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Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Zeamet
Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde

sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, çuval için-
deki kesik bacağı fark etti. Durum polise bildi-
rildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve
çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sıra-
sında bir bacak daha bulundu. Bacakların bir
erkeğe ait olduğu tespit edildi.

ç
KAĞIT TOPLAYICILAR BULDU

Polis, bacakların içine konulduğu çuva-
lın üzerinde telefon numarası yazan bir

kargo şirketini ulaştı. Kargo şirketi çuvalla kar-
gonun gönderildiği kişinin adını polise verdi.
Polisin gözaltına aldığı kişi, çuvalı arkadaşı
F.Ö.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine İkitel-
li'de yakalanan F.Ö., amcası Rıfat Rıza Öz-
türk'ü (55)  öldürdüğünü itiraf etti. I SAYFA 3
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ŞÜPHELİ İKİTELLİ'DE YAKALANDI

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ve AK Parti

Büyükçekmece Belediye Başkan
Adayı Mevlüt Uysal, “Yerel Yöne-
timlerin Eğitime Bakışı” progra-
mında eğitimcilerle bir araya geldi.
Uysal, “Eğitimcilerden destek alan
iş her zaman başarıya ulaşmıştır.
Okul imkanları iyi olmalı ki öğret-
men ve öğrenciler motive olsun”
diye konuştu.  I SAYFA 4
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Eğitim için
motive şart

DSP Silivri Belediye Baş-
kan Adayı Selami Değir-

menci, Hayvanları Koruma
Kurtarma ve Yaşatma Derneğini
(HAYKURDER) ziyaret etti. Der-
nek Başkanı Erman Paçalı, "Biz
sayın Değirmenci'yi beklemiyorduk.
Ekibiyle birlikte birden karşımızda
görünce oldukça şaşırdık. Mutlu
olduk" dedi. I SAYFA 4
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HAYKURDER’e
sürpriz ziyaret

İlçe Başkanlığı'nda partili-
lerle buluşan DSP Avcılar

Belediye Başkan Adayı Handan
Toprak, partisinin meclis üyesi
aday listesi hakkında konuştu.
DSP'li meclis üyesi adaylarının ta-
mamının Avcılarlı olduğunu anla-
tan Toprak, CHP'nin meclis üyesi
aday listesi hakkında da “Meclis
üyesi listesini genel merkez değil
halk belirler” dedi.
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Toprak, CHP’nin 
listesini eleştirdi
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Artık anneler 
ağlamasın!
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CHP ne iş!

SAYFA 5Mustafa DOLU

Liste savaşlarının
perde arkası...

SAYFA 6Bahadır SÜGÜR

Kazanan yoktur!
Kaybeden vardır...

CHP Esenyurt Meclis Üyesi
Adayı Enver Demir, İlçe Milli

Eğitim Müdürü ve okul idarecilerinin
AK Parti Esenyurt Belediye Başkan
Adayı Azmi Ekinci'nin toplantısına
katılmasına tepki gösterdi. “Bilindiği
gibi, devlet memurlarının siyaset yap-
ması, siyasi faaliyetlere katılması ya-
saktır” diyen Demir, “Devlet
memurlarının siyasete alet edilmesi
ve onların suç islemeye teşvik edil-
mesi, son derece yanlı ve yanlıştır”
açıklamasında bulundu. 

Müdürlerin AK Parti
toplantısında ne işi var?
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Tuzla’da kaynağı henüz belir-
lenemeyen kimyasal kokuya

neden olduğu iddia edilen vidanjör
sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Önceki gün koku-
nun yayıldığı mahalledeki bir okulda
öğrenciler rahatsız olunca evlerine
gönderilmiş, Tuzla Belediye Başkanı
Şadi Yazıcı, olayla ilgili "Sabotaj ola-
bilir" ifadesini kullanmıştı. 

Vidanjör sürücüsü
adli kontrolle serbest
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AK Parti’nin 
Beylikdüzü

Belediye Başkan
Adayı Mustafa

Necati Işık, 
Beylikdüzü’ne

ilişkin projelerini
anlattı. Işık, 

Beylikdüzü’nün
ulaşım ve trafik

sorununu, 30
yılın yükünü 

alacak şekilde 
çözeceklerini

ifade etti

AK Parti Beylikdüzü Bele-
diye Başkan Adayı Mus-

tafa Necati Işık, Beylikdüzü’nün
sorunlarını ve 31 Mart yerel se-
çimlerine ilişkin projelerini sıra-
ladı. Beylikdüzü’nde son beş
yılda nüfusun ikiye katlanarak
400 bin kişiye ulaştığını ifade
eden Mustafa Necati Işık, "Bey-
likdüzü 20 yıl önce planlanmış

bir ilçe olduğundan dolayı belli
bir nüfusa kadar yatırım gelme-
den dayandı. Bu son beş senede
ulaşımda, eğitimde, sporda ve
kültürde maalesef yatırım yapıl-
madığı için şu an ciddi derecede
hayat zorlaşmaya başladı. Eği-
timde de ciddi sıkıntılar var.
2019’da 5 yeni okul projemizi ha-
yata geçireceğiz" dedi. 
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EĞİTİMDE ÇOK CİDDİ SIKINTILAR VAR

Ulaşım vizyonu kapsa-
mında Beylikdüzü içi ula-

şımla ilgili çok ciddi çalışmalar
hazırladıklarını belirten Mustafa
Necati Işık, "Bu sorunların acilen
çözülmesi gerekirken, maalesef bu
beş senede bir çözüm bulunamadı.
Bizler AK Parti iktidarı olarak iki
kıtayı denizin altından iki kere bir-
leştirmişken, dünyanın en büyük
havalimanını inşa etmişken, Bey-
likdüzü’nde bir kavşak yatırımı bile
yapılmaması maalesef çok üzücü.

31 Mart akşamı itibari ile Ulaşım
Vizyonu projelerimizle
Beylikdüzü’ndeki
bu tıkanıklığı,
önümüzdeki 30
yılın yükünü
alacak şe-
kilde; bir ula-
şım haritasını
hemen uygu-
layacağız"
diye konuştu. 
I SAYFA 5
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İLÇEYE BİR KAVŞAK BİLE YAPILAMADI

Çekmeköy'de kadın-
larla bir araya gelen

AK Parti İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkan
adayı Binali Yıldırım, “Ev-
liliğin sırrı ‘itaat et rahat
et.’ Peki demesini mutlaka
başarmamız lazım" diye

konuştu. Kadınlara pozitif
ayrımcılığa da karşı çıktı-
ğını belirten Yıldırım, “Asıl
olan kadınlara imkan tanı-
maktır, fırsat sağlamaktır,
onların da aynı şartlarda
mücadele etmesine alan
açmaktır” dedi. I SAYFA 5
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gerçek değil
Maltepe Belediyesi yetkili-
leri, belediyeye ait arsaların

tapularına haciz konulduğu ve imar
planları onaylanan Başıbüyük, Gül-
suyu ile Gülensu’daki vatandaşların
tapularına kavuşamayacağı iddiası-
nın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, bu tür yalanla-
rın bir takım çıkar çevreleri tarafın-
dan üretildiği belirtildi. I SAYFA 5
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Galatasaray
yARI fiNALDe

ZirAAt türkiye Kupası Çeyrek
Final ilk maçını 2-0 kazanan

Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a
4-2 yenilmesine karşın ilk maçın avan-
tajı ile turu atlayan taraf oldu. Yeni
Hatay Stadyumu'nda oynanan mücade-
lede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren
goller Gökhan Karadeniz (58' ve 70'
pen.), 79'da Mirkan ve 84'te ismail Çi-
pe'den (kendi kalesine) geldi. Galatasa-
ray'ın sayılarını ise 21. dakikada
Muğdat ile 53'te Emre Akbaba kaydetti.
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30 YILLIK YuK
KALDIRILACAK

AMCASINI PARCALADI
Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan bacakların bir erkeğe ait olduğu belirlenirken,
gözaltına alınan şüpheli F.Ö.’nün amcasını öldürerek parçalara ayırdığı belirlendi

Amcasını öldürüp parçalara ayırdığını itiraf eden F.Ö. İkitelli’de yakalandı. 

Sarıyer Derbent’e
seçim piyangosu

İstanbul’un en eski gece-
kondu mahallesi Sarıyer

Derbent için hazırlanan imar plan-
ları, yerel seçime sayılı günler kala
değiştirildi. Şu anda plansız du-
rumda olan Boğaziçi “Geri görü-
nüm ve etkilenme” bölgesinde kalan
mahalle için hazırlanan plandaki en
dikkat çekici değişiklik “Dönüşüm
Modeli” bölümü oldu. I SAYFA 6
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Güzergahlar değiştirildi
İstanbul'un en yoğun trafik sirkülasyonun yaşandığı yerler-
den Bahçelievler ilçesinin Şirinevler bölgesinde trafiği rahat-

latmak adına araç güzergahları yeniden düzenlendi. I SAYFA 6
ç

Mevlüt Uysal

Enver Demir

AK Parti Adayı Mustafa Necati Işık, trafik sorununu çözeceğini belirtti. 

Maltepe
Belediye
Başkanı
Ali Kılıç
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B ir anne düşünün Serebral-palsi  (fi-
ziksel) özel gereksinimli evladının
tedavi olabilmesi için yılda en az bir

kez hastaneden ve rehberlik araştırma 
merkezinden rapor alması gerekiyor. Alsın
da asıl mesele nasıl ve nerden rapor 
alabileceği meçhul biraz!

Niye mi önce 182’yi dener olmazsa
daha sonra MHRS sisteminin de olmaya-
cağı bellidir. Üçüncü  aşama ise 
hastanelerde randevu satan  simsarlar...
Simsarlarla yolu kesişmeyen bir tek engelli
annesi bulmak nerdeyse imkânsız. Engelli
ailesi açısından bu işlem tam olarak şöyle
oluyor, resmi yasal bütün yollar denendik-
ten sonra alınamayan randevu için hastane-
lerin kapı önlerinde veya muhtelif yerlerde

bekleyen simsarlara bir miktar ücret öder
yaklaşık 400-500 TLcivarında ödeme 
yapıyor, sonra aslında olmadığı düşünülen
randevuyu satın almış oluyor.

Aile ya bu ücreti paşa paşa ödeyecek ya
da Edirne’ye Bursa’ya kadar yollara düşe-
cek. Aile para veremediği için yakın iller-
den Edirne Tekirdağ nerede randevu
düşürürse artık düşer yollara rapor almak
için. Sırtında engelli evladı yüreğinde 
sistemsizliğin verdiği acı, arkasında belki 
akraba belki komşusuna emanet ettiği 
çocukları canları... 

Hastanede 7 doktor gezmesi gerekir bi
rapor almak ve sadece bir yıl kullanmak
için maaş eğitim sosyal yardımları kesilme-
sin diye. Bu insanların yükü zaten ağır peki

neden hala bu çile anlamak mümkün değil.
Hayatın zorluklarını göğüslemiş bu aile-

lere bürokratik bir darbe de vurulması ne
acıdır bilir misiniz?

E birde aynı gün heyet gezmeyi başara-
maz ise haftaya tekrar gidecek ki rapor
alabilsin. Koca İstanbul'da 50 hastanenin
varlığına rağmen hastanesizlik yaşamak
neden.

Allah’tan yine bakanlık sesimizi duydu
da artık yeni bir sistem kurdu;

ÇÖZGER 
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu

Bakanlığın artık yeni sorun çözme sis-
temi  gün itibarı ile başladı çalışmaya. Ve
ilk defa bu kadar umutluyuz sevinçliyiz.
Artık anneler ağlamayacak üzülmeyecek
sırtında evlatlarını alıp her yıl il il hastane
gezmeyecek diye umut ediyoruz. En önem-
lisi artık simsarlar, engelli tacirlerine boyun
bükmek zorunda kalmayacak. Dilerim bu
vasat bürokrasi Çözger gibi güzelim bir
projeyi çarkları arasında kurban etmez.

ÇÖZGER çalışma sistemi özetle;

Çözger Devlet Hastanelerinin hepsinin
yaş, tanı, ergen, çocuk, nöroloji ve psiki-
yatri ayırt etmeksizin hizmet etmesini kap-
sayan programdır. Aynı zamanda özel
öğrenme, dil konuşma bozukluğu, disleksi
okuma yazma destek eğitimine ihtiyacı olan
bireyler engelli diye etiketlenmeyecektir.
Tanı Down, Otizm ve fiziksel ise sürekli ola-

caktır. Akademik ve geçici durumu olan
diğer bireyler için ise özel gereksinimli bi-
reyler olarak rapor verecekler süreli veya
süresiz şeklinde olacaktır.

Lakin hep derim bürokrasi demek sorun
çözmek demek, bir makamda başhekimlik
yapıyorsan sorunları çözmek halka hizmet
için var olacaksın görevini doğru yönde ve
milletin yolunda kullanacaksın kendine ve
cebine değil. Tabi durum tüm
makamlar  için olmalı. Tüm makamlar mil-
letindir…

Çünkü makamlar geçicidir kalıcı olan
millettir.

Yarın herkes engelli anne babanın 
yerinde olabileceğini bilmeli ne oldum 
dememeli ne olacağım düşüncesiyle hizmet
etmeli. Böylece tüm sıkıntılar çözüme 
kavuşur. Bizim tek derdimiz var o da; Artık
anneler üzülmesin!

Artık anneler ağlamasın!

