüleme sayesinde bu iş-
lemlerin hiçbirisine gerek kalmadı” diyor.
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V arsa demokrasinin olmazsa olmazı
olan basın ve medyanın son yıllara
içinde bulunduğu durum Flaş

TV'nin ekranlarını karartması ile bir kez
daha görüldü.

Ulusal meday gibi yerel medyanın da bir
hayli zor günler geçirdiği ve bir çoğunun ya
kapandığı yada valilikler emriyle bir araya
gelip resmi gazete konumuna girdiği şu gün-
ler de Flaş TV'nin ekranlarını kapatırken
yaptığı açıklama da çok önemli ama başta
seyircisi olmak üzere okuru tarafından
pekte anlaşıldı denemeyecek bir bir dönem
yaşıyor ülke de ki basın veya medya..

Aynı durumu stk'ların yanında sendikala-
rında yaşadığı ülkemde ki baskıcı bir yöne-
tim anlayışının yanında 'Ya bendensin ya da

Hainsin' durumu da yaşanıyor.
Bunu yapanın sadece iktidar değil muha-

lefetin de yaptığını da belirtmekte fayda var.
Çünkü iktidarın 'Ya bendesin ya Hainsin'

diyerek maddi ve manevi baskı altında tut-
tuğu basın ve medyaya sahip çıkamayan bir
de muhalefet olduğunu da unutmamak 
gerekir.

Çünkü aynı muhalefetin iktidar gibi ken-
disinden olmayanı hain ilan ettiğini de bilen
gazetecilerdenim..

Çokta siyasi olmayan ve Acun'un televiz-
yonundan aşağı kalamayan Flaş TV'nin bile
'Ya bendensin Ya da Hainsin' denilerek baskı
altına alınmak istenmeye direnemeyip, ek-
ranlarını kararttığı ülkemde muhalif basının
artık yok denecek kadar bitirildiğini de be-

lirtmek gerekir mi bilmem
ama asıl bitirilenin muhalfet olduğunuda
görmekte fayda var.

Çünkü sözde karşı olduğumuz ama göek-
ten bağlı olduğumuz ABD'nin sistemine he-
veslenip, başkanlık sistemine geçtikten
sonra Amerikan vari olmak için illaki iki
partili bir sistemin hayata geçirmeye çalı-
şanlar HDP'nn de içinde bulunduğu bir çok
partiye aday çıkartırmamış, adeta dükkan
kapattırmıştır.

Ve bunu yutan HDP; SP, MHP, İYİ Parti
gibi partiler de aslında muhalefetten çekilip,

iktidara karşı susma yoluna gittiklerini an-
layamamıştırlar.

Basın ve Medyanın 'Havuz' denen sistem
ile bir anlayışa yönelik hareket edilmesi sağ-
lanan ülke de ki bu duruma bakınca zaten
olmayan demokrasinin en önemli faktörle-
rinden olduğu ileri sürülen kanadında kolu
ve kanadı iyiden iyiye kırılmıştır.

Ve bunu izleyen ama sesini değil gıgını çı-
karmayan bir toplumunda gün geçtikçe tes-
limiyeti seçmiş, her gün bir çok iş yerinin
battığı, onca insanın işten atıldığı bozuk
ekonominin içinde 'Buna da şükür' diyerek
yaşananları kader olarak benimsemeye alış-
mış hale gelmiştir.

Yani öce çeşitli adlar verilerek terörist
ilan edilen aydınlar, ardından darbe girişi-
min mana ederek Altan kardeşler gibi gaze-
tecilerin yanında siyasiler içeri atılmış,
dışarıda kalanlarda 'Bizden değilsen Hain-

sin' yaftası ile toplumdan dışlanmış, işleri,
aşları kesilmiş, okuduğu gazete ve izlediği
televizyonları ellerinden alınmış hale 
getirilmiştir..

Ve bu durum Flaş TV'ye adını veren 
Flaşlıktan çıkmış, normal bir duruma
dönmüştür..

Bunlar olurken Aydın Doğan'ın Televizyon
ve Gazetelerini alanlara da dünya kalma-
mış, sırası geldiğinde onlarda Türkiye Fut-
bol Federasyonu Başkanlığından el
çektirilmiş, biz izin verene kadar ve yarın
ona da el koyacağımız tüpçü olmaya devam
et denilmişti..

Çünkü bugün yaşananları dün görmek is-
temeyen ve geçici çıkarlarla dünya benim
diyenlerin asılında bu dünya da yerlerinin
olmadığını er geç anlasalar da cehennem
ateşini his ettiklerinde iş işten geçtiğini
ancak anlayacaklardır.

Dükkan kapatanlar gibi; Flaş TV de kapandı

YAŞAM

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 
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EdiYoR
MR Linac bugün tüm dünyada
kullanılan radyoterapi cihazla-
rının en gelişmiş görüntüleme
özelliğine sahip olanı. Ancak

bu yöntemde; radyote-
rapiye eklenen MR
sayesinde tü-

mörlü dokular
tedavi sıra-
sında net bir

şekilde görüntü-
leniyor, tedavi sıra-
sında solunuma bağlı,

organların hareketine bağlı de-
ğişiklikler veya hastanın  tedavi
sırasında hareketine bağlı de-
ğişiklikler anında düzeltilebili-

yor. Bu nedenle de
adına “akıllı radyoterapi” yön-
temi deniyor. Radyasyon On-
kolojisi Uzmanı Prof. Dr. Banu

Atalar “MR Linac’ın üstün 
görüntülemesi sayesinde günü-
müzde özellikle; pankreas, ak-

ciğer, prostat, karın içi
tümörler, karaciğer metastaz-
ları ve kanserleri ile diğer birta-

kım tümörlerde başarılı
sonuçlar elde ediliyor” diyor.
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Teknolojideki gelişmeler onkolojinin her alanında yaşam süresinde uzama ve hayat kalitesinde
artışı beraberinde getiriyor. Onlardan biri de pankreas kanseri oldu. Kısa sürede çok hızlı

ilerleyen ve sinsi olması nedeniyle belirti vermeyen, ancak son evrede ortaya çıkan pankreas
kanserinde MR Linac yöntemi sayesinde umut veren bir aşama kaydedildi

Makyaj bir öz 
TEdAvi giRişiMi

Uzman
Klinik Psikolog Haydeh

Faraji, kozmetik kullanımının
sosyal görünüşü manipüle 

etmenin erişilebilir ve en güçlü
yollarından biri olduğunun

vurgusunu yaparak, “Makyaj 
bir öz tedavi girişimi” 

dedi

ACIBADEM Üniversitesi, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
kurum bünyesinde hizmet veren

Acıbadem Suç ve Şiddetle Mücadele Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) ve
Acıbadem Üniversitesi Drama Kulübü işbirli-
ğiyle özel bir program hazırladı. 6 Mart Çar-
şamba günü Acıbadem Üniversitesi
Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa
Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Özge Özberk
de söyleşi konuğu olarak katıldı.

8 Mart 8 kadın

Acıbadem Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü özel bir programla kutladı. Prog-
ram, Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle
Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
(ASUMA) Direktörü Prof. Dr. Oğuz Polat’ın
Dünya Kadınlar Günü’ne özel açılış konuş-
ması ile başladı. Acıbadem Üniversitesi
Drama Kulübü öğrencileri, program çerçeve-
sinde, Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi

Güngör Dilmen’in “Ben Anadolu” eserinden
uyarlanan ve Anadolu’ya damgasını vurmuş
8 kadının hikayesinin anlatıldığı “8 Mart & 8
Kadın” oyununu sahneledi. Oyunda sırasıyla
Kibele, Nasrettin Hoca’nın karısı, Hürrem
Sultan, Florence Nightingale, Şair Nigar, Ha-
lide Edip Adıvar, Anafartalı Zehra ve Prof. Dr.
Türkan Saylan tiradları yer aldı.

Başarının sırrı

Rol aldığı sinema filmleri, diziler ve tiyatro
oyunlarıyla Türkiye’nin önemli kadın oyuncu-
ları arasında yer alan ödüllü oyuncu Özge
Özberk de programın sonunda başarılı kadın
oyuncu olmayı konu edinen bir söyleşinin ko-
nuğu oldu. Acıbadem Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim 
Görevlisi Rezzan Akçatepe ile gerçekleştirdiği
söyleşide Özge Özberk, 25 yıllık sanat haya-
tındaki başarısının sırrını sevdiği işi yapması
ve arkasında olması olarak sıraladı ve bu 
süreçte aile desteğinin önemine değindi. 

8 MART’TA 8 HiKAYE
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GÜNCEL

O lay, önceki gün saat 16.00
sıralarında Merkez Mahal-
lesi Marmara Caddesi

üzerinde bulunan bir mağazada
meydana geldi. İddiaya göre, 1'i
kadın 2 kişi, girdikleri mağazadan
beğendikleri ürünleri alarak dene-
mek için içeride bulunan farklı ka-
binlere girdi. Bir süre sonra kasaya
uğramadan dışarı çıkmaya çalışan
ikili, mağaza çalışanı İsmail
D.(28)'nin dikkatini çekti. İsmail D.,
giydiği pantolonun kabarmış olduğu
ve paçasından kotun sarkması nede-
niyle şüphelendiği genci durdurmak
istedi. İsmail D. kontrol ettiğinde
gencin kendi pantolonu altına ma-
ğazadan 2 kot pantolon ile üzerine
kazak giydiğini tespit etti. Bunun
üzerine aralarında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında şüpheli genç, be-
linden silahını çıkardı. Şüpheli, silahı
görünce kaçan İsmail D.ye doğru 4
el ateş etti. Kurşunlar İsmail D.'ye
isabet almazken şüpheli kaçarak
izini kaybettirdi. Yanındaki kız arka-
daşı Merve K.(22) de kaçmaya çalı-
şırken çevredeki esnaf tarafından
yakalanarak polise teslim edildi.

Suçunu itiraf etti

Gözaltına alınan Merve K.'nin çan-
tasında mağazadan çalındığı belirle-
nen 2 kazak bulundu. Avcılar Asayiş
Büro Amirliği'ne getirilerek sorgula-
ması yapılan Merve K. suçlarını iti-
raf ederken silahla ateş ederek kaçan
şüphelinin erkek arkadaşı Özhan
K.(20) olduğunu söyledi. Yapılan
araştırmada Özhan K.'nin İstan-
bul'da birçok oteli bulunan bir işa-
damının oğlu olduğu ve daha
önceden de yaralama ve uyuşturucu
kullanmak suçundan poliste suç
kaydı bulunduğu belirlendi. Polis,
dün gece saatlerinde yaptığı operas-
yonda Özhan K.'yi Avcılar'da yaka-
layarak gözaltına aldı.

Zik zak yaparak kaçtı

Mağaza çalışanı İsmial D. "Bir
bayan ile bir erkek geldi. Mağa-
zada ürünlere baktılar. Erkek 2 üst
üste 2 pantolon ve 1 kazak giymiş.
Çıkacağı sırada, 'bunlar nereden
çıktı' dedim, 'bunlar benim' dedi.
Ona 'yalan söyleme hırsızlık yap-
mışsın' dedim ve arkasından yaka-
ladım. O da belindeki silahı çıkarıp
ben kaçarken arkamdan 3-4 el ateş
etti. Ben zikzak yaparak kaçtım.
Sonra kızı yakaladık. Kız da poşe-
tin içinden 2 tişört çıkardı" dedi.
Polisteki işlemlerinin ardından
Merve K. savcılık talimatıyla ser-
best bırakılırken Özhan K. ise adli-
yeye sevk edildi. Özhan K.
çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. DHA
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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 Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Ertuğrul Akbay uğurlandıTürk basınında 
röportaj denilince

akla gelen ilk 
isimlerden biri olan

gazeteci yazar
Ertuğrul Akbay, son

yolculuğuna
uğurlandı

80 yAşındA haya-
tını kaybeden Ertuğ-
rul Akbay için ilk

olarak Sözcü'nün Halkalı'daki
merkez binası önünde tören
düzenlendi. Törene Sözcü çalı-
şanları, Ertuğrul Akbay’ın ai-
lesi, dostları, çok sayıda
siyasetçi katıldı. Akbay'ın cena-
zesi daha sonra cenaze töreni-

nin yapılacağı Zincirlikuyu Ca-
mii'ne getirildi. Cami avlusunda
taziyeleri ailesi kabul etti. Bu-
rada yapılan cenaze törenine
medya, siyaset ve iş dünyasın-
dan çok sayıda isim katıldı. 

Mesleğe 1965'te başladı

Ertuğrul Akbay'ın cenazesi kılı-
nan cenaze namazının ardın-

dan Zincirlikuyu'daki Aile Me-
zarlığı'nda toprağa verildi. Ga-
zeteci Ertuğrul Akbay, 1938
yılında doğdu. Gazeteciliğe
1965 yılında Hürriyet gazete-
sinde başlayan Akbay, 1985 yı-
lında "Gölge Adam" gazetesini
çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun
Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.
DHA
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ARKAMDAN 3-4 EL ATEŞ ETTİ
Saldırıya uğrayan mağaza çalışanı İsmial D. "Bir
bayan ile bir erkek geldi. Mağazada ürünlere
baktılar. Erkek 2 üst üste 2 pantolon ve 1 kazak
giymiş. Çıkacağı sırada, 'bunlar nereden çıktı'
dedim, 'bunlar benim' dedi. Ona 'yalan söyleme
hırsızlık yapmışsın' dedim ve arkasından yakala-
dım. O da belindeki silahı çıkarıp ben kaçarken
arkamdan 3-4 el ateş etti" diye konuştu. 

