
Silivri Belediye Başkanı
Özcan Işıklar, sanayi site-

sini ziyaret ederek esnafla görüştü.
"Her koşulda, her şartta elinden
gelenin en iyisini yapmaya gayret
eden esnaflarımıza bol kazançlar,
hayırlı işler diliyorum" diyen Işık-
lar, "Hepimizin Silivri'sinde huzu-
rumuzu birlikte devam ettireceğiz.
Bizlere dükkanlarını açan hemşeri-
lerime teşekkür ediyorum" ifadele-
rini kullandı.
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Huzurumuzu
devam ettireceğiz

Konyalılarla bir araya gelen
AK Parti Büyükçekmece

Belediye Başkan Adayı Mevlüt
Uysal, “Büyükçekmece için her şeyi
yapacağız çünkü her şey eksik.
Zaten Büyükçekmecelilerin yüzde
80’ni de Mevlüt Uysal seçilirse hiz-
met gelecek diyor. Mademki bir ya-
rışa aday olduk kazanacağız”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 6

ç

‘uysal seçilirse
hizmet gelecek’

AK Parti Beylikdüzü Bele-
diye Başkan Adayı Mus-

tafa Necati Işık, "Kültürel
değerlerimizi ve güzel ülkemizi
yaşlılarımıza borçluyuz" dedi.
"Onların bakımı ve huzuru her
zaman önceliğimiz olacak" diyen
Işık, "Tecrübeleri ile bize ışık
tutan yaşlılarımıza ne kadar te-
şekkür etsek azdır. Onların ba-
kımı ve huzuru her zaman
önceliğimiz olacak" ifadelerini
kullandı. 
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onların huzuru 
önceliğimiz olacak

Büyükçekmece Belediye-
si'nin yeni hizmet binası

ve 22 eserin açılış töreni gerçekleş-
tirildi. Açılışa CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ümit Özdağ,
CHP İBB Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu, milletvekilleri ve çok
sayıda belediye başkanı katıldı.
Törende Karaağaç Mahallesi'nde
ikamet eden 33 Roman vatan-
daşa da tapuları verildi. Belediye
Başkanı Akgün, “90 yıllık bir tapu
sorunu çözdük” diye konuştu. 

33 TaPu VErİLDİ

ç Törende konuşan CHP
Lideri Kılıçdaroğlu, her

kuruşun hesabının İstanbullulara
verileceğini belirterek, “Bu benim
olduğu kadar Ekrem İmamoğ-
lu'nun da sözüdür. Türkiye bütün
İstanbul'la gurur duyacak. Türki-
ye'nin kaderini değiştireceğiz. 31
Mart'ta hiçbir bahaneye sığınma-
dan oy kullanacaksınız. Bu arada
Akgün'e bir sitemim var! Başkan
Allahaşkına bu kadar parkı
neden yaptın? Park yerine gök-
deklen yapabilirdin” dedi. 

oyunuZu KuLLanın

ç CHP İBB Adayı Ekrem
İmamoğlu Hasan Ak-

gün'ün kendini belediyeciliğe ada-
dığını belirterek, seçimde başarılar
diledi. Belediyeciliği İstanbul'a ha-
tırlattıklarını ifade eden İma-
moğlu, “Açıkladığım bir projeyi
bir hafta ya da 10 gün sonra on-
lardan duyuyoruz. İstanbul'un
enerjisi yüksek değişime hazır”
dedi. Törende konuşan İYİ Parti
Genel Başakan Yardımcısı Ümit
Özdağ da seçimin kavga değil
hizmet yarışı olduğunu söyledi. 

EnErJİ ÇoK yÜKSEK

ç Açılışta projelerini anlatan
Hasan Akgün ise Uluslar-

arası Kültür ve Sanat Festivali saye-
sinde bütün dünyanın
Büyükçekmece Belediyesi'ni tanıdı-
ğını söyledi. Sadece geçen sene 4
okul yaparak Milli Eğitim'e devrettik-
lerini belirten Akgün, “Bugüne kadar
anahtar teslimi 36 okul yaptık. İlk-
okul çocuklarımızın okul başlangı-
cında bütün ihtiyaçları bize ait. Bu
bizim mega projemizdir. Bütün yatı-
rımlarımızı Büyükçekmece halkı ile
birlikte gerçekleştirdik” dedi. 

36 oKuL yaPTıK
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Lideri Kemal

Kılıçdaroğlu, Hasan
Akgün'e bir sitemi

olduğunu belirterek,
“Başkan Allah aşkına
bu kadar parkı neden

yaptın! Park yerine
gökdelen yapabilirdin”

diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kar-
tal'da yaptığı miting öncesi AK

Parti üyelerine atıldığı iddia edilen ve mi-
tinge gelenlere 150'şer lira verileceği belirti-
len mesaj net bir dille yalanlandı. AK Parti

Tuzla İlçe Baş-
kanlığından yapı-
lan açıklamada

sahte mesajla ilgili
yasal süreç başlatıldığı

ifade edildi. I SAYFA 5
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Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlı-
ları müzesini gezen AK Parti Millet-

vekili ve önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
“Kenan Balcı’yı bugün Avrupa’daki vatan-
daşlar bile tanıyorlar. Buradan etkilenme-
mek mümkün değil” diye konuştu.  I SAYFA 6
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Avrupa bile bu
müzeyi biliyor

Terörün dini
mezhebi yoktur

Arnavutköy'de konuşan AK
Parti İBB Adayı Binali Yıldı-

rım, “Etnik, dini ve siyasi kimlikler
üzerinden Türkiye'ye bir saldırı var
ama terörün dini, kimliği, mezhebi
ve ırkı yoktur. Dünyada, Türkiye'den
başka birden çok terör örgütüyle
mücadele eden başka bir ülke yok-
tur” dedi. I SAYFA 5
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Biz gençlerimizi
sokakta bulmadık

Gıda, Tarım ve Hayvancılık
eski Bakanı ve AK Parti Mil-

letvekili Mehdi Eker'le birlikte seçim
çalışması yapan AK Parti Adayı
Azmi Ekinci, gençler için hazırladığı
projeleri açıklayarak, "Eğitim sertifi-
kasını bizim verdiğimiz nitelikli genç-
lik yetiştireceğiz. Biz gençliğimizi
sokakta bulmadık, sokağa da atama-
yız" dedi. I SAYFA 4
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SAHTE MESAJA
YARGI YOLU

Fazla 
protein
sağlığı

bozuyor

Sayfa 2’de

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt, Ağrı
Kültür Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. “Sorunumuz çok

ama çözümsüz değil” diyen Bozkurt, “Geçmişe kalın bir çizgi çekip
yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Doğulusu, batılısı bir arada

duracağız, bunu birlikte yapacağız. Esenyurt baharı 
hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Avcılar'da ayrılmak
istediği erkek

arkadaşı tarafından
falçatayla boğazı ke-
silen, öldü sanılarak
bir çuval içinde göl
kenarına bırakılan

25 yaşındaki Rabia
K.,  mucizevi bir

şekilde kurtarıldı

İşKEnCE EDİLDİ
Münevver Karabulut ve
Özgecan Aslan cina-

yetlerinin bir benzeri Avcı-
lar'da son anda önlendi.
Ayrılmak istediği erkek arka-
daşı tarafından falçatayla
boğazı kesilen, defalarca bı-
çaklanan, elleri bağlandıktan
sonra dakikalarca işkenceye
uğrayan 25 yaşındaki Rabia
K., öldü sanılarak bir çuval
içinde göl kenarına atıldı.

ç
Konuşamıyor

Kaçan saldırgan, tele-
fon ettiği babasına du-

rumu anlattı. Babası da olayı
polise bildirdi. Olay yerine
giden polisler tarafından ya-
şadığı belirlenen genç kız, ekip
aracıyla hastaneye götürüldü.
Polisin saniyelerle yarışı so-
nucu yaşama tutunan Rabia
K., boğazı kesildiği için konu-
şamıyor, yaşadıklarını yaza-
rak anlatabiliyor. I SAYFA 3

ç

MUCIZE KURTULUSMUCIZE KURTULUSMUCIZE KURTULUSMUCIZE KURTULUSMUCIZE KURTULUSMUCIZE KURTULUS

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN BÜYÜKÇEKMECE’DE İRONİK MESAJ

Birlikte basın açıkla-
ması yapan CHP Ça-

talca İlçe Başkanı Halil Gök
ve CHP Meclis Üyesi adayı
Erhan Güzel, AK Parti'nin
YSK’nın yasaklarına uymadı-
ğını belirtti. Halil Gök, Yük-
sek Seçim Kurulu'nun ilan,
poster ve afiş yerlerinin kulla-
nılması hakkındaki yasakları
açıkça belirttiğini ifade ede-
rek, AK Parti'nin ilçe gene-
linde elektrik direklerine afiş,
sokak araları ve caddelere de
pankart astığını dile getirdi.
Çatalca İlçe Seçim Kuru-
muna itiraz dilekçesi verdikle-
rini belirten Gök, pankart ve
afişlerin ivedilikle toplatılması
kararını beklediklerini söyledi.

YSK’ya afiş
şikayeti
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Haberin devamı sayfa 2’de

Avcılar’da
yaşayan
genç kızın
üzerindeki
şoku hala
atlatamadığı
belirtildi. 
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Binali Yıldırım

Azmi Ekinci

BU KADAR PARKI
NEDEN YAPTIN?

Kayganlaşan
yolda takla attı

Sayfa

3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Gök ve
Güzel

açıklama
yaptı
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Fazla protein
sağlığı bozuyor

O bezite, şeker hastalığı, yüksek
tansiyon, böbrek taşları, idrar
yollarının enfeksiyonları ve

kalp hastalıklarının böbrek sağlığı ile
yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. Bun-
lara ek olarak, beslenme ya da yaşam
şeklinde yapılan hataların da böbrek
sağlığını etkilediğini hatırlatanYeditepe
Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları
ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin
Kantarcı, vücut şekillendirme, kas kitlesi
arttırma ya da kilo verme amaçlı sıkça
tercih edilen yüksek proteinli diyetlere
dikkat çekti…

Spor yapanlar dikkat

Uluslararası istatistikler dünya gene-
linde yaklaşık 850 milyon kişinin böbrek
hastalığı olduğunu gösteriyor. Yaşam
kalitesini azaltan ve süresini kısaltan
hastalıklardan en hızlı artış gösterenler-
den birininde kronik böbrek yetmezliği
olduğu görülüyor. Ne yazık ki, halen
yılda yaklaşık 2,5 milyon kişinin yaşam
kaybının nedenini oluşturuyor. Bununla
birlikte, birçok kronik hastalığa böbrek
sorunlarının eşlik ettiği düşünüldü-
ğünde, böbreklerimizi korumak konu-
sundaki bilincin artırılmasının önemi
daha net ortaya çıkıyor. Yeditepe Üni-
versitesi Hastaneleri İç Hastalıkları ve
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kan-
tarcı da “Dünya Böbrek Günü” dolayı-
sıyla yaptığı açıklamada, özellikle hızla
kilo vermek ya da vücut geliştirmek iste-
yenlerin başvurduğu yüksek proteinli di-
yetler konusunda önemli açıklamalarda
bulundu.

Olumsuz etkiliyor

Fiziksel aktivite azlığının halen

önemli bir sorun olduğunu belirten
Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, “Öte yan-
dan özellikle büyük kentlerde genç
insanlar egzersiz denildiğinde
kapalı alanlarda spor salonla-
rında yapılan egzersizlere
yöneliyor. Bu egzersizleri
yaparken daha çok ve
hızlı kas kitlesi arttırıl-
ması amacıyla çok yük-
sek proteinli diyetler ve
yoğun protein tozları
kullananlarda böbrek-
lerin olumsuz etkilendi-
ğini gözlemliyoruz”
diyor.