YAŞAM

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 
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Avcılar-Küçükçekmece Koordinatörü
Yakup TEZCAN

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

YAY-SAT

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel:+90 0212 871 36 06-07-08 / +90 0212 883 48 28

Faks: +90 0212 871 36 10 / +90 0212 883 48 18

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  14 SA YI  : 4174 28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri::Arslan Güneydoğu Matbaacılık - Akçaburgaz Mah. 169. Sk. No: 6 ESENYURT/İSTANBUL
0212  886 17 94

Reklam Departmanı
Nurcan EKİN

GSM : 0 541 722 69 25

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Çatalca Koordinatörü / Bahadır SÜGÜR

İstanbul 1. ve 2. Bölge Koordinatörü 
Hıdır ULAĞ

Grafik Tasarım :

NetPrint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yayın Kurulu Başkanı 
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına İmtiyaz Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Arnavutköy-Sultangazi Koordinatörü
Orhan ŞİMŞEK

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Haber Müdürü
Anıl BODUÇ

yüzdeKi estetik görünümün en önemli yapıla-
rından birisi de kulaklardır. Kulaklardaki bir
deformite olan kepçe kulak da birçok kişide

hem estetik hem de psikolojik kaygılara neden olabiliyor.
Kepçe kulak, kulak kepçesinin normal açısının dışında
öne daha fazla eğilmesiyle ortaya çıkıyor. DoktorTak-
vimi.com uzmanlarından Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Adem Özkan, “Kepçe kulakta kulağın kafa ile
yaptığı açı, olması gerekenden daha geniştir. Kulağın üst
2/3’lük kısmında olması gereken kıvrımlar oluşmamıştır
ve kulak düz görünür. Genellikle boyutları normal olma-
sına rağmen, öne doğru çok belirgin olduklarından büyük
gibi görünür. Önden bakıldığında kulakların büyük gö-
rünmesi her yaşta insanı rahatsız edebilen bir durumdur”
diyor.

6 yaşından itibaren ameliyat yapılabilir

Kulak gelişiminin yüzde 80-90’ının 6 yaşında
tamamlandığını ve bu yaştan itibaren
ameliyat yapılabileceğini belirten Op.
Dr. Adem Özkan, şunları söylüyor:
”Çocuk okula başlamadan kulak
estetiğinin yapılması psikolojik
açıdan yararlı olur. Bu yaşlar-
daki çocuklar biraz acımasız
olabildiğinden, kepçe kulak
deformitesine sahip çocuk-
larla dalga geçebilir. Ne
kadar erken yapılırsa kişinin
dış çevrede karşılaşacağı
sosyal problemler de o
kadar az olur. Kulak şekli-
nizle ilgili sorununuz varsa
ve bir tür ameliyata karar ve-
remiyorsanız, kulak estetiği
konusunda deneyimli bir plas-
tik cerraha başvurmalısınız.
Doktorunuz, kulağınızın defor-
mite derecesini, ameliyatının ne
kadar gerekli olduğunu ve ameliyat
sürecini ayrıntılı anlatacaktır. Bu, sizin
kararınıza yardımcı olacaktır.” Kepçe kulak
ameliyatının genel veya lokal anestezi altında
yapılabildiği ve ameliyatın 1-2 arasında sürdüğünü
söyleyen Özkan, 12 yaşına kadar çocuklarda genel anes-
tezi, özel bir durum olmadığı sürece büyüklerde ise lokal
anestezinin tercih edildiğini belirtiyor. Ameliyatta uygula-
nan tekniğin kulaktaki probleme göre belirlendiğinin altını
çizen Özkan, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken
noktaları ise şöyle sıralıyor: “Ameliyattan bir gün sonra

pansuman değiştirilerek kulağın tümünü örtecek
ve çok sıkmayacak kıvamda bir saç bandı takılır.
Bu bant yaklaşık 3 hafta devamlı kullanılmalıdır.
Gündüz kullanılamayacaksa bile akşam eve gelin-
diğinden sabaha kadar takılmalıdır. Bu sayede eski
haline dönmek isteyen kıkırdağı tutan dikişlerdeki
yük azaltılmış olur, kıkırdak sertleşe-
rek yeni pozisyonunda iyileşir.
Saç bandının bir başka fonksi-
yonu da kulak estetiği sonra-
sında ilk günlerde ödemi
azaltmak, şişliğin biraz daha
çabuk düzelmesini sağla-
mak ve uyurken kulağın

yastığa

sürtün-
mesini ya

da zorlanma-
sını önlemektir.

Kulakta birkaç hafta
sürecek bir hissizlik olabi-

lir. Bu dönemde saç kurutma ve
fön işlemlerinden uzak durulmalıdır. Kulağın büküleceği
herhangi bir aktiviteden bir buçuk ay kadar kaçınılmalıdır.
Erişkinlerin çoğu işlerine aşağı yukarı 4-7 gün içinde dö-
nebilir. Çocuklar yedinci günden sonra okula gidebilirler,
ancak aktivitelerde dikkatli olmaları gerekir.”

Kişide hem estetik hem de psikolojik kaygılara neden olan kepçe kulak sorunu, estetik bir operasyonla çözümlenebiliyor.
Bu operasyonun çocuklarda okula başlama döneminden önce yapılmasının sosyal problemleri minimuma indireceğini

belirten Op. Dr. Adem Özkan, kulak estetiği operasyonlarının 6 yaşından itibaren yapılabileceğinin altını çiziyor

KEPcE KULAK 
KADER DEgıL

Op. Dr. Adem Özkan, iyileşmeden sonra kulak arkasında ince beyaz bir
çizgi şeklinde iz kalmasının normal olduğunu belirtiyor. Kulak estetiğinin

deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa komplikasyonlar oldukça nadir ve
küçük olduğunun altını çizen Özkan, ameliyat sonrası görülebilecek sorunları
ise şöyle özetliyor: “Her ameliyatta olduğu gibi, kanama riski burada da ge-

çerli. Kanama hematom dediğimiz kan birikmesi şeklinde olabilir. Bu kolaylıkla
fark edilip hemen boşaltılabilir. Enfeksiyon kulakta korktuğumuz bir komplikas-
yondur. Kulak kıkırdağı zor iltihaplanır. Ancak eğer iltihaplanırsa hızla ilerleyen

ve kulak şeklini bozabilen bir probleme dönüşebilir. Bunlar erken dönemde
görülme riski olan sıkıntılardır. Geç dönemde ise görülebilecek en önemli
sorun asimetridir. Birçok hastanın zaten ameliyattan önce de bir miktar
asimetrisi vardır ve bunu gidermek zaten her zaman mümkün olma-

maktadır. Bir diğer sorun kulakların kafaya çok yakınlaştırılması
olabilir. İdeal kulak şekli kafadan biraz ayrık durur. 

Bu sorunlar elbette oldukça nadir görülür 
ve kepçe kulak ameliyatları genellikle 

çok iyi sonuç verir.”

Kulak arkasında 
küçük bir iz kalabiliyor

Yarışma başladı
son tarih 10 Nisan
Kadıköy Belediyesi’nin 18’incisini
düzenlediği Türk Sanat Müziği Beste
yarışması başladı. Türk Sanat Müziği’ne
yeni eserler kazandırmayı amaçlayan
yarışmaya son katılım tarihi 10 Nisan 2019

KadıKöy Belediyesi tarafından Türk Sanat
Müziği’ne yeni eserler kazandırmak, besteci-
leri özendirmek ve motive etmek amacı ile

düzenlenen, geleneksel hale gelen “Türk Sanat Müziği
Beste Yarışması 2019” başvuruları başladı. 18 yıldır dü-
zenlenen yarışma, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim
ve Danışma Merkezi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

En fazla 3 eser

Başvurularda eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya ka-
tılmamış, hiçbir yerde icra edilmemiş, internet orta-
mında paylaşılmamış, basılı olarak yayımlanmamış ve
tek sesli, şarkı formunda bestelenmiş olması, yeni ve
orijinal olması ölçütleri aranıyor. Her bestecinin en
fazla 3 eserle katılabileceği, 3 – 6 dakikalık sürelerle sı-
nırlı olacak eserler için son başvuru tarihi 10 Nisan Çar-
şamba.

Tören 13 Mayıs'ta 

Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenerek ödüle
hak kazanan eserler 13 Mayıs pazartesi saat 20:00’de
Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak bir törenle
açıklanacak. İlk 3’e giren eser sahiplerine çeşitli para
ödülü verilecekken, finale kalan 10 eser sahibi plaketle
onurlandırılacak. Ayrıca salonda bulunan izleyicilerin
seçtiği bir eser “İzleyici Özel Ödülü” ile ödüllendirile-
cek. Katılımcılar, yarışma şartnamesini Osmanağa Ma-
hallesi, Hasırcıbaşı Caddesi No: 2 Kadıköy’de bulunan
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merke-
zi’nden veya Kadıköy Belediyesi web sayfasından temin
edebilir.

Aşırı tüylenmeye dikkat!
Kadınların en büyük
kozmetik ihtiyaçlarından
biri tüylerinden kurtul-

maktır. Vücut fonksiyonları normal
çalışan kadınlar; ince, kısa, renksiz
ve yaygın halde bulunan bu tüyler-
den kurtulmak için sürekli olarak
özel bir çaba harcarlar. Ancak bazı
kadınlar ve genç kızlar, vücutlarının
belli bölgelerinde çok daha yoğun
bir tüylenme sorunu yaşarlar.
Üreme çağındaki kadınların yüzde
5 ila 8’ini etkileyen hirsutizmin
(aşırı tüylenme) altında yatan
neden tespit edildiğinde çözümsüz
olmadığını söyleyen Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr.
Osman Temizkan, hastalığın tespit
ve tedavisinin disiplinlerarası bir iş-
birliği gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Genetik mi hormonal mi?

Erkek bedeninde normal olarak

kabul edilen favori, sakal, bıyık,
çene altı, göbek çevresi, meme et-
rafı, bacak iç yüzü, sırt, popo böl-
gesindeki tüylenmenin kadınlarda
görülmesi hirsutizm bulguları ara-
sında yer alıyor. Ancak ön kol
ve bacak alt kısım
tüylenmeler ge-
netik kabul
ediliyor ve
fazla ol-
ması hir-
sutizm
göstergesi
sayılmıyor.
Doç. Dr.
Osman Te-
mizkan, her
kadında az mik-
tarda var olan erkeklik
hormonunun (androjen) artışı ya
da bu hormona karşı kıl köklerinin
duyarlılığının değişmesinin hirsu-

tizme neden olduğunu belirtiyor.

Nedeni polikistik over

Aşırı tüylenmeye neden olan fazla
miktarda androjen hormonu, poli-
kistik yumurtalıklarda veya böbrek

üstü bezinde salgılanıyor. Yu-
murtalıklarda oluşan küçük

iyi huylu kistlerle kendini
belli eden polikistik over
sendromu üreme ça-
ğında kadınlarda en
sık görülen önemli so-
runların başında geli-
yor. Öyle ki,

yumurtlamayı engelle-
yerek kısırlığa yol açabili-

yor, ayrıca hipertansiyon
gibi önemli hastalıklara da

zemin hazırlıyor. En önemli belirti-
lerinden biri adet düzensizliği ve
aşırı tüylenmedir ve buna hassasi-
yet gösterilmelidir.
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O lay, Arnavutköy ilçesine bağlı
Hüma Caddesi’nde meydana
geldi. Şiddetli geçimsizlikten

dolayı kocasına boşanma davası açan
kadın, ailesinin yanına yerleşti. İddiaya
göre, tekstil işçisi koca, kayınpederinin
evine sürekli gidip orada kalan eşini
tehdit edip hakarette bulundu.

Sopalarla geldiler iddiası

Kayınpederinin evine akrabalarıyla bir-
likte tekrar gelen koca, eşine konuşmak
istediğini söyledi. Bir süre sonra koca,
eşi ve kayınpederi ile tartışmaya başladı.
Taraflar, yanında getirdikleri sopalarla
kayınpedere ve genç kadına saldırmaya
başladı. Bu sırada evde bulunan pom-
palı tüfeği alan kayınpeder, evine baskın
yaptıklarını iddia ettiği damadına ve ak-

rabalarına ateş açmaya başladı. Açılan
ateş sonucu taraflardan bir kişi yara-
landı. Omuzuna isabet eden saçmalarla
yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Arabaya da isabet etti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay
yerine çok sayı polis ve özel hareket po-
lisli sevk edildi. Özel Harekat Polisleri-
nin desteğiyle çevrede geniş güvenlik
önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi
çekerek olay yerinde incelemelerde bu-
lundu.Park halindeki aracına çok sa-
yıda saçma isabet eden Ferit Damalı,
"Kuaförde tıraş oluyordum. Arabayı ka-
pının önüne çekmiştim. Tıraşımı
oldum, dışarı çıktım. Adamlara ateş et-
mişler, benim arabama da gelmiş "
dedi. DHA

3

Arnavutköy'de bir kişi, evine gelerek boşanmak isteyen kızına saldırdığını
öne sürdüğü damadı ile akrabalarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 
1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Kaçarak gittiler
Hüma Caddesi’nde 5 katlı bir apartma-
nın birinci katında yaşanan olay güven-
lik kameralarına yansıdı. Görüntülerde,
apartmana giren kişiler yaklaşık 15 da-
kika sonra koşar adımlarla
olay yerinden uzaklaşı-
yorlar. Bazıları bina-
nın etrafında
gizlenmeye çalışır-
ken, yukarıdan
pompalı silahla
ateş açıldığı, elinde
sopa olan kişilerin
ise kaçıştığı görülüyor.

