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aiLeSiNiN tüm ısrarlarına rağmen
evine dönmeyen kadın, yanına yerleş-

tiği arkadaşıyla motosikletle gezerken ağabeyi
Durmuş g.'ye rastladı. Kadınların yanına
giden Durmuş g., kız kardeşiyle konuşmaya
başladı. Konuşma bir süre sonra iki kardeş
arasında tartışmaya dönüştü. tartışma sıra-
sında ağabeyi, motosikletin arkasında oturan
kız kardeşine yumruk atarak yere düşürdü.
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YUMRUK ATIP DÜŞÜRDÜ

YerDeN kalkan kadın, kafasındaki
kaskı çıkararak ağabeyine fırlattı.

bunun üzerine Durmuş g., cebinden çıkar-
dığı bıçakla kız kardeşine saldırdı. bel, diz ve
elinden yaralanan kadın yere yığılırken, Dur-
muş g., bu kez de kardeşinin arkadaşına
bıçak savurdu. Kadın, bıçağın, üzerindeki ye-
leğe denk gelmesi sayesinde yara almazken
saldırgan yaya olarak kaçtı. I SAYFA 3
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YAYA OLARAK KAÇTI

aNtaLYa’Da konuşan
CHP Lideri Kemal Kılıçda-

roğlu, belediye başkan adaylarına
uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu,
“Her kuruşun hesabını halka vere-
ceksiniz. bütün belde halkını, hangi
partiden olursa olsun, hepsini ku-
caklayacaksınız. Herkese eşit hiz-
met götüreceksiniz. Sadece
yoksulların olduğu yerlere pozitif
ayrımcılık yapacaksınız” dedi. 

Halka hesap 
vereceksiniz
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CHP istanbul büyükşehir bele-
diye başkan adayı ekrem ima-

moğlu, Fatih'te düzenlenen trabzon
Dernekleri buluşması'na katıldı. burada
konuşan imamoğlu, “istanbul'u ne yazık
ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler. is-

tanbul hasta. biz güler yüzümüzle, inan-
cımızla, projeci tarafımızla, insanlarla
olacak olan güzel temasımızla hem is-
tanbul'u hem de istanbulluları iyi etmeye
geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşku-
nuz olmasın” diye konuştu. I SAYFA 5
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İktidar sevdalısı

SAYFA 5Fakir YILMAZ

Seçimi kim
kazanır?

ıSTANBUL’U
HASTA ETTıLER

beYoğLu Camikebir'de
tersane istanbul'un temel

atma törenine katılan Cumhurbaş-
kanı erdoğan, CHP'yi hedef aldı.
Haliç'e yapılacak tersanenin daha
önce CHP tarafından engellenmeye
çalışıldığını iddia eden erdoğan,
“temennimiz bu projeyi 4 yıl içeri-
sinde bitirip milletimizin hizmetine
sunmaktı. ancak CHP'nin engelle-
meleri sonucu projeyi uzun yıllar fii-
len başlatamadık. tersane
yapılmasına bile karşı çıktılar. Haliç'e
düşman kesildiler” dedi I SAYFA 5
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Haliç’e düşman
kesildiler

aVCILar mustafa Kemal
Paşa mahallesi'nde esnaf ve

vatandaşlarla bir arayan gelen CHP
avcılar belediye başkan adayı turan
Hançerli, halkın ekonomik sıkıntılar
nedeniyle bunaldığını anlattı. Han-
çerli, “Ülkemizin ekonomisindeki
olumsuz durumun esnafımıza zor
günler yaşattığını biliyoruz. esnafı-
mıza, kendi ekonomisini kendi yara-
tan, canlı ve emekçinin yüzünün
güldüğü bir avcılar sözü verdik”
dedi. 
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Esnaf zor 
günler yaşıyor

beYLiKDÜzÜ belediyesi,
Hz. Hamza Camii taziye

evi ve Çok amaçlı Salon ile yenile-
nen haliyle anarşalılar Parkı’nı hiz-
mete açtı. açılışa katılan CHP
beylikdüzü belediye başkan adayı
mehmet murat Çalık, “acılar pay-
laşıldıkça azalır. acı günlerimizde
bir arada olacağımız bu taziye evi-
nin yapımında emeği geçen, katkı
veren herkese teşekkür ediyorum”
dedi. I SAYFA 4
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Çalık: Acılar 
paylaştıkça azalır

beYoğLu'NDa katıldığı tersane istanbul'un
temel atma töreninde konuşan aK Parti ibb baş-

kan adayı binali Yıldırım, “tüm Haliç kıyılarını 'Yeşil
ağ' projemiz çerçevesinden kesintisiz olarak yayalara,

istanbullulara açacağız. Di-
yelim ki Karaköy'den çıkacak,

Şişhane, Kasımpaşa,
Hasköy, Sadabat,
dönecek eminönü'ne

kadar tüm sahil kesintisiz
istanbulluların emrinde olacak”

diye konuştu. I SAYFA 5
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Yıldırım: Sahiller
emrinizde olacak

KARDESINI BICAKLADI!
Kağıthane'de, Durmuş G. adlı kişi, eşinden boşanmak isteyen kız kardeşini önce dövdü
sonra bıçakladı. Kardeşinin yanındaki kadına da saldıran Durmuş G., olayın ardından kaçtı

Beline ve dizine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, hastanede tedavi altına alındı.

BAŞKAN ADAYLARINI UYARDI

iStaNbuL’Da gece saatle-
rinden itibaren etkili olan

sağanak, bazı bölgelerde yerini kar
yağışına bıraktı. Karla karışık yağ-
mur zaman zaman kar şeklinde et-
kili oldu. Yağış, avrupa Yakası'nda
karla karışık yağmur, yüksek yer-
lerde kar, anadolu Yakası'nda ise
yağmur şeklinde devam etti. Kentin
batısında ise kar daha etkili oldu.
Çatalca kısa sürede beyaza bü-
ründü. Yağışla birlikte etkili olan
rüzgar, sıcaklığın da hissedilir dere-
cede düşmesine neden oldu.

Vatandaşın
karla imtihanı
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aK Parti beylikdüzü belediye baş-
kan adayı mustafa Necati Işık, sosyal

medya hesabından yaptığı paylaşımla ilçe
sakinlerine seslendi. Işık, “Derin bir üzüntü
içindeyiz. ilçemize 5 yıldır hiçbir yatırım
yapılmamış. bununla birlikte bir de is-
tanbul’un en borçlu belediyelerinden ol-
muşuz. Halkımızı hak ettiği kent
yaşamına ve huzura kavuşturacağız”
diye konuştu. 
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Işık: Beylikdüzü yatırıma hasret

Kumburgazbelediyesi eski başkanı
Dr. Hüseyin Çorbacıoğlu'nun eşi Dr.

Semra Çorbacıoğlu'nun babası Fahri Çöğen dün

vefat etti. Çöğen'in cenazesi bugün öğle nama-
zına müteakip kılınacak cenaze namazıyla birlikte
Kumburgaz merkez Camii'nden uğurlanacak.
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Çorbacıoğlu ailesinin acı günü

günlerden pazar. Malum havalarda
epey soğuk. Bu çetin kış vakitlerinde evden

de çıkmak çok iyi bir fikir değil. İyisi mi arkanıza
yaslanıp, keyifli bir pazar yazısı okumanız. evet
evet tam da bu satırları okurken doğru yerdesiniz.
gezip gördüğüm, ayrıntılarına şahit olduğum
Şili'yi sizler için
yazdım...
I SAYFA 8
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Gelin Şili'yi gezelim

Fatih’te Trabzon Dernekleri Buluşması’na katılan CHP İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un hasta bir şehre 
dönüştüğünü söyledi. İmamoğlu, “Size söz bu şehri iyileştireceğim” dedi
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KİMSE ÇAMURA BASMAYACAK

BüYükçekMece'de otopark sorununu
da çözeceklerini ifade eden Uysal,

akıllı çöp konteynerlerini Büyükçekmece'nin
her yerine koyacaklarını ayrıca kapalı pazar
yerleri kuracaklarını anlattı. Uysal, ilçeye
bilgi evleri, teknoloji merkezleri, spor park-
ları, su sporları kompleksi ve kültür merkez-
leri yapacaklarını da kaydetti. Mevlüt Uysal,
yaşlı yaşam merkezleri, kadın aktivite mer-
kezleri ve sosyal tesisler yapacaklarını da
sözlerine ekledi.
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OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK

UYSAL,
“GEÇMİŞ 
YILLARI
TELAFİ

EDECEĞİZ.”

TÜYAP Fuar Merkezi'nde
düzenlenen "25 kayıp yıla

25 dev proje" başlıklı
toplantıda konuşan AK Parti

Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı Mevlüt Uysal,

1994 yılında
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın İBB
Başkanı seçilmesiyle

başlayan değişimin
Büyükçekmece'ye

uğramadığını belirterek 25
yılı telafi edeceklerini ve

Büyükçekmece'nin kaderini
değiştireceklerini söyledi

25 KAYIP YIL
25 PROJE

Mevlüt Uysal

UYSAL, 31 Mart'ta kendilerine yetki veril-
mesi halinde gerçekleştirecekleri projeleri

tek tek anlattı. Büyükçekmece'nin imar planla-
masını düzenlemesini ve alt yapısını yapacakla-
rını söyleyen Mevlüt Uysal, "Hiç kimse çamura
basmadan evine gidecek" dedi. Büyükçekme-
ce'nin sahil ve göl çevresini düzenleyeceklerini
anlatan Uysal, park yapacaklarını, metrobüsün
Büyükçekmece'ye kadar geleceğini, ayrıca met-
ronun da Yenikapı'dan Büyükçekmece- Mimarsi-
nan'a kadar uzanacağını söyledi. 
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Kış mevsimi ve soğuk hava denilince aklımıza gelen
sorunların başında “üşümek” geliyor kuşkusuz.
Ancak “soğuktandır” diyerek hafife almayın.
Üşümek çeşitli hastalıkların habercisi de olabilir

S oğuk havaların yavaş
yavaş kendini his-
settirdiği şu za-

manlarda üşümek
normal. Hava sı-
caklığının eksi de-
recelere gerilediği
son zamanlarda
üşümüyorsak
sorun var de-
mektir. Ancak
üşümeyi 'nasıl
olsa soğuktandır'
diyerek hafife de ol-
mamak gerekiyor.
Konuyla ilgili açıklama
yapan Acıbadem Interna-
tional Hastanesi İç Hastalıkları
Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, soğuk ha-
vanın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu-
günlerde hemen herkesin problemi olan
üşümeyi “soğuktandır” düşüncesiyle ha-
fife almamak gerektiğine dikkat çekerek,
“Çünkü vücudun haber mekanizması
olan üşüme önemli hastalıkların habercisi
de olabiliyor. Bu nedenle üşümenin özel-
likle sürekli hal aldığı veya başka yakınma-
ların da eşlik ettiği durumlarda mutlaka
bir hekime başvurmak yaşamsal önem ta-
şıyor” diyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Kerim Çıkım üşümenin hangi hastalıkla-
rın habercisi olabileceğini anlattı ve öneri-
lerde bulundu.

1. enfeksiyon hastalıkları

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı,
grip, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların ilk
belirtisi üşüme, titreme ve ateş olabiliyor.
Uygun tedavi olmadıkça üşümenin önce-
lik ettiği titreme, ateş ve yaygın vücut ağrı-
ları şeklindeki sorunlar devamlılık
gösterebiliyor. Doktorunuzun muayenesi
ve uygun tedavi sonucunda başta üşüme

olmak üzere diğer yakınmalar da
son buluyor.

2. anemi

Üşümenin altında yatan bir başka önemli
neden ise toplumda “kansızlık” olarak bili-
nen anemi. Önemli bir sağlık sorunu olan
ve oldukça sık görülen anemi hastalığına
kadınlarda daha sık rastlanıyor. Bunun se-
bebi ise yetersiz beslenme, katı diyet uygu-
lama, aşırı kan kaybetme veya sindirim
sisteminde emilim eksikliği olabiliyor. Te-
davi olmadıkça üşüme ile başlayan halsiz-
lik, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi belirtiler
giderek ilerliyor ve yaşamı olumsuz hale
getiriyor. 