İhtiyaca göre değişir

Böbrek hastalığı, yüksek
tansiyon, şeker hastalığı, gut
hastalığı, böbrek taşları olan-
ların yüksek proteinli diyetleri
uygulamasının böbrek işlevlerinin
korunması açısından doğru olmadı-
ğını söyleyen Prof. Dr. Gülçin Kan-
tarcı şu bilgileri verdi: “Vücudun
protein ihtiyacı, yaşa, cinsiyete, akti-
vite durumuna, gebelik veya varsa
mevcut hastalıklara göre değişir.
Bunun yanı sıra, egzersizlerin çeşitle-
rine göre farklı beslenme ögelerinin
ön plana çıkarılması gerekir. Aynı eg-
zersizler yapılsa bile, herkesin aynı tür
proteinler içeren gıdalar veya tek tip
protein desteklerini kullanması doğru
değildir. Bu tür bir beslenmeye geç-
meden önce kişinin altta yatan böb-
rek hastalığı, yüksek tansiyon, şeker
hastalığı, böbrek taşları ve gut hasta-
lığı gibi böbrek hastalığı gelişimini ko-
laylaştıran hastalıkları olup
olmadığına bakılmalıdır.” Günde 1
kilogram başına 2 gram ve üzerinde 

pro-
tein alımının
böbrek fonksiyonlarını olumsuz etki-
lediğini ve kas kitlesini arttırmada da
ek fayda sağlamadığını söyleyen İç
Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, “Profesyo-
nel sporcu olarak ağır direnç egzersiz-
leri yapanlar dışındaki aktif spor
yapan kişilerde, 1 kilogram başına
1,2-1,6 gram protein tüketimiyle, haf-
tada 3-5 gün orta düzeyde egzersiz
için gerekli enerji ihtiyacı karşılanmış
oluyor. Daha fazla protein tüketimi,
böbrekleri aşırı süzme ve ardından
gelişen protein kaçağı sonucunda
işlev bozukluğuna neden olabiliyor”
diye konuştu.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof.
Dr. Gülçin Kantarcı, vücut şekillendirme, kas kitlesi arttırma ya da kilo
verme amaçlı sıkça tercih edilen yüksek proteinli diyetlere dikkat çekti

Sinsi hastalık
kolon kanseri
Kolon kanseri tüm dünyada kanserler içinde en sık görülen 4. kanser türü. Son 10 yılda ülkemizde kolon kanseri görülme sıklığında
yüzde 10 oranında artış gözleniyor. Bu artışta kanser tarama programları sayesinde kanserin erken teşhis edilmesinin yanı sıra
rafine gıda tüketiminin artması, daha fazla strese maruz kalmak ve iltihabi bağırsak hastalıklarının etkili olduğu belirtiliyor
YÜREKLERE su serpen haber ise kolon
kanserinin önlenebilir ve erken teşhis edil-
diğinde tedavi edilebilir kanserler arasında
yer alması. Acıbadem Üniversitesi Atakent
Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç.
Dr. Gürhan Şişman erken teşhis için hiçbir
yakınması olmasa bile herkesin 45 yaşında
kolonoskopi yaptırmasının çok önemli ol-
duğunu belirterek, “Üstelik toplumdaki
yaygın inanışın aksine kolonoskopi öncesi
hazırlıklar aslında artık eskisi kadar zah-
metli değil, yeni çıkan hazırlık solüsyonları
ile bir gün öncesinden hazırlık mümkün
oluyor.”

Hiçbir belirti vermeden 
ilerleyebiliyor

Kolon kanserinin en önemli özelliği sinsi
bir hastalık olması. Kanser öncesi lezyon-
lar olan poliplerin varlığında ve kanserin
başlangıç evresinde genellikle belirti vermi-
yor, sinsi bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla
hastaların çoğunda ancak ileri aşamada
teşhis edilebiliyor. İleri safhalarda kalın ba-
ğırsaktaki yerleşim bölgesine göre makat-
tan kan gelmesi, kabızlık, karın ağrısı,
karında şişlik, halsizlik, kilo kaybı ve demir
eksikliği gibi belirtiler ile kendini gösterebi-
liyor.

Dikkat! Polipler kansere
dönüşebilir

Kolon kanseri önlenebilen bir kanser türü.
Ancak beslenme ve yaşam alışkanlıklarına
dikkat edilerek risk azaltılabilse de, bu kan-
ser türü çoklu faktörlere bağlı olarak geliş-
tiği için tümüyle ortadan kaldırılamıyor.
Sigara alışkanlığı, alkol tüketimi,

obezite, familiyal adenomatoz polipozis-
gibi genetik hastalıklar, polipler, hareketsiz
bir yaşam tarzı, iltihaplı bağırsak hastalık-
ları, diyabet ve rafine gıda tüketimi kolon
kanserine yakalanma riskini artıran etken-
ler. Aile öyküsü ve polipler ise en büyük
risk faktörlerini oluşturuyor. Öyle ki aile-
sinde kolon kanseri olan kişilerde risk 3 kat
artıyor. Polip türlerine göre kanser riski de
artıyor. Özellikle villöz poliplerde bu risk
daha fazla oluyor.

Kolonoskopi sayesinde 
erken tespit ediliyor

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Gür-
han Şişman kolon kanserinde kolonoskopi

yöntemiyle erken tanı ve tedavinin müm-
kün olabildiğine dikkat çekiyor. Poliplerin
henüz kansere dönüşmeden teşhis edilme-
sinde kolonoskopi anahtar bir rol üstleni-
yor. Polipler saptanınca kolonoskopi
esnasında alınıyor. Yapılan çalışmalar ko-
lonoskopi taramasının yaygınlaşması sa-
yesinde kolon kanserinin büyük ölçüde
engellendiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle
hiçbir yakınması olmasa bile herkesin 45
yaşından itibaren 5 yılda bir kez kolonos-
kopi ve dışkıda gizli kan taraması yaptır-
ması çok önemli. Ailesinde kolon kanseri
olanlar ise kolon kanseri olan kişinin tanı
yaşından ortalama 10 yaş önce kolonos-
kopi yaptırmalı. İltihaplı bağırsak hastalığı
olanlar da, hastalık süresi 10 yılı geçtikten
sonra her sene kolonoskopi olmalı. Eğer
kişinin genetik yükü fazla ise 20 yaşından
sonra yıllık kolonoskopi öneriliyor.

Tedavide başarılı 
sonuçlar elde ediliyor

Eskiden bu hastalıkta yaşam süresi kısa
iken günümüzde erken tanı ve tedavi yön-
temlerinin gelişmesi sayesinde hastalıksız
sağ kalım süresi en az 10 yılı buluyor. Gas-
troenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürhan
Şişman erken evrede tespit edildiği tak-
dirde kolon kanserini kolonoskopi gibi
kolay bir yöntemle tedavi etmenin müm-
kün olabildiğine işaret ederek, “Erken evre
kolon kanseri kolonoskopi esnasında tespit
edilince polipektomi ya da endoskopik
submukozal diseksiyon yöntemi ile tedavi
ediliyor. Eğer ileri evre ise tedavide cerrahi
yöntemler, radyoterapi ve kemoterapi yön-
temlerine başvuruluyor.” diyor.

ANTALYA’DA yaşayan 42 yaşın-
daki Vesile Dalmış, hiçbir şikayeti
yokken kontrol amaçlı yaptırdığı
tahliller sonucu, karaciğerinde 15
santimetrelik iyi huylu kitle oldu-
ğunu öğrendi. Karaciğerinin sol
bölümünün tamamen alınması
gerektiğini söylenen Dalmış, hem
karaciğerinin önemli bir kısmını
kaybedecek hem de vücudunda
büyük bir ameliyat izi ile yaşaya-
caktı. Yaptığı araştırmalar sonu-
cunda Memorial Antalya
Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Alihan Gür-
kan’a ulaşan Dalmış, eski sezar-
yen kesisinin olduğu bölgeden,
karaciğeri korunarak gerçekleşti-
rilen cerrahi ile sağlığına kavuştu.

El ve ayakları şişiyordu

El ve ayaklarında oluşan şişkin-
liği önemsemeyen Vesile Dalmış,
annesini hastaneye götürdüğü
bir zamanda, yakın bir hemşire
arkadaşının önerisi ile kan tahlili
yaptırdı. Karaciğer fonksiyonla-
rında bir sorun olduğu anlaşılan
Dalmış’a, görüntülemede de ka-
raciğerinde 15 santimetrelik “he-

monjiyom” adı verilen bir iyi
huylu kitle olduğu söylendi. Kitle
çok büyük olduğu için patlamak
üzereydi ve mideyi baskılayarak
küçültmüş aynı zamanda komşu
damara da bası yapmaya başla-
mıştı. Kendisine, bu ameliyatın
nakil konusunda deneyimli bir
hekim tarafından yapılması öne-
rildi. Vesile Dalmış’ın, kitlenin
bulunduğu karaciğerinin sol kıs-

mının tamamen alınması gereki-
yordu. Bunun için de açık cerrahi
olması şarttı ve vücudunda
büyük bir kesi oluşacaktı. Hasta-
lığı hakkında, tanı konulmadan
önce en küçük bir fikri bulunma-
yan ve açık ameliyat olmak iste-
meyen Dalmış, bunun için
araştırmalara başladı ve zararlı
kitleyi ameliyatla tedavi ederek
mucizeyi gerçekleştirdi.

Karacİğere 
bir dokundu pir dokundu

Günlük protein ihtiyacı 60-120 gram olan bir kişinin,
normal beslenmeyle aldığı protein ihtiyacı karşılamaya ye-
tiyor. Protein destek ürünleri ile ilave olarak ortalama 90

gram kadar protein alınmasının, erken dönemde olmasa da
uzun dönemde böbreklerde hasara neden olduğunu belirten
Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti: “Böyle
diyetler ve protein destekleri kullanmadan önce altta yatan

bazı hastalıkların olup olmadığı, hekime başvurularak öğre-
nilmelidir. Sadece yapılan egzersizler için yeteri kadar
protein alınmalıdır. Ne eksik ne de fazla… Egzersiz

yapanların yetersiz protein alımlarının da vücu-
dun hem bağışıklık hem de kas iskelet siste-

mine olumsuz etkileri olabileceği
unutulmamalı.”

Ne eksik 

Ne fazla

Uzmanlar, çok fazla proteinle beslenmenin böbrek ve kalp sağlığına zarar verdiğini söyledi.

HABER MERKEZİ



FatiH'te Cezayir uy-
ruklu bir kişiyi öldüren
bir kişiyi de yaralayan

Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına
alındı. Cinayete neden olan kavga
olayının bir bilardo salonu girip
girmeme nedeniyle çıktığı öğre-
nildi. Suriye uyruklu şüphelilerden
3'ü tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Molla Gürani mahallesi,
Yekta Efendi Sokak üzerinde 5
Mart 2019 tarihinde meydana
gelen olayda bir kavga ihbarı üze-

rine olay yerine giden polis ekipleri
bıçaklanarak ağır yaralanmış Hıç-
han Zuozat (29) ve Façhıl Sadouk
Bouzıanne (28)'yi ağır yaralı ola-
rak buldu. Haseki Eğitim ve Araş-
tırma hastanesine kaldırılan
Hıçhan Zuozat hayatını kaybetti.

Kavgalı olduğu tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafın-
dan olayla ilgili başlatılan çalış-
mada cinayetle biten kavgaya
karışan şüphelilerden Basıl E.(25),

8 Mart 2019 tarihinde yakalandı.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda
sürdürülen operasyonda diğer
şüpheliler Ömer R.(19), Musa
R.(23) ve Ali K.(18)'de gözaltına
alındı. Polis soruşturması sonu-
cunda şüphelilerin öldürüp yara-
ladıkları kişilerle bir bilardo
salonuna girip girmeme nedeniyle
kavgalı olduğu tespit edildi. Birbir-
lerini "bu bölgede dolaşmayın"
diye tehdit eden iki grubun daha
öncede kavga ettikleri öğrenildi. 
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Avcılar'da  ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından falçatayla boğazı kesilen, defalarca
bıçaklanan, elleri bağlandıktan sonra dakikalarca işkenceye uğrayan 25 yaşındaki Rabia K., öldüğü
sanılarak bir çuval içinde göl kenarına atıldı. Polis öldü sanılan genç kızı mucizevi bir şekilde kurtardı

M ünevver Karabulut ve Özgecan
Aslan cinayetlerinin benzeri işleni-
yordu. Avcılar'da  ayrılmak iste-

diği erkek arkadaşı tarafından falçatayla
boğazı kesilen, defalarca bıçaklanan, elleri
bağlandıktan sonra dakikalarca işkenceye
uğrayan 25 yaşındaki Rabia K., öldüğü
sanılarak bir çuval içinde göl kena-
rına atıldı. Kaçan saldırgan, te-
lefon ettiği babasına
durumu anlattı. Babası da
olayı polise bildirdi  Olay
yerine giden polisler ta-
rafından yaşadığı belir-
lenen genç kız, ekip
aracıyla hastaneye götü-
rüldü. Polisin saniyelerle
yarışı sonucu yaşama tu-
tunan 25 yaşındaki Rabia
K., vahşetin izlerini vücu-
dunda taşıyor. Genç kız bo-
ğazı kesildiği için konuşamıyor,
yaşadıklarını yazarak anlatabiliyor.