Bağcılar TEM Bağlantı yolunda
meydana gelen kazada 3 kişi yara-
landı. Kamyonetin kırılan ön camın-

dan çıkartılan yaralılara yoldan geçen diğer
sürücüler müdahale etti. Yola yatırılan yaralı-
lardan birinin başına yastık koyulurken, diğer
bir yaralıya da oturması için minder verildi.

Sağlık durumları iyi 

Bağcılar Mahmutbey-İstoç TEM Bağlantı Yo-
lu'nda saat 08.00'da meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre abdullah Uslu yönetimindeki 34
clB 85 plakalı meyve-sebze yüklü kamyonetin
henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon haki-
miyetini kaybetti. Kamyonet yan yatarken,
içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen
diğer sürücüler yaralıları kamyonetin kırılan ön
camından çıkartıp yola yatırdı. Bir sürücü kam-
yon şoförü Uslu'nun başının altına aracında bu-
lunan yastığı koydu. Diğer bir yaralıya da
minder verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen
ambulanslar yaralılara olay yerinde ilk müda-
haleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ya-
ralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken
polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. DHa

Bıçaklı gaspı şaka sandılar 
Sultangazi'de yolda yürüyen Pakistan uyruklu bir kişi 3 kişi tarafından gasp edildi. Gaspçılar,
darp edip bacağından bıçakladıkları kişinin telefonunu ve bir miktar parasını alarak kaçtı

İsmetpAşA Mahal-
lesi'nde, tekstil fir-
masında çalışan

Pakistan uyruklu bir kişinin boş
bir arazide 3 kişi yolunu kesti.
Şüpheliler Pakistan uyruklu ki-
şiyi darp edip, bacağından bı-
çakladıktan sonra cep

telefonunu ve bir miktar para-
sını gasp etti. Şüpheliler daha
sonra buradan kaçtı. Olayı
gören ve Pakistan uyruklu ki-
şiyle gaspçıların şakalaştıklarını
zanneden görgü tanıkları,
gaspa uğrayan kişinin bacağın-
dan kan geldiğini görünce du-

rumu sağlık ve polise haber
verdi. Yaralı, sağlık ekipleri ta-
rafından hastaneye kaldırılır-
ken, sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Polis şüpheli-
leri yakalamak için çalışma
başlattı.

Koştuk ama yetişemedik

Bir görgü tanığı, "Biz ileride
oturuyorduk. İlk başta şakalaş-
tıklarını zannettik. Bıçak yara-
larını gördüğümüzde o an
anladık zaten. Peşinden koştuk
ama yetişemedik" derken, bir
başka görgü tanıdığı da, "Üç
kişilerdi. Biri gırtlağını sıkı-
yordu, biri cebine daldı, biri de
yumrukla vuruyordu. Gasp et-
tiler. O arada birkaç sefer bıçağı
salladılar. Telefonunu ve 220
TL de parasını almışlar" diye
olayı anlattı. DHA

Mahsur kalan 
7 kişi kurtarıldı

Beyoğlu'ndAn bir ote-
lin bodrum katındaki ça-
maşırhanede yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından
kısa sürede söndürüldü. Oteli kapla-
yan dumanlar nedeniyle mahsur
kalan 7 kişi de itfaiye ekipleri tarafın-
dan kurtarıldı.

Oteli duman kapladı

Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi,
Ekrem Tur sokağındaki 3 katlı bir
otelin bodrum katındaki çamaşır-
hane kısmında iddiaya göre ku-
rutma makinesinden yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Beyoğlu ve
Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle oteli yoğun
duman kapladı. Yangın itfaiye ekip-
leri tarafından kısa sürede söndürü-
lürken, duman nedeniyle dışarı
çıkamayarak mahsur kalan 7 kişiyi
de itfaiye kurtarıldı. Bir kişinin ise
dumandan etkilendiği öğrenildi.
Dumandan etkilenen kişi ambulan-
sla hastaneye kaldırıldı. DHA

Kadın sürücü
araçta sıkıştı

ArnAvutköy'de kam-
yonetle araç çarpıştığı
kazada otomobilde sıkı-

şan sürücüyü itfaiye ekipleri kur-
tardı. Ambulansla hastaneye
kaldırılan sürücünün vücudunda
kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza
saat 08.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre Arna-
vutköy'den Haraççı istikametine
gitmekte olan Yasemin Mollalar'ın
kullandığı 34 PC 6272 plakalı oto-
mobil, 34 ZC 3909 plakalı kamyo-
nete arkadan çarptı. 

Bariyerlere 
çarparak durabildi

Çarpmanın etkisiyle savrulan her
iki araç bariyerlere çarparak dura-
bildi. Kamyonet sürücüsünün yara
almadan atlattığı kazada otomobil
sürücüsü Yasemin Mollalar araç
içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ih-
barı üzerine kaza yerine sağlık,
polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mollalar, itfaiye ekiplerinin müda-
halesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ambulansla Arnavutköy Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadı-
nın vücudunda kırıklar olduğu öğ-
renildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy,
Haraççı Güney Çevre Yolu bir süre
trafiğe kapatıldı. DHA

Ön camdan çıkarıldılar

PARA VAR 
HUZUR YOK

Pearl of Silivri

Otelleri bulunan bir iş adamının oğlu Özhan K., Avcılar'da
kız arkadaşıyla girdiği mağazanın kabininde kendi 
pantolonunun altına giydiği 2 kot pantolon ve üzerine
giydiği kazakla dışarı çıkarken, durumu fark eden 
çalışana doğru 4 el ateş ederek kaçtı



çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, İstanbul’da bu-
lunduğu temaslar kapsamında

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'ndaki
Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret
etti. Programa, Bakan Kurum’un yanı sıra
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek,
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı
Murat Aydın ve AK Parti Beykoz İlçe Baş-
kanı Muhammed Hanefi Dilmaç ve çok
sayıda partili yer aldı. Partililerle selamla-
şan Bakan Kurum burada bir konuşma
gerçekleştirdi. Kurum, “Bugüne kadar
50'ye yakın şehre 100'ün üzerinde ziyarette
bulunduk. Gittiğimiz illerde şehrin ilçele-
rindeki ihtiyaçları konuşarak onlara ilişkin
kararlar aldık. Beykoz'da arazinin büyük
bir kısmı sit alanı ve 2B ile alakalı bir süre-
cimiz işledi. Bu süreci Yücel Başkanımız
çok güzel bir noktaya getirdi ve hemen
hemen Beykoz'un tamamında 2B'ye ilişkin
süreci tamamladık. Bir taraftan da tapu iş-
lemleri devam ediyor. İnşallah en yakın
zamanda da bütün tapu sürecini bitirmek
suretiyle Beykoz'daki mülkiyet problemini
çözmüş olacağız" dedi.

Planlamaya ihtiyaç var

Bakan Kurum Beykoz’daki planlama ve
kentsel dönüşüm süreciyle ilgili olarak,
“Bu ihtiyacı da o ilçedeki vatandaşları-

mızla ve o mahalledeki muhtarlarımızla
birlikte onların rızası çerçevesinde Bey-
koz'un doğal güzelliğini ve tarihini bozma-
yacak şekilde az katlı, yatay yapılaşma
ama vatandaşımızı da mağdur etmeyecek
şekilde bir kentsel dönüşüm çalışmasını
hep birlikte yürüteceğiz. Buna ilişkin de
hem Yücel Başkanın devam eden projeleri
var hem de Murat Başkanın yapacağı bir-
çok proje var. Bizde Bakanlık olarak ken-
tin, şehrin, ilçenin ihtiyacı olan bu kentsel
dönüşüm projelerinde hem toplu konut
idaresi başkanlığımızla fiilen sahada ola-
cağız hem de belediyelerimizin bu işi ya-
pabilmesine ilişkin de tam dört milyar lira
kaynak aktardık. O Dört milyar liralık kay-
nakla da yüzde 50'ye kadar faiz desteği
vermek suretiyle bu kentsel dönüşüm sü-
recini hızlı ve kararlı bir şekilde yürütmek
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçede yeşil alan çok 

Bakan Kurum, “Beykoz'da kişi başı 50
metrekareye varan yeşil alan miktarı var.
Hedefimiz bizim tüm Türkiye ortalama-
sında 15 metrekareye gelmek. Bu çerçe-
vede de her ilimizde her ilçemizde bir
millet bahçesi projemiz var. O millet bah-
çesi projeleri çerçevesinde de bu çalışma-
larımızı yürütüyor ve içinde bisiklet
yollarının ve yürüyüş yollarının olduğu o

millet bahçelerini de inşa etmeye gayret
gösteriyoruz. Beykoz'da sahil güzerga-
hında ve o konularımızda da vatandaşımı-
zın süreklilik arz eden bir bisiklet yolu
projemiz var. Biz de bakanlık olarak şehrin
içinde Beykoz'da o bisikletle gezebileceği-

miz süreci sağlamış olacağız ve
hafta sonu kadınlarımız, çocuk-
larımız, gençlerimiz bisiklete
binip o Beykoz içinde gönül ra-
hatlığıyla gezebilecekler” şek-
linde konuştu. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kap-
samında İYİ Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği

kahvaltıda konuşan CHP Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan Akgün,
"Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım buraya
metro ve metrobüs getiriyorlar? Sorgula-
yacaksınız. 2003’ten beri bizi enayi yerine
mi koydunuz? Buraya aday olan arkada-
şın hiçbir görev yetkisi olmadığı halde
size hem metro hem de metrobüs getire-
ceğim diyor. 28 Mart 2018’de benim kar-
şımdaki aday Uysal televizyonların
önünde Silivri’ye kadar metrobüs gitmez
dedi. Kadir Topbaş tarafından uygula-
maya konulan metrobüs hattını yapama-
yız mümkün değildir dedi ve rafa kaldırdı.
Karşımıza gelen aday sanki biz onları bil-
miyoruz, unuttuk zannediyor. Bizim aklı-

mızla alay ediyor” ifadesini kullandı. 

Biz aptal mıyız?

Akgün, “Büyükçekmece’de 2003’ten beri
her seçim öncesinde size metrobüs ve
metro yapıyorlarsa, size iyi otobüs gön-
deriyorlarsa o zaman bunu iyi değerlen-
dirin. Sayın Uysal, bizim aklımızla neden
alay ediyorsunuz? Biz aptal mıyız? 25 yıl-
dır İstanbul’u siz yönetiyorsunuz. Büyük-
çekmece’ye metro, metrobüs getirmek
istediniz de biz mi engelledik? Bugüne
kadar enayi yerine koyulduk. Bize oy
verin buradan metroya binip gideceksiniz
diyorlar. Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Sayın Binali Yıldırım Büyükçekme-
ce’ye metro gelmez diyor. Buraya aday
olan arkadaşın hiçbir görev yetkisi olma-
dığı halde size hem metro hem de metro-

büs getireceğim diyor” açıklamasını
yaptı. 

Direnmek zorundayız

Büyükçekmece'nin çok sayıda boş
tarım arazizine sahip olduğunu belir-
ten Akgün, "Hedef bunlar. Başakşehir’i
nasıl beton şehir yaptılarsa, Bahçeşehir
nasıl betona teslim edildiyse, Büyük-
çekmece’de de aynı hedef vardır. Bü-
yükçekmece halkı olarak direnmek
zorundayız. Bahçeşehir müteahhitlerin
kazanması için beton bloklara teslim
edildi. Sayın Uysal’ı Kordonboyu ve
Mimarsinan sahillerine davet ediyo-
rum. O da bana Bahçeşehir bölge-
sinde beton yığınlarına girip kahve
ısmarlayacak mı? Hadi buyursun gel-
sin" diye konuştu. 
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Büyükçekmece 
Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün,
Ak Parti Adayı 

Uysal’ın 
Bahçeşehir ve 
Başakşehir’de 
geride beton 
yığınlarını 
bırakarak 

Büyükçekmece’ye
geldiğini 

belirterek, 
“Büyükçekmece
çok sayıda boş

tarım arazilerine 
sahip. Hedef 

bunlar” iddiasında
bulundu

T oplum, elementlerini insanların oluş-
turduğu bir sistemdir. Nasıl ki çok
hücreli bir organizma elementlerini

hücrelerin oluşturduğu bir sistemse, toplum
da insanlardan oluşan bir sistem.

Peki, insan ve hayvan, bunların her ikisi
de çok hücreli organizmalar, ikisi de hücre-
lerden oluşuyor, bir hayvanlar topluluğu 
olan sürüyle, insan toplumu arasındaki
fark nedir? 

İnsan, üretme yeteneğiyle hayvandan 
ayrılıyor. Hayvan, çevrenin karşısında “duy-
gusal reaksiyonlarla” hayatta kalma müca-
delesi vererek varlığını sürdürürken, insan,
buna ilaveten bilişsel bir faaliyetle üreterek
varoluyor. O halde, işin özü gelip üretim faa-
liyetine dayanmaktadır. Çünkü, üretim faali-
yeti-yeteneği, bütün hayvanlarda ortak olan
duygusal faaliyetlerin-yeteneklerin ötesinde

bilişsel (cognitive) bir faaliyettir-yetenektir.
Yani, ancak üretim ilişkileriyle birbirlerine
bağlı olan insanlar tarafından planlı bir şe-
kilde yapılabilir. Daha başka bir deyişle üre-
tim, belirli bir hedefe ulaşmak için plan
yaparak problem çözmeye dayanan kollektif
bir faaliyettir. İnsanlar ve toplumlar ancak
bu tür yaratıcı bir faaliyet içinde duygusal
benliklerinin yanı sıra bilişsel bir benliğe de
sahip olarak varolurlar-gerçekleşirler. Adına
“sürü” dediğimiz hayvanlar topluluğuyla,
elementlerini insanların oluşturduğu insan
toplumu arasındaki esasa ilişkin en önemli
farklılık buradadır.