3. hipoGlisemi 

Kan şekeri düzeyinin 50 mg/dl veya altına
düşmesi “hipoglisemi” olarak adlandırılı-
yor. Ülkemizde 20 yaş üzerindeki her 10
kişiden birinde görülen hipogliseminin
hızla tedavi edilmesi gerekiyor. Aksi halde
bayılma, kalıcı veya geçici beyin fonksiyon
değişiklikleri gibi hasarlar bırakabiliyor.

Ayrıca sık tekrarlayan hipoglisemi atakları,
hatalı beslenme ve kilo alımı diyabetin
oluşma riskini yükseltiyor. Önlem alın-
mazsa hastaların üçte birinde 10-15 yıl
sonra diyabet gelişebiliyor.

4. tiroit bezi hastalıkları 

Vücudun metabolizmasını düzenleyen ti-
roit bezinin sağlıklı çalışması tüm sistem-
lerin uyum içinde olmasını sağlıyor. Çok
veya az çalışması durumlarında ise üşü-
menin yanı sıra kişinin günlük hayatını
olumsuz etkileyen sürekli yorgunluk hissi,
saç dökülmesi, kabızlık, istemsiz kilo alımı
gibi ciddi sonuçlara kadar değişen klinik
durumlar görülebiliyor. 

5. kardiyovasküler sistem
hastalıkları 

Damar sistemini ilgilendiren damar tıka-
nıklığı ve vasküler endotel hasarı gibi has-
talıklarda kanlanmanın yetersizliği, ilgili
organların beslenme bozukluğu veya loka-
lize bölgelerin hassasiyeti nedeniyle özel-
likle bacaklarda ve kollarda üşüme sorunu

gelişebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Kerim Çıkım şikayetin devam etmesi du-
rumunda ilgili uzman hekime başvurma-
nın yaşamsal önem taşıdığını belirtiyor. 

6. sinir sistemi hastalıkları

Sinir-ileti sistemi hastalıklarında üşüme,
hissizlik, hareket bozukluğu gibi belirtilerin
altında nöropatiler, kas hastalıkları veya
multiple skleroz gibi sistemik, ilerleyici
hastalıklar yatabiliyor. Özellikle de ailede
benzer hastalık öyküsü varsa zaman kay-
betmeden ilgili hekime görünmek 
gerekiyor. 

7. cilt hastalıkları

Özellikle cildi tutan, belirli bir bölgede
veya tüm sistemlerle ilişkili olan dermato-
miyozit gibi cilt hastalıklarında kızarıklık,
döküntü, sulanma ve kepeklenme gibi be-
lirtilerden önce üşüme, titreme, lokal has-
sasiyet ilk yakınmalar olabiliyor. Bu
belirtileri ciddiye alıp, hekime görünmek
gerekiyor, aksi halde tedavi şansı azalıp,
hastalığın ilerlemesi hızlı olabiliyor. 

Vücudun ısı kaybını önlemek için ne çok
ince ne çok kalın giyinin. Vücut ısısını hapsedip
koruyacak şekilde, termal özellikli kıyafetleri ter-

cih edin.  Beslenmenize dikkat edin, yetersiz
veya gereğinden fazla kalori almayın. Bağışık-
lık sisteminizi vitaminlerle destekleyin. Spor

vücudun ısı dengesini korumak için
önemli. Bu nedenle kış mevsi-

minde de sporu ihmal et-
meyin.

Üşümemek 
için bunları yapın!
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Gribin altın kuralı: HiJYEN
Haftalarca süren gribi yenmek ve başkalarına bulaştırmamanın altın kuralı hijyen... sık sık elleri yıkamak, kullanılan alandaki
yüzeyleri temizlemek ve kapalı ortamları sık sık havalandırmak hastalığın yayılmasını bir nebze de olsa engeliyor

Soğuk havalarla beraber grip
salgın halini aldı. Özellikle bağı-
şıklık sistemi güçlü olmayan bi-

reyler kolayca grip ve soğuk algınlığına
yakalanıyor ve hastanelerin acil servisleri
grip hastalarıyla dolup taşıyor. Kimi zaman
hayati tehlikeye bile yol açabilen gripten ko-
runmak için, bağışıklık sisteminin güçlendi-
rilmesi ve bazı hijyen kurallarına dikkat
edilmesi önem taşıyor. Memorial Ataşehir
Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Prof. Dr.
Birsel Kavaklı, gripten korunmanın yolları
hakkında bilgi verdi.

eller sürekli yıkanmalı

Günümüzde gribin haftalarca sürebilen,
tekrarlayan ve hatta ancak alınan serum-
larla tedavi edilen bir hastalık olduğuna

dikkat çeken Kavaklı, “Hastalığı taşıyan bir
kişinin öksürmesi, hapşırması hatta nefes
alıp vermesiyle, içerisinde virüs bulunan
damlacıklar havaya yayılır. Hasta kişinin
temas ettiği kapı kolları, bilgisayar klavyesi,
telefon gibi ortak kullanılabilen eşyalar da
bulaşmaya neden olabilir. Bunun için genel
olarak bazı hijyen kurallarına da dikkat
etmek gerekir. Ayrıca gün içerisinde elleri
bütün yüzeyleri ve parmak araları da dahil
olacak şekilde su-sabun ile iyice köpürterek
15-20 saniye yıkamak gerekir. El antiseptik-
leri de kullanılabilir. Gün içinde kullanılan
alandaki yüzeyler temizlik malzemeleriyle
temizlenmeli ve kapalı ortamlar sık sık ha-
valandırılmalıdır. Günlük sıvı ihtiyacının da
duruma göre 1.5-2 litre su ile mutlaka kar-
şılanması gerekir” dedi. 

dinlenmek gerekiyor

Kavaklı, “Grip olan kişiler mutlaka istirahat
etmelidir. Bu süreçte mümkün olduğunca
kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
Kişi kendisini düşündüğü gibi enfeksiyonu
başkalarına da bulaştırmamak için dikkatli
olmalıdır. Böylelikle gribin de bir zincir şek-
linde yayılması engellenebilir. Gribin en sık
bulaşma yolu; tokalaşma ve öpüşme gibi
yakın temastır. Grip, bir virüs hastalığı ol-
duğundan antibiyotik tedavisine yanıt ver-
mez ve bu dönemde istirahat, bol sıvı alımı
ve belirtilere yönelik ilaç kullanımı önemli-
dir” ifadesini kullandı. 

beslenme ve uyku da önemli

“Bir kişinin sık hastalanması bağışıklık sis-
teminin zayıfladığını gösterir. Bunun için

bağışıklık sistemini güçlendirmesi gerekir”
diyen Kavaklı, “Bağışıklık sistemini güç-

lendirmenin en etkili yolu, sağlıklı
yaşam tarzını benimsemektir.
Birinci adım, sağlıklı beslen-
medir. Mevsiminde tüketilen
C vitamininden zengin mey-
veler oldukça faydalıdır. Ka-

liteli uyku, düzenli
egzersiz, stresten ve kim-

yasallardan uzak kal-
mak, iklime göre

giyinmek de bağı-
şıklığı kuvvetlen-

dirmek için
dikkat edil-

mesi gere-
ken diğer

kurallar-
dır”

açık-
lama-
sını
yaptı. 

GÜndÜz iş yerinde ya da araba kullanırken
aniden bastıran uyku atakları başka hastalık-
ların habericis olabilir. Uzmanlar durumu

‘narkolepsi’ olarak tanımlıyor. Beyinde “hypocretin”
maddesinin eksikliğinden kaynaklanan hastalık, olası
kazaların ötesinde kişide konsantrasyon güçlüğü ve bel-
lek sorunlarına da yol açıyor. Üsküdar Üniversitesi
nPiSTanBUL Hastanesi’nden nöroloji Uzmanı Yrd. doç.
dr. Önder Kuzu, narkolepsinin kadın ve erkek cinslerde
eşit olarak sıklıkla 20’li yaşlarda ortaya çıkan ve ilk ola-
rak gündüz artmış uykululuk ve dayanılmaz uyku atak-
ları ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu söyledi.

Gece uykuları da bozuluyor

Yrd. doç. dr. Önder Kuzu, hastalığın başlamasından
aylar veya yıllar sonra halk arasında “karabasan” deni-
len uyku paralizisi, uykuya dalarken veya uykudan uya-
nırken ortaya çıkabilen halüsinasyonlar ve “katapleksi”
denilen düşme ataklarının tabloya eklenebildiğine dik-
kat çekti. Yrd. doç. dr.  Önder Kuzu, şöyle konuştu:
“Hastaların çoğunda bozulmuş gece uykusu da vardır.
narkolepsinin ortaya çıkmasında  genetiğin (ailesel
geçiş) rolü çok fazladır. Bu hastalıkta hypocretin denen
bir maddenin beynimizde eksik olduğu saptanmıştır.
Beynimizde bulunan dopaminin temel olarak uyanıklığın
ortaya çıkmasını ve bunun sürdürülmesini sağladığı 
bilinmektedir.” 

Uyku ataklarına

dikkat!

Kanada’daKi Toronto Üniversitesi’nin ger-
çekleştirdiği bir araştırma, her gün düzenli
olarak bir avuç fındık, badem ve ceviz tüket-

menin tip 2 diyabet riskini yüzde 40 oranında azalttığını
ortaya koydu. akademik çalışmalarıyla bilinen ‘diabe-
tes Care’ dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, fın-
dık, ceviz ve badem tüketmek iyi kolesterol seviyesini
artırıyor ve iltihaplanma olasılığını büyük ölçüde düşü-
rüyor. Tip 2 diyabet hastalarının düzenli olarak makul
miktarda söz konusu besinleri tüketmesi gerektiğinin al-
tını çizen araştırma ekibinin başındaki doktor david
Jenkins, “Özellikle fındık yağlı bir besin olmasına karşın
yüksek lif ve protein değerleriyle obeziteye karşı da çok
etkili bir gıda” diye konuştu.

Fındık yiyin
sağlıklı kalın

Uzmanlar üşüme 
sebeblerini anlattı.
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GÜNCEL

O lay, Gültepe Mahallesi Ta-
latpaşa Caddesi'nde dün
saat 18.00 sıralarında mey-

dana geldi. İddiaya göre, boşanmak
isteyen kadın eşinin yanından iki
hafta ayrılarak bir kadın arkadaşının
yanına yerleşti. Ailesinin tüm ısrarla-
rına rağmen evine dönmeyen kadın,
yanına yerleştiği arkadaşıyla moto-
sikletle gezerken ağabeyi Durmuş
G.'ye rastladı. Kadınların yanına
giden Durmuş G., kız kardeşiyle ko-
nuşmaya başladı. Konuşma bir süre
sonra iki kardeş arasında tartışmaya
dönüştü. Tartışma sırasında ağabeyi,
motosikletin arkasında oturan kız
kardeşine yumruk atarak yere dü-
şürdü.

Yol ortasında kavga ettiler

Yerden kalkan kadın, kafasındaki
kaskı çıkararak ağabeyine fırlattı.
Bunun üzerine Durmuş G., cebin-
den çıkardığı bıçakla kız kardeşine
saldırdı. Bel, diz ve elinden yarala-
nan kadın yere yığılırken, Durmuş

G., bu kez de kardeşinin arkadaşına
bıçak savurdu. Kadın, bıçağın, üze-
rindeki yeleğe denk gelmesi saye-
sinde yara almazken saldırgan yaya
olarak kaçtı. Ağabeyinin saldırısı so-
nucu yaralanan kadının ilk yardı-
mına çevredeki vatandaşlar koştu.
Bir esnaf tarafından iş yerine alınan
kadın daha sonra haber verilmesi
üzerine olay yerine gelen ambulansla
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada mü-
dahalesi yapılan kadının sağlık duru-
munun iyi olduğu bildirildi. Polis,
olayın ardından kaçan Durmuş G.'yi
bulmak için çalışmalara başladı.
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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 SilivriPearl of Silivri
Silivri’nin yeni gözdesi...
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Kağıthane'de, Durmuş G. adlı kişi, eşinden boşanmak isteyen kız kardeşini önce dövdü
sonra bıçakladı. Kardeşinin yanındaki kadına da saldıran Durmuş G., olayın ardından kaçtı

BosANMAK ısTEYEN
KARDEsıNı BıcAKlADı!