Sürprizim var deyip kandırdı

Avcılar'da vahşet 6 Şubat akşamı yaşandı.
25 yaşındaki Rabia K. yaklaşık 2 yıldır Emre
Çiçek ile görüşüyordu. Gençlerin görüştü-
ğünden ailelerinin de haberi vardı. 25 yaşın-
daki Emre Çiçek kız arkadaşı Rabia K.'yi
"sürprizim var" diyerek kiraladığı araçla
akşam saatlerinde yemeğe götürdü. Bir lo-
kantada yedikleri yemek sonrası Emre Çiçek
genç kıza "Sana çalıştığım yeri gösterip pat-
ronumla tanıştırmak istiyorum" dedi. Emre
Çiçek., ikna ettiği Rabia K.'yi Avcılar Parsel-
ler'de bulunan tekstil atölyesine götürdü.

Bitmek bilmeyen vahşet

Emre Çiçek burada kendisinden ayrılmak
istediğini söyleyen genç kıza tecavüz etmek
istedi. Rabia K. direnince Emre Çiçek genç
kızın falçatayla boğazını bıçakla kesti. Emre

Çiçek  kanlar içinde yere yığılan Rabia
K.'nin ellerini bağladıktan sonra defalarca
bıçakladı. Genç kızın yaşadığı dehşet dolu
dakikalar bunlarla da son bulmadı. Emre
Çiçek tecavüz etmeye çalıştığı genç kıza cin-
sel saldırıda da bulundu. Emre Çiçek. genç

kıza baltayla da vurup tek-
meledi. 3 saat süren

dehşet sırasında
kanlar içindeki

Rabia K.'nin
öldüğünü
sanan Emre
Ç. bir arka-
daşına tele-
fon ederek
yardım is-

tedi. Emre
Çiçek'in çağır-

ması üzerine
olay yerine gelen

Yunus K. paniğe ka-
pılarak kaçtı. Emre Çiçek

genç kızı atölyedeki büyük bir çu-
valın içine koyarak kiraladığı aracın bagajına
yerleştirdi. Emre Çiçek içinde Rabia K.'nin
bulunduğu çuvalı Firuzköy'de Küçükçek-
mece gölü kenarını attı.

Polis saniyelerle yarıştı

Bayrampaşa'daki otogara giden Emre
Çiçek buradan babası Ali Çiçek'i arayarak
olayı anlattı ve kaçacağını söyledi. Ali Çiçek
sorunlar yaşadığı oğlunun anlattıklarını po-
lise bildirdi. Otogara giden polis, Emre Çi-
çek'i gözaltına aldı. Polis, Emre Çiçek'i de
yanına alarak Firuzköy'deki göl kenarına
gitti. Saat 04.00 sıralarında polis, Emre Çi-
çek'in  gösterdiği noktada çuvalda kanlar
içindeki Rabia K.'nin yaşadığını belirledi. İlk
yardımı, ekip aracındaki malzemelerle polis-
ler yaptı. Ambulansa haber veren polis, genç
kızı hayatta tutmak için saniyelerle yarıştı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
asayiş büro ekipleri, ekip aracına aldıkları
genç kızı, ambulans beklemeden hastaneye
götürdü. Rabia K. hastanede tedavi altına
alındı. 6 gün komada kalan genç kız, 1 aylık
tedavisinin ardından evine gönderildi.
Evinde tedavisi devam eden Rabia K. boğa-
zının kesilmesi nedeniyle hala konuşamıyor.

Falçatayla saldırdı

Genç kız konuşamadığı için olup biteni ya-
zarak anlattı. Rabia K. " 'Sana sürprizim var'
diyerek gözlerimi kapadı. Patronuyla tanıştı-
racağını söyleyerek oraya götürdü. Atöl-
yede, kendisinden ayrılmak istediğimi
söyleyince bana bıçak ve falçatayla saldırdı"
dedi. Olayın izlerini vücudunda taşıyan
Rabia K., Emre Çiçek'in en ağır şekilde ce-
zalandırılmasını istediğini yine bir kağıda
yazarak ifade etti.

En ağır cezayı almasını istedi

Rabia K.'nin annesi Nurhayat K., "Sesi çık-
masın diye kızımın gırtlağını kesmiş" dedi.
Anne Nurhayat K., "O soğuk havada don-
mak üzereyken bulunmuş. Polis zaman kay-
betmemek için ambulans bile beklememiş.
Allah onlardan razı olsun" dedi. Yetkililere
seslenen anne, "Bu caninin en ağır cezayı al-
masını istiyorum. Özgecan Aslan'ın katilleri
gibi en ağır cezayı almasını istiyorum. 
Bu cani, benim kızımı da onlar gibi öldür-
mek istedi. Benim kızım gibi başka kızların
böyle canının yanmasını istemiyorum" 
diye konuştu. Rabia K.'nin babası Şerif K.
ise, "Bütün yetkililerin olayla ilgilenmesini is-
tiyorum. Tek
istediğim en
ağır ceza ile
yargılan-
ması" şek-
linde
konuştu.

Kayganlaşan
yolda kaza 
yaPTI

ZeytinBurnu Ambarlı mevki-
inde bir pikap, yağış nedeniyle
kayganlaşan yolda kontrolden

çıkarak bir otomobile çarptı. Kazada 1
kişi yaralandı. Kaza Osmaniye Bulvarı
Ambarlı Mevkii'nde saat 10.00 sırala-
rında meydana geldi. İddiaya göre
Kemal Türken yönetimindeki 34 LU
0397 plakalı pikap seyir halindeyken

yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kont-
rolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybettiği araç, yan yolda aynı
yöne seyir halinde bulunan Salih Ogur
yönetimindeki 34 BTA 474 plakalı oto-
mobile çarptı. 

Hafif yaralandı

Kazada otomobilde bulunan Ogur hafif

bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri hafif yaralı Ogur'u, ilk mü-
dahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Osmaniye Bulvarı Zey-
tinburnu istikametinde trafik yoğunluğu
oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldı-
rılmasının ardından trafik normale
döndü.  DHA

Sevgilisinden ayrılmak istedi boğazı kesildi, defalarca bıçaklanıp, işkence gördü

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

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

7/24 güvenliğiyle hayallerinizdeki olanakları bir arada
bulundurur. 

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

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

Güne kuş sesleriyle eşsiz deniz manzarasıyla uyanmak...
Şehre ve olanaklara yakın ancak kargaşadan uzak, tam size ve
aileniz göre bir “yuva” projesi; Pearl of Silivri...
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Silivri’nin yeni gözdesi...
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Tecavüzle yargılandı
beraaT eTTI
Esenyurt'ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya (29)
bir AVM'nin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiası ile 28 yıla kadar
hapis cezası istemiyle yargılanan E.G., delil yetersizliğinden beraat etti

esenyurt'ta 24
Eylül 2016 tari-
hinde E.G., bir

AVM'nin engelli tuvaletinde
tekerlekli sandalyeye bağlı ya-
şayan kas hastası D.A.'ya te-
cavüz ettiği iddiası ile
"Nitelikli cinsel saldırı" ve
"Cebir tehdit veya hile kulla-
narak kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma" suçlarından 28
yıla kadar hapis cezası iste-
miyle yargılanıyordu. Bakır-
köy 5. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen da-
vanın karar duruşmasına tu-
tuksuz sanık E.G. ve avukatı
Atıl Uğur katılırken, şikayetçi
D.A. duruşmaya katılmadı.
Sanık E.G.'nin avukatı Atıl
Uğur, müvekkilinin beraatine
karar verilmesini istedi. Karar
verileceği belirtilerek son sözü
sorulan sanık tutuksuz sanık
E.G., "Takdir mahkemenindir"
dedi. Kısa bir aradan sonra
kararını açıklayan mahkeme,
sanığın cezalandırılması için
yeterli ve inandırıcı delil bu-
lunmadığını gerekçe göstere-
rek beraatine karar verdi.

10 ay tutuklu kalmıştı

Bu soruşturma kapsamında
25 Eylül 2016 tarihinde tutuk-
lanan E.G., 13 Temmuz 2017
tarihinde yapılan duruşmada
tahliye edilmişti.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından hazırlanan id-
dianamede, müşteki D.A.'nın
kas hastalığı nedeni ile teker-
lekli sandalyeye bağlı yaşa-
mak zorunda olduğu, müşteki
ile şüpheli E.G.'nin 24 Eylül
2016 tarihinde meydana gelen
iddianameye konu olaydan 4
ay önce tanıştıkları anlatılıyor.
Şüphelinin bir kaç görüşme-
den sonra müştekiye cinsel
ilişki teklif ettiği ancak müşte-
kinin bunu kabul etmediği sa-
vunulan iddianamede, 24
Eylül 2016 tarihinde müşteki
ile şüphelinin Esenyurt'ta bir
AVM'de buluştukları, şüpheli-
nin burada da müştekiye cin

sel ilişki teklif ettiği ancak müş-
tekinin bunu kabul etmediği
anlatılıyor. Müştekinin lava-
boya gitmek istediğini beyan
etmesi üzerine şüphelinin
müştekiyi AVM'nin engelliler
tuvaletine götürdüğü ve bu-
rada müştekiye cinsel saldırıda
bulunduğu iddia ediliyordu.
Müştekinin kanamasının oluş-
ması üzerine şüpheli ile müşte-
kinin birlikte hastaneye gittiği
anlatılan iddianamede, şüphe-
linin, "Nitelikli cinsel saldırı" ve
"Cebir, tehdit veya hile kullana-
rak kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma" suçlarından 28 yıla
kadar hapis cezası istemiyle
cezalandırılması talep 
ediliyordu. DHA

Büyükçekmece'de bankadan para çeken iş adamını takip eden ve otomobilde bıraktığı
içinde144 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından
yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için ikiz plaka kullandıkları ortaya çıktı

Büyükçekmece'de 26 Şubat
2019 tarihinde meydana gelen
olayda iş adamı M.D. bankaya

giderek 144 bin lira çekti. Daha sonra Bey-
kent Sanayi Sitesine giden M.D. parayı oto-
mobilinin içinde bırakarak araçtan ayrıldı.
Bir süre sonra geri dönen M.D. otomobili-
nin arka camının kırık olduğunu ve para
dolu çantanın yerinde olmadığını görerek
polise haber verdi.

3 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla
ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik
kamera görüntülerini inceleyerek şüLpheli-
lerin kullandığı iki otomobilin plakasını tes-
pit etti. Ancak otomobillere ikiz plaka

yapıldığı belirlendi. Soruşturmayı derinleşti-
ren polis yaptığı araştırma sonucu otomo-
billerin birinin Bursa'dan kiralandığını tespit
ederek, aracı kiralayan kişinin kimlik bilgile-
rinden 3 şüpheliye ulaşarak gözaltına aldı.

Oyun ortaya çıktı

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli-
ler Fatih Sercan Ç., Burak Ç. ve Metin N.
olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin suçta
kullandıkları kiralık araçlara, internetteki
satış ilanlarından benzerlerini buldukları
araçların plakalarını yaptırarak taktıkları 
ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle de
peşlerine düşecek olan polislere ipucu bı-
rakmayı engellemeyi amaçladıkları
öğrenildi. DHA

İkiz plaka oyununu polis çözdü

Fatih'te Ortadoğu savaşı

Polis ekipleri ve
vatandaşlar ters

dönen aracı 
düzeltmeye çalıştı
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M illet ittifakının İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı CHP’li
Ekrem İmamoğlu. Cumhur ittifakı-

nın adayı ise AKP’li Binali Yıldırım. HDP
aday göstermedi. Diğer partilerin de adayları
var. Ancak yarış İmamoğlu ile Yıldırım ara-
sında geçecek. 