Bilişsel faaliyette bulunabilme yeteneği
ise, direkt olarak, nörobiyolojik düzeyde,
Prefrontal korteks adı verilen “Önbeyin’in”
gelişimiyle ilgili bir olay olduğu için,  bu du-
rumda insan, daha o ilk andan itibaren, bir

yandan kendi içindeki biyo-
lojik hayvana ait duygusal varlığı
ve kimliğiyle yaşamı devam ettirme mücade-
lesi verirken, diğer yandan da, tıpkı iki katlı
bir bina gibi, üst katta -Önbeyin’de- bulunan
bilişsel işlem yapabilme yeteneğiyle ürete-
rek-üretim faaliyeti içinde kendini yaratarak
varlığını-kimliğini üreten ve sürdüren bir sis-
tem olarak ortaya çıkıyor...

Şimdi, insanın bu iki katlı biyolojik yapı-
sını temel alarak yola devam edersek, "bir
dava uğruna kendini feda etme duygusunu"
şöyle açıklayabiliriz:

Örneğin, tek bir arının, arılar topluluğu-
nun  varlığı söz konusu olunca hiç düşünme-
den kendini feda etmesiyle (çünkü, bu
durumda onun bireysel olarak kendi varo-
luşu da sürünün varlığına bağlıdır), bir top-

lum yaratığı olan, ancak toplumsal üretim
faaliyeti içinde varolabilen insanın kendisini
içinde bulunduğu toplum için  feda etmesi
arasında çok önemli bir fark vardır. 

Birincisinde, yani arı örneğinde, kendini
"feda etme" eylemi (onlarda 'Önbeyin' denilen
alt sistem bulunmadığı için) tamamen bilinç
dışı duygusal bir reaksiyondan-refleksten
kaynaklanırken, sıra insana gelince  olay hiç
de o kadar basit değildir... 

Çünkü, bir insanın içinde yaşadığı toplum
için, toplumsal varlık için kendini -kendi bi-
reysel varlığını- feda edebilmesinin yolu, aynı
zamanda, bu konuda onun bilişsel işlem me-
kanizmasının da onay vermesinden geçer.
Yani, öyle olmalıdır ki, örneğin ülke işgal al-
tındadır, ya da, toplumsal olarak varoluşu
tehdit eden başka çok önemli objektif bir
tehlike söz konusudur; ancak bu durumdadır
ki, insan, aynı zamanda kendi bireysel varlı-
ğını da korumak uğruna toplumu için kendi-
sini feda edebilir.

Peki, ideoloji neresinde bu işin ve nasıl
devreye giriyor?

İnsan ve insan toplumu söz konusu olduğu
zaman her şey hayvanlardaki kadar basit bir
şekilde olup bitmiyor demiştik. 

Soru şu şimdi: İnsanlar her durumda
sahip oldukları bilişsel yeteneklerini kullana-
rak mı karar verirler?

Hayır! Hayır, çünkü işin bir de duygusal
kimlik oluşturma yanı -ideolojik yanı- var-
dır! Bu durumda, yani duygusal kimliğinin
bilişsel mekanizmaları kontrolü altına aldığı
durumlarda insan, tıpkı bir arı gibi, gene
aynı şekilde, otomatik olarak kendini feda
etme yoluna girebilir. Ama tabi bunun için
önce mutlaka  duygusal kimlik oluşturma
sürecinin ürünü olan ideolojinin -inancın-
onu bireysel varlığının ne kadar önemsiz ol-
duğu konusunda ikna etmesi gerekir!  Bunun
yolu ise, ideoloji adı verilen o hazır nöronal
programın tıpkı bir virüs gibi bilişsel dü-
şünme, bilgi üretme süreçlerinin gerçekleş-
tiği Önbeyin’i bloke etmesinden, onu devre
dışı bırakmasından geçiyor. Peki bunu nasıl
başarır ideoloji? Tıpkı bir virüs gibi beyne
nasıl girer?

tEK HEDEF
BOs ARAZILER

Bir dava uğruna ‘kendini 
feda etme’ duygusu (1)

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

Çok sayıda Büyükçekmeceli kadının bir araya geldiği kahvaltıya İYİ Parti İstanbul Milletvekili
Ümit Beyaz, Genel Başkan Baş Danışmanı Ersin Beyaz, İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı
Fatih Gürakar, Kadın Kolları Başkanı Çağla Kızılkoca ve belediye meclis üyesi adayları katıldı.

Uysal’ı
hedef

aldı

Mülkiyet sorunu çözülecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, “Beykoz'un
tamamında 2B'ye ilişkin süreci tamamladık. Bir taraftan da tapu işlemleri devam ediyor. İnşallah en yakın 
zamanda da bütün tapu sürecini bitirmek suretiyle Beykoz'daki mülkiyet problemini çözmüş olacağız” dedi

Bakan Murat kurum konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Türkiye’de 50 bin konutluk sosyal
konut projesi başlattık. 2 gün önce bu pro-
jeyi başlattık. Bugün TOkİ'ye gelen talebi
değerlendirdiğinizde tam 5 bin talep var.
Tüm ülkemizde 2 artı 1, 3 artı 1 konutların
olduğu, gazilerimize, şehit ailelerimize,
emeklilerimize ve alt ile orta gelir grubun-
daki vatandaşlarımıza yönelik bu projeye de
oldukça yoğun bir ilgi var. 2 artı 1 konutla-
rımızı tam 240 ay vadeyle veriyoruz kira
öder gibi 388 liradan başlayan taksitlerimiz
var. 388 lirayla artık kiranın da altında bir
bedelle ev sahibi olabilmenin önünü açtık.
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 67 ilimizde
bu projeyi gerçekleştiriyoruz ve bu proje çer-
çevesinde de inşallah 19 nisan'a kadar ta-
leplerimizi toplayacağız ve konut sahibi olan
vatandaşlarımıza konut edinmelerinin
önünü açmış olacağız. Beykoz bu noktada
bizim önemli bir ilçemiz."

50 bin konutluk proje

Kaldırımlardan
çOK UtANDIm

cumhuri-
yet Halk
Partisi

(CHP) Şişli Belediye
Başkan Adayı Muammer
Keskin, seçim çalışmala-
rına Teşvikiye Mahalle-
si’nde yaptığı esnaf
gezisiyle devam etti. Kes-
kin, CHP Grup Başkanve-
kili Özgür Özel, CHP
milletvekilleri Yüksel Man-
sur Kılınç ve Zeynel Emre
ile beraber Teşvikiye Mahal-
lesi’ndeki CHP Seçim İrti-
bat Bürosu’nun açılışını
gerçekleştirdi. Keskin, bu-
rada yaptığı konuşmada
"Bugün burayı gezerken tra-
fikten, kaldırımların halinden
utandım. Teşvikiye sadece yıl-
başında ışıkların açılıp sonra
da kapatıldığı bir anlayışa
layık değildir. Oluşturacağımız
mahalle meclisleriyle buradaki
sorunları buradakilerle çözece-
ğiz. Ben utanma duygusu olan
biriyim. Yanlış bir iş yaparsam

aranıza çıkıp yüzünüze baka-
mam. Öncelikle kadınların, 
çocukların, evcil ve sokak hay-
vanlarının sorunlarına eğilece-
ğiz" dedi.

4 kere randevu istediler

Ardından Teşvikiye Mıstık
Parkı’na geçen CHP’liler bu-
rada küçük çapta bir miting dü-
zenledi. İlk olarak söz alan
Özgür Özel DSP’nin artık Ka-
raoğlan'ın DSP'si olmadığını
söyleyerek “Seçimden önce
AKP ile ittifak yapabiliriz diyen
bir DSP vardı. 4 kere saraydan
randevu istediler ama görüşe-
mediler. Karaoğlan'ın ve Ata-
türk’ün kemiklerini sızlatıyorlar"
diye konuştu. 

Soygun düzeni bitecek

Sonrasında söz alan Keskin de
31 Mart’ta en yüksek oyu ala-
caklarını söyleyerek, "1 Nisan’da
sokağa çıkacağım ve bir Şişlili
olarak sorunları çözmeye başla-
yacağım. Şişli'nin trafiğini, yeşil
alan ve otopark sorununu siz-
den aldığımız güçle öncelikli
olarak çözeceğiz. 20 yılı aşkın
süredir süregelen soygun düze-
nini bitirip Şişli'nin kaynaklarını
Şişli’ye aktaracağız" açıklama-
sını yaptı. 
Teşvikiye Mahallesi’nde halkın
yoğun ilgi gösterdiği Keskin,
herkesin sorunlarını tek tek din-
ledi, not aldı. Gezisi sırasında
çok sayıda Şişlili Keskin’e sevgi
gösterisinde bulundu.

BEYOĞLU’NDAN BAŞLIYORUZ!
Belediye Başkan
Adayı Alper Taş, seçim
kampanyasının star-

tını, 7 Mart Perşembe günü Ses
Tiyatrosu’nda düzenlediği tanıtım
toplantısıyla verdi. Taş, seçim
programını, yerel yönetim anlayı-
şını ve projelerini açıkladı. Toplan-
tıya basın mensupları, CHP
milletvekilleri, sanatçılar, yazarlar,
akademisyenler, demokratik kitle
örgütü ile yerel dernek temsilci-
leri, muhtarlar ve çok sayıda
yurttaş katıldı. Burada konuşan
Taş, "Türkiye'nin değişimine Be-
yoğlu'ndan başlıyoruz" dedi. 

31 Mart başlangıç olacak

Konuşmasında Beyoğlu’nun
çok değerli bir bölge olduğunu
ve bu değerini kaybettiğini be-

lirten Alper Taş, "Neşemizi, sanatı-
mızı, kültürümüzü, hayatımızı
kaybettik. Bunları bizden aldılar.
Beyoğlu’nu bir beton yığınına çe-
virdiler; ağaca, yeşile düşman ol-
dular. Bütün kültürlerin birleştiği
bu zenginlikten Beyoğlu’nu mah-
rum ettiler" diye konuştu. “Biz ço-
ğunluğuz, biz halkız, yalnızca biz
istersek değişir yarınlar” diyen Taş,
"Dünyanın en renkli merkezlerin-
den biri olarak bildiğimiz Be-
yoğlu’nun, bugün insanların
kaçtığı bir yer haline geldi. Bu de-
ğerin yeniden iade edilmesi gere-
kir. Esas konu, Beyoğlu’nda
seçimleri kazanmak değil, Beyoğ-
lu’na onurunu, özgürlüğünü ve
zenginliğini yeniden kazandırmak.
31 Mart bir başlangıç noktası ola-
racak” ifadelerini kullandı. 

Kadınlara özel kahvaltı
KüçüKçeKmece
Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, 8

Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Küçükçekmece
Belediyesi’nin kadın çalışanla-
rına kahvaltı verdi. Küçükçek-
mece Belediyesi Nikah
Sarayı’nda düzenlenen kahv-
altı programına Küçükçek-
mece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, eşi Nilgün
Karadeniz ve Küçükçek-
mece Belediyesi’ndeki
kadın çalışanlar katıldı.
Kadın çalışanlarıyla
birlikte kahvaltı yapan
Temel Karadeniz, ka-
dınlar gününde
önemli mesajlar
verdi. Kadınlarla
kahvaltıda bir araya
gelen Karadeniz,

herkesin 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nü kutlayarak;
“Bu kadar çok kadın çalışanı-
mız olduğu için Küçükçek-
mece Belediyesi ile gurur
duyuyorum. Gerçekten kadın
elinin belli yerlere dokunması
çok önemli. Belediyecilikteki
kadın hassasiyeti çok önemli.
İnşallah Küçükçekmece için
üretmenin ne kadar güzel ol-
duğunu birlikte yaşayacağız”
açıklamasını yaptı. 

Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum



M altepe Belediyesi, 214 belediye
arasından 'Kadın Dostu İlçe' ola-
rak ilk 10 belediye arasına girdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politi-
kaların geliştirilmesine katkı sunmak ama-
cıyla; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne
bağlı Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-
tırma Vakfı (TEPAV) tarafından 'Karşılaş-
tırmalı Olarak Türkiye’de Kadın Dostu
İlçeler' raporu hazırlandı. Rapor, 'Belediye-
lerin Stratejik Planlarında Kadın' ve 'Sosyal
Medyada Kadın' olmak üzere iki başlık
üzerinden incelendi. Raporda kadın dostu
ilçeler, kadınların yerel hizmetlere, istihdam
olanaklarına ve yerel yönetimlerin plan-
lama ve karar alma süreçlerine katılımını
sağlayarak, erkekler ile birlikte kent yaşa-
mın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer al-
masını destekleyen ilçeler olarak

tanımlandı. Bu kapsamda Maltepe Beledi-
yesi, 214 belediye arasından stratejik pla-
nında kadına en çok yere veren ilk 10
belediye arasına girdi.

80 kez kadın kelimesi geçti

Raporda, Maltepe Belediyesi'nin 80 kez
kadın kelimesinin geçtiği 2015-2019 Strate-
jik Planı’ndan şu şekilde söz edildi: "Mal-
tepe (İstanbul) İlçe Belediyesi, Stratejik
Planı’nda, kadına yönelik şiddetin azaltıl-
ması için temel amaç ve eylemlerini sırala-
mıştır. Planda kadına yönelik şiddetin
önlenmesinin temel hedefler arasında ol-
duğu belirtilmiş ve bu kapsamda faaliyet
alanlarına yer verilmiştir. Kadına yönelik
şiddetin önlenmesi için eğitim materyalleri-
nin hazırlanması, farklı sebeplerden dolayı
(şiddet, fuhuş, insan ticareti, madde ba-

ğımlısı) mağdur olan kadınlar için ihtisas-
laşmış konukevlerinin açılması, bu kişilerin
ekonomik hayata kazandırılması, kent
planlamalarının kadınların güvenliğini sağ-
layacak şekilde oluşturulması, plan kapsa-
mında hedeflenmiştir."