Haramidere'de metrobüs kazası
HaramidErE metrobüs
durağındaki kaza saat
13.00 sıralarında mey-

dana geldi. Durakta duran

metrobüse arkadan gelen metrobüs
çarptı. Kazada bazı yolcular hafif
yaralandı. Yaralı yolculara gelen
ambulansta ayakta müdahale

edildi. Kaza nedeniyle metrobüs
seferlerinde aksama yaşandı.
Hasarlı araçların çekilmesinin
ardından seferler normale döndü.

Belinden bıçaklandı
Yaralı kadına yardım eden vatandaş-
lardan Alper Sarı, "Biz sadece bıçak-
ladığını gördük. Kaçtı, millet peşine
düştü ama kimse yakalayamadı. Ya-
nındaki kadını da bıçaklamaya ça-

lıştı. Üstündeki yelekten dolayı gir-
medi bıçak. Ama ona da salladı
yine. Ona bir şey olmadı, kardeşi bı-
çaklandı sadece. Belinden bıçakladı
ve de eli kesildi" diye konuştu. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Otobüsün altından zorla çıkarıldı
Kadıköy'de otobüsün altına giren bir kişi polisi seferber etti. Polisin zor kullanarak otobüsün altında çıkardığı kişi gözaltına alındı

Olay saat 07.45 sırala-
rında Söğütlüçeşme Cad-
desi üzerinde meydana

geldi. Ali Ataç'ın kullandığı özel halk
otobüsü yolcu indirmek için durağa
yanaştı. Bu sırada otobüsün altın-
daki kişiyi görenler kaza olduğunu
sanarak polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfai-
yeden kurtarıcı araç ve sağlık ekipleri
sevk edildi.

Otobüsün altında bebeğim var

Olay yerine ekipler yaptıkları ilk in-
celemede otobüs altındaki kişinin sı-
kışmadığını anladı. İsmi

öğrenilemeyen kişi, 'otobüsün al-
tında bebeğim var' diyerek buradan
çıkmadı. Polis ekipleri otobüsün al-
tına giren kişiyi çıkarmak için uzun
süre dil döktü. Yapılan tüm ikna ça-
balarına rağmen otobüsün çıkma-
yan kişiyi polis zor kullanarak
çıkardı.  Gözaltına alınan kişi, İskele
Polis Merkezine götürüldü. Olayın
kaza olmadığının anlaşılmasını ar-
dında itfaiye ve sağlık ekipleri olay
yerinden ayrıldı. Otobüs sürücüsü
Ali Ataç, "Durakta yolcu indiriyor-
dum. Bir kişi otobüsün altına girdi
'bebeğim var' diyerek çıkmadı" diye
konuştu. DHA

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

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

Çalışma ofisinde
NE ARADILAR?

İyİ partİ Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Genel Muhasibi
Hayrettin Nuhoğlu'nun Kadı-

köy'deki çalışma ofisine giren 2 kişi, çek-
meceleri ve dosyaları raflardan indirerek
karıştırdığı öğrenildi. İhbar üzerine olay
yerine gelen polis, parmak izi çalışması
yaptı Nuhoğlu'nun 19 Mayıs Mahallesi
Sümer Sokak'ta bulunan çalışma ofi-
sine gece saatlerinde kimliği belirsiz 2
kişi girdi. Ofise giren kişilerin çekmece-
leri karıştırdığı, dolap ve raflardaki dos-
yaları indirdiği öğrenildi. Olay yeri
inceleme ekipleri ofis içinde parmak izi
ve güvenlik kamera çalışması yaptı. 

Hırsızlık olamaz

Açıklama yapan Nuhoğlu, "Saat 04.00
civarı iki kişi girmiş Bir adi hırsızlık ol-
duğu kanaatinde değilim. Çünkü masa
gözleri ve dolaplar karıştırılmış, evraklar
dışarı dökülmüş. Ya bir şeyler aranmış
ya da bir şeyler konulmuş. Adi bir hır-
sızlıktan çok siyasi bir hırsızlığa benzi-
yor. Bu ülkede herkesin güven içerisinde
huzur içerisinde yaşaması için elimden
gelen bir şey varsa bunu TBMM devam
ettireceğim. Maddi anlamda değerli
olan hiçbir  şey alınmamış. Güvenlik ka-
mera görüntülerini inceleyen polis bana
düzgün giyimli iki kişinin girdiğini ve
yarım saat içeride kaldığını söyledi"
dedi. DHA

Çatı alev alev yandı
Eyüp'tE 4 katlı bir binanın ça-
tısı alev alev yandı. İtfaiyenin
müdahalesiyle söndürülen

yangında bina sakinleri korku dolu anlar
yaşadı. Yangın, Eyüpsultan Defterdar
Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında
çıktı. Otakçılar Mescidi Sokak'ta bulu-
nan 4 katlı bir binanın çatısından alevle-
rin yükseldiğini gören mahalle sakinleri
önce komşularını uyandırdı. Daha sonra
durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Bina
sakinleri komşu-
larının uyarıyla
hemen binayı
boşalttı. Olay
yerine gelen it-
faiye ekipleri
alev alev yanan
binanın çatı kıs-
mına müdahale
etti. Polis ekip-
leri olay yerinde önlem alırken, sağlık
ekipleri de hazır bekledi. İtfaiyenin çalış-
masının ardından yangın kontrol altına
alındı. 

Can kaybı olmadı

Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ya
da yaralanma yaşanmazken, binanın çatı
kısmında hasar meydana geldi. İtfaiye-
nin çalışmasının ardından bina sakinleri
tekrar evlerine girdi. İtfaiye yangının çıkış
nedenini araştırıyor.

VEFAT VE
BAŞSAĞLIĞI
Kumburgaz Eski Belediye Başkanı 

Dr. Hüseyin Çorbacıoğlu'nun eşi 
Dr. Semra Çorbacıoğlu'nun babası;

vefat etmiştir.

Cenazesi 24 Şubat Pazar günü öğle
namazına müteakip Kumburgaz 

Merkez Cami'nden uğurlanacaktır. 
Merhuma Allah'tan rahmet, 

Dostlarım Çorbacıoğlu Ailesi’ne 
başsağlığı diliyorum.

MEHMET MERT
Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı

FAHRİ ÇÖĞEN



İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
ve AK Parti Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart

Yerel Seçim çalışmalarını hız kesmeden
sürdürüyor. Cuma Namazının ardından
cami cemaatiyle selamlaşıp hasbihal eden
Uysal daha sonra da Tepecik Atatürk 2
Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Esna-
fın sorunlarını dinleyen Uysal 31 Mart’ta
yapılacak yerel seçimler için destek istedi.
Atatürk 2 caddesindeki esnaf ziyaretinin
ardından Başkan Uysal, Tepecik Mey-
danı’nda toplanan vatandaşlara hitap etti.
Tepecik Belde Belediyesi’nin kapatıldığın-
dan bu zamana geçen 10 yıllık süre içeri-
sinde hizmet alamadığını vurgulayan
Uysal, “Burada bir şey yapılmadı desek ye-
ridir. Oysa belde belediyelerinin kapatılma
sebebi; bütçelerinin olmaması sebebiyle iş-
lerin daha hızlı yapılmasını sağlamaktı.
Ama burada bir şey yapılmamış” dedi.

Başka yerde böyle çamur yok

Başkan Uysal göreve geldiklerinde çöze-
cekleri ilk sorunun imar olduğunun müjde-
sini yineleyerek konuşmasına şöyle devam
etti: “Çünkü imar olmadan hiçbir şey yapı-
lamıyor. Alt yapı hizmetlerinin yapılması
için de imar sorununun çözülmüş olması
gerekiyor. Ama imar sorunu çözerken vakit
geçirmeden insanlarımızı çamurlu yollar-
dan da kurtaracağız. Amacımız yağmur
yağdığında vatandaşımızın evlerine ça-
mura basmadan ulaşmamalarını sağla-
mak. Bunun için de ilk olarak asfaltlama
çalışmalarını yapacağız. Çünkü bunca za-
mandır şehirde yaşıyoruz deyip sokağında
bu kadar çamur olan İstanbul’da başka
yerde yok. Büyükçekmece’de var. Siz oy

vermediğiniz için cezalandırıldığınızı söy-
lüyorsunuz ama sadece burada hizmet ek-
sikliği yok ki. Her yerde var.”

Belediye yönetimini eleştirdi

İlçe belediyesinin imar sorunu şimdiye
kadar çoktan çözmesi olması gerektiğini
belirten Başkan Uysal, “Büyükşehir Beledi-
yesi’nin bu konuda suçlanması doğru
değil. Büyükşehir Belediyesi’nin burada
yapması gereken Tepecik İSKİ İleri Biyolo-
jik Arıtma Tesisleri’nin bitirilmesiydi. İBB
bunu 2015 yılında bitirdi ve Cumhurbaş-
kanımız tarafından da açılışını yaptık” ifa-
delerini kulandı.
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İ ktidar olmayı kim istemez ki?
İktidar olmak ve onun ayrıcalıkları ile
nimetlerinden faydalanmak.

İktidar olmak, yönetici, yöneten yani 
baş olmak,

Askere gidenlere söylenir “baş olda 
nerenin başı olursan ol”.

Mahalle muhtarı,
Belediye başkanı,
Dernek, kulüp, kooperatif, meslek odası,

baro, aklınıza gelebilecek demokratik 
kitle kurumu,

Partilerin ilçe, il ve genel başkanı
Milletin vekili, bakanı ve başbakanı olmak

ayrıcalık ama bir o kadar da sorumluluktur.

Günümüzde sorumluluğu bir kenara ko-
yarsak ayrıcalık ve nimetleri görmek gerek.

Seçimlerin gündeme gelmesiyle var olan
koltuklarda oturanlar ile o koltuklara aday
olanlar ortalıkta görünmeye başlar ve aday
enflasyonu görülür.

En küçük bir yerin ya da kurumun adayı,
adaylık sırasında afiş, pankart, el ilanı, 
yemekli ve yemeksiz toplantı gezi, 

Geziler için araçlar ayrıca aklınıza 
gelebilecek birçok harcama,

Peki, bu değirmenin suyu nereden gelir?
Araştırmacılar açıkça belirtir;
Muhtarlık için 50/100 bin lira,
Belediye meclis üyeliği için 400/500 bin

lira,
Belediye başkanlığı için 900 bin/bir 

milyon lira
Milletvekilliği adaylığı için 500/600 bin

lira 
Sıradan bir dernek ve benzeri için en

az 10/50 bin, 
Varın vekillikte veya meclis üyeliğinde 

seçilebilecek sırada olmak için harcanan 
paraya.

Harcanan para nasıl elde edildi 
Ya da kim ve neden yardım etti?

Sormasını bilmek gerek
Her hangi bir şeyin sebebi etkileri mutlak

vardır.
İktidara, yönetime gelenler geldikleri

yerin nimetlerini, ayrıcalıklarını 
destekçileriyle birlikte paylaşır.

Destekçilerde kaz gelecek yerden tavuğu
eksik etmez.

Ülkenin adli kurumu hâkim ve cumhuriyet
savcıları, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve
diğer devlet denetçileri bu gibi konulara
neden el atmıyor?

Memur ya da işçinin aldığı maaş, esnaf,
sanayici ve tüccarın ürettiği sattığı mal 
belli maliye tarafından da denetleniyor. 

Bu kişinin bu kadar parayı biriktirip har-
caması imkânsız, şans oyunları da oynasa
gelirini beyan etmesi gerekir tekrar soruyo-
ruz bu değirmenin suyu nereden gelmekte?

Haksız kazanç, gayri meşru gelir, kara
para iktidar koltuğunda oturanları her
zaman şaibeli yapacaktır.