***
Öncelikle belirtmeliyim ki, CHP İstanbul

için İmamoğlu’nu aday göstermekle çok isa-
betli bir karar vermiş oldu. Doğrusu ilk baş-
larda bu konuda kaygı duydum. Kısa bir süre
sonra İmamoğlu’nun performansı kaygımın
yersiz olduğunu gösterdi. Beylikdüzü’lü olmam
itibariyle İmamoğlu’nun gerek dili, takılmadan
konuşması, diksiyonları, dinamik fiziği; kısa-
cası kitlelerle iletişim pratiği ve gerekse pek
politik olmayan politik tavrı hakkında bir bil-
gim vardı. İBB adaylık sürecinde bu perfor-
mansını daha da artırdığını görüyoruz. 

***
“Politik olmayan politik tavır” cümlesi bir

çelişki gibi görülebilir. Fakat politik olmayan
politika, bizatihi bir ince politika olup kimi

zaman daha derine nüfuz eden bir strateji veya
tutumdur. İmamoğlu’na tam da bu tavır prim
kazandırmakta. Çünkü Cumhurbaşkanı (fiili-
yatta başkan) Erdoğan’ın özellikle son 5 yıl-
dan bu yana kullandığı militan dil, bu toplumu
böldü, birbirine ötekileştirdi. Öyle ki, taraflara
potansiyel bir şiddet enerjisi yükledi. Devleti
kendisiyle eşitleyen hatta aynılaştıran (Aslında
Devlet Bahçeli ilişkisi de gösteriyor ki, devlet
Erdoğan’ı kendisiyle aynılaştırdı!) Erdoğan,
devlet kurumlarının gücüne yaslanarak Millet
ittifakına ağzına geleni söylüyor. Bir yerel se-
çimde bile, bölge bölge dolaşarak (devletin im-
kanlarıyla) bas bas bağırıyor. Fakat bu dilin
tıkandığının, hatta geriye teptiğinin emarele-
rini bu seçim sürecinde görüyoruz. 

***
Erdoğan bu yerel seçimlerde sürekli mey-

danlarda konuşarak kendini İBB başkan aday-
larıyla eşitledi. İşte tam bu noktada
cumhurbaşkanıyla İBB adayının aynı plat-
formda buluşması, cumhurbaşkanına irtifa
kaybettirirken İBB adayının irtifasını yükseltti.
İmamoğlu ile Erdoğan sanki birbirinin muha-

tabıymış gibi karşı karşıya
geldi. Erdoğan öyle bir hale düştü ki,
örneğin Trabzon’da konuşurken İmamoğlu için
“Kendisi Trabzonlu. Trabzon’u istismar etmek
istiyor. Sen Trabzon’u istismar edemezsin.
Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim
vermez.” diyebiliyor. İmamoğlu ise bu durumu
politik olmayan politik tavrı yoluyla fırsata 
çevirdi. 

***
Nasıl yaptı bunu? Erdoğan’ın bu militan di-

line karşılık daha yumuşak, genel politikadan
uzak, olması gereken yere yani yerele yönelik
söylemlerde bulunarak, Millet ittifakına muha-
lif insanlara da el uzatarak, zeki espriler yapa-
rak, kapsayıcı ve gönül alıcı davranışları
yoluyla. 

***
Peki, bu gerilmiş, bölünmüş toplumsal ya-

pıda bunlar ne işe yarar? 
Erdoğan tam da gerilim ve düşmanlaştırma

politikası yoluyla kendi seçmen kitlesini konso-
lide ediyor. Bunun karşısında hemen hemen
aynı büyüklüğe sahip ve yine iktidar (İktidar
artık AKP ve MHP’den oluşuyor) tarafından
konsolidasyona zorlanmış bir kesim var. Taraf
siyasetler bu formasyona sahip iki kesimden
pek politik kopuşlar sağlayamazlar. Geriye ne
kalıyor? Kararsızlar ve çok az da olsa taraf
değiştirme sallantısında olan seçmenler. Eko-
nomideki kötü gidişat ve karamsarlık, iktida-
rın seçmen kesiminde bir miktar kopuşlar
yaratmaya zemin oluşturmuş durumda. Türki-
ye’nin mevcut seçmen alanı böyle olunca, ge-
riye karasızlar ve taraf değiştirme
sallantısında olanlar üzerine politika yapmak
kalıyor. Bu kesimler üzerinde Erdoğan’ın
değil, İmamoğlu’nun dili daha etkin olur.
Çünkü toplumda veya bir siyasi yapıda karar-
sızlar, daima militan ve ajite edici dilden biraz
daha uzak dururlar. Öyle oldukları için karar-
sızdırlar zaten.

***
Neden İmamoğlu sorusunun bir cevabını

yukarıda yazdım. 
Bu sorunun bir diğer cevabı da İmamoğ-

lu’nun şahsından çok, genel politik bir tutum-
dan kaynaklanmakta. 

***
İmamoğlu’na oy vermek için CHP’li ol-

maya gerek yok. Erdoğan ve iktidarına bir
muhalif olarak, İBB seçimini Millet ittifakının
kazanması yoluyla bu iktidarın keyfiliğine bir
fren koymak gerekiyor. Yerel seçimler yoluyla
bu iktidarı sarsmak ve belediyelerden kaynak
devşirmelerinin önüne geçmek gerekiyor. Padi-
şah kimi cumalarını selatin camilerinde kıldık-
tan sonra sarayına dönmek için atına yahut
arabasına binerken halk “Mağrur olma padi-
şahım, senden büyük Allah var” diye bağırır-
mış ya; aynen iktidarlarının ilahi nihaiye
devam edeceğini sanarak güç zehirlenmesini
yaşayan Erdoğan ve çevresine, padişaha bağı-
rıldığı gibi bağırmak için İmamoğlu’na oy ver-
mek gerekiyor.

***
Bir özel neden daha; İmamoğlu Beylikdüzü

Belediye Başkanı. Bu yerel aidiyet ve Beylik-
düzü’ndeki yerel yönetim faaliyetlerindeki de-
nenmişliği (yaptıkları yapacaklarının
teminatıdır) nedeniyle İmamoğlu’nu tercih et-
meyi bir seçim görevi olarak görüyorum. 

***
Bu yerel seçimlerde yapılacak tercihin genel

politikaya etkileri ayrı bir yazıyı gerekli kılıyor.   

Neden Ekrem İmamoğlu?
Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

E senyurt'ta Güneydoğulu hemşerileriyle bir
araya gelen AK Parti Milletvekili Mehdi
Eker, Cumhur İttifakı Esenyurt Belediye

Başkan adayı Azmi Ekinci için destek istedi. Gün
boyu yapılan toplantılara ve seçim çalışmalarına
Ekinci ile birlikte katılan Eker, ayrıca Şehit Erol
Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençler So-
ruyor Başkan Cevaplıyor' programında gençlerle
bir araya gelerek onların sorularını cevaplandırdı.

ESEnyurt için büyük şAnS

Azmi Ekinci'nin Esenyurtluların oylarıyla Belediye
Başkanı olacağını belirten Mehdi Eker, "Azmi Bey
Esenyurt için en uygun belediye başkan adayıdır.
Ekinci'yi başkan yapmamız çok önemli. Çünkü
Esenyurt 1 milyon nüfusa sahip ve Esenyurt'un
yüksek kalitede belediye işlerine ihtiyacı var.
Bunun için ilçenin ehil ellerde olması gerekiyor.
Bunun yanında bu ihtiyaçların karşılanmasında
belediyenin imkan ve sınırlarını aşan konular var.
Bu durumda da Büyükşehir Belediyesi devreye gi-
recek. O yüzden Azmi bey için oy kullanırken Bü-
yükşehir'i de düşünmemiz lazım. Uyum içerisinde
olması lazım. Eğer uyum içerisinde olmazsa ko-
pukluk olur. Türkiye'de ki en tecrübeli belediye
başkan adayı Binali Yıldırım. Yıldırım ve Ekinci İs-
tanbul ve Esenyurt için büyük şans" dedi. Hemşe-
rilerine terör örgütü PKK'nın bölgeye ve Kürt
kökenli vatandaşlara zararları anlatan Eker, terör
örgütü destekçilerine destek verilmesi yanılgısına

düşmemelerin istedi. Eker, gençlerle yapılan top-
lantıda onlara büyük şair Necip Fazıl Kısakürek'in
dua şiirini okudu.

GEnçlErimizi önEmSiyOrum

Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adayı
Azmi Ekinci de yaptığı konuşmada, ilçede yaşa-
yan her kesim için projeler hazırladıklarını aktara-
rak, "Esenyurt 10 sene içerisinde nüfusu 300
binden 1 milyona çıkan bir ilçe. Hani birileri diyor
ya 'biz Esenyurtluyuz, Esenyurt'un evladıyız. Onun
geldiği zamanda ilçenin nüfusu 14 bindi. Ondan
sonra gelenler Esenyurtlu değil demek ki. Kendi-
sinden sonra gelenleri Esenyurtlu saymayan bir
zihniyet Esenyurt'un son 10 sene içerisinde almış
olduğu 700 bin nüfusa belediye başkanlığı yapa-
bilir mi? Ben ilçenin 170 bin gencini oldukça
önemsiyorum. Dışarıda okuyanlarla 200 bin gen-
cimiz var. Bu gençliğin tarihini bilecek ve tarihe
yön verecek bir gençlik olması gerekiyor. Ana
okuldan başlayan projelerimizle gençliğin dona-
nımlı bir şekilde yetişmesini sağlayacağız. Engelli
vatandaşlarımız için de meslek edinme ve çıraklık
eğitim merkezleri açacağız. Sadece engelliler için
değil tüm gençlerimiz için böyle okullar açacağız.
Eğitim sertifikasını bizim verdiğimiz nitelikli genç-
lik yetiştireceğiz. Biz gençliğimizi sokakta bulma-
dık, sokağa da atamayız. Hiçbir üniversite okuyan
gencimizin dışarıda kalmaması için yurt yapaca-
ğız" şeklinde konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski 
Bakanı ve AK Parti Milletvekili

Mehdi Eker'le birlikte seçim 
çalışması yapan AK Parti Adayı

Azmi Ekinci, gençler için hazırladığı
projeleri açıklayarak, "Biz 

gençliğimizi sokakta bulmadık, 
sokağa da atamayız" dedi

BIZ GENCLERIMIZIBIZ GENCLERIMIZIBIZ GENCLERIMIZIBIZ GENCLERIMIZIBIZ GENCLERIMIZIBIZ GENCLERIMIZIBIZ GENCLERIMIZIBIZ GENCLERIMIZI
SOKAKTA BULMADIK
BIZ GENCLERIMIZI

GENÇLİK ŞEHRİ OLACAĞIZ
Esenyurt’un gençlik şehri olacağını anlatan
Ekinci, “İlçemizdeki gençler bizim en büyük
şansımız. Onlarla birlikte kalkınacağız” dedi.

601 öğrenci ay yıldız Oldu

küçükçekmece
Belediyesi Cennet
Kültür ve Sanat

Merkezi kursiyerleri, İstiklal
Marşı’nın Kabulü’nün 98. yıl
dönümü münasebetiyle farklı
ve anlamlı bir etkinliğe imza
attı. Cennet Kültür ve Sanat
Merkezi Bir İşaret Bir Dünya
İşaret Dili Kursiyerlerinden
oluşan 601 öğrenci, ay ve yıldız

figürü oluşturarak, işaret diliyle
İstiklal Marşı’nı seslendirdi. 

Havadan görüntülendi

Küçükçekmece Fevzi Çakmak
Meydanı’nda gerçekleştirilen
etkinlikte, 601 öğrencinin
büyük bir uyumla İstiklal Mar-
şı’nı okuduğu o anlar  havadan
da görüntülendi. Kurs Eğit-
meni Ruhan Aras, perfor-

manslarıyla Guiness Rekorlar
Kitabı’na girmeyi hedefledikle-
rini ifade ederek, “12 Mart İs-
tiklal Marşı’nın Kabulü’ne özel
hazırladık bu gösteriyi. Çok
anlamlı olduğunu düşünüyo-
rum. Hem benim hem de öğ-
rencilerim için heyecanlı bir
süreçti. Böyle anlamlı bir işin
başında olduğum için mutlu-
yum” diye konuştu.