Kesik bacakları Adli Tıp Kurumu’na gönderen polisin araştırması devam ediyor.
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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...
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ü
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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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İçİşlerİ Ataşehir,
Ferhatpaşa Mahalle-
si'nde 3 Şubat'ta bir

tıp merkezi önüne park etmiş
otomobilde yaralı olarak bulu-
nan ve götürüldüğü hastanede
hayatını kaybeden Ali Akdo-
ğan'ın cinayet soruşturmasında 2
kişi yakalandı. Cinayet Büro
Amirliği ekipleri tarafından
olayla ilgili başlatılan soruşturma
kapsamında Ali Akdoğan'ın, haf-
riyat döküm ve peyzaj şirketi bu-

lunan Osman A. ve oğlu Resul
A.'nın işyeri yakınlarında bir
döküm yeri işletmeye başladığı,
ancak baba-oğul'un Akdoğan'ın
işyerine gelen kamyonların kendi
arazilerinden geçmesini isteme-
diklerini tespit etti. Baba-oğul ile
Ali Akdoğan'ın uzun süredir bu
yüzden kavgalı oldukları tespit
edildi.

Tutuklandılar

Polis, Osman A. ile oğlu Resul

A.'yı gözaltına aldı. Yapılan in-
celemelerde iki komşunun ara-
sında yaşanan bir tartışma
sonucu Osman A.'nın taban-
cayla Ali Akdoğan'ı vurduğu
daha sonra oğlu Resul A.'nın
yaralı haldeki Ali Akdoğan'ı
Tıp merkezi önüne bırakarak
kaçtığı tespit edildi. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilen şüpheli baba
Osman A. ve oğlu Resul A. tu-
tuklandı. DHA

Beylikdüzü’nde
KORKUNÇ KAZA

Beylikdüzü, D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarparak
savruldu. Otomobilin çarptığı araç ise yolda temizlik yapan belediye
aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası biri ağır 3 kişi yaralandı

Kaza Beylikdüzü,
D-100 Karayolu
Ankara istikame-

tinde gece saat 02:30 sırala-
rında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hara-
midere mevkii Ankara istika-
metinde seyir halinde giden
34 PA 1075 plakalı aracın
sürücüsü direksiyon hakimi-
yetini kaybetti. Sürücüsünün
kontrolünden çıkan araç,
önünde seyreden Barış Ala-
taş'ın(22) kullandığı 34 HZ
7314 plakalı otomobile arka-
dan çarptı. Savrulan otomo-
bil yaklaşık 50 metre
sürüklenerek dururken, Ala-
taş'ın otomobili de kontrol-
den çıkarak önünde
seyreden İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesine ait temizlik
aracına çarparak durabildi.
Kaza sonrası ağır yaralanan
Alataş, aracın içinde sıkışır-
ken, diğer araçta bulunan 2
kişi de yaralandı.

2 şerit trafiğe kapandı

Temizlik ekipleri hemen ara-
cından inerek durumu polis,
itfaiye ve sağlık ekiplerine
haber verdi. İhbar üzerine
olay yerine gelen itfaiye
ekipleri Alataş'ı sıkıştığı
araçtan kurtarmak için ça-
lışma başlattı. Bu sırada
polis ekipleri de yolun 2 şeri-
dini dubalarla kapatarak
önlem aldı. İtfaiye ekipleri
tarafından araçtan çıkarılan
Alataş sağlık ekiplerine tes-

lim edildi. Sağlık ekipleri ka-
zaya neden olan araçta bu-
lunan 2 yaralı ile birlikte
Alataş'a ilk müdahaleyi ya-
parak en yakın hastanelere
kaldırdı. Hastaneye kaldırı-
lan Alataş'ın, sağlık duru-
munun ciddiyetini korurken,
kazaya neden olan araçta
yaralanan 2 kişinin de du-
rumlarının iyi olduğu öğre-
nildi. Kaza sonrası itfaiye
ekipleri araçlarda bir süre
inceleme yaptı. Kazaya karı-
şan otomobiller ile temizlik
aracı olay yerinden çekici
yardımıyla kaldırıldı. Yolun
temizlenmesinin ardından
polis ekipleri kapattığı şerit-
leri tekrar açtı. Kazayla ilgili
soruşturma sürüyor. DHA
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü

ekipleri Bağcılar'da tarihi eser
kaçakçılığına yönelik operasyon
düzenledi. Operasyonda Roma
ve Bizans dönemlerine ait bin

239 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü

ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik
operasyon düzenledi. Yapılan operasyon
hakkında İstanbul Valiliği'nin sosyal
medya hesabından yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi. "Kültür Varlıkları
ve Tarihi Eserlerimizin yurt dışına kaçırıl-
masının önlenmesi kapsamında Bağcılar
ilçesinde tespit edilen adrese operasyon
düzenlendi. 2863 sayılı kanun kapsa-
mında olabileceği değerlendirilen toplam
bin 239 adet sikke, obje, mermer mezar

steli ve mermer heykel parçaları ele geçi-
rilmiştir. 2 şüpheli şahıs gözlem altına
alınmıştır.

Av tüfeği de ele geçirildi

Operasyonda, Roma dönemine ait ol-
duğu değerlendirilen mezar Steli, 8 Roma
ve Bizans dönemine ait olduğu değerlen-
dirilen mermer heykel, farklı dönemlere
ait olduğu değerlendirilen 485 Gümüş ve
Bronz sikke, farklı dönemlere ait olduğu
değerlendirilen 745 tane form ve ebat-
larda bronz ve metal obje ve pompalı av
tüfeği ele geçirildi."  DHA

Tamirat 
yaparken

düşüp öldü

avcılar'da 1’inci
kattaki evinin dış
cephesine uzanarak

tamirat yapmak isteyen kişi,
dengesini yitirince düşerek
öldü. Olay, dün saat 22.00 sıra-

larında meydana geldi. Dr.
Sadık Ahmet Caddesi üzerin-
deki binanın girişe yakın bö-
lümde yerde kanlar içerisinde
bir kişi olduğunu görenler
hemen polise haber verdi. 

KadıKöy'de çöp konteynerinde kağıt toplayıcı-
ları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildi-
rildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve

çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir
bacak daha bulundu. Polis, bacakların içine konulduğu çu-
valın üzerinde telefon numarası yazan bir kargo şirketini
ulaştı. Kargo şirketi çuvalla kargonun gönderildiği kişinin
adını polise verdi. Polisin gözaltına aldığı kişi, çuvalı arka-
daşı F.Ö.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine İkitelli'de yaka-
lanan F.Ö., amcası Rıfat Rıza Öztürk (55) 'ü öldürdüğünü
itiraf etti. Amcasını tartışma sonrası öldürdüğü öğrenilen
F.Ö.'nün daha sonra cesedi parçalara ayırdığı tespit edildi. 
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SaaDet Partisi Gebze Belediye
Başkan Adayı Op. Dr. Burcu Çe-
tinkaya, seçildikten sonra Halk

Meclislerini oluşturarak vatandaşın sadece
seçim dönemlerinde değerli değil her zaman
değerli olduğunu, kenttin yönetiminde söz
haklarının olmasını istediklerini her fırsatta
dile getirdiklerini yineledi. Halk Meclisleri
projesini çok önemsediklerinin altını çizen
Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Çetinkaya,
"Bir kenti sadece ayda bir defa toplanacak bir
bilemediniz iki oturumla yönetemezsiniz.
Kentin dinamiklerinden STK’larından fay-
dalanmanız gerekir. Bunun için de halkı yö-
netimde söz sahibi yapmanın yolunu
ararsınız. Biz de bunu başaracağız. Gebze’de
yaşayan ben Gebzeliyim diyen herkes yöne-
timde söz sahibi olmalı ve olacak. Kuracağı-
mız komisyon çalışmaları ile halkın daha
fazla elini taşın altına sokup sorumluluk al-
masını ve hesap sorma-
sını sağlayacağız.
Halk denetleyen
olacak. Kendisine
yapılacak olan
hizmeti kontrol
edecek halk.
Bunun içinde
Belediye içeri-
sinde oluştura-
cağımız
komisyonlarla
halkımız
doğrudan
irtibatlı ve
entegre
şekilde
çalışa-
caktır”
dedi.

İ stanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve AK Parti Büyükçekmece Be-
lediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal,

Büyükçekmece’de eğitim alanında hiz-
met veren eğitimcilerle ve eğitim ala-
nında çalışmalar yürüten Sivil Toplum
Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile
“Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı”
programında bir araya geldi. 600’ün
üzerinde davetlinin katıldığı programa
ayrıca MHP Büyükçekmece İlçe Baş-
kanı Erdem Aydın da katıldı. Büyükçek-
mece’nin geleceğini değiştirmek için
var güçleriyle çalışacaklarını belirten
Başkan Uysal, “Bir ilin bir ilçenin gele-
ceğini şekillendirenler siz kıymetli eği-
timcilersiniz. Büyükçekmece’nin
geleceğini değiştirmek için bizler adayız
ama sizler çoktan bu değişim için yola
koyulmuşsunuz: Büyükçekmece’nin ge-
leceğini birlikte değiştireceğiz” dedi. 

Eğitimcilerle istişare edilmeli

“Bir değişim olacaksa da bu eğitimci-

lerle olacak” diyen Başkan Uysal ko-
nuşmasına şöyle devam etti: “Sizler
eğitimin içindesiniz, buranın kahrını yü-
künü çekenler siz değerli öğretmenleri-
mizsiniz. Büyükçekmece’nin geleceği
ile ilgili alınacak kararlarda mutlaka
eğitimcilerle istişare edilmeli. Birbiri-
mize destek verip dayanışma içinde
olunmalı. Eğitimcilerden destek alan iş
her zaman başarıya ulaşmıştır. Büyük-
çekmece’de sizlerin ve bizlerin yapa-
cağı şeyler eğer bu ilçeyi, bu bölgeyi
değiştirirse bilin ki bu değişim İstan-
bul’da, ülkemizde ve dünyada etki gös-
terebilir.”

Motivasyon için iyi ortam şart

Büyükçekmece’nin İstanbul’un hatta
dünyanın coğrafi olarak en güzel ko-
numa sahip yerlerinden biri olduğunu
kaydeden Başkan Uysal, “İtiraf etmeli-
yim ki buraya aday olana kadar hizmet
eksikliğinin bu kadar çok olacağını tah-
min etmezdim. Burada bazı mahalleleri-

mizin belediye hizmetlerinden hiç yarar-
lanamadığını görünce çok şaşırdım.
Böyle bir durumda da bunun en ağır yü-
künü çekenlerden biri de sizlersiniz.
Okul imkanları iyi olmalı ki öğretmen ve
öğrenciler motive olsun” ifadelerini
kullandı.

Sorumluluğumuz var

“İnşallah görev bize verildiğinde burada
çok şey değişecek” diyen Başkan
Uysal, "Spora ve eğitime pozitif ayrımcı-
lık yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.
Eğitimde çok önemli sorumluluğumuz
olduğunun bilincindeyiz. Okullarımızın
spor alanları ve laboratuvar ihtiyaçla-
rına katkımız olmak zorunda. Bir ilçede,
okul yetersizliği varsa bunun birinci so-
rumlusu ilçe belediyesi ve başkanıdır.
Bunun sebebi ise bakanlık veya bir ba-
ğışçı okul yaptırmak istediğinde, arsa
bulamadıysa oraya okul yapma şansı
yok. Arsayı hazırlama görevi belediye-
nin olması gerekir" ifadelerini kullandı. 
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17 Mayıs 2012’de ‘CHP ne
iş!’ başlıklı yazımızı şöyle 
bitirmişiz:

2 parti peşindeler;
Aynı kökten beslenen 2 parti yönetsin

istiyorlar Türkiye’yi sırayla…
Çok bi şe de istemiyorlar;
İnansınlar yeter…
İnanan 2 parti istiyorlar…

***
Bugün baktığımızda Başkanlık sistemi-

nin oturduğunu görüyoruz. Geçen yıl 24
Haziran seçimlerinde eğer Muharrem
İnce Cumhurbaşkanı seçilseydi, Başkan
olarak sarayın tadını çıkarmaya başlaya-

caktı. Aynen Recep Tayyip Erdoğan’ın
yaptığı gibi yetkileri elinde toplayacak,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’na zırnık koklatmayacaktı.

Şimdi kaldı, iki parti!
Yani, parti sayısını ikiye düşürmek... 
Aynı Amerika’daki gibi, yönetimin iki

el arasında gidip gelmesinin yolunu aça-
caklar. Ama... Hangisi iktidara gelirse
gelsin, Başkanın egolarını tatmin etmesi
dışında temel politikalardan sapmadan
bir öncekinin devamı olacak. Yani birbi-
rine benzeyecek iki güçlü parti kalacak.
Diğerleri de demokrasi adına ‘desinler’
diye küçük küçük oyalanacak, o kadar... 

Dedik ya; iki büyük parti birbirine ben-
zeyecek, 7 yıl önce yazdığımız gibi, aynı
kökten beslenecek... 

Peki, bizde kim kime 
benzeyecek!..

AK Parti halinden ve gücünden mem-
nun. Kendine güveni tavan yapmış du-
rumda. Geriye kalıyor, alternatif CHP.
CHP AK Parti’ye benzeyecek, aynı kökten
beslenecek, yanlışlıkla Başkanlığı ve mec-
lis çoğunluğunu da alınca selefinin politi-
kalarını sürdürecek. Bunun için ne lazım;

CHP’nin AK Parti’ye benzemesi... 
İyi de nasıl olacak!