Salt iktidar koltuğunda oturan değil o 
koltuğa destek veren onun eli ayağı olan kim
varsa nimetlerinden beslenenler de dâhil
olmak üzere denetlenmeli. Devlet/ kamu gö-
revlisi, karı/koca çalışmış ve emekli olurken
ancak bir ev sahibi olurken, birilerinin çalış-
mayan eşleri evleri arabaları olup çocukla-
rını özel okullarda okutmakta.

Hükümet nedense son yıllarda nereden
buldun yasasını işlemden kaldırırken denetçi-
lerin yasal olarak hesap sormasını da 
engellemekte. 

Ne diyelim bu ülkede iktidarda olma aşkı,
çıkar ve menfaatle birlikte yürümekte.
Acaba bu seçimde de kimlere “yürü be
kulum kim tutar seni” denildi.

İktidar sevdalısı

TEPECIK HIZMET
ALACAKLISI
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmalarını Tepecik’te
sürdürdü.  Uysal, “Tepecik geçmiş yıllardan hizmet alacaklısı. 31 Mart’tan sonra yapacağımız
ilk iş, imar sorununu çözmek ve sizleri çamurlu yollardan kurtarmak olacak” dedi

Yeşilkent'in imar
sorunu çözülecek

ak parti Avcılar Belediye Başkan
Adayı Dr. İbrahim Ulusoy,Yeşilkent
Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya

geldi. Ulusoy, Cuma Namazı sonrasında, seçim
çalışmaları kapsamında geldiği Yeşilkent Mahal-
lesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, vatan-
daşların talep ve önerilerini dinledi. Dr. Ulusoy
vatandaşlara Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar
problemini çözeceği sözünü de verdi. AK Parti
Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulu-
soy, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde
Başhekim olarak görevdeyken mevcut hastane-
nin hemen yanına 300 yataklı ek bir hizmet bi-
nasının inşaatına başlanmıştı. Ulusoy, yeni
hastane binasının yapımı sırasında alanda bulu-
nan selvi ladin ağaçlarını bulundukları yerden
söktürerek Yeşilkent Mahallesi başta olmak
üzere çevrede bulunan birçok alandaki okulların
bahçesine diktirdi.

Avcılar'a özel ilgi var

Ziyaretler sonrasında ağaçların dikildiği okul
bahçesini de gören Ulusoy, burada bir açıklama
yaparak, "Orada Sağlık Bakanlığı olarak Avcı-
lar'a çok büyük bir değer katacak, çok büyük bir
hizmet katacak 300 yataklı birinci sınıf, 5 yıldızlı
otel konforunda bir hastane inşaatı başlattık. Av-
cılar'a hayırlı olsun. Avcılar Belediye Başkanlığı
adaylığına başladıktan sonra da 7 temamız
vardı. Bunlardan birisi de Avcılar'ı sağlıkta
marka kent yapmaktı. Yaptığımız hastane ve
sağlıkla ilgili yatırımlarda bu konuda Cumhur-
başkanımızın Avcılar'a en büyük teveccühlerin-
den birisidir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın
teminatıdır diyoruz” dedi.

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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BURAK ZİHNİ

Büyükçekmece’nin diğer önemli so-
runlarından birinin de mezarlık yeri
bulma olduğunu ve bunun da gezdiği
her mahallede vatandaşlar tarafından
dile getirildiğini aktaran Uysal konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Büyükçekme-
ce’de mezarlık yeri sorununu kökten
çözeceğiz. Büyükçekmece kadar geniş
alanları olan başka bir ilçe yok. ilçe
belediyesi mezarlık işiyle ilgilenmediği
için bu büyük bir problem olarak karşı-

mıza çıkıyor. Burada bir cenazesi olan
vatandaşa, “sen Arnavutköy’e, sen
eyüp’e git” denilmemeli. cenazesi olan
adam bunu duyunca doğal olarak bur-
nundan soluyor. Buradaki cenazesini
başka bir ilçeye götürdüğü zaman me-
zarı nasıl bulacak? nasıl ziyaret ede-
cek? bunlar hep sorun. 1 nisan’dan
sonra inşallah hep beraber herkesin
memnun olacağı mezarlık yerini Bü-
yükçekmece’ye kazandıracağız.” 

Uysal, Tepecik’in uzun zamandır ihmal edildiğini ve bu durumu ortadan kaldıracak anlayışa kendilerinin sahip olduğunu açıkladı.

Mezar yeri sorunu çözülecek

Acılar paylaştıkça azalır
Beylikdüzü Belediyesi, Hz. Hamza Camii Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon ile yenilenen haliyle Anarşalılar Parkı’nı hizmete
açtı. Açılışa katılan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, “Acılar paylaşıldıkça azalır. Acı günlerim-
izde bir arada olacağımız bu taziye evinin yapımında emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi

Daha önce, Yakuplu Evlat
Camii Taziye Evi ve
Dereağzı Mehmet Abdul-

vahap Yedikardeş Camii Taziye Evi’ni
vatandaşların kullanımına sunan Bey-
likdüzü Belediyesi, taziye evlerinin
üçüncüsünü Gürpınar’da açtı. Hz.
Hamza Camii altında açılan Hz.
Hamza Camii Taziye Evi ve Çok
Amaçlı Salon’un açılışına; Beylikdüzü
Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer
Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık,
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av.
Taşkın Özer, ilçe protokolü, Hz.
Hamza Camii Dernek Başkanı Ser-
acettin Sonhan ve Hz. Hamza Camii
Derneği üyeleri ve cami cemaati
katıldı. 

Beylikdüzü'ne hayırlı olsun

Cuma namazı sonrası gerçekleşen ve
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan
açılış töreninde yaptığı konuşmada,
taziye evlerinin İstanbul’da bir
gereklilik olduğuna dikkat çeken Bey-

likdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili
Ömer Şatır, “Bugün, ilçemizin
üçüncü taziye evinin açılışını
yapıyoruz. Acılı günlerinde taziyeleri
kabul edecek vatandaşlarımızla bir
arada olacağımız, acılarını
paylaşacağımız taziye evi, ilçemize
hayırlı olsun.” diye konuştu. 

Emek verenlere teşekkür

Açılışa katılan CHP Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı Mehmet
Murat Çalık ise “Acılar paylaşıldıkça
azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır.
Acı günlerimizde bir arada olacağımız
bu taziye evinin yapımında emeği
geçen, katkı veren herkese teşekkür
ediyorum.” dedi.  Hz. Hamza Camii
altında bulunan ve 200 m2 kapalı
alana sahip olan Hz. Hamza Taziye
Evi ve Çok Amaçlı Salon, 100 kişi ka-
pasitesi ile vatandaşlara hizmet vere-
cek. 2.920 m²’lik alana sahip olan
Anarşalılar Parkı ise zenginleştirilen
peyzaj düzeni ve yürüyüş yolları ile
hizmet verecek. ZEYNEP VURAL Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık’a, Halis Kahriman ve Ömer Şatır da eşlik etti.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.
İbrahim Ulusoy Yeşilkent Mahallesi’nde
vatandaşlarla bir araya gelerek, esnaf ziyaret-
lerinde bulundu. Ulusoy, Yeşilkent Mahallesi’n-
deki imar problemini çözeceği sözünü de verdi

Esenyurt'ta tam
kadro mesai

ak parti Sosyal Politikalardan So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı
Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt

Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti
Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci,
Esenyurt AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik, ve
Esenyurt AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı
Duygu Koç Şimdi Cuma namazı sonrası Battal
Gazi Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti. Kaya,
Alatepe, Ekinci ve Çelik ile beraberindekiler
Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafları dola-
şarak hatırlarını sordu ve önerilerini aldı. Bir çay
ocağında çay içerek vatandaşlarla samimi bir
sohbet gerçekleştirdiler.

UYSAL,
HİZMETSÖZÜ VERDİ
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C umhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıl-
dırım'ın konuşması sırasında gelen
bir telefon üzerine salondan çıktı.

Erdoğan 8 dakika sonra salona geri geldi.
Erdoğan konuşmak yapmak üzere kürsüye
çıktığında salondan bulunanlar tezahürat-
larla karşıladı. Erdoğan törende yaptığı ko-
nuşmasının başında çok heyecanlı
olduğunu belirterek, "Cami altında 6 yıl top
oynadım. Gençliğim burada geçti. Binali
Bey'in de gençliği burada geçti" dedi.

60 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında
ilk bölümünü açmış olacağız. İşletme süresi
45+4 yıl, 49 yıl, inşasıyla beraber. İhale be-
deli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İs-
tanbul projesinden devlet sadece kira bedeli
olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar ve
KDV bedeli elde edecektir. Bunun yanında
projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı
katma değer ile ülkemize kazancı daha da
artacaktır. Toplam 15 bin, dolaylı 45 bin
olmak üzere 60 bin insanımıza istihdam
sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

30 milyon ziyaretçi bekliyoruz

Erdoğan, "Projede, tarihi ve tescilli yapılarla
ilgili süreçte büyük bir hassasiyetle yürütülü-
yor. Sit alanının tarihi değeri korunarak,
kentsel dönüşüm, sosyal dönüşüm ve eko-
nomik dönüşüm bir arada gerçekleştiriliyor.
İnşallah buraya yılda ortalama yerli-yabancı
30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Proje İstan-
bul'umuzun marka değerini arıtmakla kal-
mayacak inşallah Türkiye'nin turizm gelirine
de olumlu katkı yapacaktır. Böylece Haliç ta-
mamlanınca Avrupa'nın en büyük bilim
merkezi olacak, bölgenin güzelliğine güzellik
katacak bir projeye kavuşacaktır" dedi.

CHP  hayırlı işlere karşı

Erdoğan, "Haliç'in ne yazık ki çilesi çok. Bu
çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşı-
yor. Bu projenin ilk gündeme geldiğinde beri
neler yaşadığını, nelere maruz kaldığını her
halde tam bilmiyorsunuz diye düşünüyo-
rum. Kısa bir özetleme yapayım. Bunun iha-
lesini yaklaşık 6 sene önce, 2 Temmuz
2013'de, yer tahsisini 8 Kasım 2013'de yap-
tık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl içerisinde bi

tirip milletimizin hizmetine sunmaktı. Ancak
başını CHP çektiği, aynı zihniyete mensup
odalarının da destek verdiği engellemelerin
sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatama-
dık. CHP İstanbul'a ve diğer illerimize ka-
zandırdıklarımız gibi bu projede de soluğu
hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür
Merkezi'nde de yaptılar, aynı şeyi Harbiye
kongre merkezinde de yaptılar. Çünkü bun-
ları işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş
var karşısında CHP'yi görürsünüz. Yalan
yanlış bilgilerle, aslı astarı olmayan iddia-
larla o günden bu güne kadar projeye mani
olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul'un
duvarlarını 'zulüm 1453'de başladı' sloga-
nıyla kirletenler sanki kendi yandaşları değil-
miş gibi, bize tarih ve medeniyet dersi
vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğu-
muz mekan İstanbul'un fethinde kadırgala-
rın Haliç'e indiği mekandır. Nereden, nereye.
Bir zihniyet neyi iddia ediyor, biz ise neyi
iddia ediyoruz. Biz şimdi ecdadımızın kadır-
gaları indirdiği bu mahalde hamdolsun Ter-
sane İstanbul'u yeniden inşa ediyoruz. Tüm
gayretlerine rağmen bir kez daha hedeflerine

ulaşamadılar. Fakat şehrimize ve milletimize
yaklaşık 6 senede kaybettirdiler. Aynısını
AKM'de de yaptılar. Aynı şeyi biz orada da
yaşadık. Ama isteseler de, istemeseler de,
Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini bir
opera binası olarak attı. Şimdi de buranın
temelini atıyoruz" dedi.

İzmir'i hedefliyoruz

Erdoğan, "Şimdi İzmir'in körfezine bakın.
Körfez kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali
neyse, İzmir körfezinin hali bu. İşte onun
için belediyecilik AK Parti'nin işidir diyoruz.
İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl bir hale
getirelim istiyoruz. şayet biz muhalefete göre
politikalarımızı belirleseydik emin olun hale
Haliç, kire, bataklığa, kötü kokulara mah-
kum olurdu” dedi. 