O villa saTışa çıkTı
Beykoz'Da 19 yıl önce
terör örgütü Hizbullah'ın
başı Hüseyin Velioğlu’nun

öldürüldüğü ve tarihe 'domuz bağı ci-
nayetleri' olarak geçen infazların or-
taya çıkmasına neden olan villa satışa
çıktı. Velioğlu'nun öldürüldüğü ve
domuz bağı cinayetlerinin ortaya çık-
tığı villa satışa çıkarıldı. İstanbul Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu
Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,
dün satış ihale duyurusunu yaptı.
"Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden sa-
tılık gayrimenkuller" listesinde Beykoz
Kanlıca'da bulunan 420 metrekarelik
520 ada 100 parsel numaralı villa da
yer aldı. Tahmini satış bedeli 2 milyon
142 bin lira olarak belirlendi. “Hizbul-
lah evi" olarak bilinen villanın satış
ihalesi, 2 Nisan 2019 günü 
gerçekleştirilecek.

Silahını temizlerken gördüm

Hüseyin Velioğlu'nun villada silah te-
mizlediğini gördüğünü söyleyen sokak
sakinlerinden Necati Kefelioğlu, "Bu
binanın en üst katında bizim tarafa
bakan yerde açık terası var. Tam da
benim penceremin karşısında. Ben
oradan bakarken silah temizlerken
görmüştüm" dedi. Villanın satışa çıktı-
ğını internetten öğrenen Kefelioğlu,
"Bayağı harabe bir bina. Tinerciler ka-
pısını kırıp içeride kaldılar. Bundan bir
sene önce bahçede domates biber ek-
tiler" diye konuştu. DHA

Bağcılar’ın kalbi
meydanda atacak
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılarlıların meydan 
hasretini sona erdireceklerini belirterek, "eydan, İstanbulluların
buluşma noktası olacak. Şehrin kalbi bu meydanda atacak” dedi

BağcılarBelediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’nın en
büyük eserlerimizden biri de-

diği Bağcılar Meydanı projesinde sona
gelindi. Yayalaştırmadan altyapıya kadar
birçok aşaması tamamlanan Bağcılar
Meydanı, yakın zamanda hizmete sunu-
lacak. 2019-2024 döneminin ilk hayata
geçirilecek projesi, 55 bin metrekarelik
devasa meydan oluyor. Bağcılar Meyda-
nı’nda seyir oturma basamakları, oturma
cebi, gençlerin patenle kayabileceği ve bi-
sikletle vakit geçirebileceği serbest alan-

lar, kaykay pisti, çocuk oyun alanı ve mi-
ting sahne kurulum alanı bulunuyor. 

Otopark da olacak

Yakın zamanda yeni meydana kavuşma-
nın heyecanı içinde olduklarını söyleyen
Çağırıcı, “İstanbul’un en büyük meydan-
larından biri olacak. İlçenin adıyla anıla-
cak bu meydan her kesimden her yaştan
vatandaşa hitap edecek özellikte olacak.
Çocukların eğlendiği, büyüklerin din-
lendiği; yeşil alan ve otoparkın
geniş tutulduğu meydan, İs-
tanbulluların buluşma nok-
tası olacak. 24 saat sürecek
kültürel ve sosyal etkinlik-
lerle şehri kalbi bu mey-
danda atacak” dedi.

Lokman
Çağırıcı

DevletHava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşın-
manın ardından ticari uçuşlara

kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve
dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağ-
lanması için tel örgüler çekilmeye başlandı. 7
Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatı-
lacak olan Atatürk Havalimanı’nın ilk etapta
boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller
binalarının güvenliği için DHMİ tarafından

önlemler alınmaya başladı. Bu amaçla
ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin
sağlanması için tel örgüler çekilmeye baş-
ladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine
kadar tamamlanacağı öğrenildi. İstanbul
Havalimanı’na taşınmanın tamamlanma-
sının ardından Atatürk Havalimanı ticari
uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo
uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına
hizmek verilecek. DHA

Tel örgülü önlem
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ZAYİ İLANLARI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim Hükümsüzdür.

Esma Matar Yabancı Kimlik No:99008548744   

İstanbul üniversitesi öğrenci kimlik kartım ve Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ERKAM ATASOY

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Ç atalca'da seçim resmen genel secim hava-
sına girdi. Bir tarafta belediye başkanı ve
CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı Cem

Kara hastanede olunca, milletvekillerinin kahve-
hane konuşmaları, diğer tarafta AK Parti Çatalca
Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in ilçe beledi-
yesi bütçesi ile asla yapamayacağı projeler...

Birincisi CHP'nin yaptığı hatayı anlaması sonrası
tüm milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarını
Çatalca'ya seferber ilan etmesi... Ben aylardır yazı-
yorum "Sağlık hiç bir şeyden değerli değil. Başkan
Aday Olmasın" diye kendimi yırtarken, ona gaz
veren sözüm ona siyasetin s'sini bilmeyen ve bugüne
kadar siyaseti bizim verdiğimiz vergiden aldigi
maaş ile yaptığını sanan embesiller... Ve sonunda
Cem Kara aday yapıldı. Peki bugün ne oldu? Baş-
kan seçimin son 18 günü ve 10 gündür hastanede...
Yineliyorum. Sağlığını yine hiçe sayıp meydanlara
çıkmak isteyecek. Birilerinin siyasi ikbali başkan
Cem Kara'nın sağlığından daha mı önemli? Madem
bu kadar çok hevesliydiler, neden toplantılarda
onlar değil de kısa kısa genel merkez tarafından gö-
revlendirilen milletvekilleri gelip te konuşuyor? 

He şunu söyleyeyim de herkes bilsin, milletvekil-
lerinin konuşmaları bittikten sonra bize gelen 
tepkiler de aynen şöyle; 

"Bunlar yerelde oy kaybettirirler... Bu söylemler
ile secim kaybettirirler" 

Domatesten, biberden, patlıcandan söz ederek bu
secim kazanılamaz ki! Bu seçimde halk proje bekli-
yor. Çatalca'ya ne yapacağını anlatacak olanlar
neden susuyor? 

"Büyükşehiri Ekrem İmamoglu ile biz alırsak,
şunu,  şunu yapacağız" gibi bir tane söylem yok
yahu. Allah aşkına siz nereye adaysınız, bir çıkın da
açıklayın.

Varsa yoksa "Çatalca peşkeş çekilecek, Çatalca
Esenyurt olacak, Çatalca'yı bozacaklar" falan gibi
afaki söylemler. Ben gerçekten bir şeye inandım.
Bunlar Çatalca'da CHP'ye edecek tek bir söz
bırakmamışlar... 

O kendisine çok güvenen, ben söyle siyasetçiyim,
halkın yanındayım, halk bana teveccüh ediyor diyen
Erhan Güzel'e  ne oldu? Başkan ola ki seçimi
alırsa, sonra da istifa ederse Başkanlık hayalî ile
yanıp tutuştuğu söylenen Erhan Güzel'e ne oldu? 

Ben söyleyeyim, Cem Kara'nın vaat edipte yapa-
madığı ne varsa, hepsinin sorumlusu teknik ekibi-
dir. Ve bu ekibin başı da ne yazık ki Erhan
Güzel'dir. Ve bunu halk artık sokakta yüzüne vur-
maya başlayınca, hevesi ve şevki de kalmadı 
demek ki... 

10 yılda Çatalca'ya ne yapılmadıysa "Ben baş-
kanla geldim. Teknik başkan yardımcısıydım" diyen
zat! Erhan Güzel... 

Meclis Üyesi adaylarının da artık sesleri çık-
maya ve yükselmeye başladı. Belediyeden alınan
yakıt, belediye şoförü ve belediye çalışanı elemanlar
Erhan Güzel'e has olunca diğerleri de " Onun ne ay-
rıcalığı var" kaprislerine girmiş.  E haklılar mı?
Bence sonuna kadar. Bir adaletsizlik olduğu bariz
ortada. Belediyenin kültür evi de seçim ofisi gibi
kullanılınca... Sonuna kadar haklılar bence. 

Gelelim Üner'e... 

Mesut Üner'e projelerini anlattırdım geçen
akşam canlı yayında. Bir çok proje bugün için ha
deyince olacak projeler değil. Bu ilçenin öncelikli
sorunlarına çözüm getirecek projelerine eyvallah ta
... Hükümetin ve bakanlıkların yapacakları proje-
leri de " Biz yapacağız" diyor ya... 80 milyoncuk
bütçe ile bu işler "Ah olur" deme hakkını şimdi ken-
dimde görüyorum. Ama bu ilçenin acil çözümlen-
mesi gereken sorunları var. Bunu çözen en az 10
sene baş tacı... 

Vaatler boşta kalmasın diyorum. Tabi ki vaatler
olacak. Tabi ki bu ilçe için hepimizin hayalleri var.
Hayalî olmayanın ne başarısı ne de bir eseri 
olamaz. 

Ben sadece şunu istiyorum. AK Parti Adayı
Mesut Üner "Bunlar benim projelerim" dedi ve 
açıkladı.

E CHP'nin projeleri nerede? Ne vaat ediyorsunuz
bu ilçeye? Bu projeleri açıklayacak olan her kimse
tüm sayfalarımız, sosyal mecradaki tüm canlı ya-
yınlarımız açık. Hadi bakalım. 17 gün var seçime
ve bizler CHP'nin bu ilçe için vaatlerini bekliyoruz. 

5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kartal'da yaptığı miting öncesi AK Parti üyelerine
atıldığı iddia edilen ve mitinge gelenlere 150'şer lira verileceği belirtilen
mesaj net bir dille yalanlandı. AK P arti Tuzla İlçe Başkanlığından yapılan

açıklamada sahte mesajla ilgili yasal süreç başlatıldığı ifade edildi

C umhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın önceki gün İstanbul
Kartal’da gerçekleştirdiği
miting öncesi parti üyele-
rine, “Kıymetli üyemiz,

12.03.2019 Salı günü Genel Başkanımız
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan Kar-
tal mitingimizde sizleri aramızda görmek-
ten mutluluk duyarız. Not: Saat 10.30
itibariyle ilçe binamız ve mahalle irtibat bü-
rolarımızdan araç kalkacaktır. Suat Durak
AK Parti Tuzla İlçe Başkanı” şeklinde
mesaj atıldı. Ancak sosyal medyada hızla
yayılan bir görselde; bu mesaja ‘para dağı-
tılacağı detayının’ da eklendiği görüldü.
Söz konusu mesajda “Kıymetli üyemiz,
12.03.2019 (Yarın) Genel Başkanımız
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan Kar-

tal mitingimizde sizleri aramızda görmek-
ten mutluluk duyarız. Not: Saat 10.30 iti-
bariyle ilçe binamız ve mahalle irtibat
bürolarımızdan araç kalkacaktır.Teşrif eden
her birey başına 150 TL nakit ödeme yapı-
lacaktır. Suat Durak AK Parti Tuzla İlçe
Başkanı.” ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Gerçeği yansıtmıyor

Konuyla ilgili AK Parti Tuzla İlçe Başkan-
lığı tarafından yapılan açıklamada ise
“Sosyal medya üzerinden ve SMS yoluyla
Kartal mitingi üzerinden yürütülen algı ve
karalama kapmanyası ile ilgili yapılan ya-
yınlar hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamak-
tadır. İlgililer hakkında hukuki süreç
başlatılmıştır" denildi. Sözcü’ye konuşan
AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı yetkilileri
sahte mesajın kim ya da kimler tarafından
sosyal medyada dolaşıma sokulduğunun
tespit aşamasında olduğunu, yasal sürecin
devam ettiğini söylediler.

Yerel mi genel mi? 