Aynen gördüğün gibi... 
İçi boşalacak, boşluklar MHP ve

AK Parti zihniyetleriyle doldurulacak ve
iktidarın hafif sol alternatifi olarak seçim
bekleyecek. Anlayacağın; CHP geleceğin
Türkiye’sinde Amerikan Demokratlar ola-
cak. Bunun yoluna çoktan girildi bile...
Sağın değerlerine övgüler dizilecek 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi...
Mehmet Bekaroğlu, Ahmet Davutoğlu,
Ekmeleddin İhsanoğlu... gibi isimler 
parti tabanının tepkisi ölçülmeden dile 
getirilecek, kucaklanacak falan... 
CHP, gözle görülür şekilde sağa 
kaymaya başladı. İçi soldan boşaltılıyor,
sağdan dolduruluyor. İnanan iki parti iste-
nildiğini belirttik ya; CHP’liler de camiye
dadandı.

Gitmesinler mi:
Neyse, anlayan anladı... 
İşte böylesi bir CHP ile girilecek Mart

sonunda yerel seçimlere; Başkanlık siste-
mini sindirmiş, kanıksamış, açıktan des-
tekleyen bir CHP ile... Sol kulvardan
çıkmış, örgüt kavramını literatürden nere-
deyse çıkarmış, tabanın sesine kulak tıka-
mış bir yönetimle yeni sisteme ayak
uyduran bir CHP. Görürsün bak, Onbeş
yılı geçmez, istenen iki partiden biri olur.

Bütün yurtta kıyasıya bir seçim yaşana-
cak 31 Mart’ta; İstanbul’da ise, 39 ilçe
arasında gözler Maltepe’de olacak.

Ona da gireceğiz. 
Şimdilik, birçok CHP’li tarafından yol-

dan çıktığı söylenen CHP’nin sağlaşmak
için nasıl çabaladığını irdeledik...

CHP ne iş!

OKULLARA
YATIRIM
SÖZÜ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
Mevlüt Uysal, “Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı” programında eğitimcilerle bir araya geldi.
Uysal, “Okul imkanları iyi olmalı ki öğretmen ve öğrenciler motive olsun” diye konuştu

EGITIM ICIN
MOTIVE SART

donguyayin@gmail.com
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Sabiha Gökçen
hizmete acıldı
Beylikdüzü Belediyesi, Sabiha Gökçen Parkı’nı hizmete açtı. Belediye Başkanvekili Ömer Şatır, açılışta yaptığı
konuşmada “Beylikdüzü’nün daha yeşil, daha güzel bir çevreye sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi

BeylikDüzü’nDeki yeşil alan
sayısını arttırmaya ve en nite-
likli, en güzel parkları vatan-

daşlarla buluşturmaya devam eden
Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Mahal-
lesi’ne kazandırılan Sabiha Gökçen Par-
kı’nı düzenlenen törenle hizmete açtı.
Açılış törenine; Beylikdüzü Belediyesi 1.
Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylik-
düzü Belediye Başkan Adayı Mehmet
Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi

Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, muhtarlar, ilçe protokolü ve
vatandaşlar katıldı. 

Kimsenin şüphesi olmasın

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkanvekili
Ömer Şatır, mahalle sakinleri ve çocuk-
ların büyük ilgi gösterdiği açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada “Hizmete
açtığımız parkımızda, çocuklarımız
güven içinde koşup oynayacak, vatan-

daşlarımız huzurla oturup dinlenecek ve
keyifli vakit geçirecekler.” diye konuştu.
Açılışa katılan CHP Beylikdüzü Belediye
Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ise
“Biz sadece, evlatlarımıza 2030'da,
2040’ta, 2050'de nasıl bir Beylikdüzü bı-
rakacağımızla ilgileniyoruz. Çocukları-
mız için çalışmaya devam edeceğiz ve
Beylikdüzü'nü daha yeşil bir Beylikdüzü
haline getireceğiz. Kimsenin bundan
şüphesi olmasın” dedi. 

Gürpınar Mahallesi Lazer Sokak ve Kartal Sokak kesişiminde bulunan ve 1.747 metrekare alana sahip
olan Sabiha Gökçen Parkı, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanları ile vatandaşlara hizmet verecek. 

HAYKURDER’e
sürpriz ziyaret
DSP Silivri Belediye Başkan Adayı Selami Değirmenci, Hayvanları Koruma
Kurtarma ve Yaşatma Derneğini (HAYKURDER) ziyaret etti. Dernek Başkanı
Erman Paçalı, "Biz sayın Değirmenci'yi beklemiyorduk. Ekibiyle birlikte birden
karşımızda görünce oldukça şaşırdık. Mutlu olduk" dedi

DSP Silivri Belediye Başkan Adayı
Selami Değirmenci, İlçe Başkanı
Hüseyin Dertop ve meclis üyesi

adayları ile birlikte merkezi Silivri'de bulunan
Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma
Derneğini (HAYKURDER) ziyaret etti. Değir-
menci ve ekibini dernek merkezinde derneğin
yöneticileri karşıladı. Habersiz gerçekleşen
sürpriz ziyaret karşısında duydukları memnu-
niyeti dile getiren dernek yöneticileri seçim ça-
lışmalarında başarı dileklerini ifade etti.

Değirmenci'yi beklemiyorduk!

Değirmenci'nin tavrını oldukça samimi ve
sıcak kanlı bulduklarını ifade eden Dernek
Başkanı Erman Paçalı, "Biz sayın Değirmen-
ci'yi beklemiyorduk. Ekibiyle birlikte birden
karşımızda görünce oldukça şaşırdık. Mutlu
olduk. Bu sürpriz ziyaretinden dolayı Değir-
menci ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bizi
unutmadıkları için, oy beklentisi için de olma-

dan hareket eden bir aday görmek çok mem-
nun edici. Bizim arkamızda kalabalık insan
kitleleri değil, oy kullanamayan sokak hayvan-
ları var. Bu bilinçle yapılmış bir ziyaret olduğu
kesin. Dolayısıyla sokak hayvanlarına kıymet
veren, önemseyen, hayvanların refahı için
çaba içinde olan herkes başımızın tacıdır"
dedi.

Çok kıymetli işler yapacağız

DSP Belediye Başkan Adayı Selami Değirmenci
ise "Derneğiniz kurulduğu günden bu yana
üyesi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" di-
yerek, "Çalışmalarınızı gördükçe gururlanıyo-
rum. Sokak hayvanlarımıza sahip çıkmak
hepimizin vicdan borcudur. Yaptığınız çalışma-
ları takdirle takip ediyorum. 1 Nisan'dan itiba-
ren Silivri'de sokak hayvanlarının refah ve
mutluluğu için sizlerin de desteği ile çok kıymetli
işler yapacağız. Sizin ambulans projenizden
esinlenerek seçim beyannamemize 

projenizi aldık. 
Ayrıca diğer projele-
rinizi de desteklen-
meye değer
görüyoruz. Hepsini
hayata geçirebilme-
niz için Silivri'nin
Belediye Başkanı
olarak elimden gelen
desteği vereceğim.
Seçimden sonra bu
konuda çok daha
duyarlı bir yönetim
ile karşılaşacaksınız.
Sadece siyaseten
değil insan olarak da
yapmış olduğunuz
faaliyetlerden 
hepimiz etkileniyo-
ruz." dedi

Halk denetleyici

OLACAK

Op. Dr. Burcu
Çetinkaya

Mevlüt Uysal



BeyliKdüzü gibi bir ilçede dep-
rem toplanma alanlarının olma-
dığını belirten Işık, "Şu anki
belediye iki tane parkta tabela di-
kerek, iki ağacın ortasına burası
deprem toplanma alanı diyerek
böyle mekanizma oluşturulmaz.
Bununla ilgili biz üç adet deprem
toplanma alanını belirledik. Böyle
alanları inşaat gözüyle değil,
insan odaklı değerlendireceğiz.
Parksa park, deprem toplanma
alanı ise deprem toplanma alanı.
Bu şekilde sosyal belediyeciliği biz
Beylikdüzü’nde gerçekleştirece-

ğiz" diye konuştu.

İ stanbul’un en genç belediye başkan adayı
olan AK Parti Beylikdüzü Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdü-

zü’nün sorunlarını ve 31 Mart yerel seçimlerine
ilişkin projelerini sıraladı. Beylikdüzü’nde son
beş yılda nüfusun ikiye katlanarak 400 bin ki-
şiye ulaştığını ifade eden Mustafa Necati Işık,
“Beylikdüzü 20 yıl önce planlanmış bir ilçe ol-
duğundan dolayı belli bir nüfusa kadar yatırım
gelmeden dayandı. Bu son beş senede ula-
şımda, eğitimde, sporda ve kültürde maalesef
yatırım yapılmadığı için şu an ciddi derecede
hayat zorlaşmaya başladı. Özellikle son 5 sene-
deki aşırı yapılaşmadan sonra ilçedeki nüfus iki
kat daha artacak. Beylikdüzü’ne E-5’ten gir-
meye kalksanız, Bizimkent Kavşağı, Yaşamva-
disi Kavşağı ve aşağıya doğru çok ciddi bir
trafik tıkanıklığı başladı. Bu sorunların acilen
çözülmesi gerekirken, maalesef bu beş senede
bir çözüm bulunamadı. Bizler AK Parti iktidarı
olarak iki kıtayı denizin altından iki kere birleş-
tirmişken, dünyanın en büyük havalimanını
inşa etmişken, Beylikdüzü’nde bir kavşak yatı-
rımı bile yapılmaması maalesef çok üzücü.
Ama bizler zararın neresinden dönersek kârdır
diye düşünerek 31 Mart akşamı itibari ile
hemen hazırladığımız Ulaşım Vizyonu Projele-
rimizle Beylikdüzü’ndeki bu tıkanıklığı, önü-
müzdeki 30 yılın yükünü alacak şekilde; bir
ulaşım haritasını hemen uygulayacağız” diye
konuştu.

Deniz otobüsü ve metro 

Ulaşım Vizyonu kapsamında Beylikdüzü içi
ulaşımla ilgili çok ciddi çalışmalar hazırladıkla-
rını belirten Mustafa Necati Işık, yeni dönemde
Beylikdüzü’ne E-5’ten 2 tane giriş açacaklarını
söyledi. Işık, bütün tıkanan kavşak düzenleme-
lerini alt tünellerle ciddi derecede rahatlatacak-
larını ifade etti.
Metrobüs’ün artık Beylikdüzü’ne yetmediğini
kaydeden Işık Beylikdüzü’ne ulaşımla ilgili

şöyle konuştu; “Beylikdüzü’ne de önümüzdeki
dönemde metroyu getiriyoruz. Metro E-5 gü-
zargahında olacak. Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayımız Sayın Binali Yıldırım da bu
konuda çok istekli. Bunun yanında Beylikdüzü
denize sıfır bir ilçe. Yarımada olan bir ilçe. Ama
maalesef denizle hiçbir ulaşımımız yok. Diğer
ilçelerimizin de bundan faydalanabileceği bir
deniz otobüsü hattını da Beylikdüzü’nde ha-
yata geçirerek ulaşımı rahatlatacağız.”

Yaşam Vadisi tamamlanacak

Beylikdüzü’nü çok büyük bir yeşil alana kavuş-
turacaklarını dile getiren Mustafa Necati Işık,
“Beylikdüzü’nde yeşil alan olarak Yaşamvadisi
dediğimiz 1 milyon metrekarelik bir alan var.
Bu Yaşamvadisi’ni AK Partili belediye zama-
nında biz başlatmıştık. Şu anki belediye baş-
kanı da birinci etabını devam ettirdi ancak
yüzde doksanlık kısmı halen duruyor. Bu yüzde
doksanlık kısmını da biz denize kadar tamam-
layacağız” dedi.

Eğitimin ciddi sıkıntıları var

Şu anki belediye başkanının son beş senede
Beylikdüzü Belediyesi’ne ait yüzmilyonlarca li-
ralık arsaları satarak ciddi bir inşaatlaşma baş-
lattığını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkan
Adayı Mustafa Necati Işık, "Bu yapılaşma da
şu an itibariyle yapı stokunu ciddi derecede ar-
tırdı. Bunun için de diyorum ki 400 bine gelen
nüfus çok ciddi derecede önümüzdeki dö-
nemde artacak. Ama bu nüfus artışına yönelik
Beylikdüzü’nde inşaat belediyeciliğinden ziyade
en genç belediye başkanı olarak biz sosyal bele-
diyeciliği ayağa kaldıracağız. Kültür alanında,
spor alanında, sosyal tesis alanında çok önemli
eksiklikler var. Bu eksiklikleri bizler tamamlaya-
cağız. Beylikdüzü’nde aşırı nüfustan dolayı eği-
timde de ciddi sıkıntılar var. Ben mesela şu an
yeni okul projeleri hazırladım. Hemen 2019’da
5 yeni okul projemizi hayata geçireceğiz.” DHA
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B ir önceki yazımızda Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin adından da belli olduğu gibi, Anka-
ra’da bir takım koltukları işgal edenlerin

değil gerçek manada halkın partisi olduğunu belirt-
miştim. Şimdi bunda ilavelerimle devam ediyorum.

Ankara’da bazı koltuklarda olan değerli parti
yöneticileri!.

Bilmenizi isterim ki, o koltuklar sizlere miras
yolu ile kalmadı. Halkın oyları ile oraya geldiniz. O
zaman lütfen halkınıza sahip çıkınız.