Raylı sistem hattı geliyor

Erdoğan, "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz
Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata
geçireceğiz. Haliç bölgesinde aynı zamanda,
kuş parkı, doğa parkı ve açık hayvanat bah-
çesi yapacağız. Karaköy'de Sünnet Köprü-
sü'ne kadar uzanan 7 kilometrelik Haliç
kıyısında yaya erişimini kolaylaştıran yeni bir
proje planlıyoruz. Proje kapsamında bölgeye
yeni yeşil alanlar, teknopark ve 7.5 kilometre
uzunluğunda bisiklet yolu kazandırmayı he-
defliyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan 14
yeni su arıtma tesisi yapılacağını belirtti.
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul temel
atma törenine katıldı. İstanbul'un önemini her zaman bilerek hareket ettiklerini belirten
Erdoğan, “Kimse bizi İstanbul'u anlatmasın. Biz bu şehri biliyoruz, tanıyoruz” dedi
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u ne yazık 
ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler. İstanbul hasta. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, 
projeci tarafımızla, insanlarla olacak olan güzel temasımızla hem İstanbul'u hem de
İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın" dedi

ekrem İmamoğlu, Fa-
tih'te bulunan bir otelde
Trabzon Dernekleri Buluş-

ması'na katıldı. Burada bir konuşma
yapan İmamoğlu, "İstanbul'dayız, bu-
rada yaşıyoruz. Doğduğumuz toprak-
larımız var ama artık doyduğumuz
topraklardayız ve her birey gibi bu
topraklara mesuliyet duygusu içinde
İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un
sorunlarına duyarlı olmak, İstan-
bul'da ne olup bittiğine kulak vermek
zorundayız. Bu güzel kent iyi yönetil-
miyor. Bu güzel kentte insanlar mut-
suz, bu güzel şehirde ne yazık ki
insanlara sorduğumuzda 'Ben bu şe-
hirde mutsuzum, fırsatını bulsam gi-
derim' diyenlerin oranı neredeyse
yüzde 61-62 seviyelerinde. Bu güzel
kente olan sorumluluk duygumuzu,
aynı zamanda bu güzel ülkeye olan
sorumluluk duygumuz. Çünkü İstan-
bul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve
mutlu olur. İstanbul iyi olmazsa ne
yazık ki Türkiye'nin durumu da iyi
olmaz. Bakın, İstanbul'da ekonomi
kötü olduğu için Türkiye'de de kötü.
Yani Türkiye'nin motor gücü İstan-
bul'dur" ifadelerini kullandı.

İnsanımız mutsuz

"İstanbul'u ne yazık ki üzülerek söylü-

yorum hasta ettiler" diyen İmamoğlu,
"İstanbul'u hasta ettiler, İstanbul
hasta. Ben söylemiyorum daha 2 gün
önce TÜİK verileri söylüyor. Psikolo-
jik olarak insanlarımızın iyi olmadığını
söylüyor. 12 milyon üzerinde psikolo-
jik sorunlarından dolayı 12 milyon
kutu ilaç tüketen bir millet olduk dün-
yada böyle bir rakam yok nüfusuna
göre. Yani insanın mutsuz olması
demek, şehirlerin mutsuz olması
demek. Şehir hastaysa, o şehirde ya-
şayan insanları da hasta eder. Biz

güler yüzümüzle, inancımızla, projeci
tarafımızla,  insanlarla olacak olan
güzel temasımızla hem İstanbul'u
hem de İstanbulluları iyi etmeye gel-
dik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşku-
nuz olmasın" şeklinde konuştu.

Tanzim satışının modeli olmalı

İmamoğlu tanzim satışlarına da deği-
nerek, "Tanzim satış iyi bir şeydir.
Ama bu işin yapılma modeli vardır.
Tanzim satış ihtiyacı olan insanları
kuyruğa dizip televizyonlarda afişe
etme işi değildir. Ayıp. Bunu yapanlar
bir politika, üretim ve insanlara ucuz
gıda erişimi politikası olarak tanıtma-
ları kadar ayıp bir şey olmaz. Bir an
önce bu ayıba son versinler. O insan-
ları deşifre ederek, o insanları utandı-
rarak değil, o insanlara ucuz gıda
erişimi sağlayalım, ama bu işi mode-
lini bulsunlar, seçime bir ay kala yapı-
yorlarsa adam gibi yapsınlar” dedi.

Depremin oyu olmaz

İmamoğlu konuşmasını şu ifadelerle
tamamladı: "Damarına kadar siyaset
yaptılar. Burada kentsel dönüşümü
geçirmeyelim oy kazandırırız. Depre-
min oyu olur mu Bak Kartal'da bina
çöktü 21 canımız gitti ya... Hiçbir şey
yapmadılar” diye konuştu. DHA

Hastalığı iyi
etmeye geldik

Çamlıca Cami
açılışa hazır

Temeli 2013'te atılan Çamlıca Ca-
mii'nde sona gelindi. Cami 7 Mart'ta
ibadete açılıyor. Regaib kandilinde iba-

dete açılacak camide kütüphane, konferans salonu
gibi sosyal alanlar ise resmi açılış töreninin ardın-
dan halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde
6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Ca-
mii'nde artık sona gelindi. İnşaat işlerinin tamam-
landığı cami de artık dışarıda 100 dönümlük
arazide peyzaj çalışmaları sürüyor. Caminin çev-
resi ise havuzlar ve şelalelerle süslenecek, vatan-
daşlar için oturma alanları ile çocuk oyun alanları
bulunacak.

Kandille birlikte ibadete açılıyor

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi de belirlendi. Re-
gaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta cami ibadete
açılacak. Sabah ezanıyla ibadete açılacak camide
akşam da mevlit okunacak. Cami kompleksi içinde
bulunan kütüphane, konferans salonu, sanat gale-
rileri gibi sosyal alanların resmi açılışın ardından
halkın kullanımına açılacağı belirtildi. İstanbul
Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Ya-
şatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılın-
dan bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık
sonuna geldik” dedi.

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Ö ncelikle yaklaşan seçimler öncesi ben
dahil bir çok insanın bir hayli gergin 
olduğunu baştan belirtmek gerek.

Bunu da başta sanal ortamda bir birimize 
demediğimiz bırakmamakla ve bizler, yani topla-
san 10 bilemediniz 20 kişinin gerginliğinden 
faydalanıp, bizlerin bir birimizi germemiz için gaz
verdiklerini de görmekteyim.

Ve bunu yapanların sözüm ona büyüklerimiz,
bizden akıllılar olması en üzücü durum..

Halbuki bunların bizlerle yaptıkları mesaj ve
özel görüşmeler de 'Hepiniz Ülke, Ardahan ve 
Ardahanlı sevdalılısınız, karınca kararınca bu
yönde çabalarınız var, yapmayın, üzmeyin bir 
birinizi diyeceklerine 'Ver gazı' taktiği ile buzağının
altında şey aramaları doğru mu?

Bilmem ama 34 yıla yaklaşan gazetecilik haya-
tımda ve yaşamımda hata etmişsem özür dilemeyi
de bilmiş ve en son yazdığım bir yazıya üzülenler
kadar bende üzülmüş vede özür de dilemeyi de 
bilmişim.

Neyse seçimlerin yaklaştığı ve sağlık, ekonomik
koşullarda dahil hemen herkesin gergin olduğu şu
günlerde yine de sakin olmak, bir birimizi kırma-
mak varsa bir sorun yine de bir araya gelip, 
konuşarak çözmek gerekir derken gündeme yani
hepimiz geren seçimlere gelelim derim.

Öncelikle başta Esenyurt'ta olmak üzere yurdun
bazı yerlerinden, 'Belediye Başkanı adayları 
çıkarmamakla AK Partinin en güçlü rakibi ve sol
orijinli CHP'yi destekleyecek' denilen HDP'nin 
tutumuna bakarak 'Kim kazanacak?' sorusuna
cevap arayalım.

Çünkü Ardahan'ın da içinde bulunduğu bir çok
yerde aday bulamayan yada bulupta çıkarmayan
HDP'nin başkan çıkarmazken belediye meclis 
üyeleri listesini çıkardığını, bununda seçmenin 
aklını karıştıracağını hemen başta diyelim.

Yani zaten oy kullanırken ne yapacağını çokta
iyi bilmeyen ve bin bir sorun yaşayan HDP seçme-
ninin Esenyurt başta olmak üzere HDP'nin aday
çıkarmadığı yerlerde başkanlığı CHP'ye, Meclis
Üyeliğini HDP'ye verebilecek mi? Yoksa hata edip,
karıştırıp, oyunun iptal olmasına mı neden olacak?

İstanbul'da 4'ü CHP'de, 3'ü DSP'den, Kocae-
li'nde biri AK Parti'den, diğerinin CHP'den, Bur-
sa'da birinin CHP'den olmak üzere toplam 10
Belediye Başkan Adayının çıktığı şu günlerde ba-
tıda ki Ardahanlı seçmen ve ben başta olmak üzere
sözüm ona aydınları, önderleri, akıllıları, yaşlıları
başta sanal ortamda olmak üzere çeşitli iddia
alanlarda  bir birlerini gererken  nasıl olup seçimi
kazanacaklarının da sorgulanması gerekirken aynı
durumun Ardahan ve İlçelerinde de yaşanıyor.

2 Bin Nüfuslu Köprülü (Gorveng) adlı ilçe de 8
adayın çıktığı ve bunların en az 5-6 sının aynı 
seçmen kitlesine hucum ettiği bir süreçte hangi
parti ve adayının kazanacağını tahmin etmek o
kadar zor bir şey mi?

Peki, 600 Binin üzerinde bir seçmen kitlesinin
olduğu Esenyurt'ta yada Ardahan Dernekler Fede-
rasyonun da bulunduğu ve toplam Bin 305 Arda-
hanlı seçmenin bulunduğu İstanbul Şişli'de yada
daha önce de İsa Yucak adlı Ardahanlı İş adamı-
nın aday olduğu ama AK Parti'nin kalesi olduğu
söylenen Sultangazi'de veya Ardahanlıdan 
bahsedilmekte korkan bir yönetim anlayışının
hüküm sürdüğü Bakırköy'de Ardahanlılar nasıl
seçim kazanacak?

Veya solun yanı sıra muhafazakar vede ünlü,
ünsüz siyasetçilerin karşısında Saadet aracılığı ile
birleştiği Kocaeli Dilovası'n da, belki de Kocaeli
Baro Başkanlığını bıraktıktan sonra Kocaeli 
Derince'de aday olan Ardahanlı Avukat yada 
Bursa'da ki Ardahanlıların gerek siyasi bakışları
ile gerekse 'Lobi' yi 'Lobiye' olarak algıladıkların-
dan olacak ki farkına varmadığını gördüğümüz
Bursa'nın ilçesinde bir birimizle kavga ederek,
paçalarımıza yapışarak, hatta belden aşağı inip,
'Acaba onun orada ne var?' merakı ile seçimleri
kazanacağız.

Sonra da Ardahan diyeceğiz.
Ve Ardahan'da seçimleri kim kazanacak diye bir

soru sorup, hiç görmediğimiz, ilgilenmediğimiz
diğer ilçelerde esen rüzgarı hissetmeden merkezde
ki adayların sanal sayfalarına bakarak 'Evet, 
seçimi falan kazanacak' diyeceğiz..

'Kimin mahallemiz, köyümüzün muhtarı 
olacak?' diye bakmadan ve en önemlisi bir arada
durmadan, bir birimize hakaretler ederek, tahrik,
tehdit, şantaj, kumpas kurarak seçimlerimi 
kazanacağız?!

Tabi k hayır, üstüne üstelik bir birimizi kayıp
edip, yeni düşmanlar yaratacağız..

Neyse şimdi burada bir kez daha seslenerek
derim ki; 'Gelin bu süreçte bir birimizi yiyeceği-
mize, eteklerdeki taşları dökerek, sen hata ettin,
bende edeceğim' diyeceğimiz öncelikle Ardahanlı
adaylara, sonra da Ardahan birlikteliğine şans 
verelim mi?