Maltepeli kadınların eseri

Maltepe Belediyesi’nin stratejik raporunda
kadına dönük en çok aranan ilk 10 keli-
meyse, şöyle sıralandı: "Erkek kadın”,
“kadın erkek”, “kadına yönelik”, “kalan ka-
dınların”, “kadınlara yönelik”, “kadınlar
ve…”, “ve kadın mağduru kadınlar”,
“kadın sığınma”, “planı kadın”, “kadınlar
için.” Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
“Maltepe’mizde kadınlar, hak ettikleri yeri
daha çok alacaklar. Bu onur, Maltepeli ka-
dınların eseridir” dedi. DHA
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İSTANBUL
ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

İ nsan evladı yaşamını devam ettirirken kan
ve hısım bağıyla istemeden akrabada ve
dost edinir bir de ortak değerler temelinde

bilerek ve isteyerek yakın dostlar edinir. Sonra-
dan edindiği dostlar ki iş ve sosyal yaşamında de-
neyerek acı da olsa gerçeklerle mücadele ederek
sınayarak, imkânlarını paylaşarak ve güvenerek
elde eder birlikler kurar.

Güven, itimat, sadakat ve ortak değerlerin
belli kurallar çerçevesindedir. “Özellikle emek
sermaye çelişkisinin” başat olduğu günümüz top-
lumunda kibirlik, şımarıklık, bencillik, ukalalık,
her şeye sahip olma, cümleye ben başlarım nok-
tayı da ben koyarım diyen zihniyet ve ona biat
edenler dostluğu bozan ve nifak sokan kişilerdir
ki bunlarla dostluk geçici yol arkadaşlığından
öte olamaz.

Seçimsiz bir yıl geçmiyor, geçmediği için aday
adayları ve sonunda adayların sokaklara hatta
evlerimize kadar girmekte. Adaylar ki kendilerine
“yönetici” ve “politikacı” denilenler (istisnalar
hariç) “madrabazlar” olmayacak şeyler üzerine
söz verip vatandaşları “kandırmaya” çalışmakta. 

Hatta yıllardır iktidarda olup da yolsuzluktan,
çalıp çırpandan şikâyet etmekte.

Yıllardır iktidarda olup da çetelere ve imtiyazlı
kişilerin ayrıcalıklarından sitem etmekte

Yıllardır iktidarda olup da asker, polis, yargı
ve diğer devlet kuruluşlarındaki paralel yapılar-
dan ve onların baskı ve şiddetinden dert 
yanmakta.

Yıllardır iktidar da olup da kaçak imar yapıla-
rından, çevreyi ve doğayı kirletmelerinden, eğiti-
min yazboz tahtasına dönüşmesinden,
sağlığın sosyal güvencenin yetersizliğinden,
çalışan ve emeklinin açlık sınırında yaşam savaşı
vermesinden,
bilimin yerlerde süründürülmesinden,
üretimin değil dış alımın teşvik edilip üreticiler-
den dert yanması,
hele ki demokratik hak ve özgürlükleri dile geti-
renlerin başına neler geldiğini kamuoyuna açıkla-
mayanlar öyle vaatler veriyorlar ki geçmişteki
politikacıları aratmakta. 

Yurttaş dün dertlerini dinleyen politikacıların
notlarını sigara paketlerinin arkasına yazıp sonra
da toplantı bittiğinde çöpe atanları unutmadı. 

Bugünde aynı yolu izleyen politikacılar/madra-
bazlar meydanlara arzı endam edip “işkembe-i
kübradan” attıklarına şahit olmaktayız. Günü-
müzdekiler daha da ileri gidip yurttaşlarına bu
dünya da huzur yüzü gösteremeyenler hatta
köprü ve yolları ücretli yapanlar sırat köprüsün-
den ücretsiz geçiş ve cennette beleşe arsa vaat 
etmekte.

Hayatımızda yer alan bu kişiler daha ne kadar
işkembeden atmaya devam edecek ve ne kadar
bunlara tahammül edeceğiz?

ZAYİ İLANLARI
Esenyurt vergi dairesi müdürlüğünün 29935905518 

T.C numaralı mükellefiyim Seri A Sıra No 001001-001050
arası 50 adet gider pusulamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Nevim KAYA 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
HUSSEIN HAJIMOHAMAD 99995562914

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
MESMAH RAWI MOMAMMED AHMED 99377674990 
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Hayatımızda 
zorla yer alanlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı TEPAV tarafından yapılan 'kadın dostu ilçe' araştırmasında
Maltepe, ilk 10 belediye arasına girdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’mizde kadınlar,
hak ettikleri yeri daha çok alacaklar. Bu onur, Maltepeli kadınlarımızın eseridir” ifadelerini kullandı

KadIn dostu 
IlCe Maltepe

Kadınlar 8 Mart’ta

calısMayacaK
Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair verdiği mesajda, “Büyükşehir Belediye Başkanı
seçilirsem kadınlar 8 Mart'ta çalışmayacak, keyif yapacak. Erkekler, kadınlardan daha fazla çalışacak” dedi

CHP İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı Ekrem
İmamoğlu, seçim çalışmala-

rını Sancaktepe'de sürdürdü. İmamoğlu,
"Kadim İstanbul'da 250 bin okuma
yazma bilmeyen 15 yaş üstü insan var.
Bunun da yüzde 85'i kadın. Dünya
Emekçi Kadınlar Günü'ndeyiz. Ben
hangi kadınların bu gününü kutluyorum
biliyor musunuz? Bu şehirde çocuklarını
yetiştiremez, çocuklarının ihtiyaçlarını gi-
deremez durumdaki emekçi kadınların
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlu-
yorum. Bizim bunu tersine çevirmemiz
lazım. Hangi ilçede oturursa otursun Ba-
kırköy'deki, Beşiktaş'taki, Kadıköy'deki,
Esenler'deki, Bağcılar'daki çocuklarımızın
annelerini eşitlediğimiz bir İstanbul inşa
etmeliyiz. O zaman bu şehir mutlu ve ke-
yifli bir şehir olur. O zaman biz 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü anca o
zaman kutlayabiliriz. Birbirimizi aldat-
mayalım. Bu ülkeye dair verileri söyledi-
ğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki
önüne verdiler bir kağıt okuyor, okuyalım
o zaman. 2005 yılında kadın eşitliği sıra-
lamasında dünyada 105. sıradaydık,
şimdi 131. sıradayız, gerilemişiz. 26 sıra
yukarı çıkmadık, aşağı indik. Bu ülkede ve
şehirde kadınlar çalışmıyor. Kadının ha-
yata katılmadığı bir toplumda refah, mut-
luluk ve zenginlik yakalama şansınız
yoktur" ifadelerini kullandı.

Kadınları hayata katmak gerek

"Bu şehre göç eden kadınları hayata kat-
mak gerek" diyen İmamoğlu, "Büyükşehir
Belediyesi'nde yüzde 3 seviyesinde üst yö-
netimlerde kadınlar çalışıyor. Biz Büyük-
şehir Belediyesi'nde seçildiğimizde, ben
bunun sözünü veriyorum, kendi beledi-
yemde bu şansı elde ettim, burada da gö-

receksiniz en az yüzde 40'lara kadar ka-
dınların Büyükşehir Belediyesi'nde ça-
lışma oranlarını yükselteceğiz. Kadınlar
Büyükşehir Belediyesi'nde çalışacak.
Bütün belediyelerin buna dikkat etmesi
lazım. Cinsiyete dayalı iş sözleşmesi yapı-
yoruz. 4 yıldır Beylikdüzü Belediyesi'nde-
yim, 3 yıldır bugün kadınların izin günü,
ben izin verdim kardeşim. Kadınlar keyif
yapacak. Aynı şey Büyükşehir Belediye-
si'ne geldiğimde de geçerli, çalışanlara da
seslenmek istiyorum, tek bir çalışanımızın
ekmeğine dokunmayacağız. Bir söz daha
vereyim  8 Mart'ta Büyükşehir Belediye-
si'nde çalışanlarının da tatil günü olacak.
Erkekler kadınlardan biraz daha fazla ça-
lışacak" şeklinde konuştu.

Evlerine ekmek götürebilmeli 

İmamoğlu, program sonrasında Sancak-
tepe'de bulunan bir tekstil firması çalışan-
larıyla bir araya geldi. İmamoğlu,
"İstanbul'da 10 kadının 7'si çalışmıyor. Siz
o çalışan 3 kişiden birisiniz, bu çok

önemli bir şey. Evinin bütçesine katkı su-
namayan kadın sayısı artarsa, o şehirde
fakirlik artar. Dolayısıyla, kadınların evine
ekmek götürmesi lazım. Kadınlar ile bir-
likte İstanbul'u alıp, her yere ücretsiz git-
meleri için kart vereceğim. Anneler için bu
önemli. Sizin bütçenize katkı sunmak isti-
yorum, Aynı zamanda 18-25 yaş arası
kadınlara da indirimli kart vereceğiz.
Kadın sağlığı merkezlerini İstanbul'da
yaygınlaştıracağız. Kadınların çocuklarını
kreşe vermelerini sağlayacağız, anneler
gönül rahatlığı ile çalışabilsinler diye.
Tüm bunları içeren bir süreç hazırlıyoruz.
Kadınların çalışması çok önemli, kadınla-
rın mutlu olması benim için çok önemli.
Kadınların şehirde güvenle gezebilmesi
de benim için önemli. Emeğinize sağlık,
ekmeğinize kazanıyorsunuz. Evinize ben-
den ve Özgen Nama'dan selam götürün"
dedi. Burada çalışan kadınların da 8
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan
İmamoğlu, karanfil dağıttı.
DHA

Cumhuriyet 
tekrar rayına
oturtulmalı

300 MOR fötür şapkalı
kadının hakların eşitli-
ğini savunmak, kadına

uygulanan fiziksel ve psikolojik şid-
dete dur demek, ezilenlerin seslerini
duyurmak için biraya geldiği Bü-
yükçekmece’de 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, kadının toplum
hayatında ve siyasi hayatta daha iyi
yerinin olabilmesi için demokrasi-
nin şart olduğuna vurgu yaparak;
“İnsan hak ve özgürlüklerine ina-
nacaksınız. Kadının da erkek gibi
eşit şartlarda yaratıldığını özümse-
yeceksiniz. Cumhuriyeti tekrar ra-
yına oturtmak zorundayız. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün göster-
miş olduğu aydınlık yolda sonuna
kadar yürüyerek hedefe ulaşacağız”
dedi.

Ükede önce 
demokrasi olmalı

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, kadınların 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nü kutlayarak şu şekilde ko-
nuştu: “Dünya Bankası’nın 187
ülke arasında yapmış olduğu araş-
tırmaya göre Türkiye’deki kadının
yeri 85’inci sırada. Kadının toplum
hayatında ve siyasi hayatta daha iyi
yerinin olabilmesi için ülkede önce
demokrasi olmalı. İnsan hak ve öz-
gürlüklerine inanacaksınız. Kadının
da erkek gibi eşit şartlarda yaratıldı-
ğını özümseyeceksiniz ve yöne-
timde aynı eşitliği sağlayacaksınız.
O zaman bunun adına demokrasi
denir. Bunun olabilmesi için sadece
iktidar yetmiyor. Eğitim şartlarının
Avrupa standartlarına yükseltilmesi
gerekiyor. Köy Enstitülerinin
Kore’deki gibi modernleştirilerek
devam ettirilmesi milleti eğitmekten
geçer. Siyasetçiler bu milleti rasyo-
nel anlamda eğitmekten kaçınarak
ülkeyi daha cahil tabakayla yönete-
lim fikriyle devam ederlerse ülkece
4’üncü, 5’inci sınıfa düşeceğiz. Ka-
dının toplum hayatında daha iyi
yerlerde olabildiği günleri inşallah
görürüz"

Kadın olmadan 
özgürlük gelmez

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nü kutlayan Belediye
İş Sendikası Genel Başkanı Nihat
Yurdakul, “Gelin hep birlikte laik
Cumhuriyetimize sahip çıkalım.
Kadınlar olmadan bu ülkeye öz-
gürlük ve demokrasi gelmez. Hep
birlikte el ele verelim erkek egemen-
liğini bir tarafa bırakalım birlikte
mücadele edelim” dedi. 8 Mart
Dünya Kadınlar gününde CHP
Milletvekili Gülsün Bilgehan ve Ta-
rihçi – Yazar Sacide Bolcan’ın ko-
nuşmacı olduğu "21. Yüzyılda
Türk Kadını” konulu söyleşiye ka-
dınları ilgisi çok yoğun oldu. Baş-
kan Dr. Hasan Akgün, CHP
Milletvekili Gülsün Bilgehan, Bele-
diye İş Sendikası Genel Başkanı
Nihat Yurdakul ve Belediye Başkan
Danışmanı Tarihçi – Yazar Sacide
Bolcan’a teşekkür ederek çiçek ve
plaket takdim etti. 