SAHTE MESAJ ICIN
SIKAYETCI OLDULAR

Sanayicilerin

fikrinialdı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimi ile bir araya gelen CHP İsatanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Kendilerinin fikirlerini
aldık, beklentilerini dinledik. Çok verimli çok değerli bir buluşma oldu” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ekrem İma-

moğlu seçim çalışmaları kapsamında
Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sanayi
Odası (İSO) yönetimi ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin
ardından İmamoğlu, İSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte
basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. İmamoğlu, sanayicilerin ülke is-
tihdamındaki önemine vurgu yaparak,
"İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin belki
de en önemli kuruluşlarından, odaların-
dan, sivil toplum kuruluşlarından bir ta-
nesi ve bünyesinde Türkiye sanayisinin
3'te birini bulunduran, ihracatın, ithala-
tın en büyük payını gerçekleştiren ku-
rumların olduğu güçlü bir
organizasyon. Sanayinin İstanbul'daki
geleceği işbirliğini nasıl yapmalıyız, is-
tihdam koşullarını nasıl geliştirmeliyiz,
sanayinin yol haritasını nasıl kolaylaştır-
malıyız, üretenin kıymetli olduğu bir İs-
tanbul dizayn edilmeli?" dedi. 

Verimli bir toplantı oldu

"Kendilerinin fikirlerini aldık, beklentile-
rini dinledik. Bence çok çok değerli bir
buluşma oldu bizim adımıza" diyen
İmamoğlu, "Tümüyle bu ortak masa-

nın, ortak aklın nasıl bir organizasyonla
en nitelikli şekilde yönetime geldiğimiz
takdirde nasıl gerçekleştireceğimiz hu-
susundaki projelerimizi, öngörülerimizi
paylaştık. Bu yönüyle çok verimli çok
değerli bir buluşma oldu. Hem sayın
başkana hem yönetim kuruluna bu
sıcak samimi buluşma ve tümüyle bilgi
paylaşımındaki şeffaflığından dolayı da
teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini
noktaladı.

İmamoğlu'na teşekkür etti

İmamoğlu'ndan sonra, İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da
açıklamalarda bulundu. "CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Sayın İmamoğlu'yla İstanbullunun ve
sanayimizin mevcut durumu ve gele-
ceğe dönük projeleri paylaşma konu-
sunda istişarede bulunduk. Öncelikle
kendilerine bu ziyaretten dolayı teşekkür
ediyorum. Sayın Başkan mevcut Beylik-
düzü Belediye Başkanlığı görevinde de
İstanbul sanayisini çok önemli bir bölü-
münü kesimini tespit eden ve İstanbul
Sanayi Odası'nın birçok sanayisinin bu-
lunduğu bir bölgenin başkanı olmasın-
dan dolayı son 5 yıldır sanayinin
sorunlarını ve konularının içinde” 
ifadelerini kullandı.

Terörün dini mezhebi yoktur
Arnavutköy'de konuşan AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, “Etnik,
dini ve siyasi kimlikler üzerinden Türkiye'ye bir saldırı var ama
terörün dini, kimliği, mezhebi, dini ve ırkı yoktur” diye konuştu

AK PArti Belediye Başkan
adayı Binali Yıldırım, Arnavut-
köy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat

Merkezi'nde şehit aileleri, gazi ve yakınları,
yaşlılar ile engelli vatandaş ile aileleriyle bir
araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuş-
mada, "Şehitlik her insana nasip olmaz.
Şehitlik ve gazilik makamları, makamların
en yükseğidir. Onlar seçilmiş insanlardır.
Bu dünyada kahraman, ahirette peygam-
ber efendimize komşudur. Dünyada, Tür-
kiye'den başka birden çok terör örgütüyle
mücadele eden başka bir ülke yoktur. Etnik,
dini ve siyasi kimlikler üzerinden Türkiye'ye
bir saldırı var ama terörün dini, kimliği,
mezhebi, dini ve ırkı yoktur" dedi.

Hayal aleminde yaşıyor

Binali Yıldırım, "Maalesef aramızda birileri
hala akıllanmamış. Hayal aleminde yaşı-
yor. Bu ülkenin beka sorunu yokmuş. Ne
zaman unuttunuz, Kilis'e, Hatay'a her gün
bir roketin, bombanın düştüğünü? 71 sivil
vatandaşımızın hayatını kaybettiğini? Efen-
dim Suriye sınırındaki YPG/PKK terörist-
leri artık zayıflamış, bize bir zarar
vermezmiş. Bunu söyleyenler Afrin'den şe-
hirlerimize roketler, füzeler geldiğinde de ne
diyorlardı? 'Efendim bizim askerimizin Af-
rin'de ne işi var?' Bunlar gerçeklerden
kopuk, kendi hayal dünyalarında yaşıyor-
lar. Memleketin gerçeklerinden bir haber-
ler." diye konuştu.

Takipçisi olacağız

Şehit ve gazilerin yaptığı fedakarlığın bede-
lini ödenemeyeceğini anlatan Yıldırım,
"Ben de, Cumhurbaşkanı da yanınızda
olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sizin

ayağınıza taş değse bizim içimiz yanar. Az
önce Kıbrıs Gazisi amcamız bana söyledi.
Gazilerle ilgili bazı farklılıklar var. Bunu bi-
liyorum. Bununla ilgili aşağı-yukarı 27 bin
gazimizi ilgilendiren bir mesele var. Gazi-
likte farklılık olmaz. Herkes vatan, millet,
bayrak için seve seve bu mücadeleyi ver-
miştir. Bunlar arasında ayrılık olmaz. Bu
konun takipçisi olacağız. Çok düzenleme
yaptık ama belli ki bir iki ufak düzeltmeye
daha ihtiyaç var. Bunu düzelteceğiz" şek-
linde konuştu.DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Önceki gün İstanbul’un 
birçok ilçesinde miting 
düzenlemişti.

Arnavutköy ziyaretine Binali Yıldı-
rım’ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı. 



Sevim Y. GÜNEY
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A K Parti Kars Milletvekili ve önceki
dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Arslan Balıkçı

Kenan Türkiye Deniz Canlısı müzesini ziyaret
etti. Müzedeki mumyaları inceleyen Bakan
Arslan, "Denizdeki binlerce çeşit balığın burada
sergileniyor olması çok güzel birşey" ifadesini
kullandı. Balıkçı Kenan Beylikdüzü Tesisle-
rinde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Mü-
zesi’ni ziyaret ederek mumya balıkları
inceleyen Arslan, emeklerinden dolayı İstan-
bul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı’ya te-
şekkür etti.

Kenan beyi tebrik ediyorum

"Kenan Balcı’yı bugün Avrupa’da ki vatandaş-
lar bile tanıyorlar" diyen Bakan Arslan, "Bizler
Balıkçı Kenan’ı tanıyorduk ama yerini bilmi-
yorduk. Bugün ziyaret ettik. Müzeyi gezdik. Et-
kilenmemek mümkün değil. Denizdeki binlerce
çeşit balığın burada olması, sergilenmesi güzel
bişey. Bu işi bu kadar bilen ve seven birinin ol-
ması böyle bir mekanda olması güzel bir özel-
lik. Müzenin ücretsiz olması güzel bir özellik.
İnşallah onun için gençlerimizin ve eğitimcile-
rin buraya duyması ve gelmesi onlar için çok
güzel olur. Saatlerce anlatıpta, anlatamayacak-

ları şeyleri burada bir kaç dakikalık geziyle öğ-
rencilerimize geziyle anlatabilme şansları var.
Kenan beyi tebrik ediyorum. Allah Kenan Bey
gibilerinide arttırsın diyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlerimiz için büyük bir nimet

İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı
ise "En küçük balıktan, en büyük balığa kadar
Bakanımız burada balık mumyalarını inceledi.
Müzeyi halka ve öğrencilere sunduğumuz için
bizlere güzel şeyler söyledi" bilgisini vererek,
"Ücretsiz olarak ziyaretçilerimize açık olmasıda
bakanımız tarafından güzel bir şekilde bahse-
dildi. Bakınımız bu müzeyi ziyaret ederek bizle-
ride onore etti. Bizler gençlerimize,
eğitimcilerimize katkı sağlamak için bu müzeyi
kurduk. Bizim denizlerimiz çok değerli ama bu
değerli denizlerimizde yaşayan canlılarımızıda
bilmemiz gerekiyor. Genci, yaşlısı, büyüğü, kü-
çüğü herkes denizlerimizdeki balıkları bilsin,
öğrensin diye bu müzeyi kurduk. Ben 60 ya-
şına geldim denizin ne kadar çok değerli oldu-
ğunun yüzde 30’nu zor öğrendim.
Denizlerimiz çok kutsal. Deniz bizlere balık 
veriyor. Balık anne sütünden sonra yıpranan
dokuları onaran tek besin kaynağı. Bu kadar
büyük bir nimet" diye konuştu.

AVRUPA BıLE BU
MUZEYı BıLıYOR
Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzes’ini gezen AK Parti Kars Milletvekili ve önceki
dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Kenan Balcı’yı bugün 
Avrupa’da ki vatandaşlar bile tanıyorlar. Buradan etkilenmemek mümkün değil” diye konuştu

Y eniden bir seçim havası yaşıyoruz. Telefonla-
rımız mesaj bombardımanına tutuldu, etkin-
liklerden, toplantılardan, konserlerden,

davetlerden geçilmiyor. Güzel şeyler duymayı özlü-
yor insan elbette, seçimlere gitmenin en güzel tarafı
bu. Kentlerin, ilçelerin yönetimine talip, ülkeyi gü-
zelleştirmek için proje üretenler keşke seçimden
sonra da bir araya gelip, parti, başkan gözetmeksi-
zin bu ülke için hep birlikte iyi şeyler yapabilmeyi
arzulasalar...

*** 
Evet, seçimlere az bir zaman kaldı. Herkes yaşa-

dığı yerin kaderine karar verecek. Bu nedenle, beni
de vatandaş olarak bulunduğum şehir İstanbul ve
burada yaşamaktan dolayı mutlu olduğum, bu ne-
denle kendimi şanslı hissettiğim yer olan Büyükçek-
mece ilgilendiriyor. 

*** 
Biz Büyükçekmeceliler, İstanbul’un en güzel il-

çelerinden birinde yaşıyoruz. Günün, gecenin hangi
saati olursa olsun, sokaklarında, caddelerinde öz-
gürce dolaşabileceğiniz, kadın arkadaşlarınızla
gönül rahatlığı ile mekanlarında oturabileceğiniz
sayılı yerlerden biri burası. Sözü nereye getirece-
ğim, tabiki yerel seçimlere... Bir kaç hafta önce
başkan adaylarının vaadlerini dinlerken bazı 
cümlelere takıldım. Mevlüt Uysal beyefendi şöyle
diyordu;”Sahili halka açağız, parklar yapacağız,
göl kenarında yeni düzenlemeler vs.”

*** 
Bunlara zaten sahip olduğumuzu düşünürsek, bu

vaadler bana çok çekici gelmiyor. Ama bir şey daha
söylemiş, onu dinlerken biraz gülümsedim. Diyor
ki;”Büyükçekmece’ye misafiriniz gelse götürebile-
ceğiniz yer yok!” Oysa bize misafir geleceği zaman
evimize sokamıyoruz, sahile ya da göl kenarına git-
mek istiyor. Keşke bunu söylemeden önce etrafı
iyice bir gözlemleyip tanısaydı.

Buraya yakın olan yerleşim yerlerinin de nefes
alma yeri burası. Beton yığınına çevrilmiş şehirden
çıkıp, gökyüzünü, denizi seyretmek isteyen insanla-
rın tercihi,“o gidecek yer yok”dedikleri Büyükçek-
mece... Neyse, bu bölgeyi sanırım iyi
tanımadığından böyle söylediğini varsayalım.

*** 
Projelerinin arasında birşey daha var ki, bu beni

sevindirmekten öte çok üzdü. Eminim Büyükçek-
meceliler de üzülmüş olmalı. Bundan yaklaşık 4 ya
da 5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahil
kısmına kapalı pazar alanları yaptı. Demir yığını
olan tezgahları sahilin sağına soluna yerleştirip ki-
raya verdi. Uzunca bir süre sahilin o”koridor”ha-
line getirilmiş kısmını üzüntümüz nedeniyle
kullanmadık. Deniz manzarası kapandı ve yürürken
hissettiğiniz o güzelim esinti, martıların çığlıkları
yerini tezgah sahiplerinin satış bağırışlarına bıraktı.
Daha sonra bir sebepten kaldırdılar. Umarım yeni-
den böyle bir girişimde bulunup, bizi o sahil yolun-
dan mahrum bırakmazlar.