Bilmem ama bir Ardahanlı olarak benim oldu-
ğum gibi sizin de insan olduğunu hatırlayarak 
edilmişse de hataları af ederek, yeniden bir biri-
mize sarılıp, saygı göstererek hareketle Ardahanlı
adaylara, Ardahanlılara ve 'Güçlü Bir Lobi' özlemi
çeken torunlarımız yardımcı olalım..

Ve kim kazanacak?' sorusunu sormaktansa 
'Hepimiz birlikte kazanacağız' diyelim mi?..

Dersek iyi olur, demesek kötünün ötesi olur,
kayıp eden de biz olacağız, kazanan da gerçek 
anlamda ve samimi olanlar kazanacak..

Seçimi kim kazanır?

KIMSE BIZE ISTANBUL’U
ANLATMASIN Sahilleri 

kapatmak yok
Törende konuşan Binali Yıldırım
da  yeşil alanların, tarihi değerlerin
korunacağını belirterek, "Tersanenin
alameti farikası olan büyük  vinçler
örnek olarak bulunacak. Bunun ya-
nında Çorlulu Ali Paşa Cami, ha-
mamı, şadırvanı, idari binası gibi
tarihi değeri olan eserle ihya edilecek"
dedi. Yıldırım, "Tüm Haliç kıyılarını
'Yeşil Ağ' projemiz çerçevesinden ke-
sintisiz olarak yayalara, İstanbullu-
lara açacağız. Diyelim ki
Karaköy'den çıkacak, Şişhane, Ka-
sımpaşa, Hasköy, Sadabat, dönecek
Eminönü'ne kadar tüm sahil kesinti-
siz İstanbulluların emrinde olacak.
Sizin projede de önce-
lik sahil vatan-
daşların,
sahili ka-
patmak
yok. Ka-
patırsa-
nız
hemen
çitlerini
söker atarız"
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı bir şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

Recep
Tayyip
Erdoğan

Binali
Yıldırım

Ekrem
İmamoğlu



Jaguar markası tarihler 1961'i gösterdiğinde efsane modelini üretti: 1961 Jaguar E-Type... Onun adı Hırçın İngiliz

Kaynak: arabalar.com.tr Foto: onlymotors.com

TOTOTOTOTOTO GAZETEDAMGA 6

E-Type, Jaguar Cars tarafından 1961-1975
yılları arasında üretilen bir spor otomobil
modelidir. Araç, Le Mans 24 Saat'i üç yıl
üst üste kazanan Jaguar D-Type yarış oto-
mobilini temelinde geliştirilmiştir. E-Type
güzellik, yüksek performans ve rekabetçi
fiyatlandırma sayesinde dönemin otomo-
bil dünyasının simgesi idi. Piyasaya çıktı-
ğında Enzo Ferrari aracı, "Şimdiye
kadarki en güzel araba" diye
tarif etmiştir. Mart 2008 tari-
hinde The Daily Teleg-
raph Tüm Zamanların
En Güzel 100 Otomo-
bili listesinde birinci sı-
rada yer almıştır.
Rover, Volvo, Aston
Martin gibi lüks ve
prestijli markaların alt
grubunda yer almak-
taydı. 26 Mart 2008 tari-
hinde Hindistan'ın en
büyük otomotiv markası Ta-
ta'ya satıldı. En önemli modeli
1965 yılında piyasaya sürülen E-Type,
büyük bir satış başarısı elde etti. Diğer bir
önemli model ise 1970-80 döneminde
üretilen XJ-S 2 kapılı modeldir. Jaguar,
otomobillerinin motor kaputunun üstünde
yer alan ve zıplayan Jaguar figürünü, mey-
dana gelebilecek kazalarda, yayaların ya-
ralanma riskini azaltmak için değiştirmiştir.
Firma, ürettiği yeni modellerine bu Jaguar
figürü yerine, Jaguar resimli bir plaket
monte etmektedir. 

Jaguar için altın yıllar sayılan 1950'lerde
şirket, Jaguar Otomobilleri Kuzey Amerika
adı ile Amerika Birleşik Devletleri'ne oto-
mobil ihraç etmeye başladı.1951 yılında
Mark 7 Saloon modeli ile Jaguar, Ameri-
kan otomotiv pazarına resmi ilk adımını
atmış oldu. Bu dönemde şirketin kurucula-
rından Bill Lyons, otomotiv sektörüne kat-
kılarından dolayı İngiltere'de şövalye
ünvanı alarak Sir William Lyons olarak
anılmaya başlandı. Lyons'un şövalye ün-
vanı alması ve Jaguar'ın Amerika kıtasına
yayılması, şirketin başarısının kanıtı niteli-
ğindeydi. Altmışlı yılların başlangıcı ise İn-
giliz Jaguar için maddi sıkıntıların
başlangıcı anlamına geliyordu. Çeşitli mali
sıkıntılar yaşayan şirket, yüksek maliyetli
yarış programlarından ayrılarak kemerleri
sıkmaya başladı. Bu sıkıntılı dönemden
kurtulmak için popüler bir model üretmek
isteyen asil İngiliz marka, ürettiği lüks E-
Type modeli İngiliz zevkinin sembolü ha-
line geldi. İngiliz sosyetesinin gözbebeği

haline gelen Jaguar E-Type modeli,Rol-
ling Stone ve Beatles gibi gruplar ta-

rafından da kullanılarak bir ikona
dönüştü. İngiliz şirketin geçmi-
şine baktığımızda ise Jaguar'ın,
XK120 (1948-1954), XK140
(1954-1957), E-Type (1961-
1974), ve XK (2006-...) gibi
spor otomobilleri ile ünlü ol-
duğunu anlıyoruz. Lüks, şık ve
hızlı birçok modeli ile dünyada

iz bırakan otomobil üreticilerin-
den biri olmayı başardı. 

Günümüzde, spor otomobil sınıfına gerek
gücü gerekse de hızıyla damga vuran Ja-
guar markası tarihler 1961'i gösterdiğinde
efsane modelini üretti: 1961 Jaguar E-
Type... Onun adı Hırçın İngiliz... Bu asi de-
likanlıya geçmeden önce isterseniz
markanın tarihini biraz inceleyelim. 1922
yılında 22 yaşındaki motosiklet tutkunu
Williams (Bill) Lyons, William Walmsley ile
ortak olarak Swallow Motosiklet Yan Se-
peti Şirketi'ni kurdu.1927 yılında ise bu iki
girişimci motosiklerde kullanılan yan sepet
için iki kişilik bir sepet tasarladı. Motosiklet
ek araçları üretimiyle sektöre adım atan bu
iki genç adam hızlıca daha büyük ve daha
iyi bir şeye yöneldi: Otomobiller. 1935 yı-
lında, SS Jaguar adı ile kurulan İngiliz ef-
sanesi otomotiv firması, ilk sportif
modelleri olan SS 90 ve SS 100 modelleri
ile geleceğin temellerini attı. Ancak SS Ja-
guar'ın ismini başında bulunan SS, şirkete
negatiflik katıyordu.Suç örgütü sayılan na-
ziler ile bağlantılı "SS" kelimesi,
şirkete daha pozitif bir
bakış açısıyla bakıl-
ması için kaldırıldı ve
şirket Jaguar ismi
ile çalışmalarına
devam etti.

MARKANIN TARİHİ ALTIN YILLAR E-TYPE
1961 yılında, Jaguar'ın tasarımcıları, mü-
hendisleri ve mekanikerleri ne yarattıkla-
rını, E-Ype üretim bandından indiğinde
anladı. Adeta bir canavar yaratmışlardı.
Çoğu otomobilin kampana fren, sıradan
arka akslar ve vasat bir performans sergi-
lediği bir dönemde, E-Type 0–100 km/h
hızlanmasını 7 saniyede gerçekleştirmesi,

241 km son hızı, monokok konstrüksi-
yon, disk frenler, rak ve pinyon di-

reksiyon gibi yeniliklere sahipti
ve bağımsız ön ve arka süs-

pansiyonları ile neredeyse
rakipsizdi. Bu otomobil, iki
kapılı coupe tipi gövdeye
sahipti. Yakışıklının kapu-
tunun altında ise bir cana-
var yaşıyordu. Jaguar
E-Type'in benzinli 3.8 litre-

lik, çift havalı eksantrik mili
6 silindirli bir motora sahipti.

Silindir başına 2 valf içermek-
teydi. Bu motor 5500 devirde 265

beygirlik güç ve 4000 rpm'de 353
newtonmetre maksimum tork çıkışı vardır.
4 ileri vitesli şanzumanı tekerleklere engeli
güç iletiyordu. Bu Hırçın İngiliz ne ağır
nede hafif sayılırdı. Jaguar E-Type 1.234
kilogramlık ağırlığı ile yola daha iyi oturu-
yordu.

TEKNİK ÖZELLİKLER

HIRCIN iNGiLiZ
1961 Jaguar E-Type

Jaguar e-tyPe 
Piyasaya çıktığında
enzO Ferrari aracı, 

"şimdiye kadarki en güzel
araba" diye tariF 
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başarısının kanıtı 
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T ürk Telekom Stadı'nda saat
19.00'da başlayacak maçı
hakem Suat Arslanboğa yöne-

tecek. Süper Lig'de 22 maçta 12 galibi-
yet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan
sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sı-
rada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 pu-
anla son sırada bulunuyor. iki takım
arasında sezonun ilk yarısında Akhi-
sar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip
3-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılarda sa-
katlığı olan Martin Linnes'in durumu
bugün yapılacak son antrenmanın ar-
dından belli olacak.

İki oyuncu kart sınırında

galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sı-

nırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte
sağ bekler Mariano Filho ve Martin
Linnes, müsabakada sarı kart görmesi
durumunda 24. haftadaki Büyükşehir
Belediye erzurumspor maçında cezalı
duruma düşecek.

Ligde 8 maçlık yenilmezlik
serisi

galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8
karşılaşmada rakiplerine
yenilmedi.Sarı-kırmızılı takım, ligin 14.
haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten
sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet
ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda
demir grup Sivasspor, MKe Ankara-
gücü, göztepe, Trabzonspor ve Ka-

sımpaşa'yı mağlup eden galatasaray;
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir
ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere
kaldı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

galatasaray, Süper Lig'de saha-
sında oynadığı son 30 maçta mağ-
lup olmadı. Ligde iç sahadaki son
yenilgisini 2016-2017 sezonunun
30. haftasındaki Kasımpaşa müca-
delesinde yaşayan sarı-kırmızılı
takım, sonrasında Türk Telekom Sta-
dı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. ga-
latasaray, evindeki son 30 lig maçının
25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.
AA

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 bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın 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 gider-
lerini 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 ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18/02/2019

1.İhale Tarihi : 29/03/2019 günü, saat 12:00 - 12:10 arası.
2.İhale Tarihi : 15/04/2019 günü, saat 12:00 - 12:10 arası.
İhale Yeri : AYDINLIK MAH. AYDINLIK CAD. NO:55 TUZLA/ İSTANBUL - ÖZEMNİYET OTO-
PARKI - null null / null
No       Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi      KDV     Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1          45.500,00 1             %1     34AR4240 Plakalı , 2006 Model , VOLKSWAGEN Marka , 

TRANSPORTER 2,5 WİNDOWVAN Tipli , 
WV2ZZZ7HZ6H035362 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites 
Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın Durumu ; 
tamponlarında sürtme izleri,  motor kaputunda çizikler var,  
motor kaputu açma tiji kopuk olduğu için motor kaputu 
açılamadı, motor görülemedi,  boyasında yer yer 
kullanımdan kaynaklanan  muhtelif yüzeysel çizikler 
izlendi,  lastikleri,  deri koltukları,  araç içi  kaplamaları 
(bazı aksesuarlar sökük), ön konsolu, göstergeleri ve 
geneli ile araç vasat durumda, olduğu görüldü.Anahtar, 
ruhsat yok

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTAnBUL AnADoLU

17. İCrA DAİreSİ 2018/28098 eSAS 

Örnek no: 25*

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (952584) 

Galatasaray, Spor 
Toto Süper Lig'in 23.
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Galatasaray ile Akhisarspor, SüperLig'de 14. kez karşı karşıya gelecek. Egetemsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayanrekabette geride kalan 13 maçtan 11'ini Galatasa-ray, 2'sini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 36 go-lüne, yeşil-siyahlılar 15 golle yanıt verdi. Sezonun ilkyarısında yapılan maçta Akhisarspor evinde 3-0 galipgeldi. İstanbul'da yapılan 6 lig maçını da kazanan Gala-tasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi. Öte yandan, iki takım busezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı.Konya'daki müsabakanın normal süresi ve uzatmabölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seripenaltı atışları sonucu kupayı tarihindeilk kez müzesine götürdü.