Işık, mangalın
başına geçti

AK PArti Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mustafa Necati
Işık, Kadınlar Günü’nde düzen-

lenen etkinlikte kadınlara balık dağıttı.
Konuşmasında ise ilk olarak Beylik-
düzü’nde AK Parti’nin kazanacağını ifade
eden Mustafa Necati Işık, “Dünya Kadın-
lar Günü’nüzü kutluyorum. Kadınlarımı-
zın nereye eli değmiş ve nerede bir şey
yapmışsa orası hep kalkınmıştır. istan-
bul’un en genç Belediye Başkanı adayı
olan bu kardeşiniz de sizinle çalışacak,
koşacak ve Beylikdüzü’ne değer kata-
cak” diye konuştu. Beylikdüzü’nde 10
mahalle olduğunu ve bu kalabalık nüfusa
rağmen hala 1 adet kültür merkezi oldu-
ğunu ifade eden Işık, “1 adet de spor
merkezi var o da zaten AK Parti döne-
minde yapıldı. Ancak şimdi yenilerini ka-
zandırma zamanı” açıklamalarında
bulundu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepe’mizde kadınlar, hak ettikleri
yeri daha çok alacaklar. Bu onur, Maltepeli kadınların eseridir” dedi.
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artır-
manın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin
şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik or-
tamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri ve-
rildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyen-
lerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/03/2019

1.İhale Tarihi : 22/04/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : TAVUKÇUYOLU CAD. ŞAH SK. NO:10 

Y.DUDULLU (GÜVEN YEDİEMİNLİK) ÜMRANİYE/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Kalem KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 2.940,00 11   %18 

1.İhale Tarihi : 25/04/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
2.İhale Tarihi : 10/05/2019 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
İhale Yeri : KURNA KÖY SULUCA SK. NO:14 PENDİK/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

2 84.000,00 1 Adet  %18 

1.İhale Tarihi : 25/04/2019 günü, saat 13:45 - 13:50 arası.
2.İhale Tarihi : 10/05/2019 günü, saat 13:45 - 13:50 arası.
İhale Yeri : KURNA KÖY SULUCA SK. NO:14 PENDİK/İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
3 42.300,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 22/04/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : TAVUKÇUYOLU CAD. ŞAH SK. NO:10 Y.DUDULLU 

(GÜVEN YEDİEMİNLİK) ÜMRANİYE/İSTANBUL
No      Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
4 40.000,00 1   %1 

1.İhale Tarihi : 22/04/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2019 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.
İhale Yeri : ESENEVLER MAH. FİLİZLER SK. NO:35 (İNALLAR 

YEDİEMİN OTOPARKI) ÜMRANİYE/İSTANBUL - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
5 40.000,00 1   %1 

1.İhale Tarihi : 22/04/2019 günü, saat 12:45 - 12:50 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2019 günü, saat 12:45 - 12:50 arası.
İhale Yeri : ESENEVLER MAH. FİLİZLER SK. NO:35 

(İNALLAR YEDİEMİN OTOPARKI) ÜMRANİYE/İSTANBUL
No  Takdir Edilen Değeri TL. Adedi  KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
6      30.000,00 1   %1 

1.İhale Tarihi : 22/04/2019 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2019 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
İhale Yeri : ESENEVLER MAH. FİLİZLER SK. NO:35 (İNALLAR 

YEDİEMİN OTOPARKI) ÜMRANİYE/İSTANBUL
No  Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
7        26.500,00 1   %1 

1.İhale Tarihi : 22/04/2019 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2019 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.
İhale Yeri : ESENEVLER MAH. FİLİZLER SK. NO:35 (İNALLAR 

YEDİEMİN OTOPARKI) ÜMRANİYE/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL.  Adedi    KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
8 43.500,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 25/04/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 10/05/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : CEVİZLİ MAH. M.KEMAL CAD. ONAT SK. NO:18-2 KARTAL/İSTANBUL
No   Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi   KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
9 25.000,00 1      %1 

1.İhale Tarihi : 25/04/2019 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
2.İhale Tarihi : 10/05/2019 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
İhale Yeri : CEVİZLİ MAH. M.KEMAL CAD. ONAT SK. NO:18/2 KARTAL/İSTANBUL 
No   Takdir Edilen Değeri TL.   Adedi  KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
10 39.000,00 1      %1 

1.İhale Tarihi : 25/04/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 10/05/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : YALI MAH. F.ÇAKMAK CAD. EĞİTİMLER 

ÇIKMAZI SK. NO:7 MALTEPE/İSTANBUL
No   Takdir Edilen Değeri TL.  Adedi  KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
11 38.000,00 1       %1 

1.İhale Tarihi : 25/04/2019 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
2.İhale Tarihi : 10/05/2019 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
İhale Yeri : KURNA KÖY SULUCA SK. NO:14 PENDİK/İSTANBUL
No  Takdir Edilen Değeri TL. Adedi  KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
12 10.500,00 1   %18 

1.İhale Tarihi : 25/04/2019 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.
2.İhale Tarihi : 10/05/2019 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.
İhale Yeri : KURNA KÖY SULUCA SK. NO:14 PENDİK/İSTANBUL
No  Takdir Edilen Değeri TL.  Adedi   KDV   Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
13 6.700,00                       1       %1 

(İİK m.114/1, 114/3)
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MEVZUATDAN HABERLERI YOK!
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 'seçimde 5 bin polise oy kullandırılacak' şeklindeki iddiayı 
ortaya atanların mevzuatdan haberi olmadığını söyledi. “Çok telaşlanmış olmalılar ki bu tür şeylere yöneliyorlar” diyen
Uysal, “Büyükçekmce’de toplamda 500 görevli polis var ve o görevlilerin de oy kullanabilecekleri yerler zaten belli” dedi

Örnek No: 25*

MUHTELİF MARKA , MODEL , CİNS VE
EBATTA 11 KALEM MENKUL MAL (BUZ-
DOLABI,KLİMA VB. MENKUL MALLAR)

GROVE MARKA , SARI RENKLİ , LAS-
TİK TEKERLEKLİ TELESKOPİK VİNÇ.
VİNCİN ANAHTAR VE RUHSATI YOK.
LASTİKLER YIPRANMIŞ HALDE. VİN-
CİN ANA KARKAS VE KAPORTA AKSA-
MINDA ÇİZİK VE VURUKLAR MEVCUT.

DEMAG MARKA , V70 TİPİ , SARI RENKLİ ,
TELESKOPİK VİNÇ. VİNCİN ANAHTAR VE
RUHSATI YOK. SERİ/ŞASİ NO:20029. YAPIM
YILI : 1976. KALTIRMA KAPASİTESİ:10000 KG
(10 TON). VİNCİN LASTİKLERİ YIPRANMIŞ
HALDE. VİNCİN ANA KARKAS VE KAPORTA
AKSAMINDA ÇİZİK VE VURUKLAR MEVCUT.

34 GM 6079 PLAKALI , RENAULT MARKA , SYMBOL 1,4
TİPİ , 2010 MODEL , GRİ RENKLİ , OTOMOBİL ARAÇ.
ARACIN ANAHTARI MEVCUT. ARACIN RUHSATI YOK.
ARACIN SOL ÖN SİNYALİ KIRIK HALDE. ARACIN SOL TA-
RAFINDA YANIKLAR MEVCUT. ŞASE
NO:VF1LBNKSS41972918.ARACIN MUHTELİF YERLE-
RİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.

34 GM 6081 PLAKALI , RENAULT MARKA , CLIO SYMBOL AUT.
1,4 TİPİ , M1 SINIFI , 2010 MODEL , GRİ RENKLİ , AA SEDAN OTO-
MOBİL ARAÇ. ARACIN ANAHTAR VE RUHSATI YOK. ŞASİ
NO:VF1LBNKS541972920. ARACI BENZİNLİ MOTOR VE MANUEL
ŞANZIMANLIDIR. ARACIN ÖN TAMPONUNUN SAĞ KÖŞESİNDE
ÇİZİK MEVCUT. ARAÇ 4+1 KOLTUKLUDUR. ARACIN ANA KAR-
KAS VE KAPORTA AKSAMINDA ÇİZİK VE VURUKLAR MEVCUT.

34 BD 3455 PLAKALI , IVECO MARKA , 35C 13 CC TİPİ ,
2010 MODEL , N1 SINIFI TENTELİ KASA , BEYAZ RENKLİ ,
KAMYONET ARAÇ. ARACIN ANAHTAR VE RUHSATI MEV-
CUT. ŞASE NO:ZCFC3594005818075 . MOTOR
NO:F1AE0481VA0071087226. ARACIN SAĞ VE SOL DİKİZ
AYNALARINDA KIRIK MEVCUT. ARAÇ 2+1 KOLTUKLU-
DUR. ARACIN ANA KARKAS VE KAPORTA AKSAMINDA
ÇİZİK VE VURUKLAR MEVCUT.

34 TG 0270 PLAKALI , DACIA MARKA , LOGAN TİPİ , 2011
MODEL , GRİ(PLATİN) RENKLİ ARAÇ. ARACIN ANAHTAR
VE RUHSATI MEVCUT. ARACIN ÖN KAPUTUNDA EZİK
MEVCUT. ARACIN ARKA TAMPONUNDA EZİK MEVCUT.
ARACIN ARKA TAMPONU VURUK HALDE. ARACIN SOL
ARKA STOP LAMBASI KIRIK HALDE.

34 GM 6080 PLAKALI , RENAULT MARKA , CLİO SYM.
AUT. 1,4 TİPİ , GRİ RENKLİ , 2009 MODEL , OTOMOBİL
ARAÇ. ARACIN ANAHTAR VE RUHSATI MEVCUT. ARA-
CIN SAĞ ARKA VE SAĞ ÖN KAPISINDA VURUK VE ÇÖ-
KÜKLÜK MEVCUT. ARACIN SOL ÖN VE SOL ARKA
KAPISINDA HAFİF VURUKLAR MEVCUT. ARACIN MUH-
TELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUT.

34GM6075 Plakalı , 2010 Model , RENAULT Marka , 34 GM
6075 PLAKALI , RENAULT MARKA , SYMBOL TİPİ , 2010
MODEL OTOMOBİL ARAÇ. ŞASE NO:VF1LBNKS5419
02573. ARACIN LASTİKLERİ ORTA DURUMDA. ARACIN
SAĞ ARKA TAMPONUNDA EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.
ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER
MEVCUT. ARACIN ANAHTAR VE RUHSATI YOK.

34 LZ 480 PLAKALI , KIA MARKA , BONGO K2500 TCİ TİPİ ,
2003 MODEL , BEYAZ RENKLİ , AÇIK KASALI KAMYONET
ARAÇ. ARACIN ANAHTAR VE RUHSATI YOK. ARAÇ 2+1 KOL-
TUKLUDUR. ARAÇ GENEL GÖRÜNÜŞ İTİBARİYLE VASAT DU-
RUMDADIR. ARACIN ARKA STOP VE SİNYAL LAMBALARI
KIRIK HALDE. ARACIN TAVANINDA SAĞ ÖN KÖŞESİNDE
DERİN ÇİZİK VE TAVANDA GÖÇÜK MEVCUT. ARACIN KAPOR-
TASINDA VE KASASINDA YER YER PASLANMALAR MEVCUT.
ARACIN KOLTUKLARI YIPRANMIŞ HALDE. ARACIN LASTİK-
LERİ YIPRANMIŞ VE BİTİK HALDE. ARACIN SADECE ÖN PLA-
KASI MEVCUT. ARACIN ANA KARKAS VE KAPORTA
AKSAMINDA ÇİZİK VE VURUKLAR MEVCUT.

34 GY 742 PLAKALI , RENAULT MARKA , R9
BROADWAY TİPİ , 1997 MODEL , BEYAZ REN-
KLİ , OTOMOBİL ARAÇ. ARACIN ANAHTAR VE
RUHSATI YOK. ARAÇ 4+1 KOLTUKLUDUR.
ARAÇ GENEL GÖRÜNÜŞ İTİBARİYLE VASAT
HALDEDİR. ARACIN ÖN SAĞ ÇAMURLUĞU
HASARLI HALDEDİR. ARACIN BAGAJ KAPA-
ĞINDA BOYA ATMASI VE PASLANMALAR
MEVCUT. ARACIN TAVANINDA SAĞ ÖN KÖŞE-
SİNDE DERİN ÇİZİK VE TAVANDA GÖÇÜK
MEVCUT. ARACIN KAPORTASINDA YER YER
PASLANMALAR MEVCUT. ARACIN KOLTUK-
LARI YIPRANMIŞ HALDE. ARACIN LASTİKLERİ
YIPRANMIŞ VE BİTİK HALDE.  ARACIN ANA
KARKAS VE KAPORTA AKSAMINDA ÇİZİK VE
VURUKLAR MEVCUT.

34 GM 6077 PLAKALI , RENAULT MARKA
, SYMBOL TİPİ , 2010 MODEL , GRİ REN-
KLİ OTOMOBİL ARAÇ. ŞASE NO:
VF1LBNKS541907063.  ARACIN SOL TA-
RAFI ÇAMURLUKTAN ARKA KAPIYA
KADAR ÇİZİK HALDE. ARACIN SOL AYNA
KAPAĞI KIRIK HALDE. ARACIN MUHTE-
LİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER
MEVCUT.

DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasında tanzim olunan

06.03.2019 tarihli taşınırın açık artırma ilanında 34 GM 6075 Plakalı aracın ihale 
yeri her ne kadar ''Yalı Mah. F.Çakmak Cad. Eğitimler Çıkmazı Sk. No:7 Maltepe/İS-
TANBUL'' belirtilmiş ise de ihale yerinin  ''Yalı Mah. F.Çakmak Cad. Eğitimciler 
Çıkmazı Sk. No:7 (Sena Yediemin Otoparkı) Maltepe/İSTANBUL'' olduğu ilan
olunur.06.03.2019
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34 SHV 24 PLAKALI , DACIA MARKA , LOGAN
MCV AMBİANCE 1,5 DCI TİPİ, GRİ RENKLİ, 2011
MODEL ARAÇ. MOTOR NO:K9KK7R067291. ŞASE
NO:VV1KSDOKJ4 4185108. ARACIN SOL ÖN TAM-
PONU KIRIK. ARACIN SOL ÖN ÇAMURLUĞU , SOL
ARKA MARŞPİYELİ VE SAĞ ÖN TAMPONU
VURUK HALDE. ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE
EZİK VE VURUKLAR MEVCUT. ARACIN ŞOFÖR
KOLTUĞU YIPRANMIŞ VE YIRTIK HALDE. ARACIN
ANAHTAR VE RUHSATI MEVCUT.