En azından Ankara’da ilçe ve Belediye Başkanı
adaylarının bile kendi listelerinden haberi olmadan
hazırlanan listelere gelin sahip çıkın. Halk ile el ele
kol kola girin ve halk sizleri arasında görüp moral
bulsun. Böylece listelere yazıp gizli saklı ilçe seçim
kurullarına gönderdiğiniz adaylarımız kazansın ve
halka hizmet versin. Öyle ya o listeye isim yaz-
makla bitmiyor. Onların kazanması yani halkın ka-
zanması gerekmez mi?

Liste savaşları ve istifalar

Belediye Başkan adaylarının açıklanmaya başla-
masıyla başladı CHP kazanı kaynamaya. Aday
adayları, “Neden ben gösterilmedim, ben daha iyi
idim” diyerek adaylığı açıklamayanlardan bazıları,
aday gösterilemeyenlerin toplandığı partiye gittiler.
Halk bu partiye , “Toplama kampı” adını taktı.

Bunların adını bir önceki yazıda tek tek açıkla-
mıştık. Bu partinin Genel başkan Yardımcısı Uğur
Gürel bu durumdan memnun olmalı ki, “Geçen se-
çimde kapımızı çalmayan hatta yerimizi dahi bil-
meyen özellikle yandaş medya mensupları
partimizden ayrılmaz oldu. CHP’nin oylarını böldü-
ğümüz için bize yer veriyorlar” diyerek kendi çıkar-
larını ifade ediyor. Gerisini oraya koşarak gidip
aday olanlar düşünsün.  Bunlar izleyip göreceğiz.
Bölücü mü olacaklar? Hakikaten güçleri var mı?

Bir şey daha var. DSP’nin kabul etmediği
CHP’lilere gelince Gazeteci İsmail Saymaz’ın bilgi-
lerine göre, İstanbul için Mehmet Sevigen, Kadıköy
Ümit Kocasakal, Maltepe Mustafa Zengin, Edre-
mit Kamil Saka, Bodrum Mehmet Kocadon, Ayva-
lık Mesut Ergin.

Bu kızıp gidenler İstanbul’da ne kadar etkili
olup olmayacağını, halkın ne kadar rağbet göstere-
ceğini bunun da çok olmayacağını biliyorum.

Ekrem İmamoğlu İstanbul da ezberbozmaya
devam edip halkla kaynaşmayı sürdürüp bahara
doğru gidiyor. Bu nedenle o kampa gidenlerin bu
yolda çok etkili olacağını düşünmüyorum.

Meclis üyeliği listelerinde akraba,
İnce, canpolat ve merkez çekişmeleri

Başkan adaylığı çekişmelerinden sonra, bu kere
İstanbul için Belediye Meclis üyeliği çekişmeleri
başladı. Merkezciler mi, İnceciler mi, Canpolatçılar
mı?  Mücadelesi başladı.

İnce’yi değerlendiren merkez, incenin kendilerin-
den bir farkı olmadığı ve artık kendilerine bir zarar
gelmeyeceği kanaati ile gönlünü de hoş tutmak
için  İnceciler olarak bilinen isimlere listelerde yer
verildi.

Bunlar, Tanju Özcan-Bolu, Özcan Işıklar-Silivri,
Recep Gürkan-Edirne, Sefa Baykal-Yalova’ya yazı-
lırken, edinilen bilgilere göre Nadir Ataman Bakır-
köy, Doruk Bulut Silivri listelerinde kendilerine yer
buldular. Başkaları da var mı bilemem.

CHP’nin adından ülkemiz ve dünyada en çok
bahsettiren. Adalet Yürüyüşü’nü, ardından Maltepe
Adalet Mitingini, yetmeyip Çanakkale de yapılan
Adalet Kurultayını, Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu’na Artvin’de yapılan süikast girişiminden
sonra, İstiklal caddesi Yürüyüşünü, başarıyla yapan
ve İstanbul İl Kongresini 4 oy farkı ile kaybeden
Cemal Canpolat’ın bir güç olarak görülmesi ve
daha da güçlenmemesi için ne kendisi, ne de onun
ekibinden olduğu sanılan aday adaylarından hiç
kimse listelere alınmadı.

Listelerdeki akrabalar

Edindiğim bilgilere göre, CHP Genel başkan
Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in dayı oğlu Numan
Selim Bilgin Beşiktaş listesinde, Oğuz Kaan Sa-
lıcı’nın yeğeni Sait vakkas, Başakşehir listesinde,
Gökhan Zeybek’in  Teyze oğlu Sarıyer listesinde,
CHP İstanbul İl Başkan yardımcısı Osman Cankur-
taran’ın kardeşi Zeytinburnu, İl Başkan Yardımcısı
Dilan Güler’in kayınpederi Güngören, Kılıçda-
roğlu’nun eşinin yeğeni Müslüm Tekin’in Çankaya
listesinde, Tuzla Belediye Meclisi listesinde yer alan
Kenan Albayrak, Dilek Özdemir ve Bayram Akpı-
nar’ın Erzincan Tercanlı ve teyze çocukları olduğu
belirtilirken Beyoğlu’nda  Erdoğan Horlu ve Bülent
Horlu’nun kardeş çocukları oldukları belirtiliyor.

Bunlar seçim kazanmak için bir taktik olmasını
temenni ederim. Kayırmacılık ise durumun kötü ol-
duğunu belirtmen isterim.

Tüm bunları yazıp çiziyorum da acaba benim ve
benim gibilerinin kabahati neydi onu bilmiyorum.

Her neyse ne maksatla yazdıysanız yazdınız.
Şimdi kazanma zamanı buyurun bakalım, taban ve
sokaklar sizleri bekliyor. Hadi bakalım Adaylara
sahip çıkıp baharı yaşamanın tam zamanı.

Not: Bir önceki yazımda Yenimahalle adayı
Fethi Yaşar’ın istifa ettiği bilgisini vermiştim. Bu
durum sehven olmuştur. Düzeltir, Sn. Yaşar’a başa-
rılar dilerim.
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AK Parti’nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık,
Beylikdüzü’ne ilişkin projelerini anlattı. Işık, Beylikdüzü’nün ulaşım ve
trafik sorununu, 30 yılın yükünü alacak şekilde çözeceklerini ifade etti

30 YILLIK YUK
KALDIRILACAK

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

CHP’de liste savaşlarının perde arkası

3 adet 
toplanma
merkezi

Işık, “Beylikdüzü
için üç adet
deprem toplanma
alanı belirledik. 
Böyle alanları
inşaat gözüyle 
değil insan 
odaklı bir şekilde
değerlendireceğiz”
diye konuştu.

iTAT ET RAHAT ET!
Çekmeköy'de kadınlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali
Yıldırım, "Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et.' 'Peki' demesini mutlaka başarmamız lazım" diye konuştu

AK PArti İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkan
adayı Binali Yıldırım eşi

Semiha Yıldırım ile birlikte, Çekme-
köy’de kadın seçmenlerle bir araya
geldi. Çekmeköy Doğa Park'ta dü-
zenlenen kahvaltıya Çekmeköy Bele-
diye Başkanı ve Belediye Başkan
adayı Ahmet Poyraz da katıldı. Prog-
ramında bir konuşma yapan Binali
Yıldırım, "Kadınlarımız haklarında
ne kadar güzel sözler söylense daha
fazlasına layıktır. Kadınlar toplum
anası, mayasıdır. Bizi bir arada tutan,
bir olmamamızı sağlayan sizlersiniz.
Yetiştirdiğiniz bir evladın toplumda
temsil edilmesinin arkasında siz var-
sınız. Sizler olmasaydınız bizler ol-
mazdık. Bu kadar basit. Verdiğiniz
emeğin karşılığı bu dünyada yok"
dedi.

Semiha Hanım da bize bakıyor

Yıldırım, "Eşim Semiha hanımefen-
diye de bu vesileyle teşekkürü borç
bilirim. Şu sıralar çok sıkça kullandı-
ğım bir ifade var; 'Ben İstanbul’da
Binali Yıldırım oldum'. Çok hassas
bir insan, kendisi de sanırım dile ge-
tirmese de içinden geçiyordur. Her
başarılı erkeğin arkasında değil ya-
nında mutlaka güçlü bir kadın vardır.
Bakan olabilirsiniz, Başbakan olabi-
lirsiniz, Cumhurbaşkanı da olabilirsi-
niz ama size bakan bir bakanın
olduğunu unutmayın. Semiha
Hanım da bize bakıyor, göz kulak
oluyor, evlatlarını yetiştiriyor, bizim
arkamızdan derliyor, topluyor, aile-
mizin birliğini beraberliğini devam
ettiriyor" şeklinde konuştu. Binali Yıl-
dırım, "Kadınlarımıza yönelik çok şey
söylenir. Pozitif ayrımcılıktan bahse-
diyorum. Bu konuda fikrim açık, ben
kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana
değilim. Asıl olan kadınlara imkan
tanımaktır, fırsat sağlamaktır, onların
da aynı şartlarda mücadele etmesine
alan açmaktır. Güzel olan budur, kıy-
metli olan da budur. Lütuf şeklinde

verilen şeylerin arkası gelmez ve fazla
bir anlamı da olmaz" dedi.

'Peki' demesini bilmeliyiz

Binali Yıldırım, "Kadına şiddeti dur-
durmak için en kapsamlı yasal dü-
zenlemeleri yaptık. Aile Bakanlığı bu
konuda çalışmalarını sürdürüyor.
Şiddet kime karşı gelirse gelsin, nef-
retle kınanması gereken bir şeydir.
Sadece kınamak yetmez en ağır şe-
kilde de cezalandırılmalı. Burada
sadece cezalandırmak değil, eğitim
ve bilinçlendirme de önemli. Ceza
tek başına bir anlam ifade etmiyor.
Mutlaka bilinçlendirme gerekir.
Bunun için devletin kurumlarının
hem kadınları hem erkekleri bu ko-
nuda bilinçlendirecek, eğitim çalış-
malarını artırması lazım. Eskiden
bizim zamanımızda evliler arasına
girilmezdi. Aileler taraf olduğu
zaman evliliğe katkı değil, olumsuz
sonuç doğuruyor. Onun için evlileri
tek başına bırakacaksın, kendi arala-
rında meselelerini halledecekler.
Öbür türlü duygusal oluyor, 'benim
kızım, benim oğlum' giriyor. Hepsi
bizim kızımız, hepsi bizim oğlumuz.
O yüzden karışmamak gerekiyor.
Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et'. 'Peki'
demesini mutlaka başarmamız
lazım" diye konuştu. DHA

Haciz iddiaları

GERCEK
DEGIL
Maltepe Belediyesi yetkilileri,
belediyeye ait arsaların
tapularına haciz konulduğu ve
imar planları onaylanan
Başıbüyük, Gülsuyu ile 
Gülensu’daki vatandaşların
tapularına kavuşamayacağı
iddiasının gerçeği 
yansıtmadığını açıkladı

Belediyeden yazılı yapı-
lan açıklamada, yetkililer
Maltepe Belediyesi ile

AlTAŞ yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş.
arasında, 2013 yılına dayanan borcun
ödenmesine rağmen, dosyasının ka-
patılmamasından dolayı icra dairesi
tarafından sehven gerçekleştirilen bir
işlemin, kamuoyunda maksatlı bir şe-
kilde çarpıtıldığını söyledi. istanbul
Anadolu 18. icra dairesi tarafından
Maltepe Tapu Müdürlüğü’ne verilen
dilekçede, “Borçlu tarafın iş bu bor-
cundan dolayı, hacizlerin fekkine (kal-
dırılmasına) karar verilmiştir. Üzerine
sehven konulan haczin iş bu dosya-
mıza şamil olmak üzere fekkine karar
verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Siyasi çevreleri rahatsız ediyor

Söz konusu haczin Başıbüyük, Gül-
suyu ve Gülensu’da tapu almayı bek-
leyen binlerce vatandaşla ilgili
olmadığını da belirten açıklamada,
"Başıbüyük, Gülsuyu, Gülensu halkı ile
birlikte imar ve tapu sorununu 40 yıl-
dır dayatılan çözümsüzlüğe son verip,
çözüme kavuşturmamız bir takım
çıkar gruplarını ve siyasi çevreleri ra-
hatsız etti. Bu üç mahallemizde 50 bini
aşkın vatandaşımız 40 yıldır imar ve
tapu sorununun çözümü için müca-
dele etti ancak kimseye seslerini du-
yuramadılar. 2014 yılında Ali Kılıç’ın
göreve gelmesiyle birlikte ise imar ve
tapu sorunu çözüldü. Tapularına ka-
vuşmayı bekleyen binlerce vatandaşı-
mızın önünde artık hiçbir engel
kalmamıştır. Biliyoruz bu durum bir
takım çıkar gruplarını ve siyasi çevre-
leri rahatsız ediyor. yalan ve iftiralarla
yaklaşan yerel seçim ön-
cesi, halkımızla ger-
çekleştirdiğimiz
mücadeleyi gölge-
lemek ve siyasi
menfaat etmek is-
teyenlere, mahke-
melerde yüce Türk
Adaleti, 31 Mart'ta
da halkımız gereken
cevap verecek-
tir" ifadele-
rine yer
verildi. dHA

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA VAKFI
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulumuz vakıf merkezinde toplanarak aşağıda be-
lirtilen kararı almıştır. Vakfımızın 2019 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nın Mustafa Kemal Paşa Mah. Çetin Sok. No:10
Kat: 3 Avcılar / İstanbul adresindeki vakıf merkezimizde 30
Mart 2019 tarihinde Cumartesi günü saat 14:00'te yapılma-
sına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 06.04.2019 tarihinde
Cumartesi günü aynı saat ve aynı adreste aşağıda belirtilen
gündemle toplanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama.
2-Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu.
3-Divan heyetinin oluşturulması ve divan heyetine toplantı tu-
tanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu-
nun okunması ve müzakereye açılması.
5-Denetim Kurulu Raporu'nun okunması.
6-Yönetim ve Denetim Kurulları'nın ayrı ayrı ibra edilmesi.
7-Yönetim ve Denetim Kurulları'nın 2 yıl süre için seçilmesi.
8-Tahmini bütçenin görüşülerek karar bağlanması ve 2019-
2020 yıllarında alınacak üye başı aidatın belirlenmesi.
9-Dilek, temenniler ve kapanış.