14. RANDEVU

ASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKIASLAN’IN ZIRVE ASKI

Yanal galibiyete hasret
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla Beşiktaş'a
karşı son galibiyetini 12 yıl önce Vestel Manisaspor'un başında aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü
ersun Yanal'ın, Spor Toto Süper
Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü der-
bide mücadele edecekleri beşik-
taş'a karşı karnesi kötü. a
takımdaki ilk teknik direktörlük tec-
rübesini 1996 yılında Denizlispor'un
başında yaşayan ersun Yanal, 23 yıl-
lık kariyerinde beşiktaş'a karşı 33
sınav verdi. Yanal 7 farklı takımla be-
şiktaş'a karşı 33 maçta sadece 5 kez
kazanırken, 9 beraberlik ve 19 yenilgi
aldı.

12 yıl oldu

ersun Yanal, beşiktaş'a karşı son ga-
libiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Ya-
nal'ın başında bulunduğu Vestel
Manisaspor, Türkiye Kupası'nda 4-0
kaybettiği maçın rövanşında 28
Şubat 2007'de beşiktaş'ı 2-0 mağlup
etmişti. Vodafone Park'ta oynanacak
karşılaşmada ersun Yanal, beşiktaş'a

karşı 12 yıllık galibiyet hasretini de
bitirmeye çalışacak. Yanal, 28
Şubat 2007'deki galibiyetin ardın-
dan Trabzonspor, eskişehirspor ve
Fenerbahçe'nin başında beşiktaş'a
karşı çıktığı toplam 14 maçta 6
beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Deplasmanda 16 yıllık hasre

ersun Yanal, beşiktaş'a karşı dep-
lasmandaki son galibiyetini ise 16
yıl önce elde etti. Gençlerbirliği'nin
başında Türkiye Kupası'nda Yanal,
o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 5
Mart 2003'te beşiktaş karşısında
uzatmaya giden maçta 4-3'lük ga-
libiyetin sevincini yaşamıştı. Yanal,
Fenerbahçe'yle beşiktaş karşı-
sında deplasmanda 5 bin 836 gün
sonra galip gelmeye çalışacak.
ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla
beşiktaş deplasmanlarında ise
toplam 18 maçta 3 galibiyet, 7 be-

raberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

4 derbide tek galibiyet 

ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında
çıktığı 4 derbi maçta 1 kez galip gele-
bildi. Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezo-
nunda şampiyon yapan Yanal, söz
konusu dönemde çıktığı 4 derbide 1
galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi
gördü. Galatasaray'a deplasmanda
kaybedip iç sahada kazanan Yanal
yönetimindeki Fenerbahçe, beşik-
taş'la iki derbide de berabere kal-
mıştı.

5 yıl sonra derbi heyecanı

ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında
5 yıl sonra derbi heyecanı yaşayacak.
Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli-
lerin başındaki son derbisini 20 nisan
2014'te beşiktaş'a karşı oynamıştı.
bu karşılaşma atatürk Olimpiyat Sta-
dı'nda 1-1 berabere bitmişti. aa

12 Dev Adam
liderlik istiyor
A MiLLi erkek Basketbol Takımı'nın
genç oyuncularından Berk Uğurlu,
2019 FIBA dünya Kupası Avrupa
elemeleri 2. Tur I grubu'ndaki 6. ve
son maçta deplasmanda ispanya
karşısında kazanarak grubu lider bi-
tirmek istediklerini söyledi. dünya
Kupası'na katılmayı daha önce ga-
rantileyen A Milli erkek Basket-
bol Takımı'nın oyuncusu Berk,
AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, grubu lider bitirmeleri
durumunda Çin'de bunun ken-
dileri için avantaj olacağını ifade
etti. ispanya'nın şu anda I gru-
bu'nda birinci sırada olduğunu
hatırlatan Berk, "ispanya maçı
zor olacak. Burada ispanya ile
oynadığımız maçı da son anda
zor bir şekilde kazanmıştık.
deplasmanda çok daha zor bir
maç olacak. Hem de grup lider-
liği maçı olacağı için onlar da o
atmosferde kendi seyircisi
önünde kazanmak isteyecektir.
Biz de daha fazla mücadele

edip maçı kazanmaya bakacağız."
ifadelerini kullandı.

Garanti olsun

Ay-yıldızlı oyuncu ilk grup aşama-
sından bu yana çok zor maçlar oy-
nadıklarını ifade ederek, şöyle
konuştu: "ispanya'yı yenersek grup
lideri olarak çıkacağız. Belki bu ile-

ride torbada işimize yarayabilir.
Çin'deki torba seçiminde bizim için
avantaj sağlayabilir. Sonuçta ay-yıl-
dızlı formayı taşıyoruz. Ülkemiz için
Çin'e gitmek büyük bir başarı. So-
nuçta dünya Kupası ve ülkemizi
orada temsil edeceğiz. daha iyi ül-
kelerden önce orada olmayı garanti-
ledik." AA

Beşiktaş kendine
güveniyor
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat
Pazartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı
karşıya getirecek derbi öncesinde, siyah-
beyazlıların iç saha, sarı-lacivertlilerin 
deplasman performansı dikkati çekiyor
Ligde 23. haftaya 3. sırada giren Beşiktaş
bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 10 kar-
şılaşmada 20 puan topladı. Seyircisi önün-
deki maçların 6'sından galibiyetle ayrılan
siyah-beyazlılar, ikişer beraberlik ve yenilgi
yaşadı. Ligin 3. haftasında seyircisi önünde
Antalyaspor'a 3-2 yenilen siyah-beyazlı ekip,
iç sahadaki diğer yenilgisini ise 12. haftada
demir grup Sivasspor maçında (2-1) ya-
şadı. evinde oynadığı Akhisarspor, evkur
Yeni Malatyaspor, istikbal Mobilya Kayse-
rispor, Çaykur Rizespor, galatasaray ve Bur-
saspor maçlarını kazanan Beşiktaş,
Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye erzu-
rumspor mücadelelerinden de beraberlikle
ayrıldı.

Beşiktaş 19 gol atıp 11 gol yedi

Seyircisi önünde çıktığı 10 maçta rakip file-
leri 19 kez havalandıran siyah-beyazlılar, ka-
lesinde ise 11 gol gördü. Çaykur Rizespor
maçında 4, Akhisarspor, Antalyaspor, evkur
Yeni Malatyaspor, istikbal Mobilya Kayse-
rispor, Trabzonspor ve Bursaspor maçla-
rında ikişer gol atan Beşiktaş, demir grup
Sivasspor, galatasaray ve Büyükşehir Bele-
diye erzurumspor mücadelelerinde ise birer
gole imza attı. iç sahada istikbal Mobilya
Kayserispor, galatasaray ve Bursaspor kar-
şılaşmalarında kalesini gole kapatan Beşik-
taş, Antalyaspor'dan 3, demir grup
Sivasspor ve Trabzonspor'dan ise ikişer gol
yedi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor, evkur
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Bü-
yükşehir Belediye erzurumspor maçlarında
ise kalesinde birer gol gördü.

Fenerbahçe deplasmanda kayıp

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan, Süper
Lig'de haftaya puan cetvelinde 15. sırada
giren Fenerbahçe, bu sezon ligde 11 deplas-
man mücadelesine çıktı. deplasmanlarda
sadece 1 galibiyet alan Fenerbahçe, 4 bera-
berlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. 

5 gol attı, 14 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda
5 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, konuk olduğu 11 karşılaş-
manın 7'sinde rakip ağları havalandıramadı.
dış sahadaki Atiker Konyaspor, Trabzons-
por ve Bursaspor maçlarında birer gol atan
sarı-lacivertliler, galatasaray derbisinde 2 gol
kaydetti ve kötü bir gidişat çizerek hem spor
kamuoyunun hem de Fenerbahçeli taraftar-
ların yoğun tepkisine sebep oldu.
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A nd dağları ile Büyük okyanus ara-
sında kalan Şili’ye gitmek üzere,
uçakta yerimi aldım. Önce Amster-

dam havaalanı, aktarma sonrasında da Şi-
li’nin kalbi Santiago’ya varacağız. Tur
programlı, uzun bir yolculuk olacak, ancak
yeni yerler ve yaşamları tanıma heyecanı
olunca, yolun ne kadar süreceğini çok umur-
samıyor insan. Tahmin edersiniz ki hazırlıklı-

yım. Uçak havalandı, kitabımla ve alacağım notların
defteri ile yolculuk başladı. Uzun yolculuklarda saatleri
algılama sıkıntısı yaşadığımdan 19 saat mi, 20 saat mi
sürdü artık farkında değilim. O nokta da bende zaman
kavramı gidiyor maalesef! Hatta aramızda kalsın, yine
bir jet-lag olayı ile karşı karşıya kaldım. Havaalanında in-
dikten sonra “Aduana” diye bir yazı gördüm. Kendi ken-
dime düşünüyorum,“ben yanlışlıkla Adanaya’mı geldim
yoksa?” diye. Daha fazla ayrıntıya girip kendimi rezil et-
meyeyim. Hala aklıma gelince gülüyorum.

Kış mevsimi 2 ay sürüyor

Ve işte Santiago’da Arturo Marino Benitez’deyiz. Saati
bırakın; sanki mevsimler geçmiş gibi, hatta başka bir ge-
zegene gelmişim gibi hissediyorum. Kış giysileri ile yola
çıktık ancak burada yaz mevsimi olduğundan hava sı-
caklığı 29 derece. Hemen üst baş değiştirip, yazlık kıya-
fetlerle dolaşmaya çıkıyoruz. Sıcaklık geceleri düşüyor ve
biraz serin olabiliyor. Nisan ayı bu ülkenin sonbaharı.
Kış mevsimi de zaten, 1-2 ay sürüyor. Caddeler geniş,
yollarda epey eski otobüs göze çarpıyor. Biraz yerleşik
halktan bahsedip hemen Şili’yi anlatmaya başlıyorum.
Yemekleriyle, içkileriyle, duvar resimleriyle, eğlenceleri, ve
futbolu, ekonomisi, siyaseti ile ilgili ne varsa dilimin dön-
düğünce bahsedeceğim.

Nazım buradan geçti

Gezerken, Şili’nin tarihine damga vurmuş birçok ismi de
yeniden hatırlayacağız. 11 Eylül 1973’te Augusto Pinoc-
het’in darbe yapmasıyla devrilen Salvador Allende’yi,
dünyaya damgasını vurmuş protest müzisyen Victor Ja-
ra’yı da tabi ki... Bu arada, Nazım Hikmet’in yakın arka-
daşı Pablo Neruda’nın evine uğramayı ve şiirlerinden
bahsetmeyi unutmayacağız. Neruda’nın müze haline ge-
tirilmiş evini, kolleksiyonlarını ve Nazım Hikmet’te dahil
olmak üzere bir çok ünlü siyasetçi ve yazarlarla birlikte,
okyanusa karşı içki içtikleri barının fotoğraflarınıda göre-
ceksiniz.(Nasıl kıskandım bilemezsiniz)Ve eminim benim
gibi ilk kuracağınız cümle şu olacak;”Bu evde şair, yazar
olunmaz da ne olunur?”