A K Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı MevlütUysal Bey-
kent Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.

MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem
Aydın’ın da katıldığı ziyarette Uysal dük-
kânları ayrı ayrı gezerek esnafın sorunlarını
dinledi. Başkan Uysal Beykent Sanayi Sitesi
gezisinin ardından kendisini takip eden
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir
gazetecinin, “Esnaf nelerden şikâyetçi? Gö-
reve geldiğinizde istihdam ile ilgili projeleri-
niz var mı?” sorusuna Başkan Uysal,

“Burası en eski sanayi sitelerimizden bir ta-
nesi. Sanayi sitemizde ilçe belediyesinin hiz-
met eksikliği, altyapı eksikliği çok bariz
şekilde görülüyor” cevabını verdi. 

Çok telaşlandılar

Başka bir gazetecinin Büyükçekmece Bele-
diye Başkanının, “Seçimde 5 bin polise oy
kullandıracaklar, seçim sonuçlarını etkileye-
cekler” iddialarını sorması üzerine de Uysal,
“Bu iddiaları yapanların seçim mevzuatın-
dan haberi yok galiba” dedi. Uysal, “Proje-

lerle, hizmetle yarışmayı tercih etmek yerine,
‘Buraya 5 bin polis gelecek, bu 5 bin polis
seçim sonucunu değiştirecek. Eğer kaza-
nırsa buradaki iş yerlerini kapatacak, insan-
ların hayat tercihlerine müdahale edecek’
gibi asılsız iddialarla seçim neticesini değiş-
tirmeye çalışıyorlar. Polislerin görevlendiril-
diği yerlerde oy kullanabilmeleri belediye
seçimlerinde mümkün değil. Belediye seçi-
minde her nerede kayıtlı ise orada ancak oy
kullanabiliyorlar. Çok telaşlanmış olmalılar
ki bu tür şeylere yöneliyorlar. Vatandaşımı-

zın da bu iddialara itibar ettiğini sanmıyo-
rum. İstanbul’un tamamında 10 bin polis
görevlendiriliyor. 5 bin polisin Büyükçekme-
ce’de görevlendirilme ihtimali yok zaten.
Bunu İstanbul Emniyet Müdürümüz de
açıkladı. Toplamda 500 görevli var ve o gö-
revlilerin de oy kullanabilecekleri yerler
zaten belli. Adaylar hizmetle yarışsın, proje
ile yarışsın. Bizler onların yanlışlarını, aslı
olmayan iddialarını değerlendirmek yerine
projelerimizi anlatıyoruz vatandaşlarımıza"
diye konuştu. 

Uysal, Beykent Sanayi Sitesi ziyareti sırasında 
gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

SESSİZLERİN 

SESi 
OLMAK

ULUSLAR-
ARASI ödüllü,
Anadolu

Ajansı savaş muhabiri
Erhan Severler, Halkalı
İMKB Çok Programlı
Anadolu Lisesi öğrencileri
ile kariyer günlerinde bir
araya geldi. Küçükçek-
mece Belediyesi’nin dü-
zenlediği söyleşide
Severler, kariyerinden
anekdotları ve başarısının
sırlarını öğrencilerle 
paylaştı.

Birçok yerde
görev yaptım

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nden mezun olduğunu
ifade eden Erhan Severler,
“Mezun olur olmaz Gü-
naydın’da foto muhabir-
liği yapmaya başladım.
1994 Mart ayında baba-
mın vefatının ardından 1
yıl sonra akademiye gir-
dim. Aynı sene Anadolu
Ajansı’ndan teklif aldım.
Türkiye’de ve Dünya’nın
farklı yerlerinde birçok gö-
reve gittim. Libya’dan Mı-
sır’a Gazze’den Irak’a
özelikle Ortadoğu-Afrika
bölgesinde görev yaptım.
2012 yılından bu yana da
Ortadoğu-Afrika Bölge-
si’nin Görsel Editörü ola-
rak görev yaptım” dedi. 

Bu düşünce hiç
aklımdan çıkmıyor

95’li yıllarda foto muha-
birliği mesleğinin çok
daha değerli olduğunu be-
lirten Erhan Severler,
“Foto muhabirleri kendi
mesleklerine olan saygıyı
kendileri artıracaklar. Ha-
tayı başka yerde aramak
dünyanın en kolay işi.
Ama ondan önce görev-
lendirilen bölgelerde nasıl
davrandığımız. Deprem
bölgesi, çatışma alanları,
afet bölgeleri, cenazeler ve
benzeri birçok alanda
mağdur ve acılı insanları
fotoğraflıyoruz. Bir foto
muhabiri olarak işin en
kötü tarafı başkalarının
mutsuzluğundan yararla-
nıyor gibi görünmek, gö-
rünmemiz. Bu düşünce
hiç aklımdan çıkmıyor.
Mesleğimizi ancak acı çe-
kenlere, mağdurlara saygı
duyarak aklayabiliriz. Acı
çekenler ve mağdurlar ta-
rafından ancak böyle
kabul görebiliriz. O sessiz
çığlıkların sesi olarak” diye
konuştu. 

Gündemi iyi 
takip etmeliler

Erhan Severler, iyi bir foto
muhabirinde olması gere-
ken niteliklere dikkat çeke-
rek, “Foto muhabirleri,
muhabirler gibi gündemi
iyi takip etmeliler. Tür-
kiye’de ve dünyada olan
bitenlerle meşgul olmalı-
lar” ifadelerini kullandı. 
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K asımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa De-
nizli, birçok konuda çıklamalarda bulundu. Denizli,
Kasımpaşa'nın ligdeki kötü durumunda istifa et-

meyi düşünmediğini ifade ederek, bazen dokunun tut-
madığını ancak bu durumda bırakacak hali olmadığını
dile getirdi. Meslekte 30 yılı geride bıraktığını hatırla-
tan deneyimli teknik adam, ligde bir takımı şampi-
yon olarak ilen etmenin daha erken olduğunu,
29-30'uncu haftaları beklemek gerektiğini söyledi.

Mide yanMası geçirdi

Trabzonspor maçının devre arasında midesinde
bir sıkıntı yaşadığını ifade eden Mustafa Denizli,
"Geçen hafta enteresan bir maç oldu. Her ma-
çımız heyecanlı geçiyor, son haftalarda da ka-
zanamamanın getirdiği baskı bizi her maçta
ayrı bir strese sokuyor. Ben 30 yıldır o stresi
yaşıyorum. Benim hayatımda 3 maçlık böyle
seriler olmadı. Dolayısıyla üzüntümüz fazla. Mi-
demde bir yanma oldu, Devre arasına giderken
de doktora bana midem için bir şey verdi. İçe-
riye gidince de hocam tansiyonuna da bir baka-
lım dedi. Hocam bu bayağı yüksek, riskli bir şey
neticede her şey önemli ama sağlık daha önemli.
Bir baktıralım, check edelim onun tavsiyesi üzerine
gittik. Bunlar benim her hafta, yıllardır yaşadığım şey-
ler. Burada üzüntümüz, reaksiyonumuz fazla oldu. Daha
öncede 1988 yılında mide kanaması geçirmiştim ben"
diye konuştu.'Kazanamadığımız maçlar var'6 maçlık mağ-
lubiyet serisinin üstüne Trabzonspor maçından alınan bir
puanın takım üstündeki etkisine de değinen Denizli, "Bir
puan takımın psikolojisinin değiştirir mi diye sorarsak,
değiştirir. Çünkü çok talihsiz puanlarda kaybettik ilk
yarı. İkinci yarı kötü oynayıp kaybettiğimiz maçlar
var, iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar var"
ifadelerini kullandı.

'göztepe'nin yeri farklı'

Süper Lig'in 25'inci haftasında konuk olacakları
Göztepe'nin kendisinde ayrı bir yarı olduğunu
söyleyen tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı eki-
bin Avrupa kupalarında yer aldığı karşılaşmalarda
kendisinin de tribünde olduğunu belirtti. O zaman Av-
rupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Göztepe kadrosunu
ezbere sayan Denizli, "Bu hafta rakibimiz benim beraber bü-
yüdüğüm Göztepe. O oynadığımız Göztepe kadrosunu ben
ezbere sayarım. O zaman ben de Altay'da futbolcuyum. A ta-
kıma çıkmak üzereyim. Aynı sahada antrenman yapıyoruz.
Göztepe henüz kendi sahasında çalışmıyordu. Ben genç bir
futbolcuydum, Göztepe'de çok kaliteli futbolcular vardı. Ben
antrenmanları bittikten sonra onları taklit ederdim. Sahaya
inerdim ve özellikle Nevzat ağabey ayak dışıyla nasıl pas
atıyor onları denerdim. O zamanlarda Göztepe, Türkiye'yi
Avrupa'da önemli maçlarda temsil ediyordu. Fuar şehirleri
kupası vardı o zamanlar çoğunlukla Göztepe katılırdı, bende
her İzmirli ve her Türk vatandaşı gibi Göztepe için tezahürat-
lar yapıyordum. Sonra da ligde 90 dakikalığına rakip oluyor-
duk. Onun için Göztepe'nin bendeki yeri farklı. Hatta bir gün
Nevzat ağabeyi taklit ederken, ayağımı burkmuştum. Roma
maçı olsun, Cardiff maçı olsun Türkiye adına çok önemli
maçlardı. O zaman İzmir'de Karşıyakalı, Göztepeli, Altaylı ol-
muyordu. Herkes İzmir, Göztepe ve Türkiye için maçlarda
bulunuyordu" dedi.

'avrupa hedefi uzak değil'

Takımın başına geçtiğinde Avrupa kupalarına katılmayı
hedef olarak belirlediklerini ve bu hedefin çok uzakta olma-
dığını söyleyen Denizli, "Bizim bütün hesaplarımız Avrupa'ya
gitmek üzerindeydi. Bu ihtimal hala bizim için çok uzak
değil. Avrupa'da potasıyla lig sonu itibarıyla 5 puanlık bir
fark var. Bu telafi edilmeyecek bir puan farkı değil. Futbolda
seriler vardır. İyi ya da kötü giden seriler. Birçok ligde bu
olur ancak bizim ligimizde kötü seriler, iyi serilerden daha
uzun sürüyor. Bir takım değişimlere uğradık. Birkaç değişik-
lik bu farklılık yaratır mı ? Yaratmaz. İkinci yarıdaki ikinci,
üçüncü maçtan sonra bir güven kaybı oluştu, Futbolcuların
üzerinde böyle psikolojilerin oluşması çok doğaldır. Hepimiz
üzülüyoruz, herkes adına üzülüyoruz. Kendi adıma, başkan
adına, camia adına, futbolcularım adına üzülüyorum" diye
konuştu.

'Madrid ve psg bile koruyaMadı'

Futbolda bütün sonuçların yaşanabileceğini ve son olarak
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Real Madrid'in
iç sahada mağlup olarak kupaya veda ettiğini hatırlatan tec-
rübeli teknik adam, "Trabzon maçında 3 sonuçta çıkabilirdi.

Yani ne-
ticede son
dakikada biz
de kazanabilir-
dik, ilk yarı da oyu-
nun şekli çok farklı
olabilirdi. Bazen böyle oy-
nayıp da hak etmediğin sonuç-
larla karşılaştığın zaman, üzerinizdeki
olumsuz etki daha büyük oluyor. Hakikaten üzül-
mek, karşılığı değil yaşadıklarımızın. Yani üzülmekle ifade
edilmiyor, daha ağır bir kelime. Böyle bir ortamdan çıkmak
bizim en büyük hedefimiz. Avrupa'ya gitmek için önümüzde
iki yolumuz varken, bu 1'e düştü. Bütün mücadelemiz Av-
rupa kupası. Buraya geldiğimizde dedik ki, camianın yakala-
madığı bir başarı yakalayalım. Çeyrek finalde kupaya veda
ettik. Bu maç, kaybettiğimiz maçlarda iyi oynamadığımız
maçlardan birisiydi. Arada iyi oynadığımız maçlar vardı. Bir-
kaç tanede net hak ederek kaybettiğimiz maçlar vardı. Ku-
padaki ilk Akhisarspor maçı bunlardan birisiydi. Neticede
bütün bunlar yaşanıyor. PSG gidiyor, deplasmanda Manc-
hester'i 2-0 mağlup edip, sahasında turu veriyor. Keza Real
Madrid, deplasmanda kazanıp, sahasında 4-1 kaybederek
veda ediyor. Futbolda bütün bunlar var. Sadece bizde değil.
Biz bu seriden çıkmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz, Bu
manada bir puan bizim için önemliydi. Onun dışında bu takı-
mın neler yapabileceğini biz bütün ülkeye gösterdik, bundan
sonra da göstereceğiz" şeklinde konuştu.