*** 
İstanbul içinse, Ekrem İmamoğlu’nun büyük bir

şans olduğunu düşünenlerdenim. İncitmiyor, kırmı-
yor, hangi parti mensubu olursa olsun, dinliyor. İn-
sanlar insan yerine konmayı özlemiş. “analarını
belleriz”gibi sözlerden, ayrıştırmalardan, öfkeden
uzak. Ve konuştuğu yerlerde dikkatimi çeken birşey
daha oldu. Konuşmaya korkan insanlar rahatlıkla
konuşabiliyor onunla. Adaylığını koymuş kaç kişiye
insanların”sana oy vermeyeceğim”dediğini duyabi-
lirsiniz? İşte bunu dile getirmeye bile çekinen in-
sanlara o rahatlığı sağlayabiliyor Ekrem
İmamoğlu.

*** 
Evet, kaç yıldır üstüste yapılan seçimlerin, yerel

kısmına geldik. Bu seçimden sonra, uzunca bir süre
sandıklara gitmeyeceğiz. Ama bu defa tatsız bir
seçim havası olduğunu belirtmek lazım. Benim izle-
nimim, insanlarda umut yok, heyecan yok.“Oy ver-
sem ne olacak ki”diyerek daha önce verdiği oylara
sahip çıkılmadığını düşünen küskünler, hayat paha-
lılığı yüzünden varlık(!)kuyruklarında zaman tüke-
tenler, daha önce verilen vaadlerin yerine
getirilmemesinden dolayı umutsuz olanlar oldukça
fazla. Umarım seçimden sonra yetki alan başkanlar
verdikleri sözde durup, insanların mutluluğu için
çalışırlar.

Sevgiyle kalın

Biz Büyükçekmeceliler...

MüzeYe her geçen gün yeni balıkları ka-
zandırmak için çalıştıklarını belirten Ba-
lıkçı Kenan Balcı, "Bizler üç tarafı
denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Bu
bizim için bulunmaz bir nimet. Denizleri-
mizde binbir çeşit balık canlısı var. Bizde
bu balıkları burada mumyalayarak özel-
likle öğrencilerimize ve eğitimcilerimize
sunuyoruz. Burada balıkları inceliyorlar.
Denizlerde yaşayan balıkları öğreniyorlar.
Aynı zamanda da bu müzeyi ücretsiz ola-
rak geziyorlar" dedi.

MÜZE ÜCRETSİZ

Konyalılarla bir araya gelen AK Parti Büyükçekmece 
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece 
için her şeyi yapacağız çünkü her şey eksik. Zaten 
Büyükçekmecelilerin yüzde 80’ni de Mevlüt 

Uysal seçilirse hizmet gelecek diyor” diye konuştu
istAnbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’ın Büyükçekmece’de düzenlediği mitin-
gin ardından 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına ara ver-
meden devam etti. Uysal akşam saatlerinde, KONSİAD
Başkanı Kemal Çelik’in ev sahipliğinde Konyalı iş insan-
ları ve Büyükçekmece’de oturan Konyalılarla, Konya
mutfağının en güzel lezzetlerini sunan bir mekânda bir
araya geldi.

Hep beraber başaracağız

29 Aralık’ta Cumhur İttifakı’nın Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı olarak ilan edildikten sonra ilçeyi adım
adım gezdiğini belirten Başkan Uysal, “Mademki bir ya-
rışa aday olduk kazanacağız. Büyükçekmece’de bugüne
kadar yapılmayanları yapacağız. Büyükçekmece’yi İstan-
bul’un, ülkemizin en güzel yaşanılabilir ilçelerinden birisi
yapacağız. Bu konuda iddialıyız" diye konuştu.Başakşe-
hir’de 10 yıl önce belediye başkanı olduğunda, Başakşe-
hir’in İstanbul’un dışında bir ilçe gibi göründüğünü ama
yapılan çalışmalarla İstanbul’un en önemli ilçelerinden
bir haline getirdiklerini anlatan Uysal, "Bizim Büyükçek-

mece’de belediyecilik adına yapacağımız hizmetler sa-
dece çok güzel kaldırım, çok güzel yol, çok güzel cadde
ve binalardan oluşmayacak. Kendi ülkemizin kültürünü,
örfünü, adetini ve milli değerlerimizi koruyan bir ilçe ola-
cak. Bunu inşallah hep beraber başaracağız" dedi.

Ben Alanyalı siz Konyalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükçekme-
ce’de sarf ettiği 'Burada 25 yıllık hizmet gecikmesi var'
sözünü hatırlatan Uysal, "Büyükçekmecelilerin yüzde
80’ni Mevlüt Uysal seçilirse hizmet gelecek diyor. Aynı
yörenin insanlarıyız. Ben Alanyalı sizler Konyalı. Hem-
şeri olarak ben oyumu verdim demek de yetmiyor. Her-
kese Mevlüt Uysal’ı kazandıralım demek gerekiyor.
Kazandırmak için herkesten oy istemek gerekiyor. Sizler-
den talebimiz bu. Cumhurbaşkanımız Büyükçekmece
mitinginde, burada 25 yıllık hizmet gecikmesi olduğunu
söyledi. Bizler burada seçildiğimizde Büyükşehirden, ba-
kanlıklardan ve hükümetimizden, ‘bu projeleri hızlı yap-
mamız gerekiyor’ diyebileceğiz. 31 Mart Yerel
Seçimleri’nde sonra halkımız görev verirse İstanbul’da iş
yapan en hızlı ilçe olacağız. Bu konuda rahat olun”
ifadelerini kullandı. 

“Uysal seçilirse
hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”hizmet gelecek”
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hizmet gelecek”

Odağımızda
gençler var

AK PArti
Tuzla Belediye
Başkan Adayı

Şadi Yazıcı, Orhanlı ma-
hallesinde gençlerle bir
araya geldi. Gençlerle soh-
bet eden Yazıcı, onların
hem sorularını yanıtladı
hem de taleplerini dinledi.
Sohbet sırasında gençlerle
ilgili yapmak istedikleri
projeleri anlatan Yazıcı,
“Gençlik gelecek demektir.
Onlarla ilgili pek çok proje-
miz var. Bugüne kadar
yaptığımız birçok proje as-
lında gençlere yönelikti.
Gençliğin okul ve ev ara-
sında oluşan ikilemine
üçüncü bir adres olarak;
sosyal, kültürel, bilimsel
faaliyetleri ekleyeceğiz. Kü-
tüphaneler ve sportif faali-
yetlerin yapıldığı merkezler
gibi pek çok çalışmamız
var. Kültür merkezi, tiyatro
salonu, spor salonları oluş-
turuyoruz. İstanbul’un en
ucundayız; ama bütün
bunlara rağmen eksikliği
giderecek faaliyetlerde bu-
lunuyoruz. Gençliğe bu
kadar özen göstermemizin
bir nedeni de madde ba-
ğımlılığı. Modern ülkelerde
çözüm olarak gençleri
meşgul etmek var. Biz de
gençlerimizi bireysel olarak
kendilerini geliştirecek bir
şeyler yapmaya teşvik edi-
yoruz. Topluma ve ailesine
faydalı olması için uğraşı-
yoruz. Gençlere yönelik;
gençlik kampı, bilim
kampı, bilim merkezleri,
buz pateni, bowling, havuz
gibi projelerimiz var. Yeni
alanlar da oluşturmaya
devam edeceğiz. Gençlere
sonuna kadar hizmet
etmek için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi. 

Her sıkıntımıza 
hemen koşuyor

Sohbet sırasında söz alan
Burak Aka, Yazıcı ile ilgili,
“Sıkıntılarımızı anlatıyo-
ruz. Sayın Şadi Yazıcı, her
derdimize koşan bir baş-
kan. Üniversiteye hazırlan-
dığımız için çok sıkıntımız
oluyor. Her şeyle ilgileni-
yor. Elinden geldiğince
bizim her sıkıntımıza koşu-
yor. Tuzla Belediyesi Genç-
lik Merkezi (TUZGEM)'de
okuyorum. Şadi Bey olma-
saydı biz orada olamazdık.
Para vermiyoruz, devletin
olduğu için daha avantajlı
bizim için. Etkinlikler olu-
yor, spor faaliyetlerimiz
oluyor. Şadi Yazıcı bizimle
sık sık görüşüyor. Her gel-
diği buluşmada ‘bir sıkıntı-
nız var mı?’ diye soruyor.
Bunu soran ilk başkandır”
ifadelerini kullandı. 

Tuzla Belediye
Başkanı ve AK Parti
Tuzla Belediye Başkan
Adayı Dr. Şadi Yazıcı
gençlerle bir araya
geldi. Yazıcı, “Her 
projemizin odağında
gençler var” dedi

Trafik sorunu çözülecek
AK PArti Şişli Belediye Baş-
kan Adayı Nihal Yıldırım, 31
Mart Yerel Seçim projelerini

açıkladı. Hayata geçirmeyi planladıkları
projelerin başında Şişli’nin trafik sorununu
çözmek geldiğini belirten Yıldırım, "Şişli
4.0" başlığı taşıyan proje kitapçığında,
Şişli için çok kritik 26 projeye yer verildi.
Projeler arasında Harbiye Açık-
hava Sahnesi'nin üzerini
kapatarak, 12 ay hizmet
vermesini sağlamak
da var" dedi. 

Gençlik
merkezi
yapılacak

"Kuştepe Salı Pazarı

ve Kuştepe Halı Sahası birleştirilerek
resmi müsabakalara ev sahipliği yapacak
bir stadyum, onun altına otopark, alt ka-
tında ise bir gençlik merkezi yapılacak"
diyen Yıldırım, "Haftanın bir günü ise ka-
palı semt pazarı olarak hizmete devam
edecek. taksim Spor kulübü yenilenerek
içerisinde yüzme havuzu, futbol sahası ve

otoparkı da bulunan yeni spor
kompleksi inşa edilecek. ihti-

yacı olan okulların önüne
çadır tipi spor salonu ya-
pılarak, öğrencilerin
daha modern imkan-
lara sahip bir spor
kompleksine kavuş-
ması sağlanacak" ifa-

delerini kullandı.  DHA

Balıkçı Kenan, “Genci, yaşlısı, büyüğü, küçüğü herkes denizlerimizdeki balıkları bilsin, öğrensin diye bu müzeyi kurduk” açıklamasını yaptı.

Dr. Şadi Yazıcı

Mevlüt
Uysal
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O cak ayında 10 milyon euro karşılığında Ka-
sımpaşa’dan transfer edilen ve Galatasa-
ray’ın forvet problemini çözeceği beklenen

Mbaye Diagne’nin performansı şimdilik iç açmaz-
ken, tecrübeli oyuncunun Antalyaspor maçında at-
tığı gol biraz olsun moralleri yerine getirdi. Ağır
görüntüsünün yanında fizik olarak çok fit durma-
yan Diagne’nin Galatasaray formasıyla sadece 2 gol
atması oyuncunun hedef tahtasına oturtulması için

yeterli sebep olarak görülürken, Fatih Terim ve taraf-
tarların tam tersine yıldız futbolcuya destek vermesi
Senegalli golcünün şimdilik tutunacak dalı oldu.

Besleyen yok

Oynadığı maçlarda çok da etkili bir futbol ortaya
koyamayan Diagne için fatura Onyekuru - Emre
Akbaba - Belhanda’ya da kesildi. Deneyimli gol-
cüyü çok fazla besleyemeyen ve istenilen final pasla-

rını atamayan bu 3 oyuncu sert bir dille eleştirilirken,
Diagne’nin içeride yalnız kalması futbolcuyu da
moralmen yıkıyor. Onyekuru’nun oyun bilgisinin
gelişmemiş olması, Belhanda’nın ara ara görünmesi
ve aldığı toplarda ilk olarak Feghouli’yi düşünmesi,
Emre Akbaba’nın bitik görüntüsü Diagne’nin per-
formansını yakından etkilerken, stoperlerin ve kale-
cinin arasında kaybolan golcü için Fatih Terim’in
farklı bir yol izleyeceği tahmin ediliyor.