Santiago ayrı bir derya

Şili’de halkın büyük bölümü Santiago ve Valparaiso şeh-
rinde yaşıyor. Santiago’da yaklaşık 7.5 milyonluk bir
nüfus var. Bu sayı ülkenin 1/3’ünü kapsıyor. 100 km batı-
sında bulunan liman şehri Valparaiso’da, 1.5 milyon ci-
varında insanın yaşadığını öğreniyorum. Kuzey ve güney
uç noktalarında yaşam şartları elverişsiz olduğundan yo-
ğunluk bu şehirlerde...Ülke de oldukça karışık bir
topluluk var. Nüfusun çok
büyük bir
bö-
lümü
Av-

rupalı ve torunlarından oluşuyor. Bunun sebebi de
1530’lu yıllarda buraya maden aramaya gelen Avrupalı-
lar. Burada ispanyollardan önce yaşayan medeniyet
maphuceler ve inkalar. 

İspanya'dan gelen çok

Avrupalılar, altın madenleri bu-
lamayınca, tarıma elverişli
arazileri görüp buralara
dağılıyorlar. Buranın
en eski yerlileri
Maphuceler sert
karşılık veriyor-
lar. Ancak bu
kabileden sa-
dece %10 ka-
darının
burada kal-
dığı tahmin
ediliyor.  Bu
ülkenin eko-
nomisi diğer
Güney Ame-
rika ülkelerine
nazaran daha
güçlü olduğun-
dan, Peru, Kolom-
biya ve Dominik’ten
göç alıyor. İspan-
ya’dan da Latin Ame-
rika’ya iş göçü var. Ülkede
250 bin filistinli ve“Turcos”diye
adlandırılan Lübnan’lılar ve yahudi
bir cemaatte burada yaşayanlar arasında.
Öğrendiğime göre burada çinliler herşeyi almak istiyor.
Binalar, madenler, şarap imalathanesi vs...

Peki Şili ne demek?

Şili adının nereden geldiği konusunda birkaç tahmini şey
var. Bir anlatıya göre İnka krallığının azami genişliği bu-
günkü Santiago’ya kadar ulaşıyormuş. İnkalar’da kar an-
lamına gelen“Tchili”diye adlandırmışlar. Bir diğeride
aymara dilinde“dünyanın son bulduğu yer” anlamına
gelen chilli kelimesi. Bayrak renkleri; kırmızı, beyaz,
mavi. Üzerinde bir de beyaz yıldız bulunuyor. Kırmızı;
kahramanların cesaretini ve kanlarını, mavi; gökyüzünü,
beyaz; and dağlarının kar’ını, beyaz yıldız ise, onuru ve
ilerlemeyi anlatıyor. Konuşulan dil ispanyolca, para bi-
rimi (CLP)Şili Peso’su. Gittiğinizde para değişimi yapa-
caksanız, döviz bürolarının bazıları komisyon alıyor.
Kurdan dolayı kayıp yaşamamak için yanınızda USD
bulunması iyi olacaktır. Aklınızda bulunsun...

Darbeler acılar tükenmez dertler

Şili, 19-20. yüzyıl boyunca birçok darbe, iç savaş yaşadı.
1969 yılında sol güçler“Unidad Popular” adı verilen bir
seçim birliği oluşturdu. 1970 yılında Salvador Allende
başkanlık için aday gösterildi. Ve aynı yıl yapılan seçim-

lerde oyların %37’sini alarak seçimlerden
birinci parti olarak çıkmayı ba-

şardı. Allende, ekonominin
başlıca

değerlerini(ban-
kalar, maden-

ler, tarım
vs.)

dev-

let-
leştirmeye

başladı. 1973 yılında
yapılan seçimlerde, Uni-

dad Popular’ın oyları daha
da arttı. ABD, Allende’nin ik-

tidarda olmasından memnun de-
ğildi. 11 Eylül 1973 yılında hükümete

karşı gerçekleşen askeri darbe ile tüm yetki-
leri, o sıralarda donanma, hava birlikleri ve polis teş-

kilatının en üst kademesinde bulunan, General Augusto
Pinochet devraldı. Başbakanlık sarayı bombalandı. 2200
kişi mahkum oldu, 153 çocuk hayatını kaybetti. Pato-
gonya adasına çok sayıda sürgün gönderildi. Pinochet’in
iktidar olması ile ABD ekonomik anlamda yeniden ül-
keye desteğe başladı. Yeni ekonomik politikalarla zengin
fakir arasındaki fark açılmaya başladı. 

Diktatörü deviren ülke

Şili, 1973-1990 yılları arasında
askeri cunta ile yönetildi.
1990 yılında yapılan seçim-
ler sonucunda Pinochet’in
ülkeyi yönetimi son buldu
ve 17 yıllık dikta rejimi
bitti. Pinochet 1998 yı-
lında İngiltere’de tutuk-
landı. Sağlık sorunları
sebebi ile de, yurt dışına
çıkma yasağı konularak
serbest bırakıldı. Kovuş-
turmalar ise 2004 yılından
sonra yapılmaya başladı. İş-
kenceye uğrayanlar kurulan
komitede tanıklık etmeye baş-
ladı. Provake yayın yapan bir çok
gazete ve gazete sahibi yargılandı. Bu
gazetelerin ve patronlarının, cunta yanlısı manşet-
leri ve isimleri de müzede sergileniyor. Çok sayıda sür-
gün de, kovuşturmaların ardından yeniden ülkeye
döndü.

Şili’de sokaklar ve müzik

Duvarları boydan boya resimlerle dolu metro durağını
gördükten sonra sıra geldi sokaklara... Şili’nin geniş
caddelerinde dolaşırken, yüzleri, gözleri, vücutları bo-
yalı, kıyafetleri yırtık, saçları karmakarışık, ayakları

çıplak halde dolaşan bir sürü genç görüp merak edi-
yoruz. Sokak tiyatrosu mu yoksa bir çeşit göste-
rimi anlam veremedik. Sonradan bunların
üniversiteli gençler olduğu ve kendilerine harç-
lık toplandıkları anlaşıldı. Caddelerde, sokak-
larda seyyar tezgahlarda bardaklar içinde
rengarenk ve iştah açıcı serinletici meyveler
satılıyor. Şili’de, her yerden gelen müzik
sesleri ve dans edilen sokaklar hiç şaşırt-
madı beni. Çünkü, Güney Amerika ülke-
lerinin insanlarının hepsi müziği ve dansı
seviyor. Mekanlarda, sokaklarda, insa-
nın içinde dans etme isteği uyandıran
müzikler çalınıyor. 

En yüksek binası AVM

Yemyeşil bir parkta uzanan, kitap oku-
yan, sohbet eden insanlara bakarak, ol-

dukça çok basamak çıkarak şehri
tamamen görebileceğimiz bir noktaya

tırmanmaya başlıyoruz. Çıkarken bu-
rada, bütün Latin Amerika ülkelerinde ol-

duğu gibi tatlı bir melodi karşılıyor bizi.
Elinde gitarı ile harika şarkılar söyleyip ça-

lanlar insanın havasını iyi anlamda değiştiri-
yor. Hafiften şarkılara eşlik ederken ve ritme
göre sallanırken buldum kendimi... Buranın

en yüksek binası Costa Lera iş merkezi ve AVM ola-
rak kullanılıyor. 300 mt yüksekliğinde.

Eşcinsellere özgürlük var

Ülkede geyler nikahsız birlikte yaşayabiliyorlar ve tıpkı
evliler gibi miras ve paylaşım hakları da oluyor. Birliktelik
başlamadan evvel bir sözleşme hazırladıklarını öğreniyo-
rum. Şili’de kürtajın yasak olduğu ülkelerden. Ancak
bunun acısını yine fakir nüfus çekiyor. Zengin olanlar bir
şekilde yurt dışına çıkarak bu sorunu çözüyor.

Katolik okulları ağırlıkta

Çok sayıda katolik okulu bulunuyor. Eğitim ve sağlık pa-
ralı hale gelmiş burada da. Tarım en önemli gelir kaynağı.
Hizmet sektörü ve balıkçılıkta önemli gelir kaynakların-
dan. Badem ağaçları bolca var. Güney’de, vişne, yaban
mersini, çilek, böğürtlen ve üzüm yetişiyor. Kabak, salata,
zeytin de yetiştirilenler arasında. Kış aylarında, Kuzey
Amerika’nın tüm meyve ihtiyacını Şili karşılıyor. Son 10
yıldır zeytinyağı kullanımı artmış. Dünyada sofralık ve şa-
raplık üzüm üretiminde 9.sırada.  Sanayileşme çabaları
1930‘lu yıllarda başlamış. Ancak halklar hep zorluklarla
karşılaşmış. Toprak sahipleri aristokrasiye hep karşıymış.

Herkes bisiklete biniyor

Caddelerde, sokaklarda bisikletliler ve bisiklet
için ayrılmış park yerleri epey var. Burada,

Cephane Meydanı, Anayasa Meydanı
ve San Francisko Kilisesi’ni gezdikten

sonra, Kolomb öncesi sanatlar mü-
zesine dalıyoruz. Kolomb öncesi
tarihi eserler müzesinde, öğret-
menleri eşliğinde tarihlerini öğ-
renmeye gelmiş, yerlerde sere
serpe oturup öğretmenlerini din-
leyen öğrenciler de benim için çok
güzel bir görüntüydü.
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Günlerden pazar. Malum havalarda epey soğuk. Bu çetin kış vakitlerinde evden de
çıkmak çok iyi bir fikir değil. İyisi mi şöyle arkanıza yaslanıp, keyifli bir pazar yazısı
okumanız. Evet evet tam da bu satırları okurken doğru yerdesiniz. Gezip gördüğüm,
ilginçliklerine önemli ayrıntılarına şahit olduğum Güney Amerika'nın şahane ülkesi
Şili'yi sizler için yazdım. Buyurun Latin Amerika'nın kesik damarını birlikte gezelim...

Uzak diyarlarda bir güzel ülke

Bir çok protest şarkıcı gibi komünist bir sanatçı o.... Hayat felsefe-
sini sanatının içine dahil ederek, yol gösterici olmaya çalıştı. zen-
gin- fakir, bir toplumu oluşturan insanlara müziği ile problemleri

aktarıp, gösterici oldu. 1966 yılında ilk albümünü çıkaran Jara, Sal-
vador Allende ve sol partiler yararına birçok konser verdi.  1973 yı-

lında Augusto Pinochet’in gerçekleştirdiği darbe sırasında
tutuklanıp, şili Ulusal Stadyumunda işkenceye maruz kalanlardan...
Bir daha gitar çalamaması için kesilen ellerine rağmen, tutuklu olarak
götürüldüğü stadyumda gücünün yettiğince “Unidad Popular/Vencere-
mos” şarkısını söylemeye çalışan ve yüreklerde taht kuran unutulmaya-

cak bir bir sanatçı; “Kazanacağız! Fırtına yırtıyor sessizliği/Ufuktan bir
güneş doğuyor/ gecekondulardan geliyor halk/ Tüm şili şarkılar söylü-

yor/ zulme ve yoksulluğa paydos/ Cesaret ve aklın gücüyle/ Kah-
rolsun halkın katili cunda/ Yaşasın Unidad Popular/ Ağlamak

fayda vermez/ gelecek mutlaka sosyalizm/ Yarını bu-
günden kuracağız/ O senin tarihin olacak/ Kı-

ralım zincirlerimizi!...”

Victor Jara'ya
özel bir yazı

İkinci bölümde
görüşürüz
Ülke ile ilgili film ve kitap önerisi isterseniz; 33 maden-
cinin Şili’de 69 gün boyunca yeraltında kalışını anlatan
“The 33” filmini, darbe yıllarını anlatan”No”adlı filmi,

Eduardo Galeano’nun, topraklarının zenginliği sebebiyle
yüzıllarca yağmalanması üzerine yazdığı ”Latin Ameri-

ka’nın Kesik Damarları” adlı kitabını öneririm. Gezi notları
elbette burada bitmedi. Harika bir şehir olan Valparaiso’ya
doğru devam edeceğiz. Sonrası da var elbette... İkinci bö-

lümde görüşmek üzere şimdilik, Sevgiyle Kalın