'diagne ve eduok sonrası savsakladık'

Devre arası transfer döneminde Diagne ve Eduok'un takım-
dan ayrılmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden

Denizli
şöyle ko-

nuştu: "Kad-
roya dahil edilen

yeni isimlerin bek-
lentileri geçemedikleri

doğru, iki futbolcu diyorsu-
nuz, burada bir takımın yüzde

20'sinden bahsediyoruz. Yani devamlılığı
olan 10 kişiden 2'si. Futbolda saha içi alışkanlıkları

çok farklıdır. Diagne ile Eduok'un takım içindeki rolü, alışkan-
lıkları oynadığımız futbol kültüründen sürekli olan iki adam
çıkınca biraz savsakladık. Hücum da gol de atamayacağını
Türkiye'nin en golcü oyuncusunun gitmesi de bizim olumsuz
etkilemiştir. Bunu doğal karşılıyorum. Gelen arkadaşlarımız
kötü sonuçların yaşanması üzerine soru işaretlerini biraz
kendilerine doğrulttular otomatikman. Onlarda bir hata ol-
duğu için değil. Acaba biz geldik, başarılı giden bir grafiğin
kötüye dönmesinde bizim de mi ciddi payımız var diye ken-
dilerini sorgularlar. Bu sorgulamayı yaptılarsa eğer, burada
kendilerine haksızlık yaparlar. Başarı yolunu uzatırlar. Bun-
ları da yaşamış olabiliriz, ancak neticede burada bir grubuz.
Bu gruba inanan bir başkan var başımızda. Her günümüzde
yanımızda olan bir başkanımız var. Bu durumu idrak edip, bu
durumdan çıkmak isteyen futbolcular var. Bazen bir şeyi çok
yapmak istersiniz, çok istediğiniz için de yapmakta zorluk
çekersiniz. Bazen onları yaşıyoruz. Neticede biz buradan çı-
karız, bunda da önümüzde hiçbir engel yoktur." 

'transfer teklifi geldi...'

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'ye devre arasında
ciddi teklifler geldiğini ancak kulübün bu teklifleri kabul et-

mediğini söyleyen Denizli, "Futbolumuzda dedikodular eksik
olmuyor. Dönüp devre arasına ocak ayına bir bakın, kaç fut-

bolcu nerelere gelmiş. 200 tane oyuncu yazılmış ama
bakın bunun sadece 4'ü veya 5'i gerçekleştirmiş. İyi, ba-

şarılı futbolcularla ilgili her zaman bu tür söylentiler
çıkar. Böyle durumlarda kontratları devam eden
oyuncularla ilgili karar vericiler kulüplerdir. Tabii ki
Trezeguet başarışı, yetenekli bir futbolcu. Başarısız
bir futbolcunun zaten bu kadar talibi olmaz. Dola-
yısıyla birçok kulüp tarafından istenmesi onun
grafiğinin, kalitesinin, yeteneğinin bir karşılığıdır.
İsteyen kulüpler de oldu Çok ciddi teklifler de
geldi, ancak kulübümüz bu transfere müsaade
etmedi" dedi.

teriM destek veriyor

Mustafa Denizli, Süper Lig'in ikinci yarısında
Galatasaray forması giymeye başlayan ve yeni
takımında sadece bir kez gol sevinci yaşayan
Diagne'nin bu dönemi aşabileceğini belirtti.
Fatih Terim'in Diagne'ye her türlü desteği verdi-

ğini bildiğini ifade eden Denizli, "Diagne bu du-
rumu aşabilir. Bir kere Fatih Hoca, sıkıntı

diyeceğimiz dönemden kurtarmak için her türlü
yolu deneyecektir. Kendisiyle zaten zaman zaman

görüşüyorum. Diagne'ye her türlü desteği verdiğini bi-
liyorum. Teknik adamlar böyle büyük umutlarla aldığı

futbolcuların böyle zaman zaman sıkıntı dönem yaşadı-
ğını çok iyi bilirler. Çok yaşamışlardır. Bu mesleğin içinde

olan herkes yaşamıştır bunu. Fatih Terim gibi tecrübeli bir
hocanın elinde, eğer böyle sıkıntılı bir dönemi yaşıyorsa, gol
atamadığı dönem diyebiliriz de sıkıntı olup, olmadığını bilmi-
yoruz. Dolayısıyla bu dönemi çok rahat aşar. Diagne golcü
bir futbolcu. Diğer golcülerden farklı yapılara sahiptir ama
çok önemli özellikleri olan bir golcü. Bunu aştığı zaman Ga-
latasaray'ın o anlamdaki işleyişi çok daha farklı olacaktır"
şeklinde konuştu.

'istifayı düşünMediM'

Lacivert-beyazlı ekibin son zamanlarda yaşadığı kötü dö-
nemde istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Denizli, "İsti-
fayı hiç düşünmedim. Bunlar her zaman oluşabilir, bunlar
doğaldır. Bizim ülkemizde daha mı sık oluyor? Evet çok daha
fazla oluyor. Bu meslekte ben 30 yılı geride bıraktım. Ben
başladığım zaman futbolcu kontratım devam ediyordu. Bu
camialar içinde neler yaşıyorsun. Bunların arasında taraftar
sayısı 20 milyon olan var, 2 milyon olan var, 200 bin olan
var, 5 bin olan var. Bütün bunların içerisinde bu kısır döngü
böyle devam ediyor. Türkiye tepkileri farklı koyan bir futbol
ülkesi. Kazandığın zaman her şeyin mubah olduğu ülkede
yaşıyoruz. Biz futbol oynamak, işimizde başarılı olmak isti-
yoruz.  Kendimizi de sorguluyoruz. Tesislere biz sabah girip,
takımın başarısı için bireysel ve grup çalışmalarını yapıyo-
ruz. Bazen de yani doku tutmuyor diyebiliriz. Ama bu doku
tutmuyor diye bırakacak halimiz yok. İşte bir yerden çevirdik
mi, bu durumun tamamen tersi pozisyonu yaşatacağız ca-
miaya. Ondan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'başakşehir avantajlı aMa'

Medipol Başakşehir'in başarılı bir takım olduğunu dile geti-
ren Mustafa Denizli, "Şampiyonluk için konuşmak erken.
Şampiyon ilan etmek farklı bir şey, tahmin etmek farklı bir
şey. Aradaki 8 puan, ligin bitimine 2 hafta kala olsaydı, Ba-
şakşehir şampiyonluğunu ilan etmişti. Daha oynanacak 10
maç var. Bu maçlarda hangi sonuçların nasıl alındığını hepi-
miz yaşıyoruz. Hangi iç saha, dış saha, avantajdır, dezavan-
tajdır, bana kimse söyleyebilir mi? Bugün ligde alt sıralarda
mücadele edenlerle, üst sıralarda mücadele eden takımların
maç sonuçlarına bir bakın neler göreceksiniz. Dolayısıyla
burada 30 puanın alınılabileceği bir yerde bu aradaki 8 puan
fark, ayrıca da bu takımların birbirleriyle oynayacağını dü-
şündüğümüzde, bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok
erken. Avantajlı mı? Tabii ki. Son derece avantajlı. Ama
'şampiyondur' demem mümkün değil. Ancak tahmin yapıla-
bilir. Göreve geldiğim zaman da söyledim, '29-30'uncu haf-
tayı bekleyeceksiniz' diye. Yani demek ki bizim daha 5-6
haftamız var önümüzde. Orada artık şampiyon olur mu
olmaz mı, kördüğüm mü olur, bunu görürüz. Mesela geçtiği-
miz hafta Başakşehir, Galatasaray'ı yenseydi ve aradaki fark
11 puan olsaydı Galatasaray yarıştan kopardı. Başakşehir'in
şampiyon olması kendi başarısından ziyade, kendi takipçisi-
nin düşmesinden dolayı gerçekleşirdi. Ama ortada böyle bir
durum yok. Başakşehir son derece başarılı. Başkanıyla, ho-
casıyla, kariyeri çok iyi futbolcularıyla zaten tabloya da yan-
sıyor. Ama şampiyon ilan eder misin? Hayır, edemezsin"
yorumunu yaptı. DHA

Mustafa Denizli, “Şenol Güneş'in bu görevi
layıkıyla yapacağından kuşkum yok. 
Bir takımın başında olup 
giderken, elbette bazı sesler 
çıkacaktır mutlakta ama bunlar çok 
önemli değil. Neticede Şenol Güneş 
bu ülkede bu görevi başarıyla yapmış biri” dedi

Şenol Güneş’ten emin
Şenol Güneş'in yeniden A Milli

Futbol Takımı'nda göreve getiril-
mesiyle ilgili de konuşan tecrübeli

çalıştırıcı, "Kamuoyunda böyle bir
istek vardı. Milli Takım'ın başına

yerli bir teknik adamın gelmesi, Milli
Takım'a olan ilgiyi de, desteği de artı-

racağı düşünülüyordu. Fatih Hoca, ben,

Şenol Hoca aynı formayı giymiş insanla-
rız. Aşağı yukarı aynı jenerasyonuz. 
Şenol Güneş'in bu görevi layıkıyla yapa-
cağından kuşkum yok. 
Bir takımın başında olup giderken, elbette
bazı sesler çıkacaktır mutlakta ama bun-
lar çok önemli değil. Neticede Şenol
Güneş bu ülkede bu görevi başarıyla yap-

mış biri. Bizim bütün işimiz,
ülkemizin Milli Takımı'nı başa-
rılı olması için ona her türlü des-
teği vermek. Zaten göreve de
başladıktan sonra birçok kez bir
araya gelip, dertlerimizi paylaşırız.
Bunlar gayet doğal şeylerdir" diye 
konuştu.

Yurt dışındaki futbolcuları takip ediyorum
Yurt dışında oynayan Türk futbolcuları
takip ettiğini de söyleyen Denizli, "Hep-
sini takip ediyorum. Bir tek Cengiz uzun
zamandır görev yapmıyor. Diğerlerinin
hepsini takip ediyorum. Bu sistemin
sona ermesi için önümüzde yıllar var.
Uzun süreli kontratları olan futbolcular
var. Bu sayıyı birden bıçak gibi kesip

atamazsınız. Kademeli olarak indi-
rilme şansı var. Bu sayı çok

önemli değil. Yabancı-
larla rekabet edip,

yarışacak

futbolcu gruplarına sahip miyiz biz? Esas
olay o. Yarışmacı grup olduktan sonra en
kalitesi de olsa kalitesizi de olsa mutlaka
Türk futbolcular daha avantajlı durumda
devam eder. Ben futbola başladığımdan
beri bu ülke altyapı sorunundan kurtula-
madı. Bu kadar uzun sürmez. Altyapı so-
runu çözülmeyecek bir sorun değildir.

Ciddi eğilir, ne yapılması gerektiğini bilir-
sek 2 ya da 3 yıl içerisinde çok önemli
meyveler verir. Yani kimse 10-15 yıldan
bahsetmiyor. Maksimum 2-3 yıl içeri-
sinde çok ciddi olumlu sonuçlar verir. O
kuralı, idari bölümlerin dikkate alıp, de-
ğerlendireceği bir konu olarak görüyo-
rum. Yarışma içerisinde senin
yıldızın varsa, dünya yıldızı getir

onlar yarışsın ama yine de milli
takımdaki yerini alacak-

tır" ifadelerini
kullandı. 

Devre
arasına gider-

ken doktora bana
midem için bir şey

verdi. İçeriye gidince de
‘Hocam bu bayağı yüksek,
riskli bir şey neticede her

şey önemli ama sağlık
daha önemli’

dedi.
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İstifayı hiç
düşünmedim.

Bunlar her zaman
olabilir, bunlar doğaldır.
Bizim ülkemizde daha mı
sık oluyor? Evet çok daha
fazla oluyor. Bu mes-

lekte 30 yılı geride
bıraktım.
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DENIZLI’DEN 
GUNES’E ONAY



c HP'de siyasete başlayan ve
İYİ Parti ile devam eden İlay
Aksoy, Damga'ya konuştu.

Bütün eğitim hayatının Avustral-
ya'da geçtiğini, mezuniyet sonra-
sında Türkiye'ye döndüğünü ifade
eden Aksoy, siyasete 2009 yılında
girdiğini belirtti. “Meral Hanım ile
çok farklı bir tanışıklığım var” 

diyerek İYİ Parti'ye geçişini anlatan Aksoy,
“Türk milliyetçilerinin yanında olmak ve onlara
destek vermek, aktif görev almak benim
adıma çok önemliydi. CHP'de katkı veremem
diye düşündüm” açıklamasını yaptı.

Türk çocukları eğitim alamıyor

Fatih'in en büyük sorununun deprem ve Türki-
ye'nin izlediği yanlış Suriye politikası olduğunu
dile getiren İYİ Parti Adayı,“Şu an depreme ha-
zırlıklı değiliz. Bölgede lokal ulaşım yok. Acil
bir durumda yardım gitmesi çok zor. Sokaklar
çok dar. Ambulanslar ve itfaiyeler giremiyor”
ifadelerini kullandı. Fatih'te resmi rakamlara
göre 30 bin Suriyeli'nin yaşadığını fakat gayri
resmi olarak bu rakamın çok yüksek olduğunu
belirten Aksoy, “Okullarda çok Suriyeli var. Eği-
timde sorun ortaya çıkıyor. Dil problemi oluyor.
Çocuklar sağlıklı eğitimi alamıyor. Türk çocuk-
ları eğitim alamıyor. Çocukların geleceği yoksa
bir mahallenin ya da ülkenin de geleceği ola-
maz. Onlara yatırım yapmak istiyoruz” dedi. 

Neden Fatih?