Ali
Kılıç

Binali Yıldırım, “Kadınlar toplumumuzun anası ve mayasıdır. Olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.



Ç atalca'da bugüne kadar bir çok
anket yapıldı. Özellikle sosyal mec-
rada yapılan anketlere bakınca

CHP Adayı Cem Kara ve o hiç vazgeçe-
mediği ekibi için iç açıcı olmayan sonuç-
lar görüyoruz.

Ben bu tabloyu 2009 yılından da hatır-
lıyorum. Dönemin Belediye Başkanı ve
AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmail
İp ve ekibinin akıbetinin yavaş yavaş bu
ekibe doğru yaklaştığını söylememek,
herkesin bildiğini herkesten saklamaya
çalışmak demek. 

Cem Kara ve Ekibi Kaybediyor! 
Aynen böyle! CHP'li Çatalca Belediye

Başkanı Cem Kara ve ekibi ile ilgili özellikle
ilçe merkezinde olmak üzre, tüm mahalle-
lerde tepki tartışılmaz bir gerçek. Bu gerçeği
görmezden kimse gelemez. 

Ve her geçen gün, evet her geçen gün
CHP'nin Çatalca'da kan kaybettiği de alenen
ortada olan bir şey. Lakin birileri Cem Baş-
kan'a " Bu seçimi biz aldık" dediği için, Cem
Kara da bir hayli rahat davranıyor.

Gittikleri her mahalleden çıktıktan sonra
bizlere ulaşan mahalleli "Abi projeleri yok.

Ne yapacaklarını değil, AK
Parti gelirse ne olacağını anlatıyorlar" diyor.

Vatandaş proje istiyor. Hele hele mahalle-
lerde... Köyler diyeyim, iyice anlayın.

Köylerde insan kalmamış. Vatandaş arar-
san kahvehanelerde parmakla gösterirsin
anca. İş, güçten ötürü değil ha! Kahveye bile
çıkacak parası yok vatandaşın. Öncelikle tüm
gelir kaynaklarını bizzat hükümet, ibb ve Ça-

talca Belediyesi olarak bizler paşa paşa tü-
ketmiş, üstüne de yeni gelir kaynakları üret-
memişiz.

Yollar desen ona keza, sokak köpekleri so-
runu almış başını gidiyor, çocuklar oyun
parklarına bile gidemiyor köpeklerden...

Mahallesine 5 yıldır hizmet gelmediğini
söylüyor vatandaş. Doğalgaz gelmiş, kimin
getirdiği noktasında ki kavgadan, bir türlü
keyfini sürememiş.

Açıkçası millet!

Çatalca'nın merkezi de dahil olmak üzere,
tüm mahalleleri hizmete aç! Hizmet istiyor.
Sosyalite istiyor! Bir şeyler yapabilmek adına
yerelden ve merkezi hükümetten çok şey bek-

liyor. Ama tırt.
10 yıldır "Bu ekip Başkan Cem Kara'ya

zarar veriyor" diyen benim sözüme geldiniz
mi şimdi?

İnanın ki Çatalca Belediyesinin içerisinde
ki personellerin yüzde 70'i Cem Kara ve eki-
binin bu seçimi kazanabileceğine inanmıyor.

Bu yazı bir taraflılık yazısı değil, aksine
tarafsızlığın tam da en alasıdır. Var olan ger-
çeği saklamak hem Cem Kara'ya, hem Ça-
talca halkına ihanet ve bu halkı kandırmak
olacaktır.  

CHP'li arkadaşlar da, CHP'ye oy vermiş
seçmenler de 10 yıldır bu ilçede bekledikleri
hizmeti ve projeleri alamadığını söylerken,
neyi, kimden saklıyoruz ki? 

Kazanan yoktur! Kaybeden vardır...
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İstanbul'un en yoğun trafik 
sirkülasyonun yaşandığı yerlerden

Bahçelivler ilçesinin Şirinevler 
bölgesinde trafiği rahatlatmak 

adına araç güzergahları yeniden
düzenlendi

Ş irinevler Fetih Caddesi'nin araç
yoğunluğu, trafik
sinyalizasyonu/akışından dolayı

sıkışık olduğu, A73 Şirinevler-Tavukçu
Deresi-Otocenter-Giyimkent hattı gidiş
güzergahının Şirinevler Minibüs Durak
Depolama Alanı-Dumlupınar Caddesi-
Mahmutbey Yolu(Caddesi)-Nil Sokak-
Mareşal Fevzi Çakmak 4
Sokak-Mithatpaşa 1 Caddesi-U dö-
nüşü-Tevfik Fikret Caddesi-Şehit Yarbay
Cesur Caddesi-Dereboyu Caddesi mev-
cut güzergah olacak şekilde düzenlen-
mesi talep edildi.

Araçlar yavaş ilerliyor

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de,
çalışmaları doğrultusunda Fetih Cadde-
si'nin çift yönlü tek şerit olduğu, buna

bağlı olarak araç sirkülasyonunun yavaş
ilerlediği, Fetih Caddesi'nden Şehit Yar-
bay Cesur Caddesi ile Tevfik Fikret Cad-
desi'ne dönüşlerin kapatılmak suretiyle
bahse konu olan bölgede yer alan kavşa-
ğın 4 fazdan 2 faza düşürüldüğü, söz
konusu hattın UKOME kararlı güzer-
gahı olan Fetih Caddesi'nden sola döne-
rek Şehit Yarbay Cesur Caddesi'ne
bağlağntısının trafik sirkülasyonuna
uygun olmadığı tespitinde bulundu.
Yeni güzergahlar şöyle;
Bölgede Ulaşım ve Trafik Düzenleme
Komisyonu kararı ile Fetih Cadde-
si'nden Mithatpaşa Cdadesi'ne dönüşü
sağlayan sirkülasyon düzenlemesi ya-
pıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi
de (UKOME), Bahçelivler Şirinevler

Mahallesi'nde zorunlu trafik sirkülasyo-
nuna bağlı güzergah düzenlemeleri tekli-
fini kabul etti. Hatların güzergahları
şöyle;
A73 Şirinevler-Tavukçu Deresi-Otocen-
ter-Giyimkent hattı güzergahı; Gidiş: Şi-
rinevler Minibüs Durak Depolama
Alanı-Dumlupınar Caddesi-Mahmutbey
Yolu(Caddesi)-Nil Sokak-Mareşal Fevzi
Çakmak 4 Sokak-Mithatpaşa 1 Cad-
desi-U dönüşü-Tevfik Fikret Caddesi-
Şehit Yarbay Cesur Caddesi-Dereboyu
Caddesi-Mevcut Güzergah
A02 Çavuşpaşa-Bahçelievler- İncirli
hattı:İncirli-Yenibosna Aktarma Mer-
kezi, Şirinevler, Osmantepe Sokak 1 ve
Şirinevler-Osmantepe Sokak 2 güzer-
gahları: Dönüş:Mevcut güzergah...Fetih
Caddesi-Dereboyu Caddesi-Şehit Yar-

bay Cesur Caddesi-Mithatpaşa Cad-
dezi-Dumlupınar Caddesi(Adnan Kah-
veci Bulvarı)-Mevcut Güzergah
A03 Bakırköy-Bağcılar-Kemalpaşa Ma-
hallesi-Şirinevler hattı-Bakırköy-Şirinev-
ler güzergahı  Dönüş:Mevcut
güzergah...Fetih Caddesi-Dereboyu
Caddesi-Şehit Yarbay Cesur Caddesi-
Mithatpaşa Caddesi-Tevfik Fikret Cad-
desi-Dumlupınar Caddesi(Adnan
Kahveci Bulvarı)-Şirinevler Minibüs De-
polama
A31 Bakırköy-İkitelli-Mahmutbey hattı
gidiş güzergahları;Gidiş güzergahları
mevcut güzergah-Fetih Caddesi- Dere-
boyu Caddesi-Şehit Yarbay Cesur Cad-
desi-Mithatpaşa Caddesi-Tevfik Fikret
Caddesi-Dumlupınar Caddesi-Şirinevler
Minibüs Depolama DHA

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

SIRINEVLER
SIL BASTAN

Sarıyer Derbent’e seçim piyangosu

1960'lı yıllardan beri
yıkımlara direnen,
1970'li yıllarda çekilen

Yeşilçam filmlerine set olan İstan-
bul'un en ünlü gecekondu mahal-
lesi Derbent, yaklaşan yerel
seçimler öncesi yine bir imar çalış-
ması ile gündeme geldi. İstanbul
Sarıyer ilçesinde Derbent ve Darüş-
şafaka mahallelerinde kalan yakla-
şık 280 bin metrekarelik riskli alana
ilişkin hazırlanan imar planı deği-
şikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından itirazlar için 26 Şubat
günü askıya çıkarıldı. Sözcü'den
Özlem Güvemli'nin haberine göre
1600'e yakın gecekondunun bulun-
duğu mahalle için verilen riskli alan
kararları ve buna bağlı olarak ha-
zırlanan imar planları daha önce
açılan davalar sonucunda iptal
edilmişti. Şuan da plansız du-
rumda olan Boğaziçi “Geri görü-
nüm ve etkilenme” bölgesinde
kalan mahalle için hazırlanan plan-
daki en dikkat çekici değişiklik “Dö-
nüşüm Modeli” bölümü oldu.

Konut tahsis edilecek

Plan açıklama raporuna yeni ekle-
nen “Dönüşüm Modeli” bölü-
münde, bölgedeki yerleşimin
tamamen gecekondulardan mey-
dana geldiği için hak sahiplerinin
tespitinde ve gecekondu sahiplerine
yönelik yapılacak işlemlerde “Gece-
kondu Kanunu” ve “İmar Affı” ya-
saları çerçevesinde hareket edileceği
bildirildi. Bu yasalar çerçevesinde
hak sahipliği bulunan kişilere konut

tahsis edileceği, kalan konutların
benzeri uygulamalarda “stok-re-
zerv konut” olarak değerlendirilebi-
leceği kaydedildi. Riskli alan
içerisinde İBB mülkiyetindeki par-
sellerde yer alan vatandaşlar için en
yakın rezerv (yeni) konut alanında
geçici konut yapımı sağlanacak.
Boşaltılacak alanda ise alt yapısıyla
birlikte anahtar teslim yapılacak
sosyal konutlar Derbent Mahalle-
si'ndeki vatandaşlara verilecek. Ge-
cekondu sakinlerinin tahliyesi
sırasında taşınma masrafları karşı-
lanacak ve kiracılara 1 yıllık kira be-
deli ödenecek.

Projelendirmede İBB yetkili

Gecekonduların bulunduğu parsel-
ler, Maliye Hazinesi, İBB, Oto Sa-
natkarları Konut Yapı Kooperatifi
ve Darüşşafaka Cemiyeti mülkiye-
tinde. Mahalledeki parsellerin yak-
laşık 100 bin metrekaresi İBB'ye ait.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt-
yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü'nün 2017
tarihli yetkilendirme yazısı ile riskli
alanda gerçekleştirilecek tespit, etüt,
planlama, projelendirme ve uygula-
malar için İBB Başkanlığı geçici
olarak yetkilendirilmiş durumda.
280 bin metrekarelik alanda 4 adet
büyük konut alanı planlandı. Plan-
lanan konut alanlarının büyüklüğü
toplam 192 bin metrekare. Derbent
Mahallesi için yapılan yeni imar
çalışmasında yüzde 15 inşaat hakkı
ve 5 kat yükseklik sınırı aynen 
korundu.

İstanbul’un en eski gecekondu mahallesi Sarıyer Derbent için
hazırlanan imar planları, yerel seçime sayılı günler kala değiştirildi

Cennet’e pazar
KURULACAK!
Küçükçekmece Beledidye Başkanı ve 
AK Parti Belediye Başkan Adayı 
Temel Karadeniz, Cennet Mahallesi
sakinlerinin yakın bir zaman diliminde
pazar yerine kavuşacağını söyledi

KüçüKçeKmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, seçim çalışmaları
kapsamında Cennet Mahallesi sakinle-

riyle bir araya geldi. Mega Düğün Salonu’nda ger-
çekleşen kahvaltı programında Başkan Karadeniz,
5 yılda yapılan ve yapımı devam eden projeleri an-
latarak, vatandaşların taleplerini dinledi. 