Beylikdüzü spor tesislerine kavuştu
Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hiz-
met verecek olan 25 eserden ikisini daha hizmete
açtı. İlçe halkına daha kaliteli, erişilebilir ve nezih or-
tamlar sunan belediye, Beylikdüzü’nde yer alan der-
nek binalarını bir araya getirdi. Vatandaşların kolay
ulaşabilmesi amacıyla oluşturulan alanda; TEMA
Vakfı, Evimiz Beylikdüzü Derneği, Beylikdüzü Çağ-
daş Yaşamı Destekleme Derneği, Beylikdüzü Tür-
kiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Beylikdüzü
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yanı sıra Beylik-
düzü Belediyesi Sanat Atölyesi de yer alıyor. İsmail
Hakkı Tonguç Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen
açılış töreni; Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili
Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mehmet Murat Çalık, CHP İlçe Başkanı
Avukat Taşkın Özer, ilçe protokolü, dernek yönetici-
leri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. 

Örnek projeler

Beylikdüzü Belediyesi’nin her zaman örnek ola-
cak projelere imza attığını vurgulayan Ömer
Şatır; “Beylikdüzü’nde yaşadığımız tüm güzellik-
leri bugün de burada yaşamaya devam ediyoruz.

İlçemizde toplum yararına faaliyet gösteren der-
neklerin bir arada olduğu İsmail Hakkı Tonguç
Dernekler Yerleşkesi ve Spor Tesisleri tüm
STK’lara ve Beylikdüzü halkına hayırlı uğurlu
olsun.” şeklinde konuştu. Büyük ilgi gören açılış
töreninde 5 bin 941 m² lik İsmail Hakkı Tonguç

Dernekler Yerleşkesi’nin yanı sıra; 4 bin 500 m²
lik Spor Tesisleri’nin de resmi açılışı gerçekleşti.
Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Cad-
desi ile Söğüt Sokak ve Emek Sokak Kesişimin de
yer alan tesis ile 7’den 70’e tüm vatandaşlar gö-
nüllerince spor yapma imkânı bulacak.

DIAGNE’NIN
SORUNU
BELLI OLDU
Performansıyla hayal kırıklığı
yaratan Mbaye Diagne'nin An-
talyaspor maçında Onyekuru, Bel-
handa ve Emre Akbaba tarafından
beslenememesi dikkat çekti

Belhanda
kafaları 

karıştırdı
Galatasaray’ın yaz döneminde

satarak para kazanmak istediği
Belhanda ve Feghouli, ligin ikinci
yarısıyla performanslarıyla zirve

yaptı ve transfer politikasının
değişmesine yol açtı

OcAK transfer döneminde yeni yapılanmanın
ilk adımlarını atan Galatasaray’da, yaz sıcak
geçecek gibi görünüyor. çünkü takımı sırtla-
yan isimler, aslında yazın satılması ve para ka-
zandırması düşünülen oyuncular oldu. Yaz
döneminde satılarak mali refah kazandıracağı
söylenen Feghouli ile Belhanda’nın son dö-
nemde iyi oynaması kafa karıştırırken, bu fut-
bolcularla ilgili planların gözden geçirilmesi
bekleniyor. Bu durumda sarı-kırmızılıların nasıl
bir transfer politikası izleyeceği ise bilinmiyor.
Yaz döneminde, özellikle Arap pazarında piya-

sası olan bu iki futbolcuyu yüksek rakamlara
satarak önemli bir transfer bütçesi yaratmayı
planlayan sarı-kırmızılıların, bu kararlarını de-
ğiştirmeleri bekleniyor.

Muslera hedefteydi

Galatasaray’da devre arasında Suudi Arabis-
tan’ın Al İttihad takımı ile anlaşan Belhan-
da’nın gidişi son anda Terim’in devreye girip
futbolcusunu kalmaya ikna etmesiyle gerçek-
leşmemişti. Ancak Faslı futbolcu ile ilgili yaza
ertelenen sürecin nasıl sonuçlanacağı bilinmi-

yor. Feghouli’den ise sezon başında Suudi Ara-
bistan’a gitmesi istenmiş ancak futbolcu
kabul etmemişti. cezayirli futbolcunun Fatih
Terim’in gelecek sezonki planlamasında olup
olmadığı ise bilinmiyor. Galatasaray’da Bel-
handa ve Feghouli beraber Muslera da yine
yaz döneminde akıbeti belirsiz isimlerden bi-
riydi. Uruguaylı eldivenin bu sezon istikrarsız
bir görüntü çizmesi ile beraber, yüksek maaş
alması geleceğini tartışmaya açmıştı. Ancak
Antalya maçındaki performansı fikirleri 
değiştirdi.

FaBri geri
dönüyor
BeŞİKTAŞ'TA gelecek sezon
için şimdiden düğmeye ba-
sıldı... Siyah- Beyazlı yöneti-
min ilk işinin performansından
memnun kalınmayan Karius'u
göndererek Fulham'da kad-
roya bile giremeyen eski
oyuncuları Fabri'yi transfer
etmek olduğu öğrenildi. Liver-
pool'dan 2 yıllığına kiralanan
Karius'la yapılan sözleşme
iptal edilecek. Beşiktaş'ta
Alman kaleci Karius'un hatalı
goller yemesi üzerine yönetim
eski kalecisi Fabri'yi transfer
etmek için harekete geçti. Fi-
kret Orman ve transfer komi-
tesi İspanyol eldiveni takıma
geri kazandırmak adına Ful-
ham'la görüşerek anlaşma ze-
mini arayacak. Premier Lig'de
kalması zor görünen Fulham'ın
teklifi kabul etmesi bekleni-
yor.

FIFA'ya şikayet etti

Bu arada Karius'un 4 aydır
maaşını alamadığı gerekçe-
siyle Beşiktaş'ı FıFA'ya şikayet
ettiği iddia edildi. Bu gelişme
sonrası Karius'un bileti ke-
sildi. Alman kalecinin de ayrı-
lık kararı aldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Karius'un yerine
transfer edeceği Fabri'nin de
yuvaya dönmeyi çok istediği
öğrenildi. İspanyol eldivenin
Fulham'dan transferi için ko-
laylık isteyeceği belirtildi.

Mucize
güreşçimiz
DOKTORLARın güreşemez de-
diği İbrahim çiftçi, Sırbis-
tan'ın novi Sad şehrinde
düzenlenen U23 Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda altın
madalya kazandı. 97 kiloda
mindere çıkan milli güreşçi,
finalde Rus rakibi Musaev'i
7-4 mağlup eden Avrupa'nın
en iyisi oldu. Şampiyonanın
ardından Türkiye'ye dönen
şampiyon güreşçi için kulübü
Askispor bir etkinlik düzen-
ledi. Bir yıl önce çapraz bağ-
ları kopan ve doktorların
güreşemez dediği İbrahim
çiftçi, azmiyle herkesin beğe-
nisi kazandı.

Dönemez dediler

Verdiği mücadeleden dolayı
İbrahim çiftçi'ye teşekkür
eden ASKİ Spor Başkanı Meh-
met Genç, "İbrahim büyük bir
sakatlık geçirdi. çapraz bağ-
ları koptu, maçlara giremedi.
Antrenmanlarını kendi ken-
dine yaptı. çok çalıştı. en
büyük destekçileri hocamız
Abdullah çakmar ve olimpiyat
şampiyonumuz Taha Akgül
oldu. Taha abisi ona antren-
manlarda destek oldu. Şam-
piyonada yarı finalde eşleşip
yendiği sporcu daha önce Av-
rupa ve Dünya şampiyonu
olmuş bir sporcuydu. Finalde
de güçlü rakibi Rus Musaev'i
yendi. Sakatlıktan çıkmış bir
sporcu olarak bu başarıyı
elde etmesi bizim için çok an-
lamlı ve değerli. Serbest ta-
kımda bir tane altın vardı o
da İbrahim'den geldi. Ben
kardeşime verdiği mücadele-
den dolayı teşekkür ediyo-
rum" ifadelerini kullandı.

her şey var
gol yok
FeneRBAHçe, 3. bölgede maç
başına 125.9 pasla ligin en
iyisi. Sarı-Lacivertliler; topa
sahip olma, pas isabet yüzdesi,
ikili mücadele kazanma gibi
alanlarda da ilk 4’te. Madalyo-
nun bir de diğer yüzü var. Son
vuruşlardaki başarısızlık ve ka-
lecilerin düşük kurtarış yüz-
desi, Fenerbahçe’nin alt
sıralardan bir türlü kurtulama-
masına neden oldu. Puan tab-
losunu bilmeyen biri
istatistiklere baktığında, Fe-
nerbahçe’nin ligde en kötü ihti-
malle ilk 6 arasında olduğunu
zannedebilir. Sarı- Lacivertliler,
birçok alanda en iyiler ara-
sında. Kanarya, 3. bölgede,
yani rakip kaleye en yakın
alanda maç başına 125.9 pas
ortalaması yakaladı. Ligde bu
konuda ondan daha iyi bir
takım yok. Topla oynama, pas
isabet yüzdesi, ikili mücadele
kazanma gibi istatistiklerde de
Fenerbahçe ilk 4’ün dışına çık-
mıyor.

32 şutun 12’si gol!

Bu kadar iyi rakamlara rağmen
Fenerbahçe’nin hala düşme
hattından kurtulmaya çalışma-
sında iki önemli neden ön
plana çıkıyor: Son vuruşlardaki
beceriksizlik ve kalecilerinin
düşük kurtarış yüzdesi. Volkan,
ligde 11 maçta 15 gol yedi,
yüzde 60’lık kurtarış oranı ya-
kalayabildi. Harun ise 14 karşı-
laşmada ağlarında 21 gol
görürken kurtarış yüzdesi 67
oldu. Sezonun ikinci yarısında
Sarı-Lacivertliler’in kalesine
gelen 32 şutun 12’si gol oldu.
Bu rakam Galatasaray’da 34
şutta 4 gol ve Başakşehir’de
32 şutta 4 gol şeklinde gerçek-
leşti.

Akhisar’la aynı!

Hücumda da rakamlar çok
kötü. Fenerbahçe’nin golcüle-
rinden Soldado 4 kez fileleri
sarstı. Frey’in 2, Slimani’nin ise
1 golü bulunuyor. Sarı-Laci-
vertliler, kanat ve orta saha
oyuncularından da yeterli skor
katkısını alamadı. Ligin son sı-
rasındaki Akhisar’ın en golcüsü
Manu’nun Soldado ile skor sa-
yısı aynı! erzurum’da forvetler
suskun ama orta saha oyuncu-
ları Taylan ile Scuk’un da 4’er
golü bulunuyor! Ara transfer
döneminde skor sorununu çö-
zecek bir hamle yapamayan
Fenerbahçe, şu anda bunun
sonuçlarına katlanıyor...

Hedefte 
Başakşehir var
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Kara-
man, pazar günü oynayacakları
Medipol Başakşehir maçı ile il-
gili olarak, "10 haftalık dö-
nemde müthiş oynayan, haklı
galibiyetler alan takımın 1
mağlubiyetten sonra bocala-
maya girmeden iyi futbol ortaya
koyup bu maçı da galibiyetle
süslemesi gerekiyor" dedi. Spor
Toto Süper Lig'in 26'ncı hafta-
sında, kendi sahasında lig lideri
Medipol Başakşehir'i ağırlaya-
cak olan İstikbal Mobilya Kay-
serispor, bu maçın hazırlıklarını
sürdürüyor. Kulüp tesislerinde
teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde yapılan çalışma
yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antren-
manda futbolcular ısınma, kon-
disyon, pas, yan pas ve şut
çalışması yaptı ve maçın hazır-
lıklarını sürdürdü.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yer alan dernek binalarını bir araya getirdiği “İsmail Hakkı Tonguç Dernekler Yerleşkesi” ve
7’den 70’e tüm vatandaşların gönüllerince spor yapma imkânı bulacağı “Spor Tesisleri”nin toplu açılış törenini gerçekleştirdi

BİR VAR
BİR YOK

Mehmet
Murat
Çalık

Ömer
Şatır
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AV. Muharrem YAMAN

Arnavutköy Belediye Başkan Adayı
İYİ PARTİ - CHP (MİLLET İTTİFAKI)

“ “ESKİYENLER 
GİDECEK
YENİLER VE

İYİLER GELECEK