2. Bölge'den milletvekili adayıydım. CHP'deyken
de önemli çalışmalar yaptım. Çok özel bir bölge.
Sonuçta Osmanlı'nın başkenti. Türkiye'nin baş-
ladığı yer. Çok önemli. Stratejik olarak da çok
önemli. Tarihi Yarımada'nın da önemi büyük.
Demografik yapı da pilot bölge. En fazla göç
alan yerlerden biri. Esenler, Bağcılar, Zeytin-
burnu ve Fatih gibi ilçelere baktığınızda ciddi bir
demografik yapı projeleri gerçekleşiyor. Tarihi
dokusuyla ve geleceği ile önemli bir yer. Çok
ciddi anlamda oynanmaya çalışıyor dokusuyla.
Korumak ve izin vermemek adına o yolda ilerle-

dik. Genel Merkez ve CHP'nin anlaşma-
sıyla birlikte ittifakı

destekleye-

cektik. Ancak bazı anlaşmazlıklar sonucunda
orada mağdur edildik. 24 Haziran seçimlerinde
20 bin oy aldık. Oy aldığımız insanlara temsiliyet
hakkını vermek zorundaydık. 4 meclis üyesi an-
laşması yapıldı, sıraları belirlendi. Ardından 4
kurucu üyemiz istifa etti partiden. CHP tüzüğü
gereğince yazılamadıkları için oraya geçtiler. Üye
olunca da istediğimiz yerlere yerleştireceklerdi.
Listeyi teyit için aldığımızda çıkarıldıklarını gör-
dük. Neden sorusunu sorunca da 'Siz teyit etme-
diniz' cevabı aldık. Fatih vizyonumuz var. Ve bir
sloganımız var. Betona değil, insana yatırım yap-
mak istiyoruz Fatih'te. Fatih'in yaşam kalitesini
düzeltmek istiyoruz. Ve bunu da hak ediyoruz.
Çünkü İstanbul'a en fazla katma değeri biz vere-
biliyoruz. İmaj olarak da görüntü ve kültür ola-
rak da turizm olarak da... Kapalıçarşı'da da
Sultanahmet tarafında da yabancılarla konuş-
maya çalışıyorum. Merak içerisinde geliyorlar
ama eksik kalıyorlar. Nereye gidecekleri konu-
sunda hakim değiller. Bizi tanıyamıyorlar. Tarihi
dokuların haricinde bizi tanıyamıyorlar. Türk
nedir, kimdir, nasıl yaşar, ne yer, ne içer... Biz
bunu tanıtmak istiyoruz. 

ÜBu tanıtımı yalnız mı yapacaksınız?
Kadınlarımızla birkikte yapmak istiyorum. Bu işi
en iyi kadınların başarabileceğine inanıyorum.
Fatih'te vizyon olarak da ilçenin potansiyelini or-
taya çıkarmak istiyorum. Sağlık, ekonomi ve ta-
rihin yanısıra kadın, eğitim düzeyi olarak
yükseltmek amacındayım. 8 üniversitemiz var.
Süleymaniye'nin arkasına öğrenci mahallesi

yapmak istiyorum.
Ortaköy gibi.

Öğrencile-
rin çok
rahat bir
şekilde
kültür

alanlarının, pazarlarının olmasını istiyorum.
Harçlıklarını da çıkarsınlar, kendilerini ifade ede-
cekleri bir yer de bulsunlar. Kültüle-
rini yaşasınlar. Resim mi müzik
mi yapmak istiyorlar, bon-
cuk mu satacaklar... Ne
yapmak istiyorlarsa
yapsınlar. Üniversi-
lerle kooperatif kur-
mak istiyorum.
Orayı orijinal bir
hale getirip yurt dı-
şından insanlar ge-
lince muhakkak
uğrasın ki değişik
şeyler görsün. Turist
geldiğinde beton gör-
mek istemiyor. Fatih'i mar-
kalaştırmak ve güvenli bir
hale getirmek istiyorum.

ÜFatih'in en büyük sorunu nedir?
Fatih'in Suriyeli politikasıyla birlikte deprem en
büyük sorunlardan biri. Şu an depreme hazırlıklı
değiliz. Lokal ulaşım bölgede de yok. Acil bir
durumda yardım gitmesi çok zor. Sokaklar çok
dar. Ambulanslar ve itfaiyeler giremiyor. Park so-
runu mevcut. Dolayısıyla olası bir depremde Fa-
tih'te ciddi bir sıkıntı olur. İlk 72 saat çok önemli.
Biz de şöyle bir proje hazırladık. Muhtarlar farklı
bir statüde olacak bizde. Belediye başkan yar-
dımcısı gibi çalışacaklar. Onlardan mahallelerine
hakim olmalarını talep edeceğiz. Tüm mahalle-
lerin taranması ve kayıt altına alınması gerekiyor.
Göç İdaresi ile birlikte de yapacağımız
çalışmalar.

ÜSuriye sorunu Fatih'e nasıl bir zarar verdi?
Suriye politikası Fatih’i birkaç yönden olumsuz
etkiliyor. İlk başta mahalle ve Türk kültürünü de-
ğiştirdi. Doku değişti. 30 bin civarında Suriyeli
görünüyor. Gayriresmi kayıtlarda durum çok
farklı. Okullarda çok Suriyeli var. Eğitimde
sorun ortaya çıkıyor. Dil problemi oluyor. Ço-
cuklar sağlıklı eğitimi alamıyor.  Türk çocukları
eğitim alamıyor. Altyapılar da belediyeyi aldığı-
mız aldığımız andan itibaren bizim tarafımızdan
yapılacak. Fatih'te eğitime önem vereceğiz. Ço-
cukların geleceği yoksa bir mahallenin ya da ül-
kenin de geleceği olamaz. Onlara yatırım
yapmak istiyoruz. Çocuk konusunda biraz daha

farklı çalışmalar yapıyorum. Güvenli Eller
isimli platformum var. Ağırlıklı istismar ko-

nusu. Kadınlara esasında şunu öğretmek is-
tiyoruz. İstismar da engellenebilir eğitimle
birlikte ama yeterki onu isteyebilesiniz.
Bu eğitimleri okulda sağlayacağı.z Kü-
tüphaneleri yenileyeceğiz. Spor konu-
sunda da yatırım yapıp alanlar
açacağız. Madde bağımlılığı çok
büyük sorun Fatih'te. Bunu da ço-
cuklara alternatif bir yaşam sunabi-
lirsek yapmak istiyoruz. İmkan
sağlamak istiyoruz.

ÜNasıl bir Fatih hayal
ediyorsunuz?

Şunu yapmak istemiyorum.
Fatih'e şunu yapmayı, şu bi-

nayı dikmeyi söylemiyorum. 
Gerçekçi değil. Sosyal belediyeciliği be-

nimsiyorum. Burada insan kazanmamız gereki-
yor. Yaşlılarımız Suriyeli politikasıyla birlikte
evlere kapandılar. Dışarı çıkamıyorlar. Güvenlik
sorunları var. Belediye hiçbir şekilde eve gelip de
'Nasılsınız?' demiyor.  Dolayısıyla yaşlılar gide-
rek yalnızlaştı. Ya tanzim kuyruğunda ya da tek
başına başının çaresine bakmaya çalışıyor. Hiz-
met ulaşmıyoır. Vatandaşa hizmet götürmek isti-
yoruz. Vatandaş hizmet almak için sürekli
belediyeye geliyor. Bu durum çok ters.

ÜYaşlılara yardım yapılmıyor mu?
Belediye de veriyor, Deniz Feneri de siyasi parti-
ler de. AK Parti de veriyor. Farklı şeyler de vere-
ceğiz. Eğer bu vizyonla sektörlerin önünü
açarsak insanlara kendi iş imkanını yaratmak is-
tiyoruz. Geçen gün belediye ve kaymakama gitti-
ğimizde uzun uzun kuyruklarda küçük bir
yardım almak için bekliyor. Evlere girmeniz, 
durumları tespit etmeniz ve hizmet götürmeniz
lazım. Biz de bunu sağlayacağız. Sosyal yardım-
lar kesilmeyecek, güçlendirilecek.

ÜSon olarak söylemek istediğiniz bir şey 
var mı?
Fatih'in anahtarı Fatihlilerde kalmalı. Göç politi-
kasına müdahale edebiliriz. Nasıl edebiliriz?
Göç İdaresi ve İçişleri Bakanlığı ile yakın çalışıp
burada nüfus taraması yapmalıyız. Bizim beledi-
yecilik anlayışımızda bu var. Bunu yapabiliriz.
Fatih'e yeniden o kültür dokusunu, o mahalle
kültürünü yeniden kazandırmak istiyoruz. Bo-
zulmamış olan yerlerde de muhafaza etmek ar-
zusundayız. Hiçbir mağduriyet yaşatmak
istemiyoruz. Kentsel dönüşüme değil rantsal dö-
nüşüme karşıyız. Güçlendirilmiş dönüşüme açı-
ğız. Kültürel dokuyu korumak istiyoruz. Onun
üzerine potansiyeli artırmaya çalışacağız. Hem
gençlerimze hem de büyüklerimize Fatih'in yaşa-
nabilecek bir yer olmasını istiyoruz. Anılarının
birikmesini istiyoruz. Kadınlarımızın da geliştire-
ceğimiz turizm projeleriyle birlikte kalkınmalarını
sağlayacağız. 
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MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy,
ilçenin en büyük sorununun deprem ve Suriyeli 
göçmenler olduğunu belirterek, “Eğitimde sorun 
ortaya çıkıyor. Dil problemi oluyor. Çocuklar sağlıklı
eğitimi alamıyor.  Türk çocukları eğitim alamıyor”
dedi. Aksoy, ayrıca güvenlik tehdidi nedeniyle
Fatih’te yaşlıların evlerinden çıkamadığını savundu

BÜTÜN EĞİTİM 
HAYATIM

AVUSTRALYA’DA GEÇTİ
Üİlay Aksoy kimdir?
1969 Lefkoşa doğumluyum. Savaş-
tan sonra ailecek Avustralya'ya yer-
leştik. 17 yıl Avustralya'da yaşadım.
Bütün eğitim hayatım Avustralya'da
geçti. Moda ve tasarım okudum
orada. Mezuniyet sonrası Türkiye'ye
geldim ve 30 senedir buradayım. Si-
yasi hayatım CHP'de başladı. İl Baş-
kan Yardımcılığı ve sonrasında parti
meclis üyeliği yaptım. İYİ Parti'nin
kurucularından oldum. Genel İdare
Kurulu Üyeliği yaptım. Parti progra-
mımızda da kadın ve çocuk parti
programı bölümlerini yazdım. Ağır-
lıklı olarak sosyal politikalar ile yakın-
dan ilgileniyorum. Partimizin
kuruluşundan itibaren de ağırlıklı ola-
rak kadınlar üzerinde çalışıyorum.
Türkiye'nin birçok yerinde çalışmalar
yaptık. Partimiz adına da hukukçu ar-
kadaşlarımızla bir sürü kadın şiddet
ve çocuk istismarı davalarını yakın-
dan takip ediyoruz. Parti politikları-
mızı geliştiriyoruz.İYİ Parti öncesinde
siyasi deneyiminiz ne kadar?2009 yı-
lından bu yana siyasetin içerisinde-
yim. Siyaste CHP ile başladım. Üç
kez İl Başkan Yardımcılığı yaptım.
Parti Meclis Üyeliği yaptım. Sonra-
dan da kurucu üye oldum İYİ Parti'de.
Genel İdare Kurulu Üyeliği de yaptım.
2014 seçimlerinde 4. sıradan millet-
vekili adayıydım 2. Bölgede. Şimdi de
partimin belediye başkanı adayıyım.

MECLİS ÜYESİ LİSTESİNİN
İLK 10 SIRASINDA 

ÜÇ KADIN ADAYIMIZ MEVCUT

ÜMeclis üyesi yapılanmanız nasıl? Size yardımcı olan gençler veya 
kadınlar var mı? Tabi tabi var. Meclis üyesi listemizin ilk 10'unda 3 kadın
aday var. Kadınlardan da çok destek görüyoruz. Listedeki ismlerin hepsi
o bölgenin o ismi. Diyarbakırlı var Mardinli var Kastamonulu var. Dokuyu
sağlamaya çalıştık. Şu an geriden geldiğimiz için hızlı bir şekilde ileriye
gitmeye çalışıyoruz. Süre var ama CHP ve AK Parti 1.5 aydır çalışıyor.
Biz 28 gün içerisinde hazırlık yapıp çalışmaya başlıyoruz. Gündüz 10.00
gibi başlıyoruz, gece 02.00-03.00'e kadar çalışıyoruz.

MERAL HANIM’A 
ÇOK DESTEK 

VERMEK İSTEDİM
ÜSizin için CHP'den İYİ Parti'ye geçen
bir üye diyebilir miyiz?
Diyemeyiz. Çünkü farklı bir tanışıklığım
var Meral Hanım ile. Ona çok destek
vermek istedim. Daha önce farklı bir
çalışma vardı. MHP kendi içinde bö-
lünmüştü. Başkanlığı ve parlamenter
sistemi destekleyen Atatürkçü çizgi ve
Türk milliyetçiliğinden çok farklı bir
noktaya gelmişti. Ben de CHP'de ulusal
kanatta siyaset yapan bir insandım.
Türk milliyetçilerinin yanında olmak ve
onlara destek vermek, aktif görev
almak benim adıma çok önemliydi.
CHP'de katkı vermem diye düşündüm.

Süreç içinde başkanımızla görüştük,
konuştuk ve ciddi bir katkı sağ-

ladık. Referandumda 'şehit
aileleri vatan için hayır

diyor' diye platform
kurduk ve Meral Ha-
nım'ın birçok çalış-
masına katkı
sağladık. Aileler
de güzel bir tavır
ortaya koydular.

YASLILAR
dISARIYA
cIKAmIYOR

fATİH’TE
EN BÜYÜK

SORUN;
GÜVENLİK

İYİ Parti Fatih 
Belediye Başkan Adayı

İlay Aksoy

Mehmet Mert’in
sorularını cevaplandı-

ran İlay Aksoy, Fatih’in 
dokusunun değiştiğini belirte-
rek, “Çocuk konusunda biraz
daha farklı çalışmalar yapıyo-
rum. Ağırlıklı istismar konu-
sunu ele alan Güvenli Eller

isimli platformum var”
diye konuştu. 