Millet Bahçesi yapılacak

Küçükçekmece’de yapımı devam eden kapalı
pazar yerleri ile ilgili vatandaşı bilgilendiren Baş-
kan Karadeniz, Cennet Mahallesi sakinlerinin de
yakın bir zaman diliminde pazar yerine kavuşaca-
ğının müjdesini verdi. Ak Parti’den 31 Mart Yerel
Seçimleri’nde de aday gösterilen Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, yeni dönemde yapılacak öne
çıkan projelere dikkat çekerek, “Soğuksu Çamlı-
ğı’nın hemen altında Huzurevimiz yapılıyor. Ta-
mamlandığında bahçesi yaşlılar ve emekliler için
sosyal tesis olarak hizmet verecek. Yeni eğitim- öğ-
retim döneminde ilçemize 11 adet okul kazandıra-
cağız. 50 bin kitap kapasiteli Millet
Kütüphanesi’nin açılışını Mart ayının başında
planlıyoruz. Ayrıca Marmara Üniversitesi arazi-
sinde 100 dönümlük Millet Bahçesi’nin yapımı
devam ediyor. Haziran ayında ilçemize kazandıra-
cağız. Halkalı – Gebze Marmaray Hattı yüzde 94
oranında tamamlandı. İnşaatlar sona erdiğinde
eski belediye binamızın bulunduğu yerden Yenika-
pı’ya Metro Hattımız hizmet vermeye başlayacak”
dedi.

Gençleri çok önemsiyoruz

Gençlerin de büyük ilgi gösterdiği toplantıda soru-
ları cevaplayan Başkan Karadeniz, “ Gençleri çok
önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde çok ya-
kında gençlerle buluşturacağımız 100 milyon de-
ğerinde Gençlik Merkezi inşa ediyoruz. 10 ay
sonra tamamlanacak. Günümüz gençlerini tehdit
eden madde bağımlılığına adeta savaş açtık. Ba-
ğımlılıkla Mücadele Merkezimiz (BAYAMER)
tüm ilçemize hizmet veriyor. Uyuşturucu ile ba-
ğımlılık adına ilçemizde polislerimiz dışında 104
bekçimiz aktif görev yapmakta. İstanbul’un en ba-
şarılı parkı seçilen Macera Parkı’nı özellikle gençle-
rimizin hizmetine sunduk. Yeni dönemde gençlere
yönelik pek çok projeyi hayata geçirmeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

Tüm seçmene ulaşacağız
AK PArti İstanbul İl 
Başkanı Şenocak, seçim
çalışmaları kapsamında

AK Parti Maltepe, Tuzla ve Şile İlçe
Başkanlıklarında teşkilat mensupla-
rıyla bir araya gelerek çalışmalar hak-
kında bilgi aldı. 
Seçim çalışmaları kapsamında teşkilat
mensuplarına konuşma yapan Şeno-
cak, “Her zaman, nasıl bir gönül daha
kazanırız konusuna odaklandık. Bu-
rada amacımız nedir, belediye başkan-
lığını kazanmak. Onun için

arkadaşlarımdan ricam, üzerinize
düşen sorumluluk ne ise onu yerine
getirmeniz. Biz sandık esaslı çalışmayı
ve bu çerçevede sandık eğitim prog-
ramlarını çok önemsiyoruz. Bu sistemi
son saniyeye kadar başarıyla hayata
geçirdiğimiz an Allah’ın izniyle sıkıntı
yok. Çünkü o zaman tüm seçmene
ulaşmış olacağız, tüm seçmenin kapı-
sını çalmış olacağız ve tüm seçmenin
gönlüne dokunmuş olacağız. Ne diyo-
ruz; gönül belediyeciliği! Gönül beledi-
yeciliği noktasında ulaşamadığımız

hiçbir seçmen kalmayacak” dedi.

Kapıyı çalmamız lazım

Başkan Şenocak, “Nasıl bu güne
kadar başardıysak, bundan sonraki sü-
reçte de aynı gayretle yola devam ede-
ceğiz. Gece gündüz çalışırsak Allah’ın
izniyle bu hedefleri de gerçekleştirmiş
oluruz. Seçmene gitmemiz lazım, seç-
menin kapısını çalmamız lazım” diye
konuştu. Teşkilat mensuplarının coş-
kulu tezahüratları eşliğinde konuşma-
sını sürdüren Şenocak, “Ben Şile’nin

bu azimli du-
ruşunu sevi-
yorum,
heyecanınız
hep dorukta
oldu. Allah
hepinizden
razı olsun. Bi-
nali Yıldırım
başkanımızla da çok güçlü bir İstanbul
başarısı kazanacağız. Binali Bey’in
özelliklerini, bilgi birikimini, tecrübesini
hepimiz biliyoruz” dedi.

Bayram Şenocak

Temel
Karadeniz
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Fenerbahçe'de gösterdiği 
performans nedeniyle çokça

eleştirilen ve son oynanan iki
resmi karşılaşmada kadroya
alınmayan İslam Slimani'ye

müjde gibi bir haber geldi

bonservİsİnİn bulunduğu
Leicester City, Fransız menajer
Claude Puel ile yollarını resmen
ayırdı. bu gelişmenin ardından
Slimani için bir umut doğdu.
Puel'in ayrılığının ardından dün
Celtic menajeri Brandon Rod-
gers, resmi olarak 3.5 yıllığına
Leicester City'nin başına geti-

rildi. Rodgers, Celtic'in mena-
jerliğini yaptığı dönemde İslam
Slimani'yi transfer etmek iste-
miş ama başaramamıştı. Bran-
don Rodgers'ın takımın başına
geçmesiyle beraber Slimani'nin
önümüzdeki dönemde İngilte-
re'de yeniden forma giymesi
mümkün olabilir.

aSK BıTTı!
VodafonePark’ta taraftarın her zaman
tribüne çağırıp sevgi gösterdiği Güneş için
3-0’dan 3-3’e gelen Fenerbahçe derbisi
sonrası tepki sesleri yükseldi. Protestonun
maç sonunda Ümraniye’de de sürmesi,
büyük aşkın bittiğini gösterdi

siyah-Beyazlılar, sla-
ven Bilic’le yollarını
ayırmalarının ardın-

dan 2015-16 sezonundan
itibaren takımın başına
Şenol Güneş’i getirmişti.
Beşiktaş’taki ilk 2 sezo-
nunda oldukça başarılı iş-
lere imza atan ve spor
toto süper lig’de peş
peşe iki şampiyonluk ya-
şayan Güneş, camianın
göz bebeği haline gel-
mişti. Özellikle Vodafone
Park’ta oynanan her
maçın ardından sonuç ne
olursa olsun taraftarların

büyük sevgi gösterip tri-
büne çağırdığı, adına te-
zahüratların söylendiği
tecrübeli çalıştırıcı, kupa-
sız geçen 2017-18 sezo-
nunun ardından bu dönem
de düşüşün sürmesi son-
rasında hedef adam ha-
line geldi.

Sabırlar taştı

son olarak önceki akşam
Vodafone Park’ta oynanan
Fenerbahçe derbisinin ilk
yarısını 3-0 önde kapatan
siyah-Beyazlılar’ın, oyu-
nun ikinci bölümünde peş

peşe kalesinde gördüğü
gollerin ardından sahadan
3-3’lük sonuçla ayrılması
sonrasında taraftarın da
sabrı taştı. sezon sonun-
dan itibaren a Milli
takım’ın başına geçmesi
beklenen deneyimli çalış-
tırıcının bu durumunun
Beşiktaş’a olumsuz yansı-
dığını düşünen taraftarlar,
karşılaşma sonunda tri-
bünlerden hem oyuncu-
lara hem de Güneş’e tepki
gösterdi. Deneyimli teknik
adama tepki, karşılaşma
sonunda da sürdü.

Vodafone Park’taki basın toplantısında sorulan,
‘İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?’ sorusunu
yanıtsız bırakan Şenol Güneş, Nevzat Demir
Tesisleri’nden arabasıyla çıkarken bir grup Be-
şiktaşlı taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Her fır-
satta Beşiktaşlı futbolseverlerle arasındaki
bağdan övgüyle bahseden Güneş, ilk kez böyle
bir durumun içinde kaldı. Taraftarlar, Güneş’e,
“Fenerbahçe’den korkulmaz” derken, deneyimli
çalıştırıcı, “Burası benim evim, senin evinde
sana tepki gösterseler sen ne yaparsın?” karşılı-
ğını verdi. Bu olay, Şenol Güneş’le
taraftarın arasındaki
bağın koptuğunu
gösterdi.

Sıkıntı yaşanıyor

Ümraniye 
Cimbom’u istiyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde
dün akşam Ümraniyespor, Trabzonsporu’u 3-1’lik
skorla mağlup etti. Galibiyet hakkında konuşan Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Finale çıkarsak
rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz” dedi

Zİraat Türkiye Kupası’nda
son 16 turunda Fenerbahçe
ardından çeyrek final mücade-
lesinde Trabzonspor’u mağlup
ederek kupada saf dışı bırakan
Ümraniyespor adını yarı finale
yazdırdı. Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, takımı kut-
layarak hedeflerine ulaşmaya
başladıklarını ifade etti.

UEFA'ya gitme şansımız olur

Yarı finalde Galatasaray ile karşı-
laşmak istediklerini ifade eden
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, şöyle konuştu: “Ziraat Tür-
kiye Kupasında dört büyükler dedi-

ğimiz takımlarımızın iki tanesi ile
karşılaştık. Fenerbahçe ile karşılaş-
tık ve kupadan elendi. Sonra Trab-
zonspor ile karşılaştık o da
kupadan elendi. Yarı finalde karşıla-
şacağımız takımlar belli.  Finale çı-
karsak rakibimizin Galatasaray
olmasını isteriz. O zaman yensek de
yenilsek de fark etmiyor. Yenersek
Avrupa’ya gideceğiz. Ümraniye-
Barselona maçını hayal ediyorum
dediğimde Barselona orada bir
temsildi. Batıyı ve Avrupa Liglerini
anlatmak için bir temsildi. Finalde
Galatasaray ile karşılaşıp yenersek
daha iyi olur ama yenilsek bile UE-
FA’ya gitme şansımız olacak.” DHA

Hedefte Beşiktaş var
İstikbal Mobilya Kayserispor'da 23 maçta attığı 7 golle takımın en
golcü ismi olan Tjaronn Chery, "Beşiktaş maçını kazanabileceğimizi
düşünüyorum. Daha önce Fenerbahçe'yi 2 kere mağlup ettik" dedi
İstİkbal Mobilya Kayseris-
por'un Hollandalı 10 numarası
Tjaronn Chery, sarı-kırmızılı ku-
lübün sosyal medya hesabı üze-
rinden taraftarların sorularını
yanıtladı. Süper Lig'de cumartesi
günü Beşiktaş ile iç sahada karşı-
laşacakları için şansı olduklarını
belirten Chery, "Beşiktaş maçını
kazanabileceğimizi düşünüyorum.
Fenerbahçe'yi 2 kere yendik. Evi-
mizdeki son maçta Göztepe'yi yen-
dik. Beşiktaş maçını evimizde
oynayacağımız için de oldukça şan-
slıyız. Taraftarımıza mesajım; maça
mutlaka gelmeleri ve bizi destekle-
meleri yönünde. Maç boyunca iyi
desteklemeleri gerekiyor. Bu takım
için mükemmel olur" diye konuştu.

Anlaşırlarsa neden olmasın

Sezon sonuna Kayseris-
por'da kalıp kalma-
yacağı ile ilgili de
konuşan tec-
rübeli fut-
bolcu,
"Kayse-

ri’de mutluyum ama şuan kalmakla ilgili
bir şey söyleyemem. Çünkü sezon bittik-
ten sonra Çin kulübüyle 6 aylık kontratım
olacak. Eğer anlaşırlarsa neden olmasın"
şeklinde konuştu. Kayseri mutfağı hak-
kında gelen soru üzerine Tjaronn Chery,
"Kayseri'nin yemekleri gerçekten güzel.
Mantı çok lezzetli, et yemeklerinin her tür-
lüsünü seviyorum, ayrıca sucuk çok güzel"
ifadelerini kullandı.

Adaptasyon sürecim hızlandı

Kayseri'ye alışma sürecinde hiçbir sıkıntı
yaşamadığını anlatan Chery, "Benim için
çok kolay oldu. Çünkü daha önce Deniz
Türüç ve Bilal Başacıkoğluyla tanışıyor-
dum. Onlar bana sürekli yol gösterdi,
adaptasyon sürecim hızlandı. Stadyum-
daki ilk hislerim çok güzeldi. Her oynadı-
ğımız maçta taraftarlar bize ayrı bir güç

veriyor. Onlara teşekkür etmek
isterim" şeklinde ko-

nuştu. DHA

Sen neymişsin be 

Galatasaray’ın ara transferde ren-
klerine bağladığı Marcao kısa süre
içindeki performansıyla avrupa’nın
dev kulüplerinin transfer listesine
girdi. 15 Ocak’ta 4 milyon Euro
bonservis bedeli ödenerek Portek-
iz’in Chaves takımından alınan 22
yaşındaki oyuncu, sarı-Kırmızılı
formayla yüksek pas isabeti, ikili
mücadele ve hava topu kazanma
istatistikleriyle ligde zirveye
oynuyor. Brezilyalı stoperin ista-
tistiklerinin atletico Madrid ve
sevilla gibi İspanya’nın dev kulü-
plerinin de dikkatini çektiği
öğrenildi. İki kulübün de genç
oyuncuyu yakın takibe aldıkları

gelen bilgiler arasında.

Antalya maçında izleyecekler

atletico Madrid ve sevilla kulübünün
scoutlarının Marcao için raporlar
hazırladığı bildirildi. Galatasaray, pazar
günü Büyükşehir Belediye Erzurum ile
karşılaştıktan sonra türk telekom’da
antalya’yı konuk edecek. antalya mücade-
lesinde Marcao’yu izlemek için scoutların
tribündeki yerini alacağı öğrenildi. Mar-
cao’nun sergilediği oyundan memnun olan
sarı- Kırmızılılar, olası bir transferde ise
Brezilyalı’nın satışıyla ciddi bir bonservis
gelirini de kasaya koymanın hesaplarını
yapıyor. Galatasaray ayrıca sonraki
satıştan da pay almayı planlıyor.

Marcao

Slimani’ye piyango

Fırtına hayal kırıklığı yaşıyor
2018-19 sezonunda Ziraat
Türkiye Kupası'nı müzesine ge-
tirmeyi hedefleyen ancak çeyrek
final aşamasında 1'inci Lig ekibi
Ümraniyespor'a elenen Trab-
zonspor'da hayal kırıklığı yaşanı-
yor. Ziraat Türkiye Kupası'nı en

son 2009-10 sezonunda müzesine
getiren, sonraki periyotta yalnızca

bir kez finali görebilen ve 5 sezon
sonra ilk kez bu sezon kupada çeyrek

finale kadar yükselebilen Trabzons-
por'da, çeyrek final aşamasında Üm-
raniyespor'a elenmenin üzüntüsü
yaşanıyor. 1'inci Lig'de mücadele eden
rakibine 0-0'ın rövanşında 3-1 mağlup
olarak kupada saf dışı kalan bordo-
mavililerde, kupa özlemi 9 sezona
yükseldi. Tarihinde 8 kez Türkiye Ku-
pası'nı müzesine getiren ve son olarak
2009-10 sezonunda kupada mutlu
sona ulaşan Trabzonspor, 2010-11'de

grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü
turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te
4'üncü turda, 2014-15 ile 2015-16'da
son 16 turunda, 2016-17'de grup aşa-
masında, 2017-18 sezonunda son 16
turunda, bu sezon ise çeyrek finalde
kupaya veda etti.İnandık ama olmadı-
Bordo-mavili kulübün başkan yar-
dımcısı Ertuğrul Doğan, kupaya
takımın ve camianın ihtiyacı olduğunu
ancak ulaşamadıklarını belirtti.

Kayserisporlu 
Chery, iddialı
açıklamalar
yaptı.

Hasan
Can



B eylikdüzü Kızılay 3. Olağan Kongresi,
CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı
Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda

ismin katılımıyla birlikte gerçekleştirildi. Kongre-
nin ev sahipliğini gerçekleştiren Beylikdüzü Kı-
zılay Şube Başkanı Atilla Kırali, Kızılay olarak
hemen her yerde ihtiyaç sahibi kim varsa ihti-
yaçlarını gidermek için canla başla çalışacakla-
rını söyledi. Kırali, “Biz kim yardım ister orada
oluruz. A partisi B partisi demeyiz. İhtiyaç sa-
hibi olmanın siyasi farklılığı yoktur” dedi.

Elimizden geleni yaparız

Kongreyle birlikte önemli isimlerin de kendileri-
nin yönetimine katıldığını anlatan Kırali “3'üncü
Olağan Kongremizi gerçekleştirdik, takviyeler
yaptık. Güzel işler yapıyoruz, bu güzel işleri
yapmaya da devam edeceğiz. Bizim aşevimiz
var. Bu aşevine sizleri de davet ediyorum. Bu-

rada nasıl yemek çıkıyor, hangi ortamda çıkıyor
herkesin görmesini istiyorum. Kızılay demek
ortak payda demek. Fakirin ihtiyaç sahibinin A
veya B partisi olmaz. İhtiyaç sahibi olan kimse
bizler seve seve götürüyoruz. Bildiğiniz, yar-
dıma muhtaç kişiler de varsa biz seve seve ula-
şır, elimizden gelen yardımları yaparız. 250
engelli yavrumuzu da giydirdik. Bunları ifade et-
memiz lazım. Bunlar bağışçı arkadaşlarımızla
mümkün olan gerçeklikler. Her birine bir kere
daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Her gün 500'ün üstünde insan

Türk Kızılayı Beylikdüzü Şube Başkan Yardım-
cısı Mustafa Günaydın da kongre sonrası yap-
tığı açıklamada, “Kızılay Beylikdüzü'nde güzel
işler yapıyor. Her gün çok sayıda aileye yemek
veriyor. Kızılay'ın yoğun bir çalışma gösterdiğini
görebiliriz. Gerek kan bağışı gerekse de diğer
konularda titizlik içerisinde çalışıyoruz ve çalış-
mayı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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KImSE KImSEYE 
muhTAc OLmAYAcAK

İngİlİz Kraliyet gelini Meghan Markle'ın
bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin
kız çocukları olacak. Prens Harry ve
Meghan Markle'ın bebeğinin cinsiyeti
henüz resmi olarak açıklanmadı fakat
'baby shower'daki pembe tema dik-
kat çekti. Katılan konuklardan biri-
nin partiyi Instagram hikayesinde
paylaşması, akıllara'kız bebek mi
olacak?' sorularını getirdi.

İNGİlİz HAlKI TEpKİ GösTERDİ

ABD'ye giderek en yakın 
arkadaşlarıyla baby shower 
partisi düzenleyen Sussex 
Düşesi Meghan Markle seyahat
harcamalarıyla dikkat çekmiş,
İngiliz halkının tepkisini topla-
mıştı. Beş günlük seyahat için
500 bin dolar harcama yapan
Meghan'ın şimdi gündeme 
gelmesinin nedeni ise 
partiden sızdırıldığı 'iddia' 
edilen görüntüler.

Kraliyet ailesine Kız çocuK geliyor

Kongrede konuşan AK Parti Beylik-
düzü İlçe Başkan Yardımcısı ve Bey-
likdüzü Türk Kızılay'ı Yönetim Kurulu
Üyesi Kemal Sırdaş da, Kızılay'ın il-
çedeki çalışmalarının titizlik içeri-
sinde devam edeceğini söyledi.
Sırdaş, “Türk Kızılay'ı 1868 yılında
yaralı askerlere ayrım gözetmeksizin
yardım etme arzusuyla dolmuştur.
Kurulduğu yıldan bu yana genişleti-
lerek, yaralı askerlere yardım etme-
nin çok daha ötesine geçerek, afet
hizmetlerinden sosyal hizmetlere
kan hizmetlerinden gençlik hizmetle-
rine kadar her
koşulda insanlık
adına hizmet
etmek için var
gücüyle çalış-
maktadır. Sa-
dece ülkemizin
değil, dünyanın
her köşesinde
yüz binlerce in-
sanın ıstırabını
dindiren Türk
Kızılay'ının bu
başarısında hiz-
met ettiği kuru-
luşun bilincine
ermiş, sorumlu-
luk taşıyan, il-
kelerini ilke
edinmiş gönül-
lüler ve Kızı-
lay'ımızı temsil eden şubeler çok
önemli bir yere sahiptir. Bizlerde
Türk Kızılay'ını temsil edenler olarak,
birlik ilkemiz çerçevemizde genel
Başkanlığımızın uyguladığı her pro-
jeyi, insanlık adına yapılan her çalış-
mayı yaşadığımız çevrede
eksiklikleri görerek ve bölgesel kay-
naklarımızı harekete geçirerek, pro-
jelerimizi ve faaliyetlerimizi
sürdüreceğiz” dedi.

BARIŞ KIŞ3'üncü Beylikdüzü Kızılay
Olağan Kongresi geniş bir

katılımla birlikte
gerçekleştirildi. Kongrede

konuşan Kızılay Şube
Başkanı Atilla Kırali, “Biz

Kızılay olarak Beylikdüzü'nde
yardıma ihtiyaç duyan

herkesin yanında olduk, 
olmaya da devam edeceğiz.

Kimse kimseye muhtaç 
olmadan yaşayacak ve kim
nerede ihtiyaç sahibi ise biz

orada olacağız” dedi

Faliyetlerimiz
devam edecek

Halk sandıktan soğudu
Siyaset Bilimi

Uzmanı Dr. Alihan
Limoncuoğlu, sık

tekrarlanan seçimler
nedeniyle halkın

sandıktan
soğuduğuna dikkat
çekerek, “İnsanlar

senede 2-3 kez
sandık başına gidince

heyecanlarını 
kaybetti” dedi

seçİme 32 gün kala liderler çalışma-
larını hızlandırdı. İlk kez yerel seçim-
lerde ittifak adayları yarışıyor. Pek
çok il ve ilçede ortak adaylar çıktığı
için partilerin oy oranları ölçülemeye-
cek. Seçim ittifaklarını değerlendiren
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alihan
Limoncuoğlu, Cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminin ittifakları berabe-
rinde getirdiğini söyledi. Türk siyasi
tarihinde böyle partilerin girdiği
seçim ittifakı pek fazla olmadığını
ifade eden Dr. Limoncuoğlu, “Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemine ge-
çilmesiyle birlikte bu ittifaklar ve
ittifakların kurduğu sistemler güçle-
nerek devam etti. Hem Cumhur İtti-
fakında hem de Millet İttifakındaki
siyasi parti liderleri ittifakların edin-

dikleri sonuçlardan memnun kalmış
olacaklar ki yerel seçimlerde de buna
devam etme kararı aldı” diye 
konuştu.

Germe siyaseti uygulanıyor

Ankara’dan çıkacak sonucun önemli
olduğunu belirten Dr. Limoncuoğlu,
“Liderler germe siyaseti uyguladıkları
için toplum gerilip kutuplaştırılıyor.
Yerel seçimler ve mevsim şartlarının
normalin biraz altında olması kam-
panya sürecini de daha yumuşak
geçmesini sağlıyor. Referandumlar,
meclis seçimleri, Cumhurbaşkanlığı
seçimleri derken halk sürekli sandığa
giderek artık sandıktan soğumaya
başladı. Halk senede 2-3 kez sandık
başına gidince artık sandıktaki heye-
canını da kaybetti” ifadelerini kul-
landı. DHA

Yıldızlı şehir
BAğcILAR
Bağcılar Belediyesi, Halk Meclisi'nden,
Engelli Meclisi’nde ve Kadın Meclisi’ne
kadar halkın yönetime ortak olduğu
“Katılımcı Demokrasi” ve “Yönetişim”
çalışmalarından dolayı Avrupa 
Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden 
“12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görüldü
avrupa Yerel Yönetimler yerel demokrasinin
önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl Av-
rupa Konseyi’nin koordine ettiği European
Local Democracy Week (ELDW), Avrupa
Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine bu yıl
Bağcılar Belediyesi de davet edildi. 15-17
Ekim 2018 tarihleri arasında katılımcı beledi-
yelerin her birinin kendi hedefleri ve faaliyetle-
rini takdim ettiği programda Bağcılar
Belediyesi, “Katılımcı Demokrasi” ve “Yöneti-
şim” teması çerçevesinde sunumda bulundu.
Bu kapsamda katılımcı üyeleri tarafından de-
ğerlendirmeye alınan ve başarılı bulunan Bağ-
cılar Belediyesi Avrupa Konseyi’nin en prestijli
ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına
layık görüldü. 

Bu gurur bizim

Strasbourg'taki Avrupa Parlamento binasında
düzenlenen ödül törenine Bağcılar Beledi-
yesi’ni temsilen Proje Uzmanı Özcan Caymaz
ve Dış İlişkiler Uzmanı Faruk Şit katıldı. Cay-
maz ve Şit, belediyenin demokrasi ve yöneti-
şimle alakalı halk meclisi, halk görüşü, kent
konseyi, esnaf buluşmaları, öğrenci buluşma-
ları, veli buluşmaları, kadın meclisi, gençlik
meclisi, çocuk meclisi ve engelli meclisi çalış-
malarını anlattı. Bağcılar’ı ve belediyeyi tanı-
tan kısa bir film gösterimi de gerçekleştirildi.
Tanıtımın ardından Bağcılar Belediyesi’ne ba-
şarı sertifikası verildi. Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı da konuyla ilgili yaptığı
açıklamada “Bu gurur bu başarı Bağcılar’da
yaşayan bütün hemşehirlerimin gururudur.
Avrupa Konseyi’nden teslim aldığımız teşek-
kür belgesini "12 Yıldızlı Şehir" ödülünü gu-
rurla Bağcılar’ımıza ithaf ediyoruz” dedi.
TÜRKAN ERVAN

BEYLİKDÜZÜ
KIZILAY KONGRESİNİ 

YAPTI

Milyonlarca kadın kayıt dışı çalışıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi, kadının iş
dünyasındaki yerine vurgu yapmak ama-
cıyla ‘Kadın Girişimciler Paneli’ni düzen-
ledi. SantralistanbulKampüsü’nde
düzenlenen panelde video mesajı yayınla-
nan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar,
Türkiye’de 9 milyon kadının iş hayatında
olmasına rağmen 4 buçuk milyon kadının
kayıt dışı veya sigortasız çalıştığını belirtti.
Açılış konuşmasının ardından başlayan
ilk oturumda sözü Optimist Yayın Grubu
Genel Müdürü ve Kadın Girişimciler

Derneği (KAGİDER) üyesi Zeynep Dic-
leli aldı. Kadının iş hayatına katılım süre-
cinde karşılaştığı zorlukları kendi
tecrübeleri üzerinden aktaran Dicleli, ka-
dının ekonomide yer almasının ve özgür
kararlar vermesinin önemini vurguladı.
Dicleli, konuşmasında KAGİDER Baş-
kanı Sanem Oktar’ın video mesajını da
katılımcılarla paylaştı. Sanem Oktar, me-
sajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de
çalışabilir kadın nüfusu 29 milyon ve sa-
dece 9 milyon kadın iş hayatında.”

Beylikdüzü Kızılay Şube Başkanı Atilla Kırali, “Beylikdüzü’ne en iyi şekilde 
hizmet vermeye ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kemal
Sırdaş


